MAART 2012
Nieuwsbrief II
- NEDERLANDSTALIG –

Noach 1. Wegens de slechtheid van de mensen
Aronofsky – Handel - Henrichon
6,95 € sc – 11,95 € hc (Lombard)
Een eigenzinnige kijk op het bijbelse verhaal van Noach. Het scenario werd
geschreven door Darren Aronofsky, regisseur van onder meer Pi, Requiem for a
Dream en Black Swan. Noach wordt geplaagd door visioenen van een nakende
Apocalyps. Als hij ziet hoe de mens langzamerhand zichzelf en alles rondom hem
vernietigd besluit hij op pad te gaan, op zoek naar de betekenis van dit alles.
Wegens de slechtheid van de mens… Een aanrader!
Lanfeust van Troy – Het ivoor van Magohamoth + Thanos de wellustige.
Arleston - Tarquin
19,95 € hc (Uitgeverij L)
Heruitgave van deze fantasyreeks, Vanaf heden komen ze gebundeld per 2 uit.
Lanfeust ontdekt dat hij metaal kan smelten met zijn ogen. Hij is in opleiding bij
een meestersmid. Hij komt van het ene in het andere avontuur terecht…
Kenya - integraal.
Rodolphe - Leo
29,95 € hc (Dargaud)
Deze uitgave bundelt de volledige Kenya – reeks (5 delen). Het vervolg op deze
reeks zal uitgebracht worden onder de naam ‘Namibia’. Een oude legende zegt dat
er in de uitlopers van de Kilimanjaro dingen verborgen zijn die zo oud zijn als de
aarde zelf. Dingen die je niet moet verstoren…
De aantekeningen van Darwin 3. De aard van het beest.
Ocaña - Runberg
6,95 € sc (Lombard)
Michel Vaillant. De grote match.
Graton
11,95 € hc (Graton)
Heruitgave in hc van het nummer 49 uit de Lombard collectie van 1959.

Michel Vaillant. De gemaskerde racer.
Graton
11,95 € hc (Graton)
Heruitgave in hc van het nummer 52 uit de Lombard collectie van 1960.

Insiders genesis 1. Medellin 1991
Bartoll - Brahy
6,95 € sc (Dargaud)
Eerste deel van deze spin-off reeks van Insiders.
Eerlijke Lui 2.
Durieux - Gibrat
14,95 € hc (Vrije Vlucht / Dupuis)
In deel 2 is Philippe op zwerftocht doorheen zijn eigen leven. Al snel leert hij nieuwe
mensen kennen, zoals Robert en Camille. Hij blijkt al snel gemotiveerd te geraken in
zijn nieuwe job en door de aanmoediging van Camille begint Philippe als kapper op een
trein doorheen Frankrijk…. Een feelgood-strip van de bovenste plank. Gibrat, auteur
van “Het uitstel” en “Elke raaf pikt” laat zich als verteller langs zijn beste kant zien!
China 2. De tijd van de partij
Kunwu - Ôtié
24,90 € gn (oog en blik / De bezige bij)
Tweede deel van de China trilogie. Deze reeks biedt een nieuwe kijk op de komst en val
van Mao. De reeks opent een wereld die normaal voor westerlingen gesloten blijft…
Vasco 23. Het vervloekte dorp
Chaillet - Toublanc
6,95 € sc (Lombard)

- MANGA: Nederlandstalig + Engelstalig –

Gantz 21.
Hiroya Oku
12,99 € sc (Dark Horse)
Een nieuw hoofdstuk in deze reeks over aliën-jagers bekend als Gantz-strijders.

Ikigami 4. Nederlandstalig
Motoro Mase
9,95 € sc (Big Kana)
Doubt 3. Nederlandstalig
Yoshiki Tonogai
9,95 € sc (Dark Kana)
Gate 7 - 2.
Clamp
9,95 € sc (Dark Horse)
Tweede deel in deze reeks over overlappende dimensies, magische wezens en de
beschermers der aarde…

- ENGELSTALIG –

Carnage Family Feud
Wells - Crain
19,99 € tpb (Marvel)
FF 1.
Hickman – Epting - Kitson
15,99 € tpb (Marvel)

The Punisher 1.
19,99 € hc (Marvel)
Eerste deel uit deze reeks. Bloed, geweld, verwarring en intriges, deze comic heeft
het allemaal.
Samurai’s Blood 1.
Wiseman – Kim – Dalton - Yuwono
14,99 € tpb (Image)
3 tieners zoeken hun weg door de wereld en zijn verplicht hun identiteit verborgen
te houden. Hun dorp wordt vernietigd en ze zijn op zoek naar wraak…
X-Men Legacy - Necrosia.
Carey – Mann – Paquette - Campbell
15,99 € tpb (Marvel)

STRIPS VAN DE WEEK

Bigfoot 1. – Magic Child
Nicolas Dumontheuil
19,90 € hc (Oog en Blik / De bezige bij)
Het eerste deel in wat een fantastische reeks beloofd te worden. Hoofdpersonage
Ned is een cowboy die leeft om mensen neer te schieten. Hij staat al even droog en
gaat op pad met zijn partner Zeb, een zwarte cowboy met een dwangneurose. Ze
nemen maar wat graag opdrachten aan die hen de kans geven te schieten. In dit
deel adopteert Ned een oude man als zijn vader en komen ze in contact met
voodoo en de mysterieuze squaw ‘Magic Child’. Absolute aanrader !
Nu verkrijgbaar aan de voordeelprijs van 17,90€

Eerlijke Lui 1.
Durieux – Gibrat
14,95 € hc (Dupuis)
Naar aanleiding van de release van het tweede deel willen we deel 1 van deze
toffe reeks even in de spotlights zetten. In deze strip maken we kennis met
Philippe. Hij raakt zijn job en zijn geliefde kwijt. Hij moet zijn leven terug op de
rails krijgen en dit lukt hem dankzij zijn bon-vivant instelling. Absolute aanrader !

Bezoek ook onze koffiebar !
We bieden u de mogelijkheid om even te ontspannen met een strip en een drankje.
Bovendien krijgt u bij aankoop van 50€ een gratis koffie. Bij aankoop van 100€
krijgt u er 2. Als u geen tijd hebt krijgt u een bonnetje voor de volgende keer…
Kom gerust langs!

Deze zaterdag (10/3) in de Stripkever:
Pannekoeken met bruine of witte suiker aan 3,50 €
Pannekoeken met koffie of thee aan 5,00 €

- 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!
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

