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NEDERLANDSTALIG –

Black Op 6. (einde)
Desberg – Labiano
€ 8,95 sc (Dargaud)
Complot-reeks waarin zowel het witte huis als de Russische maffia betrokken zijn. Laatste deel
van deze spionagethriller. Ook Desberg zorgt hier weer voor het nodige spannende scenario.
Bunker 4. Bloedbaden
Bec – betbeder – Genzianella
€ 13,50 hc (Dupuis)
Bunker draait om thema’s als isolement en de eenzaamheid van een individu dat niet alleen met
zichzelf wordt geconfronteerd maar ook met gebeurtenissen waar het geen vat op heeft. Het
verhaal speelt zich af in een universum van constante oorlog, waar de wetten van
bovenmenselijke entiteiten gelden en waar militaire discipline tot waanzin drijft.
Orval 1.
Servais
€ 6,95 sc (Dupuis)
Val D’Or, de gouden vallei, werd ontdekt door monniken in 1070. De orde is op zoek naar een plek
om er een klooster te bouwen en te leven volgens de strikte regels van Benedictus, een leven in
eenvoud en stilte. Servais verwerkt hierin zijn voorliefde voor de natuur.
Kogaratsu 12. het gezicht van het kwaad
Michetz – Bosse
€ 6,50 sc (Dupuis)
Prachtig samoerai-epos ten tijde van het middeleeuwse Japan. Michetz weet keer op keer met zijn
tekenstijl de nodige zen-sfeer te hanteren. Zeer leuke reeks!!
Het pad van Jessica 2. rood piment
Renaud – Dufaux
€ 6,50 sc (Dupuis)
Tweede deel van een drieluik, een spin-off van Jessica Blandy.
IRS – All watcher 2. De ongrijpbare roxana
Koller – Desberg
€ 6,50 sc (Lombard)
Larry B.Max is nog steeds op het spoor van All-Watcher, het zwarte gat van de internationale
geldmarkten. Hij komt nu in Parijs terecht en opent de klopjacht op een internationaal oplichter.
Spin-off reeks van IRS, door de scenarist van o.a. De Schorpioen en Black Op!
Rubine 12. lake Wakanala
Di Sano – Mythic – Walthery
€ 6,50 sc (Lombard)
Thriller van de auteurs van Natasja. De scenarist leverde ook reeds Alfa en Halloween Blues.

Alim de leerlooier 4. Het heilige eiland
Lepano – Augustin
€ 16,95 hc (Silvester)
De expeditie naar het heilige eiland ter eer van Jesameth loopt uit op een mislukking. De vreemde
speling van het lot rust nu op de schouders van Alim. Hij staat voor het onmogelijke, de stinkende
moerassen van Mojah doorkruisen en dat geeft hem de enige hoop zijn dochter Bul terug te zien.
Fantastische sfeer, zeer mooi kleurgebruik en een origineel scenario
De eenhoorn 3. de zwarte wateren van venetie
Gabella – Jean
€ 16,95 hc (Silvester)
Deze reeks blinkt uit in zijn oogverblindende tekeningen. Anthony Jean weet hier een staaltje
tekenkunde van jewelste neer te zetten. Als je nu nog scenariogewijs tegen de sfeer van de
wetenschap op het menselijk lichaam kan, is deze stripreeks zeker het lezen waard.
De orde van de drakenridders 5. De paleistuin
Ange – Paty
€ 16,95 hc (Silvester)
Gevilde nachten box
€ 8,00 lege box (Silvester)
€ 55,00 box met boeken 1-2-3 (Silvester)
Je kan voor deze reeks ook een leeg foedraal aankopen om de drie delen in de verzamelen.
Deze snuisterij kan je aanschaffen voor bovenvermelde prijs. OP=OP!!!
Golden city 8. Schipbreuk op de afgrond
Pecqueur – Malfin - Schelle
€ 16,95 hc (Silvester)
Golden city is gezonken, waar heeft de beroemde stad schipbreuk geleden. Na dagenlang
zoeken heeft een reddingsploeg de verzonken stad teruggevonden. Reeders gaan op zoek
in het wrakstuk naar mogelijke overlevenden.
Kronieken van de zwarte maan 13. De profetie (EINDE)
Froideval - pontet
€ 7,50 sc – € 14,95 hc (Arboris)
Arboris uitgeverij is eindelijk ontwaakt uit zijn winterslaap van de afgelopen jaren!
De zwarte maan is razend om de titanenstrijd van Wismerhill en mobiliseert krijgsheren,
halfgoden, priesters, elfen en demonen….
Konvooi 9. Infiltratie
Morvan – Buchet
€ 7,50 sc (Arboris)
Eindelijk ook een nieuw deel van deze knappe fantasy/Sf-reeks. Volg Navis en haar
activisme tegen de grootmacht opnieuw. Perfect entertainment voor jong en oud!!

-

FRANSTALIG –
Le signe de la Lune
Bonet – Munuera
€ 15,50 hc (Dargaud) FRANSTALIG
Van de tekenaar van ‘Merlijn’ en ‘De jeugdjaren van konvooi’.
Prachtig stripboek, in grijswaarde opgebouwd met af en toe een likje bordeaux,in
de sfeer van pakweg stripboeken als Over de grenzen van de tijd, Samber en Drie
Schimmen. Franstalig en zeker de moeite om even bij stil te staan.

-

NEDERLANDSTALIG –

Hellboy 1. Kiem van het kwaad
Hellboy 2. De duivel ontwaakt
Mike Mignola
€ 17,50 sc (Vliegende Hollander)
Mike Mignola’s stripklassieker wordt nu ook vertaald door uitgeverij De Vliegende
Hollander.Guillermo del Toro bracht deze comics al naar het grote scherm in twee films.
Een stripmeesterwerk; Treed binnen in de wereld van Hellboy, aanschouw en geniet!!!
Fagin de jood.
Eisner
€ 18,90 (Atlas)
Eindelijk vertaald. Eisner vertelt het verhaal van Fagin, één van de hoofdpersonages uit
“Oliver Twist” die een bende jonge boefjes aanstuurt waar Oliver zelf een tijdje bij
aansluit. De levensloop van deze kleurrijke figuur wordt op meesterlijke wijze door Eisner
in beeld gebracht. AANRADER!!!
Het boek van de alarmerende uitvindingen
Andy Riley
€ 9,95 (BBNC)
Lachen geblazen met dit nieuw stripboek van de auteur van “De Zelfmoordkonijntjes”.
Papyrus 31. Het goud van de farao
De Gieter
€ 5,95 sc (Dupuis)
Storm 25. Het rode spoor
Lodewijk – Molenaar – De Vos
€ 7,95 sc - € 16,95 hc (Don Lawrence)

- MANGA ENGELS -

Kurosagi Corpse delivery service vol 10
Yamazaki – Otsuka
€ 10,95 (Dark Horse)
Vijf studenten van een Buddhistische universiteit, kunnen geen werk vinden in Tokyo. Ze hebben
echter allemaal een speciale gave: pc-hacking, balsemen, praten met aliens, of het vinden of
praten met doden... Samen richten ze dan de Corpse Delivery Service op: een service die lijken
(moord, accidenten, ...) zoekt, en dan hun laatste wens probeert uit te voeren. (in de hoop er op
een of andere manier dan ook betaald voor te worden)Knappe reeks, met naast een luguber
kantje, gelukkig ook een hoop humor :) Aanrader!
Negima 25.
Akamatsu
€ 10,99 (Dell Rey)

Ugly yet beautiful World 02.
Gainax – Moromi
€ 12,99 (Tokyopop)
One piece vol 34 t.e.m. 38
Oda
€ 9,99 (Viz)
Bleach 30
Kubo
€ 9,99 (Viz)
Tegami Bachi 2.
Asada
€ 9,99 (Viz)
Dragonball Z BigViz 6.
Toriyama
€ 17,99 (Viz)
MW
Tezuka
€ 19,95 sc (Vertical)

- MANGA NEDERLANDS Naruto 22
Kishimoto
€ 6,95 (Kana)
Shaman King 22
Takei
€ 6,95 (Kana)

- ENGELSTALIG -

Almost silent (4 gebundelde reeds verschenen verhalen)
Jason
€ 24,99 hc
Emily the strange – the lost days
Reger – Parker – Gruner
€ 8,99 (Harper)
Hitman vol 2
Garth Ennis – McCrea
€ 17,99 (Dc)
Hulk vs X-force
Loeb – Churchill – Portacio
€ 24,99 (Marvel)

Hulk – son of Danver
Pak – Olivetti - Camuncoli
€ 24,99 (Marvel)
Drafted 02.
Powers – Lie – Isaacs
€ 18,99 TP (DDP)
Sam Kieth – The Sketchbooks
Sam Kieth
€ 9,99 sc (IDW)
Prince of Persia 01
Mechner – Sina – Pham – Puvilland
€ 16,95 sc (First second)
- FILMS L – change the world
Nakata - Kobayashi
€ 17,99
Nadat hij zijn naam in de death note heeft geschreven, heeft L nog 23
dagen te leven. De geheimzinnige detective wil nog een laatste zaak
oplossen. Het gaat om een groep bio-terroristen die de wereldbevolking
wil uitroeien met een zeer gevaarlijk en uiterst besmettelijk virus. Om
hierin te slagen, neemt hij een klein jongetje, de enige overlevende van
een dorpje in Thailand, en een jong meisje, Maki onder zijn hoede.
Detective ‘Babysitter’ L begint aan een race tegen de klok om de wereld
te redden...
Spinn-off van de deathnote reeks, door de regisseur van de Ring 1 en
Ring 2

- TENTOONSTELLING Een vreemd land - Shaun Tan
Tentoonstelling van de alom geprezen tekenaar van ‘De Aankomst’ (The arrival), en
‘verhalen uit een verre voorstad’ (Tales of outer suburbia)
7 maart – 15 mei 2010
Literair Museum, Bampslaan 35, 3500 Hasselt
Open van woensdag tem zaterdag van 14u-17u
Toegang: 2,50 €

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

