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-

NEDERLANDSTALIG –

Alice in wonderland
Chauvel – Collette
€ 19,95 hc (Daedalus)
Deze wervelwind van woord en beeld sleept je mee naar bizarre werelden, rare personages
en doelloze conversaties… een lust voor het oog! Al had de strip van ons zeker dubbel zo
dik mogen wezen, zodat we wat meer van het verhaal hadden kunnen genieten, toch
zonder twijfel een absolute aanrader! Grafisch gezien is deze verstripping van Lewis
Caroll’s dan ook een schitterend pareltje.
Deze one-shot,geschreven door David Chauvel, scenarist voor o.a. Cosa Nostra en Arthur,
komt bovendien net op tijd voor de verfilming van Tim Burton, die nu loopt in de bioscoop.
Luuna 4. Pok-Ta-Pok
Crisse – Keramidas
€ 7,95 sc (Daedalus)
Voorlaatste deel van de fantasierijke indianenserie van Crisse (Atalante en Kookabura)
Onthoofde arenden 1. De nacht van de troubadour
Onthoofde arenden 2. De erfgenaam zonder naam
Kraehn – Pellerin
€ 7,95 sc (Daedalus)
Onthoofde arenden bundel II (delen 3+4)
Kraehn – Pellerin
€ 9,95 hc (Daedalus), voor de eerste gegadigden. Nadien zal deze € 14,95 bedragen
Geheime driehoek – Wachters van het bloed 1. De schedel van Cagliostro
Geheime driehoek – Wachters van het bloed 2. Deir El Medineh
Convard – Falque – Juillard – Paul
€ 14,50 hc (Glenat)
Deze reeks speelt zich af vóór de (hoofd)reeks van de Geheime driehoek
MW 2. Onthullingen
Osamu Tezuka
€ 18,95 hc (uitgeverij L)
Alles begint vijftien jaar geleden op Okino Famune Island, waar de Japanse regering
proefnemingen doet met een dodelijk gas, MW genaamd. De experimenten lopen slecht af
en alle inwoners sterven. Behalve twee: de jongen Michio Yuki en de geestelijke Garai. De
twee houden er de rest van hun leven een uitzonderlijke band op na. Terwijl Yuki het MW
gas koste wat kost nastreeft, ondergaat Garai - geleid door zijn onweerstaanbare
gevoelens voor Yuki – al zijn misdadige uitspattingen. Al gauw laten de gebeurtenissen je
niet meer los en ontplooit deze thriller zich tot een ware nachtmerrie...
Van de maker van “Boeddha”, “Ode aan Kirihito”, “Dororo”,…

De killer Integraal I (eerste cyclus (delen 1-6))
Jacamon – Matz
€19,00 hc (Casterman)
De volledige eerste cyclus (6 delen) van de geniale bedenkingen van deze
huurmoordenaar, voor een (volgens ons) toch wel héél mooi prijsje. Heb je de reeks zelf
al, geen probleem, dit deel kan ook perfect dienst doen als cadeautje voor verjaar- en
feestdagen… Absolute aanrader!
Corto Maltese – Onder de piratenvlag
Hugo Pratt
€ 18,00 hc (Casterman)
Bijna vijftien jaar na de dood van Hugo Pratt blijft zijn Corto Maltese verder leven. De kracht van
de verhalen en tekeningen alleen al zijn voldoende om deze zeeman-avonturier het eeuwige
leven te geven. Droom en werkelijkheid worden in zijn omzwervingen vaak verweven tot
prachtige verhalen. Beetje bij beetje worden dezen door de uitgeverij nu in nieuwe mooie,
overzichtelijke, ingekleurde albums herdrukt.
Africa dreams 1. De schaduw van de koning
Charles – Bihel
€ 12,50 hc (Casterman)
Van de makers van “India Dreams” en “War en Dreams”.
Historische personages 1. Napoleon Bonaparte
Jacques Martin – torton – Davoz
€ 6,25 sc (Casterman)
De schrijver van Alex geeft ons een nieuwe stripreeks waarin verschillende personages uit
de geschiedenis hun opwachting maken.
H.M.S. 5. De piraten
Roussel – Seiter
€ 6,25 sc (Casterman)
Opaal 4.
Arleston
€ 16,90 hc (Uitgeverij L)

- HERDRUKKEN -

Carapaces
Schuiten
€ 17,50 hc (Casterman) herdruk
De falangisten van de zwarte orde
Bilal – Christin
€ 14,95 hc (Casterman) herdruk
De jacht
Bilal – Christin
€ 14,95 hc (Casterman) herdruk

- TENTOONSTELLING Shaun Tan
Catalogus
€ 22,00 hc (Bilder & Bucher / Books & Images)
Deze schitterende catalogus werd gemaakt naar aanleiding van de
tentoonstelling van Shaun Tan. De stripkever is al een kijkje gaan
nemen, en was zo onder de indruk van al die prachtige beelden,
dat ze ineens hun best hebben gedaan om ook de mooie catalogus
in huis te halen… Absoluut de moeite!
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
Toegang: 2,50 €
Open van woensdag tem zaterdag van 14u-17u
De droomwereld van Tove Jansson – Moomin
Moomin, een wit nijlpaardachtig wezentje, is een naïef individu
dat zich laat omringen met excentrieke personages en
wonderbaarlijke wezentjes…
Tot 29 augustus
Stripmuseum, Brussel > www.stripmuseum.be
Open van dinsdag tot zondag van 10u-18u

- MANGA NEDERLANDS/ENGELS Nausicaa van de vallei van de wind 7. (einde)
Hayao Miyazaki
€ 11,95 sc (Glenat)
In een verre toekomst is het oorspronkelijke ecosysteem is door menselijk
toedoen vernietigd en in de plaats daarvan is er het ontoegankelijk, versteend
woud dat bewaakt wordt door immense insecten. Aan de rand van het woud
bevindt zich de Vallei van de wind, het geboortedorp van prinses Nausicaä. Zij
raakt verstrikt in een oorlog tussen twee buurlanden. Geraakt door al het
onrecht, zet zij zich al snel in voor de slachtoffers (mens en dier) van de
oorlog. Als ze ontdekt dat de oorlog een levensbedreigende natuurramp dreigt
te veroorzaken, probeert ze de oorlog te beëindigen… AANRADER!
Van de maker van tekenfilms als ‘Spirited away’, ‘Howl’s movng castle’, Princess mononoke,…

- ENGELSTALIG -

The boys 6. The self-preservation society
Garth Ennis – Robertson – Ezquera
€ 19,99 sc (Dynamite)
Van de maker van Preacher
Hellboy 9. The wild hunt
Mignola - Fegredo
€ 19,99 sc (Dark Horse)
Greek Street 1. Blood calls for blood
Milligan – Gianfelice
€ 9,99 sc (Vertigo)

Batman – Heart of Hush
Paul Dini
€ 14,99 sc (Dc Comics)
Northwest Passage
Scott Chantler
€ 15,99 sc (Oni)
Bird House
Vernon White
€ 10,95 sc (Slg)
Runaways 4. Parental Guidance
Vaughan – Alphona
€ 19,99 hc (Marvel)
New Avengers – The return
McCann – Lopez
€ 14,99 sc (Marvel)

-

FILMS (DVD) –

Bleach – the movie 2. Diamond dust rebellion
23,95 dvd
Fullmetal Alchemist Brotherhood 1. (episodes 1-5)
Fullmetal Alchemist Brotherhood 2. (episodes 6-10)
Fullmetal Alchemist Brotherhood 3. (episodes 11-16)
€ 18,50 dvd
Devil Mac Cry 3.
€ 23,95 dvd
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 bioterroristen 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.
Spinn-off van de deathnote reeks, door de regisseur van de Ring 1 en Ring 2

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

