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Nieuwsbrief I
- NEDERLANDSTALIG –

Luuna 6. De Wolvenkoningin (begin 2e cylcus)
Crisse – Keramidas
€ 8.95- sc (Daedalus)
500 jaar nadat Luuna’s dorp met de grond gelijk gemaakt werd, is Luuna koningin
der wolven geworden; zowel roofdier als prooi…Fijne aanrader!
Collectie 1800 - Alamo 1. In de eerste linie
Dobbs – Pezzi – Perovic
€ 16.95- hc (Daedalus)
1836, In een hevige strijd slachten de Texaanse troepen een hoop soldaten van het
Mexicaanse leger af, terwijl ze schreeuwen “Herinner Alamo!”. Wat was daar gebeurd?
Vinkenbrood 2. Tweede periode
Christian Lax
€ 19.95- hc (Daedalus)
Over de legendarische kasseien van Parijs-Roubaix, in de donkere ingewanden van de
mijnen en de killer gangen van het weeshuis; Lax brengt ons een menselijk verhaal uit
het naoorlogse Frankrijk. (Vervolg op “Teenloze adelaar” en “Vinkenbrood” 1)
Duisternis 2. Tifenn
Bec – Iko
€ 16.95- hc (Daedalus)
Een eeuwige vuurhaard en vreselijke wezens hullen de wereld in duisternis. “Maar
iedere 100 jaar zal er één komen; in een harnas van ijs draagt hij uw heil…”
Collectie 1800 – Alchemie 1. De vuurproef
Nolane – Roman
€ 16.95- hc (Daedalus)
De wereld van Lucie 3. De donkere afgrond…Sacha…?
Kris en Guillaume Martinez
€ 19.95- hc (Daedalus)
Eén klein meisje overleefd als bij wonder een ontploffing in een winkelcentrum, volledig
ongedeerd. Ze verkeert in een vreemde coma, waarbij ze plots Russisch spreekt…
Caroline Baldwin 15. De schaduw van de Uil
André Taymans
€ 6.50- sc (Casterman)

De Killer integraal 2 (deel 4+5= einde 1e cyclus)
Jacamon – Matz
€ 16.95- hc (Casterman)
Eenzelvig, kil, methodisch en nauwgezet: alle eigenschappen die nodig zijn om het
vak van huurmoordenaar uit te oefenen. Geschreven als een grote monoloog is de
Killer een hoogtepunt in de misdaadstrip. Absolute aanrader!!!
Airborne 44 deel 3. Omaha Beach
Jarbinet
€ 12.50- hc (Casterman)
Nieuwe tweeluik van dit spannend oorlogsavontuur. In de zomer van 1938 beleeft de
jonge Amerikaan Gavin een vakantieliefde aan de Normandische kust. Als hij 6 jaar
later op D-day terugkeert probeert hij te ontdekken wat er met haar is gebeurd…
Jarbinet tekende eerder de reeks “De As van de Katharen”.
Airborne 44 integraal 1
Jarbinet
€ 20.00- hc (Casterman)
Integrale uitgave van de spannende (en uitverkochte) 1e cyclus
Hollywood Jan
Bastien Vivès – Michaël Sanlaville
€ 19.50- hc (KSTR – Casterman)
Jan is een onderdeurtje die moeite heeft om zich te handhaven in een meedogenloze
wereld. Daarom verzint hij filmscenes waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Bijgestaan
door zijn drie dapperste Hollywoodhelden slaat hij zich een weg door het leven van
alledag… Van de auteur van “Polina” en “De smaak van Chloor”.Alweer een nieuwe
strip van deze talentvolle jonge Franse auteur!!
Canardo 20. Een flater van formaat
Sokal
9.80- hc (Casterman)
Kaliber – Adios Muchacho
Matz – Bacilieri
€ 18.00- (Casterman)
Kaliber – De lachende politieman
Viot – Siter – Sjowall - Wahloo
€ 18.00- (Casterman)
Klassiek Zweedse detectiveroman.
Kaliber – Rood is mijn kleur
Chauzy – Villard
€ 16,00- (Casterman).

Een nacht met volle maan
Hermann – Yves Huppen
€ 14.50- hc (Glénat)
Op een nacht met volle maan dringt een groepje werkloze jongeren een afgelegen huis
binnen. Daar wachten ze op de gepensioneerde bewoner(s) om de code van de
brandkast te ontfrutselen. Maar de nacht is ijskoud, onheilsspellend, en niet alles loopt
zoals ze verwachtten… Van de auteur van “Torens van Schemerwoude”, Duivel der 7
zeeën”, “Jeremiah”…
Levenslijnen 10. De Muur
Giroud – Germaine - Goethals
€ 14.50- hc (Glénat)
Eén leven, verschillende keuzes zorgen voor een ander pad…
Levenslijnen 11. De voorouder
Giroud – Matz – Béhé
€ 14.50- hc (Glénat)
Albert & Co. 4. De koning spreekt
Charel Cambré
€ 6.95- sc (Glénat)
Corto Maltese . De jeugd
Hugo Pratt
€ 18.00- hc (Casterman)
Ze waren met Tien 4 . Rue Saint Honoré
Eric Stalner
€ 15.95- hc (12Bis)
Kwik en Flupke integraal 1
Hergé
€ 25.00- hc (Casterman)
Kuifje facsimile klein. In het land van de sovjets
Hergé
15.00- hc (Casterman)

Afspraak in Nieuwpoort
Ivan adriaenssens
€ 19.95- hc (Lannoo)
Stukje uit de zevende dag: http://www.cobra.be/cm/cobra/cobra-mediaplayer/boek/1.1124827
Historische strip die zich afspeelt tijdens de 1e wereldoorlog

De Vierde Kracht 2. Moord op Antiplona
Juan Giminez
€ 7.95- sc (Medusa)
€ 16.95- hc beperkte oplage
Van de tekenaar van “De Metabaronnen”!!
Reign 2. Tweede kans
Téhy – Cara
€ 6.95- sc (Medusa)
€ 16.95- hc beperkte oplage
Milan K. 2 . Hurricane
Timel – Corentin
€ 6.95- sc (Medusa)
€ 16.95- hc beperkte oplage
De jonge Misja Khodorov heeft als enige de aanslag op zijn familie overleefd. Omdat hij
door de Russische geheime dienst wordt gezocht en er door de staat beslag is gelegd
op het vermogen van zijn vader, leeft hij als Milan King ondergedoken in Los Angeles.
De Helse Meute 2. De terugkeer van de Harith
Thirault – Hojgaard
€ 7.95- sc (Medusa)
€ 16.95-hc beperkte oplage
Victor Sackville 22. Noordgrens
Carin – Borile – Riviere
€ 7.95- sc (Medusa)
Natte maan 2. Onzichtbare voeten
Ross Campbell
17,50 € sc (Xtra)
Eerstejaars studente Literatuur Cleo krijgt te maken met onopgehelderde mysteries in
de broeierige studentenstad Wet Moon. De wat mollige Cleo en haar punky vriendinnen
hebben het verder vooral erg druk met zichzelf en met zaken als uiterlijkheden,
vriendschap, roddel, seks, relaties en de indruk die zij maken op anderen…
Girlz 2. Verzorg je look
Goupil – Douye – Dentiblu
5,95 € sc (Jungle)
-

MANGA –

Negima 31.
Akamatsu
10,99 € sc (Kodansha)
Berserk 35
Miura
14,99 € sc (Dark horse)

Full metal alchemist 26
Arakawa
9,99 € sc (Viz)
House of five leaves 4
Ono
12,99 € sc (Viz)
One piece 58
Oda
9,99 € sc (Viz)
-

ENGELSTALIG –

Holy Terror
Frank Miller
29,95 € hc (Legendary)
Van de maker van ‘Sin City’ en ‘300’ , een aanval op terrorisme en “Al Qaeda”!!
Als dat maar goed komt….
Hägar the horrible The epice chronicles 1976-1977
Dik Browne
19,95 € hc (Titan books)
Spawn origins 12
Mc farlane, Capullo
14,99 € sc (Spawn)
True Blood 2. Tainted love
Andreyko – McMillian – Corroney – Molnar
24,99 € hc (IDW)
Nieuw verhaal met de figuren uit de gelijknamige hit tv-serie!!
Love struck
Hopeless – Mellon
16,99 € sc (Image)
Ultimate comics – New ultimates: Thor reborn
Jeph Loeb – Frank Cho
19,99 € sc (Marvel)
Sigil – Out of time
Carey – Kirk - Olliffe
14,99 €sc (Marvel)
Bomb Queen Gang bang – All girl specials
Robinson
14,99 € sc (Image)

-

ART BOOKS –
Taxidermied
The art of Roman Dirge
34,95 € hc (Titanbooks)
Van de tekenaar van “Lenore”
Rebus
Art of James Jean
45,00 € hc (ChronicleBooks)
Van de covertekenaar van “Fables”

-

EXPO EDITIONS –

De expo "Editions" , een samenwerking met Printgallery Antwerpen, waarbij 5 Vlaamse en 1
Nederlandse stripauteur een collectie illustratieve werken tentoonstelt, loopt (spijtig genoeg)
stilaan teneinde. Op zaterdag 08/10 kan je wel terecht voor de FINISSAGE van 16.00u. tot
19.00u.! Auteurs zijn dan aanwezig en signeren hun strips!
De volgende auteurs komen signeren:
- Philip Paquet met Yume, Snapshots, Louis Armstrong,...
- Jan Bosschaert met Sam, Jaguar
- Serge Baeken (onder voorbehoud) met No Stories en 50/50
- Stedho (onder voorbehoud) met Ooievarken
Hanco Kolk en Randall C kunnen er helaas niet bij zijn deze keer.
http://www.stripkever.be/activiteit.php?deze_activiteit=27
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

