NOVEMBER 2012
Nieuwsbrief III

- NEDERLANDSTALIG –

Zoen niet zomaar iemand
Sowa - Revel
19,95 € hc (Blloan)
Wanneer Viktor tijdens een klasuitstap naar de bioscoop een meisje uit zijn klas
probeert te zoenen, wordt hij zwaar op het matje geroepen. We bevinden ons in
het verhaal inmiddels in een Sovjetstaat, waar het individueel denken en voelen
verboden is. Ook zijn omgeving is niet veilig in een maatschappij die drijft op
paranoïa en controledrang. Een bewogen verhaal over een al te kille samenleving,
geschreven door Marzena Sowa, auteur van het bejubelde “Marzi”.
Helden worden we toch nooit
Salsedo – Jouvray - Salsedo
16,95 € hc (Blloan)
Mick is een beetje een loser. Als dertiger zit hij constant binnen te drinken, roken
of videospelletjes te spelen. Werken heeft hij al in meer dan een jaar niet meer
gedaan en het zegt hem allemaal niet veel. Hij is volledig uitgeblust. Door zijn
levensstijl heeft hij zich volledig geïsoleerd, ook met zijn familie heeft hij weinig
contact… Tot zijn vader hem op een dag opbelt om te zeggen dat zijn grootmoeder
overleden is en hij uitgenodigd is voor de begrafenis. Daar krijgt hij een voorstel
van zijn vader… ABSOLUTE AANRADER !!!
Noach 2
Aronofsky – Handel - Henrichon
6,95 € sc of 12,95 € hc (Le lombard)
Tweede deel in deze sterke, eigenzinnige vierdelige reeks van Darren Aronofsky,
de regisseur van ‘PI’, ‘ Requiem for a Dream’, ‘The Fountain’, ‘The Wrestler’ en
‘Black Swan’.
Vincent Van Gogh – De vroege jaren
Berserik
19,90 € gn (Oog & Blik/De bezige bij)
Over de beginjaren van Van Gogh als kunstenaar in Den Haag…

Sneeuwwitje
Grimm - De Loof - Lacombe
17,50 hc (Abimo)
Moderne bewerking van het bekende sprookje van de gebroeders Grimm. Met zeer
knap illustratief werk !!! Voor liefhebbers van het illustratief werk van Mark Ryden!
De werelden van Thorgal – Wolvin 2
Surzhenko – Yann
6,95 € sc of 12,95 € hc of 49,95 luxe (Le Lombard)

Sherman 6 – De vergeving. Jeannie
Griffo - Desberg
6,95 € sc of 12,95 € hc (Le Lombard)

De grote dode 4 – Somber
Loisel – Mallié – Djian - Lapierre
15,50 € hc (Glénat)
Vierde deel in deze mooie reeks van de maker van ‘Magasin Géneral’ en ‘Peter
Pan’. AANRADER !
Sneeuw – Het begin 3
Convard – Adam – Poli - Hostache
14,50 € hc (Glénat)
De geheime driehoek – Hertz 3
Convard – Adam – Falque - Gine
14,50 € hc (Glénat)
Krijgsheren 1 – Marik
Dorison – Poli – Hostache – Haillot - Verguet
14,50 € hc (Glénat)
Servië 2020… De laatste Europese oorlog is net voorbij en het land ligt in puin. Een
kleine militaire privé-firma moet een wapenhandelaar van punt A naar punt B
brengen, een schijnbaar eenvoudige opdracht maar niets is minder waar…
La Contessa 2 – De tranen van de condottière
Crisse - Herval
11,50 € hc (Glénat)
De laatste profetie 5 – De bliksem en het kruis
Chaillet - Rousseau
14,50 € hc (Glénat)
De ultieme reis Alchemie 1 – Adrian
Mitric
14,50 € hc (Glénat)
De alchemie heeft ons altijd in de ban gehouden. De zoektocht naar de steen der
wijzen waarmee lood in goud kan veranderd worden is echter niet het eindpunt…

Moeder Oorlog 3 – Derde aanklacht
Kris - Maël
19,95 € hc (Daedalus)
Het Jacobs Teken – Een leven in stripvorm
Rodolphe - Alloing
24,95 € hc (Daedalus)
Stripverhaal over het leven van Edgar Pierre Jacobs, de auteur van oa ‘Blake en
Mortimer’. Een must voor de liefhebber !!!
Legioen – Ik ben legioen 3 – De drie apen
Nury - Cassaday
16,95 € hc (Daedalus)
Legioen – Kronieken van legioen 1
Nury – Lauffray – Alberti – Xiaoyu - Tirso
16,95 € hc (Daedalus)
Vlad Tepes (Dracula) stierf op 14 december 1476, dit is wat hem daarna
overkwam…
Katharen 1– Martelarenbloed
Falba - Bono
16,95 € hc (Daedalus)

Plankgas 3 – Harry Octane 1 – Transam
Papazoglakis
16,95 € hc (Daedalus)
Het verhaal van een piloot die verbannen wordt na het veroorzaken van een
ongeluk. Hij wordt aangesproken om een geheime lading doorheen de VS te
vervoeren…
Plankgas 4 – Traject 1 – Twee ronden
Seiter - Roussel
16,95 € hc (Daedalus)
Een rijke graaf wil zijn eigen racestal opzetten…
De zang van de vampires seizoen 3 – Nieuwe machten
Corbeyran – Guerineau - Malisan
8,95 € sc (Daedalus)

De clan van de Draak 1 – Eerbetoon
Corbeyran – Suro - Hubert
8,95 € sc (Daedalus)
1262, de Inquisitie heft het moeilijk met de bovenhand te houden…
De clan van de Draak 2 – Brandstapel
Corbeyran – Suro - Hubert
8,95 € sc (Daedalus)
7 jaar later …
Mandragora 1/2 – Een poort naar de hel
Cordurié - Santucci
16,95 € hc (Daedalus)
1892. De demonen hebben een permanente brug gecreëerd tussen de aardse
wereld en de hel. Een geheim vennootschap heeft het moeilijk om haar
machtspositie te handhaven vermits de handel met demonen zeer in trek is…

Muchacho Integraal
Lepage
24,95 € hc (Vrije Vlucht / Dupuis)
Muchacho is een parel van een strip die reeds enkele jaren terug verscheen in 2
afzonderlijke hardcovers. Lepage schittert met zijn gevoelige tekeningen met een
detailspel in lichtschakering.
Tegen de achtergrond van de Nicaraguaanse revolutie in 1970 probeert Gabriël als
schilder van religieuze taferelen te overleven.
Hij belandt in San Juan, een klein bergdorp. Al snel blijken de dorpsbewoners zeer
argwanend en vijandig tegenover de nieuwkomer… Een parel van formaat !!!
Blake & mortimer – De eed van de vijf Lords
Sente - Juillard
8,95 € sc of 49,95 luxe (Blake & Mortimer)
Jerome K & Jerome Bloks 23 – post mortem
Dodier
6,95 € sc (Dupuis)
Kronieken van de zwarte maan 14 – Het einde der tijden
Froideval - Pontet
7,95 € sc, keuze uit 2 covers of 14,95 hc (Arboris)
De kleine Robbe 16 – Dat lucht op!
Tome - Janry
5,95 € sc (Dupuis)

Familie Piraat 1 – De schipbreukelingen
Parme - Picault
5,95 € sc (Dargaud)
XIII – Het lokaas
Jigounov - Sente
12,95 € hc (Dargaud)
Nico – Pakket deel 1+2
Berthet - Duval
9,95 € sc (Dargaud)
Nico 3 – Femmes Fatales
Berthet - Duval
6,95 € sc (Dargaud)

Canardo 21 – Honingval
Sokal
9,80 € hc (Casterman)
Nakara 2 – Afwijkenden
Boisserie - Rollin
16,95 € hc (Medusa)
De Feul 3 – De erfenis
Gaudin - Peynet
16,95 € hc (Medusa)
Piratenvlag 2 – Voorbij de oceanenl
Corbeyran - Bingono
16,95 € hc (Medusa)
Chateau Bordeaux 2 – De Oenoloog
Sokal
16,95 € hc (Medusa)
Dracula de ondode 3
Kowalski - Dufranne
12,50 € hc (medusa)

Voetbalgek 3
Jack - Béka
5,95 € sc (Ballon)
Wielergek 3
Jack - Béka
5,95 € sc (Ballon)
Jommeke 262 – De brulharp
Nys
4,95 € sc (Ballon)
Jommeke – Het verkeerde land
Nys
16,95 € hc (Ballon)

Plankgas en Plastronneke 10
Stallaert - Urbanus
5,95 € sc (Standaard)
Suske en Wiske 320 – De Tirannieke Tor
Vandersteen
5,95 € sc of 49,99 € luxe (Standaard)
De kiekeboes 134 – Schatjes op zolder
Merho
5,95 € sc (Standaard)
De rode ridder Trilogie
Vandersteen
79,99 € hc (Standaard)

-

DE STRIPKEVER PRESENTEERT i.s.m. SEA SHEPHERD BELGIUM:

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

