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Nieuwsbrief II

Fraternity 1.
Canales – Munuera
13,95 € hc (Dargaud)
De scenarist van ‘Blacksad’ en de tekenaar van ‘Het teken van de maan’ slaan de
handen in elkaar voor een fascinerend tweeluik over een kleine gemeenschap waar de
harmonie verstoort wordt als er een klein jongetje in het naburig bos wordt gevonden.
Pin up Integraal I
Berthet – Yann
29,95 € hc (Dargaud)
Integrale uitgave van de eerste 3 albums van deze cult-oorlogreeks
Aldebaran Integraal I
Leo
29,95 € hc (Dargaud)
Integrale uitgave van de eerste cyclus (1 t/m 5) van dit fenomenaal epos waarin de
mens probeert om verschillende planeten te ontdekken en koloniseren, en hierbij stuit
op bizarre intelligente wezens, maar ook op de kortzichtigheid van mensen… Aanrader!
Mezek
Juilard – Yann
15,95 € hc (Lombard)
One-shot over de begindagen van de Israelische luchtmacht. Joden riskeren hun
leven voor hun idealen en huurlingen voor enkele duizenden dollars.
Een krachtig liefdesverhaal met een sterk historische achtergrond.
Sherman 2. De opkomst. Wall street
Griffo – Desberg
6,50 € sc (Lombard)
Zesdelig misdaadepos, van de makers van o.a. Empire USA
Buddy Longway – Seizoenen van een leven
Derib
6,50 € sc (Lombard) Aquarellenboek (epiloog)
SOS Geluk Integraal
Griffo – Van Hamme
34,95 € hc Dupuis
Integrale uitgave (1 t/m 3) van deze schitterende klassieker over een maatschappij
waarin geprogrammeerd geluk een facade werpt over een harde realiteit… Aanrader!

Black Page
Giroud – Lapiere – Meyer
17,95 € hc (Blloan)
Een knappe journaliste zet haar zinnen op een scoop over Mc Neals nieuwe roman. Deze
gaat over een jonge Palestijnse die na een miserabele jeugd eindelijk de gevangenis
verlaat… Een sublieme thriller door 3 topauteurs! (Tekenaar van Hard tegen hard en
XIII mysterie, scenaristen van Levenslijnen en 10 geboden, Blauwe rook,…)
Voor het rijk
Merwan – Vives
29,95 € hc (Blloan)
Van de auteur van Polina en De smaak van chloor.
Zoon van Rembrandt
Robin
19,95 € sc (Blloan)
Het artistieke en emotionele leven van de bekende Nederlandse 17e eeuwse schilder
(schildergenie, maar beroerd zakenman en vrouwengek) door de ogen van zijn zoon.
Vijfduizend kilometer per seconde
Fior
19,95 €sc (Blloan)
Van hun apenjaren over midlifecrisis tot hun oude dag… en terug. Dit liefdesverhaal
van Piero en Lucia werd bekroond met de Fauve D’or, beste album op Angouleme 2011
Assassin’s creed 1. Desmond
Corbeyran – Defali
13,95 € hc (Ballon)
Drieluik, bekend van de gelijknamige videogame
Gastoon 1. Opgelet flaterend neefje
Leturgie – Yann - Leturgie
6,50 € sc (Marsu)
Mon en Tuur 1. een goed begin
Boon – van Oudheusden
5,50 € sc (Ballon)
-

HUMO-ACTIE … DE ANDERE STRIP –
Jaarlijkse Humo-actie met tal van kortingen
op knallers van strips en stripromans.
Knip je bonnen uit de bijlage van de HUMO,
Of kijk eens lief in Jan en Trui hun oogjes, dan
kan je in de winkel wel een bijlage (met
bijbehorende kortingsbonnen) patsen

De glazen degen 2. Llango
Corgiat – Zuccheri
16,95 € hc (Daedalus)
In een wereld gedoemd om te verdwijnen moet een jonge vrouw 4 glazen degens
vinden en samenbrengen om een poort te openen. Maar de opleiding is niet
gemakkelijk, en haar eigen zoektocht loopt niet altijd over hetzelfde pad… Aanrader!
Uchronies – Epiloog
Corbeyran -Chabbert
16,95 € hc (Daedalus)
Ik ben een kathaar 3. Aansluiting met de eeuwigheid
Makyo – Calore
8,95 € sc (Daedalus)
Thomas Silane 4. Objectieven
Buendia – Chanoinat – Zaghi
8,95 € sc (Daedalus)
Prometheus 3. Exogenese
Bec – Bocci
8,95 € sc (Daedalus)
Final Incal 2. Loez van Garra
Jodorowsky – Ladronn
8,95 € sc (Daedalus)
Storm – kronieken van de buitenring 1. Banneling van Thoem
Ritstier – Oosterveer
7,95 € sc (Lawrence)

Samber 6. De zee, gezien vanuit het vagenvuur
Yslaire
15,50 € hc (Glenat)
Een vervolg op de oorspronkelijke hoofdserie! 1857, aan boord van de boot voor
veroordeelden bevindt zich Julie, met haar herinneringen aan Samber en aan hun kind…
Blauw is een warme kleur
Julie Maroh
19,95 €hc (Glenat)
Een verhaal over de liefde, over ongekende gevoelens voor een meisje met blauwe
haren. Een verhaal vol emoties en tederheid, over moed en onbegrip. Aanrader!

La contessa 1. Slow play
Crisse – Herval
11,50 € hc (Glenat)
Ella Mahé 3. Zij die geen naam heeft
Maryse & JF Charles - Goepfert
14,50 € hc (Glenat)
Kuifje fac simile - In amerika
Hergé
19,50 € hc (Casterman)
Kuifje - int Antwerps
Hergé
11,50 € hc (Casterman)
12 september – Amerika na de fatale dag
Bilal – Cohen – Mattotti – Munoz – Sacco – Spiegelman - …
25,00 €sc (Casterman)

Een stralende hemel
Taniguchi
19,50 € sc (Casterman)
Van de auteur van ‘herinneringen’ en ‘dagboek van mijn vader’. Na een zwaar ongeluk
waarbij één van beide partijen overlijdt, blijkt de andere na uit zijn coma te ontwaken
niet meer helemaal alleen te zijn in zijn lichaam… Aanrader!
Het dagboek – na de regen
Andre Juillard
18,00 € hc (Casterman)
Integrale uitgave van het in 1995 bekroonde album. Van de auteur van Lena en
Wuivende veder
De smaragdridders 1. De magische kinderen
Robillard – Oger
12,50 € hc (Casterman)
De gids van de duistere steden (herziene en aangevulde uitgave)
Schuiten – Peeters
22,00 € sc (Casterman)
Dracula 1. De ondode
Kowalski – Dufranne
12,50 € hc (Casterman)
Amatlan
Baudoin
24,95 € hc (Sherpa)
Een boek van Baudoin lees je niet om het zo snel mogelijk uit te hebben, maar om
ervan te genieten…

KALENDERS EN AGENDA’S - Zorg nu al voor een originele start van 2012 –
Humor volop met de kalenders en
agenda’s van Andy Riley’s egoïstische
varkens of konijnen met zelfmoordneigingen.
Kritiek alom met de supermooie
kalenders en agenda’s van werelds
beroemdste Grafitti-artiest Banksy!
-

MANGA NEDERLANDSTALIG –

Doubt 1.
Tonogai
8,50 € sc (Kana)
Wie is de wolf tussen de konijnen? Een voor een sterft er iemand tot de wolf
ontmaskerd wordt… Een gruwelijk spel voor fans van Death note en Liar game
Naruto 29
Kishimoto
6,95 € sc (Kana)
Shaman King 26
Takei
6,95 € sc (Kana)
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

