SEPTEMBER 2010
Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

Kraa 1. de verlaten vallei
Benoit Sokal
18,00 € hc (Casterman)
In een oude vallei leeft een groepje indianen in harmonie met de natuur, en onder het
wakend oog van de grote arend. Tot een bende uit het nabijgelegen goudstadje wilt
‘uitbreiden’ en beider rust en evenwicht verstoord worden… AANRADER!
(Tweeluik van de auteur van Inspecteur Canardo)
Acqua alta 1.
Acqua alta 2.
Daria Schmitt
16,00 € hc (Casterman)
Maak kennis met de fantastische en fascinerende wereld van een jonge tekenares die is
ontdekt door François Schuiten. Elk jaar opent de geheime stad Ultrequinox zeven
dagen lang zijn poorten voor een indrukwekkend carnaval…
De tedere jaren 1.
Taniguchi – Kawakami
17,50 € sc (Casterman)
De ontroerende ontmoeting van twee eenzame mensen… Van de auteur van
‘Herinneringen’ en ‘een dierentuin in de winter’
Kuifje fac simile De blauwe lotus (herdruk)
Herge
19,50 € hc (Casterman)
Joviale hamster en zijn vrolijke vrolijke vrienden
Gotlib
9,80 € hc (Glad ijs)
Pascal brutal 2. sterker dan de rest
Sattouf
9,80 € hc (Glad ijs)
Victor Sackville 21. Verdwijning op de blauwe trein
Carin – Borile – Riviere
7,95 € sc (Medusa)

- SIGNEERACTIE - donderdag 4 november van 15u-17.30u- Nate Powell signeert “Swallow me whole” (verzwelg me)
Swallow me whole (Top Shelf), 19,95 € hc
Verzwelg me (Sherpa), 19,95 € sc
- Jillian Tamaki & Mariko Tamaki signeren “SKIM”
SKIM (Groundwood), 18,95 € sc
SKIM (Sherpa), 14,95 € sc
Je kan alvast een exemplaar reserveren per kerende mail naar Stripkever@skynet.be

Levenslijnen 4.Paranoia
Levenslijnen 5. het spook
Giroud – Espe – Corbeyran – Hulet – Mangin
14,50 € hc (Glenat)
In het eerste deel moet Ellen Baker, een idealiste met een crimineel verleden, het
antwoord proberen te vinden op een dilemma dat dramatische gevolgen kan hebben.
Bij elke keuze die ze maakt, verandert haar toekomst, en zo krijgen we vijf parallelle
lotsbestemmingen… Welke invloed hebben onze keuzes op ons leven?
Een nieuw stripmonument onder regie van Frank Giroud, auteur van De Tien Geboden
De zouaaf 1. Illusie van het leven
Enot – Ersel
14,50 € hc (Glenat)
Van de tekenaar van Medea en pioniers van de nieuwe wereld
De erfgenaam 5. Het testament van de profeet
Giroud – Béhé – Meyer
15,50 € hc (Glenat)
De zaak Dominici
Bresson – Follet
16,00 € hc (Glenat)
Titeuf 0. God, seks en bretellen
Zep
6,95 € sc (Glenat)
Joe bar 7.
Perna – Jenfevre
6,95 € sc (Glenat)
De incal
Jodorowsky – Moebius
24,90 € sc (Oog en blik – bezige bij)
Aangezien de hardcover reeds een tijdlang uitverkocht is, werd deze bundeling van de
zes delen van de revolutionaire sci-fi strip dit keer uitgegeven in een softcover versie.
Deze bonte mix van space-opera, metafysica en satire mag in de kast van geen enkele
stripliefhebber ontbreken!

- WEDSTRIJD – gratis duo-tickets ‘Tamara Drewe’
Gratis duo-tiockets voor de verfilming ‘Tamara Drewe’ van Posy Simmonds!
Bovendien wordt er één gratis exemplaar geloot uit de inkomende mails
Prijsvraag:
Door welke uitgeverij werd ‘Tamara Drewe’ vertaald in het Nederlands?
Stuur je antwoord per kerende mail naar Stripkever@skynet.be en maak
kans op een duo-ticket voor deze filmvoorstelling!

De glazen degens 1. Yama
Corgiat – Zuccheri
16,95 € hc (Daedalus)
In een wereld gedoemd om te verdwijnen door het afsterven van hun zon, blijkt een
klein meisje de macht te bezitten om een poort naar een andere wereld te openen.
Hiervoor gaat ze in leer bij een man in het midden van het woud omringd door bizarre
wezentjes. Maar haar persoonlijke wraak lijkt voor haar toch belangrijker…
Het scenario is -tot nu toe- niet zo bijster origineel, maar wordt knap neergezet en
bovendien zorgt de stijl -die wat doet denken aan Leo (Betelgeuze)- voor een nieuwe
mooie en veelbelovende fantasieserie…
Onthoofde arenden 5. Saint Malo de l’isle
Onthoofde arenden 6. Alix
Kraehn – Pierret
7,95 € sc (Daedalus)
Hhh Holmes 2. white city
Fabuel – Le Henanff
15,95 € hc (Daedalus)
19e eeuw. Als de politie de Londense seriemoordenaar Henry H. Holmes (aka Jack the
ripper?) op het spoor komt, vlucht deze naar Chicago... Gebaseerd op een waargebeurd
verhaal brengt scénarist Fabuel u het mysterieuze verhaal van Amerika’s
eerste seriemoordenaar…
Prometheus 2. Blue beam project
Bec
8,95 € sc (Daedalus)
Happy sex
Zep
14,95 € sc (Daedalus)
Er was eens 2. de vlucht van de raven
Nury – Vallee
11,95 € hc (Standaard)
De geverniste vernepelingskes 6.
Urbanus – Bosschaert
6,50 € sc (Standaard)

Amulet 1. De hoeder van de steen
Kazu Kibuishi
19,95 € hc (Silvester)
Nadat hun vader bij een ongeval is omgekomen, verhuizen Emily en Navin met hun
moeder naar het huis van haar overleden grootvader, maar het vreemde huis wemelt
van de gevaren. Al gauw lokt een onheilspellend octopusachtig wezen hun moeder de
kelder in. Om haar te redden volgen Em en Navin haar naar een ondergrondse wereld
die wordt bevolkt door demonen, robots en pratende dieren…
Bone 7. Spookkringen
Jeff Smith
19,95 € hc (Silvester)
Merlijn 9. Het geheim van de Codex
Istin – Lambert – Stambecco
16,95 € hc (Silvester)
Verborgen geschiedenis 15. De kamer van Amber
Pecau – Kordey – O grady
16,95 € hc (Silvester)
Major Arcanum 1. Pandora
Pecau – Damien
16,95 € hc (Silvester)
De bijbel – het oude testament – genesis deel 1.
Camus – Dufranne – Zitko – Davidenko
16,95 € hc (Silvester)
Prins valiant 3. (jaargang 1939)
Foster
16,95 € hc (Silvester)

Legenden van troy – saffraannacht 1. Albumen de onstoffelijke
Arleston - Herenguel
16,90 € hc – 8,90 € sc (uitgeverij L)
Witte termiet 2. Lotsbestemming
Bianchini – Evangelisti
16,90 € hc – 8,90 € sc (uitgeverij L)

Aya uit yopougon 5.
Abouet - Oubrerie
15,95 € hc (Uitgeverij L)
De kleine prins
Sfar – De Saint Exupery
19,90 € sc (Oog en Blik)
Le Petit Prince van De Saint-Exupéry, wie heeft die (wereldwijd) niet gelezen? Een van
de grootste fans van dit boek is de Franse tekenaar Joann Sfar. Hij verloor zijn moeder
toen hij drie was en de kleine prins hielp hem om zijn verdriet beter te begrijpen. zijn
originele interpretatie oogstte veel lof door zijn fijnzinnige gevoel voor humor en oog
voor sprekende details.
Weg
Ephameron – Pieter van Oudheusden
16,50 € sc (Bries)
Een jonge vrouw werkt aan een prentenboek. Daarin vertelt ze over een meisje en een
man, Kleine Vos en Beer. De schrijfster heeft moeite om het boek af te ronden. Want ze
schrijft het verhaal ook om helderheid te scheppen in de gebeurtenissen van haar eigen
leven. Is zijzelf het meisje? Wie is dan beer en waarom ging hij weg?
Hammertime
Jeroom
14,90 € sc (Harmonie)
Een bundeling van nieuwe hilarische cartoons van HUMO’s favoriete Jeroom

Long John silver 3. Het smaragdgroene Labyrint
Dorison - Lauffray
13,50 € hc (Dargaud)
Robbedoes en kwabbernoot 51. Alarm zwendeltuig!
Yoann - Vehlman
5,95 € sc (Dupuis)
De schorpioen 9. het masker van de waarheid
Marini – Desberg
6,50 € sc (Dargaud)
IRS all watcher 4. De macparnellspiraal
Mutti – Desberg
6,50 € sc (Le Lombard)
IRS 12. in de naam van de president
Vrancken – Desberg
6,50 € sc (Le Lombard)
Dokter zwitser – de lieveheersbeestjes (Arcadia Archief 11)
Wasterlain
19,95 € hc (Arcadia)

-

MANGA NL –

Berserk 12. / Berserk 13.
Miura
7,50 € sc (Glenat)
Black cat 7. het uur van de wraak
Yabuki
7,50 € sc (Glenat)
DN Angel 12.
Sugisaki
7,50 € sc (Glenat)
Fruits basket 10.
Takaya
7,50 € sc (Glenat)
Kenshin 7.
Watsuki
7,50 € sc (Glenat)
Naruto 24.
Kishimoto
6,95 € sc (Kana)
Inu Yasha 10.
Takahashi
6,95 € sc (Kana)
Detective conan 13.
Aoyama
6,95 € sc (Kana)
-

ENGELSTALIG –
The wonderful wizard of Oz
Frank Baum – Shanower – Young
19,99 € sc (Marvel) ook beschikbaar in hc
AANRADER!
Amulet 3. The cloud searchers
Kazu Kibuishi
10,99 € sc (Scholastic)

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
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

