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NEDERLANDSTALIG –

Nachtuil 3. Wulf & Lilya
Yann – Hugault
16,95 € hc (Silvester) > Met lege box: 26,95 €
Lente 1945. Op alle fronten verliest de Duitse luchtmacht smadelijk van een
onverzoenlijke en vastberaden vijand, die ook nog eens veel talrijker is. Alles wat
nog vliegt, wordt door de Duitsers ingezet om het Reich te verdedigen.
Oberleutnant Wulf is kapot van de tragische dood van zijn dochter Romy. Hij laat
zijn woede en wraaklust de vrije loop in genadeloze luchtgevechten.
He meisjes 2.
Lepage – Michel
16,95 € hc (Silvester) > Met lege box: 24,95 €
Chloé, Leila en Agnes zijn in hetzelfde jaar en misschien wel op dezelfde dag geboren?
Ze komen elkaar tegen op school en worden vriendinnen, ook al hebben ze alledrie een
verschillende achtergrond. ze groeien op en als ze ouder worden en ze echte keuzes
moeten maken, begint het ingewikkeld te worden. Een van hen danst, de andere bedelt,
maar ze laten elkaar niet in de steek, nooit! Van de tekenaar van Muchacho.
Casus 3. Soulman
Chauvel – Denys
16,95 € hc (Silvester)
Nu in Pakket met UurU 2 voor slechts € 29,95Uur U 2. Parijs, russische sector
Duval – Pecau - Sejourne
16,95 € hc (Silvester)
Nu in Pakket met Casus 3 voor slechts € 29,95Hauteville house 6. De tasmaanse duivel
Duval – Gioux – Quet – Beau
16,95 € hc (Silvester)
Golden cup 5. De kus van de draak
Pecqueur – Henriet – Usagi
16,95 € hc (Silvester)
Reeks over autoracen die zich afspeelt in een vroegere periode van Golden City

Medz Yeghern – Het grote kwaad
Paolo Cossi
19,95 € hc (Silvester)
De volkerenmoord worden bekeken vanuit drie standpunten: de Duitse soldaat Wegner.
De Armeense poging tot weerstand ‘De veertig dagen van de Musa Dagh’. En het proces
tegen de Armeense overlevende Tehliriam, die uit wraak Pasja (Minister van
Binnenlandse Zaken van het Ottomaanse rijk) vermoordde en wordt beschouwd als één
van de hoofdverantwoordelijken voor de genocide en de deportatie van de Armeniërs.
Rebetiko
David Prudhomme
24,90 € hc (Oog en blik – Bezige Bij)
Aan het eind van de jaren dertig van de twintigste eeuw heerst er in Griekenland
een fascistisch militaire dictator. Stravros heeft van nature een rebels karakter.
Vanwege zijn interesses (mooie meiden, hasj en Griekse bluesmuziek) is het voor
hem altijd al moeilijk om zich aan de wet te houden, en met zijn maat Markos
maakt hij plannen om Griekenland weer burgerrechten te geven. Daarvoor zullen
ze heel wat wetten moeten breken… (Hij behaalde hier reeds de Fauve d’or mee
op Angouleme 2010, en is o.a. tekenaar voor de Maria van Plastic (Rabate)
Stoppeltje 8. Het schaduwwoud
Bailly - Fraipont
9,50 € hc (Dupuis, Ukje)
Wegens stopzetting in het Nederlands: Franse versie (kaft), verder tekstloos.
Schitterend getekend, leuk schattig en origineel voor kindjes van 2-5 jaar!
Absolute aanrader!
Zo zijn we niet getrouwd
Peter van Straaten
6,95 €sc (Rainbow pocket)
Ik vond de site beter…
Argibald
9,90 € sc (Xtra)
- FRANSTALIG (terug op voorraad)–
Les mers perdues
Schuiten – Abeille
23,00 € sc (Attila)
Super knap getekende reusachtige schetsen van
beelden verwerkt in gebouwen, bruggen, kusten,…
Nell’ Acqua
Mattotti – Desbois
24,75 € hc (Casterman)

- MANGA NL/USA –
20th century boys 13
Naoki Urasawa
12,99 € sc (Viz)
Aanrader!
Soul Eater 5.
Ohkubo Atsushi
11,99 € sc (Yenn press)
-

ENGELSTALIG –

DMZ 9. MIA
Wood – Burchielli
14,99 € sc (Vertigo)
In het alternatieve heden van DMZ ontstaat er na 9/11 een tweede burgeroorlog.
Beetje bij beetje neemt een verzetsbeweging het land in, maar in NY worden ze door
het Amerikaanse leger een halt toe geroepen. Manhattan wordt de bufferzone tussen
beide linies... In dat niemandsland (DeMilitarized Zone of DMZ) blijft een fotograaf
achter, die als journalist verslag doet over het leven daar...
Scalped 7. Rez Blues
Aaron – Guera
17,99 € sc (Vertigo)
Bayou 2.
Jeremy Love
14,99 € sc (DC)
Mississippi '30, Het kleine -maar karaktervolle- zwarte meisje Lee leeft alleen met haar
vader. Haar beste vriendinnetje Lili is een blank meisje, wiens moeder de vriendschap
zwaar afkeurt. Als Lily op een dag verdwijnt krijgt haar vader de schuld. Lee gaat op
zoek naar Lily in de gevaarlijke Bayou, en de magische wereld daarachter... Fantasie en
realiteit lopen in en rond elkaar, waar menselijke en monsterlijke wreedheid
afgewisseld worden met een schattige dromerige toets. Aanrader!
Freakangels 5.
Warren Ellis – Duffield
19,99 € sc (Avatar)
Term life
Lieberman –thornborrow
16,99 € sc (Image)
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
www.stripkever.be
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