JULI 2010
Nieuwsbrief II
-

NEDERLANDSTALIG –

Codex Angelicus 3. Thomas (einde)
Gloris – Bourgouin
15,95 € hc (Daedalus) of 24,95 € met speciale gelimiteerde box
Na zijn dramatische verblijf in de psychiatrische instelling, heeft Thomas zijn lot
aanvaard. en geniet vol hartstocht van Lisa’s aanwezigheid…
Onthoofde arenden 3. De gulden sporen
Onthoofde arenden 4. De ketter
Kraehn – Pellerin
7,95 € sc (Daedalus)
Onthoofde arenden Bundel III (= nrs 5+6)
Kraehn – Pellerin
9,95 € hc (Daedalus) voor de eerste gegadigden (later gaat de prijs omhoog naar 14,95 €)
Frankrijk is in de 13de eeuw een gewelddadige streek. Hugo de Bastaard doet, omwille
van z’n liefde voor de mooie Alix, er alles aan om de Heer van Crozenc te worden. Zo
raakt hij verstrengeld in complotten en intriges. Dompel u onder in de duistere tijden
van de middeleeuwen met gevaarlijke intriges in een gedetailleerd historisch kader.
De grote slachting 1914-1919
Tardi – Verney
19,50 € hc (Casterman)
De gruwelen van oorlog, van de maker van o.a. Stem van het volk, Loopgravenoorlog, …
Fantastische avonturen van Edgar Poe 3. De rode dood
Thouard – Seiter
6,25 € sc (Casterman)
Shutter Island
Christian De Metter – Dennis Lehane
18,00 € sc (Casterman – Kaliber)
Kleine Christiaan
Blutch
19,90 € sc (Oog en Blik)
De kleine Christiaan is het autobiografische verhaal van de jonge Christiaan, een
jongetje met een extreem levendige fantasie. Hij weet nog niet zo goed wie hij echt is of
wie hij later zal zijn. Dus modelleert hij zichzelf naar de hoofdrolspelers van zijn
favoriete films. Op zijn dertiende boeten Christiaans fantasieën iets aan kracht in.

Sabels en galjoenen 7. Schimmenjagers
Ayroles – Masbou
7,95 € sc (Arboris)
Na zo'n 8 jaar weet Arboris ons toch weer te verrassen met een nieuw deel. Nog steeds
zijn Villalobos en Maupertius op zoek naar de geheimzinnige wapenmeester en zetten ze
hun reis op de maan voort. Ook al is deze vol gevaren, raadsels en bedreigingen en
moeten ze zich een weg banen met woorden en degens... Absolute aanrader!
Regelaar 3. Ophidia
Corbeyran – Moreno
7,95 € sc (Arboris)
Aristide Nyx is een regelaar, een moordenaar in dienst van een organisatie die de
regering ten val wil brengen. Nyx weet dat hij dodelijke ziek is en dus doodt hij anderen,
efficiënt en zonder zich daar druk over te maken. Tot hij op een dag iemand om moet
brengen die herinneringen naar boven brengt. Nu blijkt een regelaar met twijfels net zo
onvoorspelbaar en gevaarlijk te zijn als een gewonde tijger...
Reiziger – Verleden 2.
Boisserie – Stalner – Bourgne – Guarnido
14,50 € hc (Glenat)
Fish heeft zich vanuit de middeleeuwen naar 1940 geteleporteerd. Hij bevindt zich in
Parijs tijdens de Duitse bezetting. Lichamelijk en geestelijk uitgeput besluit hij uit te
rusten voordat hij de strijd hervat. Tijdens een nazi-optocht door de Rue de Rivoli
ontmoet hij Marie, een verleidelijke Parisienne. Hij ontdekt bij haar een nieuwe kant van
het leven, maar wordt ook geconfronteerd met zijn duistere kant…
Op reis met Bill
Matthias Schultheiss
35,00 € sc (Glenat)
Luke en Tweety rijden doelloos over de Amerikaanse wegen. Ze pikken de lifter Bill op,
een beenloze veteraan van de Vietnamoorlog. Zonder dat ze het beseffen, zal hun
ontmoeting met dit raadselachtige personage het leven van de vader en zijn dochter
veranderen… Een dromerige roadmovie in een vreemd en betoverend Noord-Amerika…
De laatste kathaar 1. dood ze allemaal
Delalande – Lambert
15,95 € hc (12 Bis)
In de streek van Toulouse is de jonge troubadour Escartille tegen wil en dank getuige
van een bloedbad dat de paus liever geheim had gehouden….Hij krijgt dan ook een
grimmige inquisiteur achter zich aan….Een adembenemend en esoterisch getint
avontuur dat zich afspeelt in een eeuw die werd geteisterd door godsdienstoorlogen.
Een lange bloedige nacht 1.
Bollee – Bedouel
15,95 € hc (12Bis)
Piet fluwijn en bolleke 1 t/m 5 (De avonturen van een vader en zijn zoon)
Marc Sleen
49,95 € per pakket (5 delen)
Een gagserie over een vader en zijn zoon gemaakt tussen 1945 en 1965 door Marc
Sleen, de geestelijke vader van ‘Nero’

-

ENGELSTALIG –

Ghostopolis
Doug TenNapel
12,99 € sc (Scholastic)
Fantasierijk verhaal over een jongetje dat per ongeluk door een spokenjager mee
gezapt wordt naar het geestenrijk, en er van alle avonturen beleeft op zoek naar
een weg terug… Van de maker van Iron West, Earthboy Jacobus, Monster Zoo,…
BPRD 13. 1947
Mignola – Dysart – Ba – Moon
17,99 € sc (Dark Horse)
House of mystery 4. the beauty of decay
Sturges – Rossi – Dell’Edera
17,99 € sc (Vertigo)
Absolution 1.
Cage – Viacava
24,99 e sc (Avatar)
Batman RIP
Grant Morrisson – Daniel
14,99 € sc (Dc)
Revolver
Matt Kindt
24,99 € hc (Vertigo)
Fractured Fables
Ted Mc Keever – Camilla D’Erico – Terry Moore – Valentino – Alger - …
29,99 e hc (Silverline)
Young Avengers Ultimate collection
Heinberg – Cheung
34,99 € tp (Marvel)
Sherlock Holmes 1
Moore – reppion – Campbell
19,99 € sc (Dynamite)
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
Openingsuren tijdens de maand JULI :
Van 1 juli tot 31 juli is de winkel gesloten op zondag, maandag EN dinsdag!!!
Vanaf 13 juli tot 31 juli aangepaste uren:
woensdag,donderdag en vrijdag: van 12.30u. tot 18.00u.
zaterdag van 10.00u. tot 18.00u.
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

