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Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

Universal war one 1. Genesis
Universal war one 2. De vruchten van goed en kwaad
Universal war one 3. Kain en Abel
Bajram
16,95 € hc (Daedalus)
Ooit zijn de eerste 3 delen verschenen bij Talent. Verschijnt nu (enkel in Hc) bij
Daedalus, en daarna worden deze (eindelijk) verdergezet. Knappe scifi reeks!
Genetiks 2.
Marazano – Ponzio
19,95 € hc (Daedalus)
Van de schrijver van Chimpansee syndroom en Cuervos
20000 eeuwen onder zee 1. de gruwel in de storm
Nolane – Dumass
16,95 € hc (Daedalus)
Vrije adaptaite van de bekende Jules Vernes klassieker
Medea 3. het zwaard van troje
Ersel – Renot
6,50 € sc – 11,50 € hc (Casterman)
Kuifje / zwart wit - De scepter van Ottokar
Kuifje / zwart wit – De krab met de gulden scharen
Hergé
15,00 € hc (Casterman)
Mossad – special operations 1. De mol van het Elysee
Bartoll – Rovero
6,50 € sc (Jungle)
Blueberry – het goud van de sierra
Giraud - Charlier
49,95 € hc (Sherpa)
Een luxe bundeling van het beste Blueberry verhaal ooit : het tweeluik de mijn van
Prosit en Het spook van de goudmijn. Een volledig herziene vertaling, lettering in het
oorspronkelijke handschrift van Giraud, een reproductie van originele platen en een
uitgebreid dossier met achtergrondinformatie.

Konungar 1. Invasie
Runberg – Juzhen
14,50 € hc (Glenat)
Het rijk is reeds lange tijd verdeeld door een strijd tussen de twee koningzonen. Nu de
gevreesde centauren echter terug opduiken aan de grenzen van het rijk zullen ze
moeten samenwerken… Knap getekende Vikingssaga!
Vorstenbloed 2. Misdaad en straf
Jodorowsky – Liu
15,50 € hc (Glenat)
Piraten van Barataria 4. Oceaan
Bourgne – Bonnet
14,50 € hc (Glenat)
De vampier van Benares 1. De nachtbeesten
Bess
14,50 € hc (Glenat)
Trilogie aan de oevers van de Indiase Ganges. Auteur van Pema Ling en de Blanke lama
De mysteries van Osiris 4. De samenzwering van het kwaad II
Maryse – Charles – Roels
11,50 € hc (Glenat)
Fell 1. Welkom in snowtown
Warren Ellis – Ben Templesmith
16,90 € sc (Nona-arte)
Rechercheur Richard Fell wordt overgeplaatst naar de overkant van de brug. Daar
wacht hem een volkomen verwilderde wijk waar de afdeling recherche bestaat uit
drieënhalve persoon (één rechercheur heeft geen benen). En in die maatschappelijke
vuilnisbelt die al jaren op instorten staat, moet Richard Fell opnieuw beginnen. Hoewel
niets meer vanzelfsprekend is en niets is wat het lijkt, houdt Fell zich vast aan het
enige waarvan hij weet dat het altijd waar is… iedereen heeft iets te verbergen.
De schreeuwende nevelen
Saimbert – Mutti
19,90 € hc (Nona-arte)
In de moerassen zorgen onherkenbaar verminkte lichamen ervoor dat twee
journalisten een mysterieus centrum van dichterbij gaan bekijken…

Alleen 6. De 4,5e dimensie
Gazzotti – Vehlman
6,50 € sc (Dupuis)
Schitterende jeugdreeks (van 12 tot 99 jaar ☺), absolute aanrader!
De laatste tempelier 3. De verzonken kerk
Khoury – Lalor
6,50 € sc (Dargaud)
Winch meets Geheime driehoek. Spanning en intrige in het vierluik gebaseerd op de
wereldwijd bekende roman van Khoury die zelf heeft meegewerkt aan de stripversie.
Heroveringen 1. De horde van de levenden
Deschennes – Runberg
6,50 € sc (Lombard)
Een nieuwe historische avonturenreeks van de auteur van Hammerfall en Orbital
IRS 13. Het goed van Yamashita
Vrancken – Desberg
6,50 € sc (Lombard)
IRS – all watchers 7. Het financiele zwarte gat
Bourgne – Desberg
6,50 € sc (Lombard)
Dokus de leerling 17. Stilte, hier wordt gespiekt!
Godi – Zidrou
5,95 € sc (Lombard)
Jommeke 255. De clanstrijd
Jef Nys
4,95 € sc (Ballon)
-

ENGELSTALIG –

Bombyce network
Cecil – Corbeyran
19,95 € sc (Humanoids)
Ooit werden de eerste 2 delen vertaald bij Arboris onder de naam “Het
vlindernetwerk” nu verkrijgbaar in een integrale Engelse uitgave.

Avengers 1.
Bendis – Romita jr
19,99 € sc (Marvel)
Spiderman – Blue
Jepg Loeb – Tim Sale
19,99 sc (Marvel)
-

MANGA NEDERLANDS - ENGELSTALIG –

Psyren 2.
Iwashiro
6,95 € sc (Kana) NL
Bleach 16.
Kubo
6,95 € sc (Kana) NL
Black Butler 1.
Yuna – Tubusu
8,50 € sc (Kana) NL
Ikigami 2.
Mase
8,50 € sc (Kana) NL
Dragonball 13.
Toriyama
11,75 € sc (Glenat) NL
Negima 30
Akamatsu
10,99 € sc (Viz) USA
Voor eventuele bestellingen, vragen of antwoorden: Stuur ons gerust een mailtje!!!
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