FEBRUARI 2013
Nieuwsbrief III

- NEDERLANDSTALIG –

China 3 – De tijd van het geld
Kunwu - Ôtié
24,90 € sc (Oog & Blik / De bezige bij)
Derde en sluitende deel van deze ijzersterke reeks. We bevinden ons nu in het
moderne China. Een land met een boomende economie, waar iedereen rijk kan
worden… Althans zo lijkt het…
Ythaq 10
Arleston - Floch
8,90 € sc of 15,90 € hc (Uitgeverij L)
Harde kaftversie: OP = OP. Te bestellen bij De Stripkever… zeer beperkte oplage !
Entr’acte
Steve Michiels
15,00 € sc (Pièce unique)
Illustraties van Steve Michiels. De auteur neemt alledaagse situaties en geeft er
een absurde draai aan.
Verre Werelden 5
Leo - Icar
7,50 € sc (Dargaud)
Silas Corey 1 – Het Aquila netwerk
Nury - Alary
16,95 € hc (Glénat)
Detective, spion, moordenaar… Held of schurk… dat hangt af van de
opdrachtgever…
Van de scenarist van ‘Atar Gull’, ‘W.E.S.T.’ en ‘ XIII Mystery’.
Pinkerton 1 – Dossier Jesse James 1875
Damour - Guerin
9,50 € sc (Glénat)
We kennen allemaal de Daltons, Butch Cassidy, Jesse James en zoveel andere
outlaws… Maar wie minder bekend is, is Allan Pinkerton. Hij was de man die jacht
maakte op de outlaws en uiteindelijk het gelijknamige detectivebureau oprichtte.
Pinkerton ging even meedogenloos tewerk als de figuren die hij opjaagde… De
geschiedenis van Amerika is in bloed geschreven…

Insiders Genesis 2 – Salsa Colombiana
Bartoll - Brahny
7,50 € sc (Dargaud)

Whaligoe 1
Yann – Virginie Augustin
7,95 € sc (Casterman)
Een koets stopt in een klein gehucht: Whaligoë. De inzittenden, 2 Londense
aristocraten, zijn moeten vertrekken uit de hoofdstad wegens een zedenzaak. Hij
is een gevierd schrijver op zoek naar inspiratie en zij is zijn maîtresse, geen katje
om zonder handschoenen aan te pakken… Van de auteur van ‘Samber’,
‘Edelweiss’, Gringos Locos’ en ‘De Nachtuil’. De tekenares maakte naam met ‘Alim
de leerlooier’…
Bullet to the head – Integraal
Matz - Wilson
22,00 € hc (Casterman)
2 huurmoordenaars, 2 smerissen, 1 opdracht… Eén huurmoordenaar en één
politieman komen om het leven. De overlevenden slaan de handen in elkaar om
hun vrienden te wreken, een bizarre combinatie…
De trilogie van het kwaad 1 – De beul van Portland
Montheillet - Chattam
6,95 € sc (Jungle)
We volgen de eerste stappen van een jonge profiler… Zijn eerste zaak is ‘de beul
van Portland’…
Lois 6 – In de klauwen van de valk
Martin – Paques - Valmour
6,95 € sc (Casterman)
Ongekroonde Helden 1 – XVIe eeuw – Frans I en de connétable van Bourbon
Deutsch – Runberg - Ocaña
11,95 € hc (Casterman)
Een nieuwe reeks die zich richt op de Franse geschiedenis
De Smaragdridders 3 – De bedrieger
Robillard - Oger
12,50 € hc (Casterman)

Spookmaterie – PROMOPAKKET
Doury - Flechard
20,00 € hc (Dupuis)
Als u deze reeks hebt gemist is het nu een uitgelezen moment om ze in huis te
halen. Voor 20 euro krijgt u de volledige serie, bestaande uit 3 delen in hardcover.
Spookmaterie is een zeer sterke trilogie. We volgen het hoofdpersonage, een man
die ontwaakt en geen idee heeft waar hij zich bevindt… Hij gaat op zoek en
gaandeweg worden de dingen duidelijker… AANRADER !!!
Een nacht in Rome – Cyclus 1
Jim
24,99 € hc (Saga)
Raphaël en Sophie wonen samen. Enkele dagen voor zijn verjaardag krijgt hij een
videocassette toegestuurd van één van zijn eerste liefdes, Marie. De volgende dag
krijgt hij een telefoontje van haar. Ze hadden elkaar vroeger beloofd om kost wat
kost hun 40e verjaardag samen te vieren…
Agency Interpol – Rome
Lapo - Barboni
7,50 € sc (Dupuis)
The Village – De witte prinses
Marchal - Rodolphe
7,99 € sc (Saga)

De helse meute 3 – Het geheim van de Sibille
Thirault - Kovacevic
7,95 € sc of 16,95 € (Medusa)
Saria 1 – De drie sleutels
Dufaux - Serpieri
7,95 € sc of 16,95 € hc (Medusa)
In het jaar 21 van het Domitiatijdperk komt Prins Asanti te sterven. Hij geeft 3
sleutels aan zijn twaalfjarige dochter. Eén ervan geeft toegang tot het Hemels
Paradijs, één tot de Hel en één tot het Niets… Zes jaar later bereidt Saria de
confrontatie voor met haar oom en met de engel Galadriël, die beide op zoek zijn
naar de sleutels…Van de auteur van ‘Jaguar’, ‘Klaagzang van de verloren
gewesten’, ‘Murena’, ‘De Aasgieren’, ‘Saga Valta’ en ‘Conquistador’. Van de
tekenaar van ‘Druuna’.
Bowen 1 – De hoogste mens
Formosa
7,95 € sc of 16,95 € hc (Medusa)
Een futuristisch moordverhaal…
DMC (Devil May Cry) – De kronieken van Vergil
Izu - Pion
7,95 € sc (Medusa)
In een wereld beheerst door demonen is Dante de laatste kans voor de mensheid.
Naar het gelijknamige computerspel.

Het Pelikaanprotocol 1
Marazano - Ponzio
16,95 € hc (Medusa)
Van over heel de wereld zijn 12 mensen opgepakt geworden en weggevoerd naar
een geheime locatie om onderworpen te worden aan een vreemd experiment…
Tatanka 3 – Mutatie
Callède – Séjourné - Verney
16,95 € hc (Medusa)
Millennium 3 – De adem van de Duivel
Nolane – Mville-Deschénes
16,95 € hc (Medusa)

De vierde kracht 3 – De groene hel
Gimenez
7,95 € sc of 16,95 € hc (Medusa)
Sektor 3 – Contact
Stalner
17,95 € hc (Daedalus)
Derde deel in deze schitterende reeks…
Uchronies - New Beijing 1
Corbeyran - Morinière
17,95 € hc (Daedalus)
De eeuw der schimmen II – De grot
Corbeyran – Suro - Malison
8,95 € sc (Daedalus)
Drakko 1 – De dertiende horde
Mangin – Gajic’s
17,95 € hc (Daedalus)
De dertiende horde van Sauriërs herovert de planeet Orchus. Er wordt een
sombere voorspelling onthuld aan de keizer. Deze geeft de opdracht om iets aan
de Kraken te doen, de Kraken, de leider van de horde…
Kronieken van Legioen II
Nury – Alberti – Xiaoyu - Tirso
17,95 € hc (Daedalus)

Samoerai 7 – Wapenbroeders
Di Giorgio - Genêt
8,95 € sc (Daedalus)
Questor 2 – De zaak Atlantis
Sala – Saviori - Bassini
17,95 € hc (Daedalus)
Deep 1 – Alfa Predatoren
Betbeder – Pietrobon - Martinez
17,95 € hc (Daedalus)
Het is zover… De dieren nemen geen vrede meer met hun plaats in de
voedselketen… Overal ter wereld vallen de dieren de mensen aan… Eerste deel van
een trilogie.
Quintet – Voordeelpakket
Cuzor - Giroud
30,00 € sc ipv 47,50 € (Dupuis)
Alle 5 delen voor de prijs van 30 €, u spaart 17,50 € uit !
Robbedoes en Kwabbernoot 53 – Vip, Viper, Vipst
Yoann - Vehlmann
6,95 € sc (Dupuis)

Parker 3 – De grote slag
Stark - Cooke
19,95 € sc (Blloan)
Assassin’s Creed 4 – Hawk
Corbeyran - Defali
9,50 € sc of 14,95 € hc (Ballon)
Beroep: Leraar 2 – Het rad van onfortuin
Pica - Erroc
6,50 € sc (Ballon)
Dokters 2 – De volgende
Bélom - Sirvent
6,50 € sc (Ballon)

Café Cowala 1
Roover
6,50 € sc (Ballon)

De werelden van Thorgal – De jonge jaren 1 – De drie zussen Minkelsönn
Surzhenko - Yann
7,50 € sc (Le Lombard)
Nieuwe spin-off reeks, ditmaal over de jonge jaren van Thorgal…
Asgard 2 – De midgardslang
Meyer - Dorison
7,50 € sc (Le Lombard)
Jommeke 263 – De keizer van Tuktut
Nys
4,95 € sc (Ballon)
Jommeke – De plastieken walvis
Nys
16,95 € hc (Ballon)
- ENGELSTALIG -

Chew 6 – Space Cakes
Layman - Guillory
14,99 € tp (Image)
Batman the Dark Night – Golden Dawn
Finch - Fabok
14,99 € tp (DC)
Bad Medecine 1 – New Moon
Defillipis – Weir – Mitten - Crabtree
19,99 € tp (Oni)
Een exentrieke chirurg wordt uit de vergetelheid gehaald wanneer men hem
vraagt een bizar ongeval in een onderzoekslaboratorium te onderzoeken. Samen
met een achterdochtige agent gaat hij aan de slag…

- MANGA -

Bloody Monday 9
Ryumon - Megumi
10,99 € tp (KC)
Dogs 7
Miwa
12,99 € tp (Viz)
Afterschool Charisma 7
Kumiko Suekane
12,99 € tp (Viz)
The Wallflower 26
Shichihenge
10,99 € tp (KC)
ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE
De Stripkever betaald vanaf nu 1 uur parkeertijd !
Bij aankoop van minimum 50 € krijg je 1 uur gratis parkeertijd bij Inno Parking
Leermarkt, op 100 meter van de winkel.
Hou je parkeerticket bij, geef dit bij je aankopen af in de winkel en ontvang een
stempel !!!

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

