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-

NEDERLANDSTALIG –

Levenslijnen 1. De overval
Giroud - Durand
€ 14,50 hc (Glenat)
Een vrouw, een dilemma, verschillende levenslijnen... Bij elke keuze die ze maakt,
verandert haar toekomst. Zo krijg je de alternatieve paden die ze kan bewandelen, in 5
parallelle lotsbestemmingen, weergegeven in 13 verschillende boeken.
Elk deel wordt geschreven/getekend door verschillende auteurs.
Levenslijnen 2. De zoon
Giroud – Greiner – Collignon
€ 14,50 hc (Glénat)
Levenslijnen 3. De Afrikaanse val
Giroud – Christin – Lecossois – Brahy
€ 14,50 hc (Glénat)
Moordenaars 2. De vampier
Puchol – Rodolphe
€ 6,25
De Narwal 1. De Diepzeeduiker
Supiot – Beuzelin
€ 11,50 hc (Glénat)
Corto Maltese 11. Het gouden huis van Samarkand
Pratt
€ 25,00 hc (Casterman)

- IN DE KIJKER Percy Gloom
Cathy Malkasian
€ 18,95 hc (Fantagraphics)
Dit stripboek is een pareltje! De wereld waarin Percy rondloopt heeft veel
weg van een decor uit ‘sjakie en de chocoladefabriek’, vermengt met een
vleugje Salvador Dali. Dit is genieten geblazen!

Samoerai 4. Het ritueel van Morinaga
Di Giorgio – Genêt
€ 8,75 sc (Daedalus)
De zang van de vampiers 10. Manipulaties
Corbeyran – Guerineau – Favrelle
€ 7,95 sc (Daedalus)
Tschaï 7. De Pnume – deel 1

Morvan – Li-An – Scarlett
€ 7,95 sc (Daedalus)
Diamanten 3. De ster van Katanga
Bartoli – Köllé
€ 11,50 hc (Glénat)
Opaal 4. De kerkers van Nenuuf
Arleston – Pellet
€ 8,90 sc (Uitgeverij L)
Van de schrijver van o.a. Lanfeust, Ythaq. (nieuw deel!)
Wegens een productiefout worden de hardcovers van Opaal een tweetal weken uitgesteld
Zwarte reeks 162. De gluurder
Chris
€ 8,25 sc (Sombrero)

- MANGA NEDERLANDS Dragonball 6
Toriyama
€ 11,75 sc Glénat

- ENGELSTALIG Wegens problemen met de levering zijn de Engelstalige strips pas vanaf dinsdag in de winkel
beschikbaar.

- FILMS Sword of the stranger
Masahiro Ando
€ 22,95
Het weesjongetje Kotaro en zijn hondje Tobimaru worden opgejaagd
door een bataljon Chinese soldaten... Zo ontmoet hij een
geheimzinnige Samurai, die -gekweld door het verleden- niet langer
nodeloos bloed wilt verspillen, en daarom zijn zwaard heeft verzegeld.
Samen nemen ze het op tegen de Ming-krijgers en de kwaadaardige
feodale heer... Fantastische visual effects, meeslepend verhaal, en
spectaculaire gevechten! Van de animator van Cowboy Bebop en Ghost
in the Shell !

- ANIMATIE / FILM Van 12-20 februari 2010 gaat een nieuwe ANIMA-week van
start…
Zoals ieder jaar zijn er weer een hoop pareltjes te zien op het
Brussels Animatie Festival. Tal van mooie animatie-films, te
bezien in het Flagey-gebouw in Brussel.
O.a. Mary & max, Astroboy, Devise 9, Sword of the
stranger,…
Voor meer info: haal je overzichtsboekje (gratis) in de
winkel of kijk online even op: http://www.animatv.be/

Voor eventuele bestellingen, vragen of antwoorden: Stuur ons gerust een mailtje!!!
De Stripkever – Stripwinkel met koffiebar & Galerij
Shopping Bruulcenter, Bruul 79 - 2800 Mechelen
015/21.76.05
Stripkever@skynet.be
BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: www.stripkever.be
Openinsuren:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

