AUGUSTUS 2010
Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

Merlijn 1. De woede van Ahes
Merlijn 2. Het ontwaken van de macht
Merlijn 3. De cromm-cruach
Merlijn 4. Avalon
Istin – Lambert – Stambecco
16,95 € hc per deel (Silvester) (lang geleden reeds verschenen bij uitgeverij Talent)
PROMO: deel 1+2 nu voor € 24,99 ipv (33,90 €)
Brittanië in een tijdperk waar oude tradities langzaam aan verdwijnen om plaats te
maken voor de verering van de Enige God. De Keltische godin Ahes probeert de
uitbreiding van het Christendom een halt toe te roepen. Om haar doel te bereiken
beveelt zij de geboorte van een Messias van de oude overtuigingen om het gevecht te
leiden en de christelijke indringers te verdrijven. Zal Merlijn zijn lot vervullen?
Merlijn 7. De ketel van Bran de gezegende
Merlijn 8. De dageraad van de wapens
Istin – Lambert – Stambecco
16,95 € hc per deel (Silvester) (Nieuw!)
Legendes van Conan - Geboren op het slagveld 1.
Legendes van Conan - Geboren op het slagveld 2.
Kurt Busiek – Greg Ruth
17,95 € hc (Dragon Books)
Cixi van Troy 1. Het geheim van Cixi
Arleston – Vatine
8,90 € sc – 16,90 € hc (uitgeverij L) Hardcovers in beperkte oplage!
Als Cixi tijdens de zoektocht naar de Magohamoth het gezelschap van Lanfeust en de
rest verlaat, beleeft ze haar eigen avonturen. In dit deel wordt ze opgepakt en ingelijfd
bij een bende vrouwelijke piraten…
De donkere toren 4. De val van Gilead
Stephen King – Robin Furth – Jae Lee – Isanove
17,95 € hc (UItgeverij L)
Paris
Maarten van de Wiele
19,90 € sc (Oogachtend)
Bundel van het reeds uitverkochte ‘I love Paris’ en vervolg ‘I hate Paris’

Blast 1. Vette bast
Manu Larcenet
24,90 € hc (Oog en Blik – Bezige bij)
Een zwaarlijvige zwerver komt op de ondervragingsbank van een politiecommissariaat
terecht. Wat hij gedaan heeft en waarom hij daar zit komt de lezer te weten door de
biecht van deze moddervette, wat marginale figuur. Pagina’s worden gevuld met
krassen en donkere schaduwen, wat een sfeerschepping. Larcenet, tevens auteur van
‘De Dagelijkse Worsteling’, brengt een meesterwerk waarvan er vijf delen zouden
verschijnen. MAGISTRAAL!!!
Rimpels
Paco Roca
14,99 € sc (Uitgeverij Silvester)
Een ontroerend verhaal over oud zijn. Rimpels heeft reeds meerdere prijzen gewonnen.

Alleen 5. In het oog van de maalstroom
Gazzotti – Vehlman
6,50 € sc (Dupuis)
Van de auteur van Soda, het verhaal over een groep kinderen die achterblijven in een
stad waar alle volwassenen van de aardbodem lijken geveegd… (einde eerste cyclus)
AANRADER!!
High Security 5. (cyclus 3 deel 1) De schaduw van Ezekiel
Gihef – Callede
6,50 € sc (Dupuis)
Sarah 2. De kinderen van de salamander
Christophe Bec – Raffael
6,50 € sc (Dupuis)
Van de auteur van Bunker, Carthago,… Sarah en David verhuizen naar een klein
dorpje, maar ontdekken al snel akelige tunnels, bizarre wezens, en er schuilt een
groot geheim onder de dorpsbewoners…
Metropolitan 1. Borderline
Bonneau
6,50 € sc (Dargaud)
Karaat 5. De zingende wasrol
Yann – Meynet
8,95 € sc (Dargaud)
Een vrijmoedige zomer 2.
Pellejero – Lapiere
14,50 €hc (Vrije vlucht, dupuis)
Stoppeltje 7. Kramik het krapuul (“Petit Poilu: kramik la canaille”)
Bailly – Fraipont
9,50 € hc (Ukje/Puceron)
Absolute must-have voor 3-jarigen… Stoppeltje komt dit keer terecht op de boerderij.
Franse versie (Tekstloos) aangezien ze voorlopig niet in het Nederlands verschijnen…

-

MANGA NL/USA –

Shaman King 23
Takei
6,95 € sc (Kana)
Bleach 12.
Kubo Tito
6,95 € sc (Kana)
Negima 27.
Akamatsu
10,99 € sc (Dell rey) USA
-

ENGELSTALIG –

Four eyes 1. Forged in Flames
Kelly – Fiumara – Pereya
9,99€ sc (Image)
Als de jonge Enrico zijn vader ziet sterven onder een wolk van (draken)vuur wordt hij
de man en kostwinnaar in huis. Maar goed werk is schaars, en goedbetaalde jobs
gevaarlijk. Zo ontdekt hij dat er met draken veel geld verdient kan worden… Aanrader!
Flight 7.
Kabu Kibuishi – Michael Gagné – Justin Gerard - Caffoé – Kean Soo - …
25,00 € sc (Villard)
Mix van verschillende verhalen/artiesten, samengesteld door de schrijver van Amulet
Street Angel 1.
Jim Rugg – Maruca
14,95 € sc (Slg)
Shadoweyes
Ross Campbell
14,95 € sc (Slg)
Van de auteur van Wet moon
Tankgirl – Skidmarks
Dayglo – Martin
16,95 € sc ( Titan)

RASL pocket 1.
Jeff Smith
17,95 € sc pocketversie (CB) (Deze bevat de 2 reeds eerder verschenen grote bundels)
Robert (aka RASL) heeft een eigen uitvinding (gebaseerd op die van Tesla), waarmee
hij door verschillende dimensies te reizen. Van de auteur van BONE
Mondo urbano 1. a sex, drugs and rock and roll story
Santolouco – Medeiros – Albuquerque
11,99 € sc (Oni press)

Zero Killer 1.
Nelson – Camp – Stewart
16,99 € sc (Dark Horse)
Troublemaker 1.
Janet Evanovich – Joel jones
17,99 € hc (Dark Horse)
Walking dead vol 12. Life among them
Kirkman – Adlard – Rathburn
14,99 € sc (Image)
Fantastische zombiereeks waarvan nu ook de eerste twee delen vertaald werden
door uitgeverij Silvester. AANRADER!!!
World of warcraft 2.
Simonson – Buran – Bowden
14,99 € sc (Wildstorm)
Darkness origins 2.
Garth ennis – Silvestri
14,99 € sc (Top cow)
Batman – Whatever happened to the caped crusader
Neil Gaiman – Kubert
14,99 € sc (Dc)
Superman – Whetever happened to the man of tomorrow
Alan Moore – Swan
14,99 € sc (Dc)
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
BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: www.stripkever.be
Openinsuren
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
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