APRIL 2012
Nieuwsbrief I

- NEDERLANDSTALIG –

De expeditie 1. De leeuw van Nubië
Marazano – Frusin
13,95 € hc (Dargaud)
Kort na de onderwerping van Egypte door de Romeinen stuit een centaurie op een bootje
met het lijk van een zwarte man met zeldzame edelstenen en metalen. Er bestaat geen
twijfel: ergens bestaat er nog een ongekende rijke en machtige beschaving…
Freud – een getekende biografie
Maier – Simon
13,95 € hc (Dargaud)
Een amusante en psychedelische reis door de wereld van een van de belangrijkste
mensen van de 20e eeuw.
Asgard 1. Ijzerpoort
Meyer – Dorison
6,95 € sc (Dargaud)
Asgard –ijzervoet- staat, ondanks zijn handicap bekend als allergrootste jager bij de
vikingen… Nieuwe epische avonturenreeks voor fans van o.m. Thorgal. Van het krachtig
duo dat ons reeds XIII-mysterie: de mangoest leverden
De avonturen van Hergé
Bocquet – Fromental – Stanislas
16,95 € hc (Blloan)
Van zijn apenjaren bij de padvinders tot zijn artistieke zoektocht en eerste publicaties.
In zijn gekende klare lijn neemt Stanislas je mee door het fascinerende leven van de
legendarische auteur van Kuifje…
Parker 2. De organisatie
Richard Stark – Cooke
19,95 €sc (Blloan)
Knappe politiethriller: donker, sensueel en genadeloos!
Marsupilami 25. Op het spoor van de marsupilami
Franquin – Batem – Colman – Chabat
6,50 € sc (Marsu productions)

Dance academy 6.
Crip – Beka
5,95 € sc (Ballon)
Game over 6. Sound of silence
Midam – Adam – Patelin
5,95 € sc (Ballon)
Jommeke luxe 4. De zeepkoning
Jef Nys
16,95 € hc (Ballon)
De 20 beste Jommekes heruitgebracht in een luxueuze uitgave met ex libris van Duprez
Jommeke 259. Storm aan zee
Jef Nys
4,95 € sc (Ballon)
Cedric 26. Ster in spe
Laudec – Cauvin
5,95 € sc (Dupuis)
Vrouwen int wit 34. Oeps verschoning
Bercovici – Cauvin
6,50 € sc (Dupuis)

Prins valiant 16.
Foster
17,95 € hc (Silvester)
De Legendariërs 1. De steen van jovenia.
Sobral
14,95 € hc (Silvester)
Vijf helden met magische krachten zien hun wereld ten prooi vallen aan een vloek.
Iedereen wordt weer jong…
De Bamburgers 3. Rust en vrede.
Foster
16,95 € hc (Silvester)

De foto en de mandarijn.
Mark retera
12,90 € hc (Oog & Blik / De bezige bij)
Parker & Badger. Een duo uit de duizend.
Cuadrado
5,95 € sc (Dupuis)
Zone 5300.
7,75 € hc (zone 5300)
- ENGELSTALIG –

Owly 2. Just a little Blue.
Andy Runton
10,00 € tp (Top Shelf)
Onschuldige tekstloos verhaal. Schattig gebracht.
Owly 3. Flying Lessons.
Andy Runton
10,00 € tp (Top Shelf)
Owly 4. A time to be brave.
Andy Runton
10,00 € tp (Top Shelf)
Gone to Amerikay.
Mc Culloh – Doran - Villarrubia
24,99 € hc (Vertigo)
Geschiedenis, mythologie en spanning tegelijk… Mooi en sfeervol geïllustreerd.
DMZ 11. Free states rising.
Wood – Burchielli - Martinbrough
19,99 € tp (Vertigo)
Colonel Baxter’s Dutch Safari.
Glen Baxter
17,50 € hc (De Harmonie)
De auteur heeft altijd een voorliefde gehad voor Nederland en dat uit zich in dit
boekje gevuld me warme, absurde illustraties…
Blacksad. Verhaal 1-3.
Canales - Guarnido
29,99 € hc (Dark Horse)
Prachtige uitgave van de eerste 3 verhalen uit de Blacksad reeks. Blacksad blijft
een absolute aanrader!

Torpedo 5.
Abuli - Bernet
24,99 € hc (IDW)
Harvey Pekar’s Cleveland.
Pekar – Remnant - Moore
22,00 € hc (Top Shelf)
Hommage aan Cleveland. Het is een autobiografisch verhaal, mooi vormgegeven,
zeer sfeervol uitgewerkt…
Powers 5. Anarchy
Bendis - Oeming
24,99 € hc (Icon)
Secret Avenger.
Ellis – Mc Kelvie – Walker – Aja – Lark – Maleev – Immonen
24,99 € tp (IDW)
Samenwerking tussen een visionair schrijver en 6 geweldige illustrators…
Cover Girls.
Guillem March
16,99 € hc (IDW)
Een verzameling van het beste omslagwerk van Guillem March, bekend van
“Gotham City Sirens” en “Catwoman” …
Een beetje pikkant…

- MANGA -

Is this a zombie 1.
Kimura – Kobuichi - Muririn
11,99 € tp (Yen press)
Het leven is niet makkelijk voor Ayumu. Hij lijkt een normale tiener te zijn, maar
eigenlijk is hij een zombie die als bodyguard werkt voor een ‘necromancer’…
Eerste deel van deze nieuwe reeks…
Spice & Wolf 6.
Hasekura – Koume - Ayakura
12,99 € tp (Yen Press)

Bunny Drop 5.
Unita
12,99 € tp (Yen Press)
Deltora Quest 5.
Rodda - Niwano
10,99 € tp (KC)
Animal Land 4.
Raiku
10,99 € tp (KC)
Yu-Gi-Oh! GX 8.
Takahashi – Naoyuki - Kageyama
9,99 € tp (Viz)
The Kurosagi Corpse Delivery Service 12.
Otsuka - Yamazaki
11,99 € tp (Dark Horse)

Bezoek ook onze koffiebar !
Er is de mogelijkheid om een paar drankjes te nuttigen waaronder Carolus
bieren, Duvel, Koffie, Thee en verschillende frisdranken…

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

