FEBRUARI 2012
Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

De zang van de vampiers 12. Vallen
Corbeyran – Guerineau – hedon
8,95 € sc (Daedalus)
Einde van de tweede cyclus van deze knappe thriller waarin mens en vampier de wereld
onveilig maken… Aanrader!
Samoerai 6. Shobei
Di giorgio – Genet
8,95 € sc (Daedalus)
Nadat Takeo zijn grote avontuur tegen de 13e profeet achter de rug is, gaat hij op zoek
naar zijn broer op het eiland zonder naam. Om de bevolking te redden van een
plaatselijke tiran gaat hij eerst het gevecht aan met Shobei, een eervolle samoerai.
De heren van Cornwall 1. Het bloed van de Loonois
De heren van Cornwall 2. De stiefdochter van de Fee
Cordurie – Lapo
16,95 € per deel of PAKKETPRIJS: 29,95 € voor de twee delen (Daedalus)
De eeuw der schimmen 1. De steen
Corbeyran – Suro – Malison
8,95 € sc (Daedalus)
18e. Door de ontdekking van een vreemde meteoriet, ontstaat een hevige strijd. Ook de
ongrijpbare Weltman is van de partij… (uit de wereld van de zang der vampiers)
Sherlock Holmes en de Necronomicon 1. De vijand van binnen
Cordurie – Laci
16,95 € hc (Daedalus)
De rattenvanger van Hamelen LUXE
Houot
49,95 € hc Luxe, 150 exemplaren, zwartwit (Daedalus)
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Daedalus, een luxe editie van dit knappe
verhaal van de maker van ‘de plaag’
Gil st Andre 5. Dubbelspoor
Kraehn
6,95 € sc (Daedalus)
Einde van de eerste cyclus (vroeger verschenen onder de naam ‘Spoorloos’)

Spyder 1. Chinese schimmen
Latour – Fab
16,95 € hc (Daedalus)

De killer 10. Hart voor het werk
Jacamon – Matz
11,50 € hc (Casterman)
Einde van de tweede cyclus van onze favoriete huurmoordenaar. Aanrader!
Airborne 44 4. Kruisende wegen
Jarbinet
11,50 € hc (Casterman)
Knap liefdesverhaal dat zich afspeelt tijdens de landing van Normandië. (afsluitend deel
van het 2e tweeluik)
Het konvooi 1. Het gewicht van het verleden
Beroy – Toussaint
6,95 € sc (Casterman)
Dit verhaal in twee delen beschrijft het leven van drie mensen die meegesleurd worden
door de geschiedenis van de opkomst van het nazisme tot de Endlösung…
Levenslijnen 14. Ellen
Giroud - Durand
16,00 € hc
Einde van de serie, waar de verschillende lijnen samenkomen…
Bankgeheimen USA 23. Rood bloed
Richelle – He
11,50 € hc (Glenat)
Mossad – special operations 2. De gijzelaar van Damascus
Bartoll – Rovero
6,95 € sc (Jungle)
Frank Lincoln 1. De wet van het hoge noorden
Frank Lincoln 2. Offshore
Bourgne
7,95 € sc, 16,95 € hc (Medusa)
Eerste drie delen ooit verschenen bij uitgeverij Talent.
Millennium 1. De honden van god
Millennium 2. Het geraamte van de engelen
Nolane – Deschenes
7,95 € sc, 16,95 € hc (Medusa)
Eerste deel ooit verschenen bij uitgeverij Arboris, nu verder gezet door Medusa

Wouden van opaal 7. Tanden van steen
Arleston – Pellet
8,90 € sc – 16,90 € hc (uitgeverij L)
Cixi van Troy 3. Het geheim van Cixi
Arleston – Vatine – Floch
8,90 € sc – 16,90 € hc (uitgeverij L)
Vigilantes 1. Het teken
Gaudin – Crosa
17,95 € hc (Dark dragon books)
Psykoparis 1. Eerste bloed
Roulot – Martinage
Scenes uit een aanstaand huwelijk
Adrian Tomine
9,90 €hc (Oog en blik)
- ANIMA FESTIVAL 2012 -

Van 17 tot 26 februari loopt alweer een nieuwe editie van hét animatiefestival bij uitstek.
Een hele hoop buitenlandse en binnenlandse pareltjes, waar je de hele week kan van genieten.
Waar? Flagey gebouw, Brussel
Meer weten: http://www.animafestival.be/
- EXPO & VERNISSAGE “LES FEMMES DE GILLES” Gilles Vranckx werd geboren met een potlood in de hand. Hij studeerde
Grafisch design, Animatie en Striptekenen. Zijn grootste invloeden zijn
Ashley wood, Kent Williams, Mike Allred, Rene Gruau, Edward Hopper en
oude 50'-60' reclames... Ook films zijn voor hem een grote inspiratie.
Tussen zijn persoonlijk werk door werkt hij in de reclamewereld en stelde
hij reeds tentoon in Brussel en Antwerpen.
Zonder twijfel de moeite waard!
Vernissage: 10 februari 2012 vanaf 20u
Expo van 11 februari tot 10 maart 2012

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
Openingsuren :
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

