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Een mooie reis
Springer - Zidrou
14,95 € hc (Dargaud)
We volgen Lea, ons hoofdpersonage. Haar leven wordt overhoop gehaald wanneer
haar vader komt te sterven, of lag haar leven al overhoop? Lea wordt overweldigd
door allerlei emoties. Gaandeweg komt de lezer meer en meer te weten over haar
verleden, de relatie met haar vader, met haar moeder, met haar broertje… Hoe
komt het dat Lea zich voelt zoals ze zich voelt ? Wat gebeurde er eigenlijk met
haar broertje ? Een mooie reis is een complex en emotioneel verhaal van de
scenarist van ‘Het vel van de beer’, ‘De verhalenverteller’ en ‘Lydie’. AANRADER !
Betoveringen 1
Dufaux - Munuera
9,50 € sc (Dargaud)
De tekenaar van ‘Het teken van de maan’ en ‘Fraternity’ brengt ons een sprookje
in tweeluik. Blanche wordt na de dood van haar vader troonopvolger van het
schemerrijk. Haar broer is echter stikjaloers en smeedt samen met zijn moeder
een complot om de nieuwe koningin te vermoorden. En dan is er nog de afgewezen
aanbidder die zweert bij duivelse praktijken om haar te wreken.
Een verhaal dat het moet hebben van de sfeerschepping in de tekeningen van
Munuera. Dufaux, schrijver van ‘De klaagzang van de verloren gewesten’ zal zich
nog een beetje moeten bewijzen om het in het sluitende deel tot een spannend en
goed einde te brengen.
Fraternity – Promopakket 1+2
Canales - Munuera
20,00 € hc (Dargaud)
Halverwege de 19e eeuw sticht Robert McCorman de kolonie New Fraternity.
Spijtig genoeg begint iets later de burgeroorlog waardoor de kolonie verscheurd
wordt en demonen uit het verleden uit hun slaap gewekt worden… In het bos
vlakbij wordt Emile gevonden. Hij wordt opgenomen in de kolonie waar hij enkele
dramatische gebeurtenissen meemaakt. En als klap op de vuurpijl zwerft er een
mysterieus wezen rond het dorp…
Voordeelpakket ! De twee delen voor 20,00 €… Van de scenarist van ‘Blacksad’ en
de tekenaar van ‘Betoveringen’ en ‘Het teken van de maan’. AANRADER !

Spiegelingen 1
Mangin - Griffo
14,95 € hc (Vrije Vlucht)
In dit eerste deel van wat een drieluik zal worden nemen we een kijkje in het
leven van schrijver Honoré de Balzac. We bevinden ons in het Parijs van de 19e
eeuw, een bewogen periode uit het leven van Balzac… Scenariste Mangin
(‘Levenslijnen’, ‘Alex Senator’) zal voor elk deel van de trilogie samenwerken met
een andere tekenaar. In dit eerste deel is het de beurt aan Griffo (‘Sherman’,
‘Empire USA’ en ‘Mister Black’).
De laatste tempelier 4 – De Tempelvalk
Khoury - Lalor
7,50 € sc (Dargaud)
Wayne Shelton 11 – Honderd miljoen Pesos
Denayer – Van Hamme
7,50 € sc (Dargaud)
Alter Ego - Ultimatum
Renders – Lapière – Reynès - Benéteau
7,50 € sc (Dupuis)
Epiloog van deze reeks.

Jeremiah 32 – De Chef
Hermann
7,50 € sc of 12,50 € hc (Dupuis)
Stoppeltje 11 – La planète Coif’Tif
Bailly - Fraipont
9,50 € sc (Dupuis)
Elfde deel in deze geweldige tekstloze reeks voor de allerkleinsten. AANRADER !
Marsu Kids 2 – Een ei voor twee
Wilbur – Franquin - Conrad
7,50 € sc (Marsu Productions)
Bollie & Billie 31 – Een schat van een hond!
Verron
6,50 € sc (Dargaud)
Agent 212 - 28 – Monstereffect
Kox - Cauvin
6,95 € sc (Dupuis)

Michel Vaillant 7 – De Waaghalzen
Graton
12,95 € hc (Graton)
Michel Vaillant 8 – De 8e man
Graton
12,95 € hc (Graton)
Michel Vaillant 9 – De terugkeer van Steve Warson
Graton
12,95 € hc (Graton)

Dossier Jan Bosschaert
Bosschaert
49,95 € hc of 99,95 € Luxe (Greyline Artistique)
Prachtig boek met schetsen en tekeningen van Jan Bosschaert (‘Jaguar’, ‘SaintAmour’). De gewone uitgave (gebonden met linnen rug) is beperkt tot 900
exemplaren, de luxe uitgave is beperkt tot 125 exemplaren. Alle versies zijn
genummerd en gesigneerd. Een must voor de fan !

100 Bullets 1
Azzarello - Risso
12,95 € sc (RW)
Vertaling van het eerste boek uit de succesreeks van Brian Azzarello (‘DMZ’,
‘Superman’, …).Mensen die onrecht is aangedaan krijgen de kans om wraak te
nemen. Er wordt hen daarvoor een pistool ter beschikking gesteld en 100
ongemarkeerde kogels. Wie is de man die hen het koffertje aanbiedt?

Wonder Woman – De Hiketeia
Rucka – Jones – von Grawbadger - Stewart
14,95 € hc (RW)
De Hiketeia is een oud Grieks ritueel waarbij 2 mensen met elkaar verbonden
worden als meester en dienaar. Zo gaat het ook tussen Wonder Woman en
Danielle Wellys, een goed mens met een zwart verleden. Nu blijkt dat Batman
achter Wellys aanzit en uit is op gerechtigheid.
Batman – Fortunate Son
Jones – Ha - Vasquez
14,95 € hc (RW)
Is muzikant Izaak Crowe een instrument van het kwaad of wordt hij
gemanipuleerd?

WEDSTRIJD ‘LOU’ – Win 1 exemplaar van Lou 6: De kristallen leeftijd

Speciaal even aandacht voor de prachtige stripreeks ‘Lou’.
Op het eerste gezicht een absolute aanrader voor striplezende tienermeisjes. Toch
is deze in het oog springende stripreeks een universele topper.
Lou is al lang geen schattig kindje meer, maar stilaan een zelfbewuste jonge
vrouw. Haar leefwereld bestaat nu uit babysitten, met vrienden lunchen bij Logan
en uitgaan.
Julien Neel gebruikt een heel aparte tekenstijl en een hoop flashy pastelkleuren
om het verhaal in beeld te brengen.
Het zijn sterke verhaaltjes vol warmte, humor en af en toe wat drama waar
gelukkig fijn mee omgesprongen wordt.
Lou is een fantastische jeugdreeks en je leest zelf als volwassene graag mee over
de schouder van dochterlief.
PRIJSVRAAG:
Auteur Julien Neel won ooit de publieksprijs met zijn jeugdreeks. Op welk festival
werd deze prijs uitgereikt en in welk jaar?
SCHIFTINGSVRAAG:
Hij schreef ooit ook het scenario voor een andere Franstalige jeugdreeks. Welke?
Stuur je antwoord per kerende, uiterlijk op 14 maart 2013.
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgt een vermelding in
onze volgende nieuwsbrief !

ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE
De Stripkever betaalt 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

