SEPTEMBER 2011
- NEDERLANDSTALIG –

Nieuwsbrief III

Ria 1. Een sprankje hoop
Kiecher – Schlaga – Fred – Pullin
16,95 € hc (Silvester)
In een afgelegen grot ontdekt de jonge Loan, in een bloem, het betoverende
meisje Ria. Fantasy voor fans van oa. Sky doll, Luuna, …
Casus 5. Gold rush
Blengino – Sarchione – Pieri
16,95 € hc (Silvester)
Coltrane, talentvolle goochelaar en vroegere treinovervaller, werkt samen met de
jonge Mac, een voormalige medeplichtige en ontsnapte gevangene. Ze hebben
maar één doel: The Stone stelen - de grootste goudklomp ooit gevonden.
Cosa Nostra 13. Murder inc
Chauvel – Le saec – Scarlett
16,95 € hc (Silvester)
Prins valiant 11. jaargang 1947
Hal Foster
16,95 € hc (Silvester)
Peanuts compleet 1953-1954
Schulz
29,95 € hc (Silvester)
Hara Kiwi 7
Lectrr
8,95 € sc (SIlvester)
New avengers 2. Sentry
Bendis – Mc Niven – Morales
13,90 € sc (Nona-arte!)
New avengers 1+2 + Avengers disassembled voor 37,90 € (uw voordeel: 10 €!)
Marvel 1602
Gaiman – Kubert – Isanove
19,90 € sc (Nona-arte)
1602 in het Engeland van Koningin Elizabeth gebeuren vreemde dingen. Steeds vaker
wordt melding gemaakt van jongelui met fantastische, bovenmenselijke gaven.

Habibi
Craig Thompson
34,90 € sc (Oog en blik – Bezige bij)
Van de auteur van Deken van sneeuw. Een verhaal over liefde, cultuur, christendomislam, rijk-arm, en de magie van verhalen tegen een achtergrond van woestijnen en
paleizen… Soms zacht, dan weer loeihard… maar sowieso een absolute aanrader!
Big foot 1. Magic child
Dumontheuil
19,90 € hc (Oog en blik – Bezige bij)
Ned en Zed zijn twee professionele huurmoordenaars in het Wilde Westen. Zed is
geobsedeerd door cijfers, zijn kompaan Ned heeft existentiële problemen.
Een vrije bewerking van The Hawkline Monster. (R. Brautigan)
Showman killer 1. de held zonder hart
Jodorowsky – Fructus
17,90 €hc (Oog en blik – Bezige bij)
Showman is een supermoordenaar, zonder enige emotie opgeleid tot de kunst van het
vechten met als doel te doden. Van de auteur van o.a. vorstenbloed,…
Ogregod 1. De schipbreukelingen
Jodorowsky – Janjetov
17,90 € hc (Oog en blik – Bezige bij)
Een ruimteschip is klaar voor vertrek. Aan boord bevinden zich 8 erfgenamen van de
machtigste families van de Melkweg. Van de auteur van o.a. de metabaronnen,…
Boes 1
Boes 2
Wilms – Raymakers
9,90 € sc (Nona-arte)
Hilarische en surrealistische grappen uit de dierenwereld. Bekend van de animatiereeks
Sabels en galjoenen 8. De wapenmeester
Ayroles – Masbou
7,95 €sc (Arboris)
Absolute aanrader! Ook de nummer één is eindelijk herdrukt! Humoristische en lyrische
avonturen op de maan van ons favoriete vos-wolf-konijn trio
Konvooi – jeugdjaren van navis 4. Heb jij nog energie?
Morvan – Buchet – Munuera
7,95 €sc (Arboris)
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 zelfmoord-neigingen.
Kritiek alom met de supermooie kalenders en
agenda’s van werelds beroemdste Grafittiartiest Banksy!

Messenger 6. De laatste voorspelling
Mig – Richez
7,99 € sc (Saga)
Iedere voorspelling komt ofwel uit, of wordt vervangen door een andere voorspelling…
Goede esoterische thriller van de scenarist van o.a. Sam Lawry.
Stille helden 1.
Stille helden 2.
Merle – Tefenkgi
7,99 € sc (Saga)
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Tijdens de gevechten die volgden op de
landing in Normandië wordt een vliegtuig neergehaald door het Duitse afweergeschut.
De piloot kan nog net op tijd zijn parachute gebruiken. Een eenvoudige boer vangt de
Amerikaan op, verbergt hem en blijft zich onverstoorbaar inzetten voor zijn familie…
Kroniek der barbaren 3. De odyssee van de vikingen
Kroniek der barbaren 4. De terugkeer van de vikingen
Mitton
7,99 € sc (Saga)
Ben hur 3. Sjeik Ilderim
Mitton
19,99 € hc (saga)
Van de tekenaar/schrijver die ons reeds Vae victis en Kroniek der barbaren bracht
Geheime dagboeken van het vatikaan 3. Onder de berg
Novy – Marinetti – Queyssi
19,99 € hc (saga)
Een nacht met volle maan
Hermann – Yves H
29,95 € hc (Alex) speciale uitgave genummerd op 500 ex.
Van het duo dat ons reeds bloedbanden, duivel der zeven zeeën, dracula,
schemerwoude,… bracht. De gewone editie verschijnt volgende week bij Glenat
Arcadia Archief 16. Dokter zwitser – De betoverde pompoenen
Wasterlain
19,95 € hc (Arcadia)
-

HUMO-ACTIE - DE ANDERE STRIP LOOPT NOG TOT ZATERDAG 1 JULI! –
Jaarlijkse Humo-actie met tal van kortingen op
knallers van strips en stripromans.
Knip je bonnen uit de bijlage van de HUMO
(ook aanwezig in de winkel), en haas je naar
de winkel!
Laatste kans om van deze kortingen te genieten!

-

ENGELSTALIG –

Habibi
Craig Thompson
35,00 € hc (Pantheon)
Van de auteur van Blankets. Een verhaal over liefde, cultuur, christendom-islam,
rijk-arm, en de magie van verhalen tegen een achtergrond van woestijnen en
paleizen… Soms zacht, dan weer loeihard… maar sowieso een absolute aanrader!
Metamaus – a look inside maus
Spiegelman
35,00 € hc (Pantheon)
Waarom muizen? Waarom de Holocaust? Waarom in ‘stripvorm’? Schetsen, notities en
meer… een inzicht in het tot stand komen van een tijdloze stripklassieker…
The New York five
Brian wood – Ryan Kelly
14,99 € sc (Vertigo)
Een vervolg op de New York four, van de auteur van DMZ en Northlanders
Hellboy 11.The bride of hell and others
Mignola – Corben – Nowlan – Hampton
19,99 € sc (Dark Horse)
Amulet 4. The last Council
Kazu Kibuishi
10,99 € sc (Scholastic)
Chew 4. Flambé
Layman – Guillory
12,99 €sc (Image)
Nadat de vogelgriep voor een wereldwijde catastrofe zorgde, werd het koken of eten
van kip verboden. Onze hoofdfiguur, agent Tony, is een ‘cybopath’, iemand die in een
flits het verleden herbeleefd van alles dat hij eet… Alles is mogelijk in deze super
humoristische en verbazend originele stripreeks. Aanrader!
Oz 3. Ozma of oz
Baum – Shanower – Young
29,95 € hc (Marvel)
Dorothy (zie deel 1) belandt dit keer in het land van Ev, waar ze nieuwe vrienden maakt
(zoals een hoogst intelligente kip), en moet vechten tegen de slechte gnoomkoning van
Ev die de eigenlijke koninklijke familie gevangen houdt. Gelukkig krijgt ze hulp van
haar trouwe vrienden zoals de vogelverschrikker en eveneens van de nieuwe koningin
(Ozma) van Oz.
Greek street 3. medea’s luck
Milligan – Dell’edera – Gianfelice
14,99 € sc (Vertigo)
Crossed 2. Family values
Lapham – Barreno
19,99 €sc (Avatar)

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

