NOVEMBER 2011
Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

Zij 1. De scherf van Amenartas
Chouraqui – Aja – Cordurie (naar roman van Haggard)
16,95 € hc (Daedalus)
Van de schrijver van Allan Quattremain, in een sepia kleurenschema dat doet denken
aan de samberreeks. Een potscherf met oude inscripties leidt Holly naar Afrika…
Moeder oorlog 2. Tweede aanklacht
Kris & Mael
19,95 € hc (Daedalus)
Menselijk verhaal over de gruwel van de eerste wereldoorlog…
Durandal 2. Het mark Bretagne
Lemercier – Jarry
16,95 €hc (Daedalus)
Universal war one box 4-5-6
Bajram
59,95 € hc (Daedalus)
Universal war one 4. de zondvloed
Bajram
16,95 € hc (Daedalus)
Het Purgatory squadron heeft 3 dagen om te beletten dat de bakermat van de mensheid
wordt meegesleurd in een ramp die zelfs de bijbelse zondvloed zou laten vergeten...
Gil st Andre 1. Een vreemde verdwijning
Gil st Andre 2. het verborgen gelaat
Kraehn
9,95 € sc per pakket (1+2) (Daedalus)
Eerder onder de titel ‘spoorloos’ verschenen bij Arboris. Nu wordt deze fantastische
reeks herdrukt. Voor fans van de goede actiethriller (Largo Winch, XIII,…) Aanrader!
De eerste cyclus (1-5) is nu ook verschenen in een gelimiteerde HC-box
Amerikkka 4. De Chicago Eagles
Otero – Martin
7,99 €sc (Saga)

Oorlog en liefde 5. Het verzet
Beuriot – Richelle
14,50 € hc (Casterman)
Kwik en Flupke integraal 2.
Hergé
25,00 € hc (Casterman)
Schavuitenstreken allerhande met deze laatste bundeling ☺
Alex 30. Het complot van Baal
Jaques Martin – Simon – Lafon
6,50 € sc (casterman)
De smaragdridders 1. de magische kinderen
Robillard – Oger
6,95 € sc (Casterman)
De pioniers van de nieuwe wereld 18. Het grote rendez-vous
Maryse – Charles – Ersel
11,50 €hc (Glenat)
Levenslijnen 12. De gevangenis
Levenslijnen 13. De wraak
Giroud – Richaud – Sicomoro
14,50 € hc (Glenat)
Keuzes bepalen de richting waar je uit gaat, je levenslijnen…
De vampier van Benares 2. De oorsprong van het kwaad
George Bess
14,50 € hc (Glenat)

Reis naar de schaduwen
Arleston – Alwett
8,90 € sc, 18,95 € hc (Uitgeverij L)
Om aan het voorgenomen huwelijk met de plaatselijke rijkaard van Darshan te
ontsnappen pleegt Drysserie, een beeldschone vrouw, zelfmoord. Ze bevindt zich nu in
de Vallei der Schaduwen, waar de zielen van de doden leven…
One-shot van de scenarist van Lanfeust. Meesterlijk getekend (in een beetje een sfaraandoende sfeer) door de tekenaar van Alim de Leerlooier.

Boeken van de zieners 4. Molly
Gaudin – Picaud
17,90 € hc (uitgeverij L)
Fantasy strip naar de gelijknamige boeken van Robin Hobb.
De grote dode 3. Blanche
Loisel – Mallié – Dihan – Lapierre
15,50 € hc (Glenat)
Met de hulp van Gaelle, vindt Erwan Pauline terug. Samen onderzoeken ze wat hun
precies overkomen kan zijn. En van wie of wat is de dochter van Pauline? Aanrader!
Reiziger 13. omega
Boisserie – Stalner – Guarnido
14,50 € hc (Glenat)
Afsluitend deel van deze sf reeks over de tijdreizende broertjes
XIII mysterie 4. kolones Amos
Boucq – Alcante
6,95 € sc (Dargaud)
XIII 20. Mayflower day
Jigounov – Y. Sente
6,95 € sc (Dargaud)
Nakara 1. Heks
Boisserie – Rollin
16,95 € hc (Medusa)

U-boot 1.
Jean-Yves Delitte
30,00 € hc (12bis)
1951. In het amazonewoud ontdekt een expeditie een Duitse onderzeeër, waarbij de
bemanning een gewelddadige dood stierf. En wat is het verband als een eeuw later een
professor om het leven gebracht wordt? Van de auteur van Tanatos, Tijgerbrigades,…
Godenschemering 1. de vloek van de Nibelungen
Jarry – Djief
16,95 € hc (Medusa)
Ik, draak 1. Het einde van de wording
Giminez
16,95 € hc (Medusa)
Ook verkrijgbaar in een luxe-uitgave voor 29,90 €
Van de scenarist-tekenaar van de Metabaronnen, de Vierde kracht, Leo roa,…
Chateaux Bordeaux 1. Het domein
Corbeyran – Espe
16,95 € hc (Medusa)

Tatanka 1. Bijtwond
Callede – Sejourne – Verney
16,95 € hc (Medusa)
Piratenvlag 1. Schuim en bloed
Corbeyran – Bingono
16,95 € hc (Medusa)
Kaap hoorn 2. In het kielzog van de aalscholvers
Perrissin – Riboldi
16,95 € hc (Medusa)
- MANGA NL / ENG –
One piece 14.
Oda
7,50 € sc (Glenat)
Zahra’s paradise
Amir – Khalil
17,50 € sc (Casterman)

- ENGELSTALIG –

Boys 9. The big ride
Garth ennis – Braun – MCCrea – Robertson
24,99 € sc (Dynamite)
Chronicles of wormwood – The last Battle
Garth Ennis – Jiminez
19,99 €sc (Avatar)
Punisher max – Bullseye
Jason Aaron – Steve Dillon
19,99 €sc (Marvel)
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

