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NIEUWE STRIPRELEASES - cadeautips
De donkere dagen zijn in het land, de avonden zijn korter en we zitten veel meer binnen door
de corona maatregelen, ideale tijden om ons te verdiepen in de nieuwste strips en even die
nare realiteit ontvluchten met een leuk stripverhaal!
Voor elk wat wils, dus ideaal om zelf te lezen of om - ondanks de kerst beperkingen - geschenk
te doen aan een familielid of vriend!

Jomme - De Haaienrots door CONZ
Wat als een Vlaams stripicoon plots in handen valt van een grote Vlaamse stripauteur? Dan
krijg je het beste van twee werelden. Het boek dat je in handen krijgt is een prachtige hommage
van Constantijn Van Cauwenberge aka
Conz aan collega Jef Nys. Conz geeft zijn eigen toets aan Jomme(ke) en maakt een
persoonlijke, frisse en hedendaagse versie van een iconisch album van Jommeke: De

1/6

Zalu.be News & More
News & More
https://zalu.be

haaienrots.

Tango - De laatste condor
Tango en Mario verblijven in Argentinië, waar de dagen voorbijglijden. Maar deze keer gooit
Mario’s verleden als politieagent roet in het eten. Hij wordt ontvoerd door oorlogsmisdadigers
op zoek naar wraak. Tango weet dat hij slechts over een paar uur beschikt om zijn vriend terug
te vinden…
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Michel Vaillant - Duels
Daniel Farid, Frans wonderkind, krijgt een rol naast Michel Vaillant als piloot voor de tweede
Vaillante Cervin op het WCR, het wereldkampioenschap rally. Een seizoen lang gaan ze allebei
strijden tegen Neuville, Ogier en Tanak… Maar al snel beseft Michel dat zijn teammaat ook zijn
belangrijkste tegenstander is: Daniel is in de eerste plaats bij het team gekomen om ‘de
veteraan met pensioen te sturen’! Slaagt Michel erin de grenzeloze ambitie van zijn jonge
uitdager te beteugelen?
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Buck Danny CLASSIC - Sea Dart

April 1945. Een mysterieus geheim wapen wordt door een speciale eenheid van het Duitse
leger uit Polen weggevoerd. De eenheid, onder leiding van het beruchte hoofd van het Bureau
voor Speciale Projecten, brengt het wapen naar een onbekende bestemming… In 1953 opereren
Buck Danny en zijn vrienden vanuit een marinebasis in de Verenigde Staten. Hun missie: het
op punt stellen van het eerste supersonische watervliegtuig ter wereld, de ‘Sea Dart’. Bij de
CIA maken ze zich zorgen om de verdwijning van een heleboel agenten die een onderzoek
voerden naar de twijfelachtige banden die president Péron onderhoudt met een aantal Duitse
oud-nazi’s, in Argentinië. Er doet een gerucht de ronde over een geheime nazibasis, verborgen
op de Altiplano. De CIA besluit een spionagevliegtuig te sturen ter verkenning. De Sea Dart lijkt
gemaakt voor die opdracht. Buck, Sonny en Tumb zetten in een onderzeeër koers naar
Argentinië, met het prototype, voor een extreem gevaarlijke en verrassende missie… In het
eerste deel van dit tweeluik zet Buck Danny voor het eerst in zijn leven koers naar het
Argentinië van Péron.
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De Beestenburcht 2 - Margrieten in de winter
De Beestenburcht herwerkt Animal Farm van George Orwell (1945) en zet je aan het
denken over vaak heel actuele onderwerpen...
Verzet door geweldloosheid. De winter houdt de burcht in haar greep. Het weer spaart de
inwoners niet, en ondertussen blijft president Silvio angst zaaien... Maar de strijd van Miss B en
haar vrienden, César het konijn en Azelar de rat, is nog niet gestreden. Hun beweging, ‘de
Margrieten’, blijft ijveren voor een beter leven: ze zeggen nee tegen de verplichting een
halsband met belletjes te dragen en eisen gratis hout voor alle dieren.
Om hun stem te laten horen, trotseren de moedige gezellen elke nacht de koude om een sit-in
te houden voor de ramen van Silvio. Maar Miss B gelooft dat de dictatuur alleen verslagen kan
worden als ze niet toegeven aan de verleiding van het geweld. Slaagt ze erin haar vrienden te
overtuigen van geweldloos verzet? Het belooft een hele uitdaging te worden…
Blake en Mortimer (buitenreeks) - De bruid van Dr. Septimus
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In Londen dineren Philip Mortimer en de jonge Richard, neef van Francis Blake, samen met
James Whale. De regisseur van The Invisible Man bereidt een film voor, gewijd aan de
beroemde zaak van het ‘Gele Teken’. Wanneer ze het hotel buitenlopen, worden Mortimer en
Richard ei zo na omver gemaaid door een wagen zonder bestuurder. ’s Nachts wordt James
Whale gewekt door een vrouwenstem die op de radio een dreigende zin opdreunt. Mortimer is
geïntrigeerd en belt Blake op. Die vertelt hem dat dokter Septimus een medewerkster had:
Ursula Phelps, een biologe.
Richard heeft, vreemd genoeg, net een artikel gelezen, ondertekend met ‘Phelps’, waarin
wordt uiteengezet hoe organische elektriciteit voorwerpen op afstand kan verplaatsen. De drie
mannen zijn vastbesloten het mysterie op te helderen en haasten zich naar de verlaten cottage
van dokter Septimus. In de wanorde van zijn laboratorium ontdekken ze zijn ultieme werkstuk.
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