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NEDERLANDSTALIG –

Drugstore – No Comment
Ivan Brun
15,00 € hc (12Bis)
Het dagelijkse leven van de mensheid, die een treurig leven leidt dat wordt gestuurd
door onze laagste driften. Dit album werd genomineerd voor Angoulême 2009
Driften 2. Camille
Corbeyran – Mala – Defali
15,95 € hc (12Bis)
Tegenstrijdige driften, seksuele driften, levensdrift, doodsdrift,…
Herinnering aan Abraham 1. de paden van de ballingschap
Marek Halter – Morvan – Ersel - Dupre
12,50 € hc (Casterman)
De holle aardes 2. Zara
Schuiten
17,50 € hc (Casterman) herdruk (vroeger verschenen bij Arboris)
Het stelsel van de Holle Aarde bestaat uit zeven planeten. Een daarvan is een
voortdurend roterende wereld, waarvan de bewoners noodgedwongen alsmaar blijven
lopen, omdat ze anders ondersteboven komen te hangen. Een andere, die
volledig door vrouwen wordt bevolkt, is uitsluitend verticaal. Een van de bewoners uit
de roterende wereld slaagt erin de vertikale wereld te bereiken juist op het moment dat
een volk uit de ruimte daar binnenvalt. (1e deel van de holle aardes= Carapaces)
Laatste pompstation voor de snelweg
Mako - Daeninckx
18,00 € (Kaliber)

Lincoln 6. French lover
Olivier, Jerome & Anne-Claire Jouvray
7,95 € sc (Daedalus)
Lincoln en Paloma verlaten Mexico in volle verwarring. Paloma wil zich in rust vestigen
voor de rest van haar dagen. Tot grote pret van God en de Duivel, die Lincoln als
'huisman' best hilarisch vinden. Maar de rust zal van korte duur zijn...
Thomas Silane 3. De hel barst los
Buendia – Chandinat – Lecossois
7,95 € sc (Daedalus)
De kerstmoordenaar is nog steeds op vrije voeten! Ondanks zijn fototoestel dat beelden
in het verleden vastlegt, heeft journalist Silane de identiteit van de moordenaar nog niet
weten achterhalen. Maar de tijd dringt, en het wordt steeds gevaarlijker…
De onthoofde arenden bundel IV
Kraehn – Pierret
9,95 € hc (Daedalus)
Tschai – de waanzinnige planeet 8 – Pnume 2
Morvan – Li-an – Scarlett (naar Jack Vance)
7,95 € sc (Daedalus)
Sofie en de pinguins
Edward van de vendel / met tekeningen van Floor de goede
14,95 € hc (Querido)
Een boek vol tekeningen, stripjes, liedjes en vele gekke bijzonderheden over pinguins…
-

MANGA NL/USA –

Dragonball Ultimate edition 8
Toriyama
11,75 € sc (Glenat), NL
Biomega 3.
Tsutomu Nihei
12,99 € sc (Viz), USA
Van de makers van Blame en Noise
Ikigami 6.
Motoro Mase
12,99 € sc (Viz), USA
20th century boys 10.
Urasawa
12,99 € sc (Viz), USA
Van de maker van Monster en Pluto
D-gray man 18.
Hoshino
9,99 € sc (Viz), USA

Legends of the dark Chrystal 2. Trial by fire
Kesel – Feinberg (naar Jim Henson)
12,99 € sc (Tokyopop), USA
Return to Labyrinth 4.
Forbes – Lie – Shurei (naar Jim Henson)
12,99 € sc (Tokyopop), USA
Wat gebeurd er zoveel jaar na de film, als baby Toby groot is geworden, en gevraagd
wordt in plaats van Jareth te heersen over de goblin-wereld van Labyrinth?
This ugly yet beautiful World 3.
Gainax – konomini – Morimi
12,99 € sc (Tokyopop), USA
-

ENGELSTALIG –

Locke & Key 3. Crown of shadows
Joe Hill – Gabriel Rodriguez
24,99 € hc (IDW)
Keyhouse is een bizar huis, met verschillende deuren en sleutels; de juiste sleutel op de
juiste deur, en alles wordt mogelijk...
The wonderful wizard of OZ
Frank Baum – Shanower – Young
29,99 € hc (Marvel)
De kleine Dorothy vliegt door een tornado de lucht in, en belandt zo in het magische
land van Oz… Het gekende verhaal, nu begeleidt door schitterende tekeningen!
Cyberforce/hunter Killer vol 1.
Waid – Rocafort
14,99 € sc (Top Cow)
Aladdin – Legacy of the lost
Edginton – Sejic – Reilly
14,95 € sc (Radical)
Aladdin is in dit geval een actievol, heroïsch en donker fantasieverhaal, gericht naar
volwassen lezers (geen disney dus!)
Bone – Tall Tales
Jeff Smith
10,99 € sc (Scholastic)
Kortverhalen over de verschillende karakters uit Bone; Smiley Bone, Fone Bone en
Phoney Bone, en de legendarische Big Johnson Bone. Opm: het reeds eerder
verschenen 'stupid rat tales' zit mee in deze bundeling (weliswaar in kleur deze keer).
Mice Templar 1. Destiny
Glass – Oeming – Santos – Gandini
17,99 € sc (Image)

Hellspawn – the complete collection
Mc Farlane
39,99 € hc (Mc Farlane)

Cinderella (from fabletown with love)
Robertson – McManus
14,99 €sc (Vertigo)
Volgens de meeste sprookjesfiguren in de plaatselijke NY-sprookjeswijk Fabletown is
Cinderella (Assepoester)een typische mode/glamourgirl. Maar slechts enkelen weten
dat ze eigenlijk een onverschrokken undercover-agent is, die haar mannetje kan staan
tegen zowel menselijke als magische vijanden…
The unwritten 2. Inside man
Mike Carey – Peter Gross
12,99 € sc (Vertigo)
Tom Taylor wordt vaker aanzien als het karakter (Tommy Taylor) van de superpopulaire boeken van zijn vader, of als 'zoon van' dan om zijn eigen saaie ik. Als tijdens
een Tommy-Taylor-bijeenkomst een mysterieuze dame hem -in volle zaal- aan de tand
voelt over zijn jeugd, waaruit blijkt dat er toch iets niet echt pluis is, moet hij op zoek
gaan naar antwoorden... Van de makers van Lucifer. Aanrader!
Battlefields 5. The firefly and his Majesty
Garth Ennis – Ezquerra – Leach
12,99 € sc (Dynamite)
A friendly game
Pimienta – Hornsby – Affe
14,95 € sc (SLG)
Moomin 5. (complete tove jansson comic strip)
Tove Jansson
19,95 € hc (D& Q)
Moomin, een wit nijlpaardachtig wezentje, is een naïef individu dat zich laat
omringen met excentrieke personages en wonderbaarlijke wezentjes…
Korea – As viewed by 12 creators
Catel – Igort – Ki-Hyun – Hee-Jae – Sapin – Vanyda – Tanquerelle – Heung-Yong…
19,95 € sc (Ganfare – Ponent mon)
In navolging van het reeds verschenen Japan (as viewed by 17 creators), nu ook Korea
bekeken door de ogen van 6 Europese en 6 Koreaanse tekenaars..
Voor eventuele bestellingen, vragen of antwoorden: Stuur ons gerust een mailtje!!!
De Stripkever – Stripwinkel met koffiebar & Galerij
Shopping Bruulcenter, Bruul 79 - 2800 Mechelen
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