FEBRUARI 2011
Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

Samoerai 05. Het eiland zonder naam
Di Giorgio - Genet
8,95 € sc (Daedalus)
Tweede cyclus van het schitterend getekende Japanse krijgsverhaal, waarin
fantasy en realiteit naadloos in elkaar over gaan…
Travis 4. Protocol Oslo
Quet – Duval – Schelle – Rosa
8,95 € sc (Daedalus)
Carmen mc Callum 4. Samuel Earp
Gess – Duval – Rabarot
8,95 € sc (Daedalus)
Onthoofde arenden 9. De gijzelaar
Onthoofde arenden 10. De erfgenaam van Crozenc
Kraehn – Pierret
8,95 € sc (Daedalus)
Het koninkrijk Frankrijk is in de 13de eeuw een gewelddadige streek, waarin de
mannen slechts oog hebben voor de verovering van grondgebieden. Complotten en
intriges alom… (het 10e deel werd nog NIET eerder uitgegeven (bij Talent))
Arawn 1. Bran de vervloekte
Le Breton – Grenier
16,95 € hc (Daedalus)
Arawn, de heer van de verbrande aarde, koning van de hel. Hij is de god van de woede.
De god van de wraak… Toch is dat niet altijd zo geweest. Ooit was hij een mens,
geboren uit de buik van een moeder…
Uchronies – New York 3. Reunie
Corbeyran – Defali
16,95 € hc (Daedalus)
Voor de serie Uchronie[s] bedacht Corbeyran (schrijver van o.m. Zang van de
vampiers, Metronom, Wet van de 12 tafel,…)drie alternatieve toekomst-beelden.
Sherlock Holmes & de vampires van Londen 2. Dood en levend
Cordurie – Laci
16,95 € hc (Daedalus)

Kaap Hoorn 01. De baai aan de oostkant
Perrissin – Riboldi
16,95 € hc (Medusa)

Lijst 66 1. Illinois
Stalner
16,95 € hc (Medusa)
De Verenigde Staten – jaren 60. John F. Kennedy en Marilyn Monroe zijn het gezicht
van het nieuwe Amerika. Maar intussen loopt de spanning tussen beide machtsblokken
op, want de Koude Oorlog woedt in volle hevigheid. Van de auteur van De Reiziger, De
mof, Het kruis van Cazenac,… Het verhaal begint nogal clichématig, maar vanaf het
midden begint er wel vaart in te komen… nog een beetje afwachten dus…
Hannibel Meriadec en de tranen van Odin 1. De orde van de as
Istin – Crety - Cordurie
16,95 € hc (Silvester)
Spinn-of van de reeks van Drakenbloed
Walking dead 5. De beste verdediging
Walking dead 6. Dit trieste leven
Kirkman – Adlard – Rathburn
19,95 € hc (Silvester)
Spanning alom in deze psychologische zombie-thriller. Aanrader!
Che
Oesterheld – Breccia
19,95 € hc (Silvester)
Donjon monsters 4. De zwarte heer
Blanquet – Sfar – Trondheim
16,95 € hc (Uitgeverij L)
In het onstuitbaar uitdijend universum van de verschillende Donjon-reeksen
vertelt de reeks Monsters over een bijfiguur van Donjon. Hij heeft zijn uiterlijk –
dat van een platte eend met reuze wallen onder zijn ogen – niet mee, en dat
verdubbelt nog eens het macabere aspect van zijn intenties…
De boeken van de zieners 2. het vermogen
Robin Hobb – Gaudin – Sieurac
17,50 € hc (Uitgeverij L)
Als de jeugdige Fitz op zesjarige leeftijd in het holst van een gure nacht wordt
afgeleverd bij de poort van het immense kasteel ziet zijn toekomst er verre van
hoopvol uit. Hoewel de strenge maar rechtvaardige stalmeester Burrich hem onder
zijn vleugels neemt, keert zijn vader, prins Chevalric, hem de rug toe...
Red Sonja 4. Zielloos
Avon – Remender – Renaud – Rubi
17,95 € hc (Dark dragon books)
Conan 7. Stad der dieven
Busiek – Nord – Stewart
17,95 € hc (Dark dragon books)

- FRANSTALIG –
Les mers perdues
Schuiten – Abeille
23,00 € sc (Attila)
Super knap getekende reuzachtige schetsen van
beelden verwerkt in gebouwen, bruggen, kusten,…
Nell’ Acqua
Mattotti – Desbois
24,75 € hc (Casterman)
- MANGA NL/USA –

Blade of the immortal 23. Scarlet swords
Samura
19,99 € sc (Dark Horse)
Schitterend getekend samurai-verhaal!
Gunslinger girl omnibus I (1-3)
Yu Aida
15,99 € sc (Seven seas)
Biomega vol 5.
Tsutomyu Nihei
12,99 € sc (Viz)
Van de tekenaar van Blame en Noise
Naruto 50.
Kishimoto
9,99 € sc (Viz)
Bakuman vol 3.
Ohba – Obata
9,99 € sc (Viz)
Van het team dat ons reeds Death note bracht, nu een manga over de lotgevallen
van een manga-tekenteam
D gray man vol 20
Hoshino
9,99 € sc (Viz)
One piece vol 56
Oda
9,99 € sc (Viz)
Tegami Bachi 4. (Letter Bee)
Asada
9,99 € sc (Viz)

-

ENGELSTALIG –

Day tripper
Fabio Moon – Gabriel Ba
19,99 € sc (Vertigo)
Een magisch verhaal over het leven zelf, door het team van Umbrella Academy
Scenes from an impending marriage
Adrian Tomine
9,95 € hc (D&Q)
Een grappig en echt gebeurd relaas over de lange weg van een jong koppel naar
het altaar. Van de auteur van Summer blonde, Shortcomings, Sleepwalk
Secret history omnibus II (delen 8-15): van 1918-1945
Pecau – Kordey – Chuckry
34,95 € hc (Archaia)
De verborgen geschiedenis 2e cyclus, Engelse gebundelde versie
We hate tank girl
Martin – Dayglo
9,99 € sc (Image)
Haunt vol 2.
Kirkman – Capullo – Mc Farlane – Glapion
16,99 € sc (Image)
Air vol 4. A history of the future
Wilson – Perker
16,99 € sc (Vertigo)
On the odd hours
Liberge
14,95 € sc (Comics Lit – museee du louvre)
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
Openinsuren
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

