OKTOBER 2011
Nieuwsbrief II
- NEDERLANDSTALIG –

Eerlijke lui 1.
Durieux – Gibrat
14,95 € hc (Vrije vlucht – dupuis)
Op zijn 53e verjaardag is heel de familie aanwezig. Paul blaakt van energie. En dan
belt zijn baas, en wordt hij ontslagen… Al snel geraakt hij alles kwijt: zijn geld,
zijn huis, zijn zelfvertrouwen… Van de auteur van het fantastische “Het Uitstel”
en ook het recente “Matteo”!!.
Blauwbloezen 55. Mijn broer de indiaan
Lambil - Cauvin
6,50 € sc (Dupuis)
Zombillenium 2. werk zat
Arthur de pins
6,50 € sc (Dargaud)
Originele en absurd humoristische vampierenstrip van de auteur van ‘schatjes’
Bollie en billie 30. Enteren
Veron – Roba
5,95 €sc (Dargaud)
Empire USA 6.
Desberg – Recule
6,50 € sc (Dargaud)
Pin up Integraal II
Yann - Berthet
29,95 € hc (Dargaud)
Apostata 3. Argetoratum
Ken Broeders
9,95 € sc (Standaard)
Knappe historische strip, van de auteur van ‘Voorbij de steen’ en ‘Tyndall’.

De liefhebbers
Brecht Evens
26,00 € sc (Oogachtend)
Een kunstenaar gaat in op een hoogdravende oproep om mee te doen aan een regionaal
kunstfestivalletje. Daar aangekomen blijkt meteen dat het gaat om een kermis van alles wat zich creatief noemt in het dorp. De ‘liefhebbers’ zijn een vreemde bende
lokale mensen, die hun onkunde compenseren met enthousiasme en optimisme.
Desalniettemin geraakt de kunstenaar gaandeweg opgeslorpt en betrokken in de
voorbereidingen… Van de auteur van “Ergens waar je niet wilt zijn”.
AbsoluteAanrader!!
I kill giants
Kelly – Nimura
19,95 € hc (Blloan)
Barbara heeft konijnenoren op haar hoofd, en draagt een hamer in haar boekentas
waarmee ze het spel ‘dungeons en dragons’ beleeft. Behalve elfjes en kabouters heeft
ze geen vrienden, en is dan ook het mikpunt van een aantal pesters op school.
Een ontroerende, emotionele en fantasievolle strip. Aanrader!
Dromen en muizenissen
Dillies
16,95 € hc (Blloan)
De voormalige winnaar van het beste stripalbum in Angoulême neemt je mee in zijn
droomwereld. Hij vertelt het verhaal: een kleine muis die worstelt met een writers
block. Plotseling komt er een klein blauw vogeltje in zijn kamer gevlogen:” Meneer
Eenzaamheid”… Knap getekend en poëtisch verhaal. Aanrader!!
Chagall in Rusland
Sfar
24,95 € hc (Blloan)
Van de auteur die ons reeds ‘Kat van de Rabbijn’ en ‘Oude tijden’ bracht.
Assassins creed 2. Aquilus
Corbeyran – Defali
8,95 €sc – 13,95 € hc (Ballon)
Gebaseerd op het bekende videospel.
Dance academy 5.
Crip – Beka
5,95 €sc (Ballon)
Kid paddle 12. Panik room
Midam – Adam
5,95 €sc (Ballon)
Sisters 4. Fatnatsicola
Cazenove – William
5,95 €sc (Ballon)

Sam Lawry 6. Center Lane
Richez – Chetville
7,99 € sc (Saga)
Atlantis Experiment 3.
Kenton – Orozco
7,99 € sc (Saga)
Jorikus Magnus 1. Het verdrag
Verhast – Criva
7,99 € sc (Saga)
Subliem album waarin niet de fanatieke imperialistische vorst, maar wel zijn trouwe
helper en onderdaan centraal staat. Subliem getekend, knap gebracht! Aanrader!
Na de nacht
Meunier – Guerineau – Hedon
7,99 € sc (Saga)
Simon’s cat 3. Katten chaos
Tofield
12,90 € sc (Oog en bLik – Bezige Bij)
Het dierelirium van Professor Revillod
Castan - EI Kipping – Murugarren
14,90 € sc (Harmonie)
Vissen, vogels, insecten en zoogdieren in de meest fantastische vormen en met de
meest exotische namen… Elke pagina van dit unieke boekwerk is in drieën verdeeld:
hoofd, romp en staart, waardoor je zelf meer dan vierduizend dieren kunt creëren. Een
gekend concept, maar schitterend uitgewerkt! Knap gedaan!
Het kleine kabouter Wesley boek
Geirnaert
24,95 €hc (Borgerhoff – Lambrigts)
Esther Verkest 9. Een handvol esther
Kim
9,95 € sc (Oogachtend)

Walking dead 9. Wat ons rest
Walking dead 10. Waarin we veranderen
Kirkman – Adlard – Rathburn
19,95 € hc (Silvester)
Aanrader! Zombiereeks waarin de menselijke psyche en groepsgebeuren centraal staat
Zang der elfen 2. Barbaarse invasies
Falba – Ratera
17,95 € hc (Dark dragon books)
Gesel Gods integraal
Mangin – Gaijic
29,95 € hc (Dark Dragon Books)
Integrale uitgave (eerste 5 delen zijn verschenen bij talent) In 4305 na christus heeft
koning Attila de Hun vele planeten veroverd en geplunderd en staat nu voor de poorten
van de Romein Flavius… In De Gesel Gods staat de eeuwige strijd tussen orde en chaos
centraal. Science Fiction en Fantasy ontmoeten elkaar in dit machtige epos over
vergeten goden die in de verre toekomst het lot der volkeren bepalen.
Verloren paradijs 3. Aarde
Ange – Xavier – Alexe
17,95 € hc (Dark Dragon books)
Einde van de eerste cyclus!
Aya 6.
Abouet – Oubrerie
15,95 € hc (Uitgeverij L)
De wachters 3. April 1915 Ieper
Dorison – Breccia
18,95 € hc (Uitgeverij L)
Slhoka 4. De bloedbogen
Godderidge – Ceyles – Torta
17,95 € hc (Uitgeverij L) einde
Lens van Spinoza
Jaron Beekes
17,50 € sc (Oog en blik – bezige bij)
Een beeldende biografie en inleiding op de filosofie van Spinoza.
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

