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Nieuwsbrief IV

-

AANKONDIGING –

De eerste week van juni is er een wijziging van de openingsuren:
Dinsdag 4 juni zijn we uitzonderlijk gesloten.
Woensdag 5 juni: Open van 13 – 18 u
Donderdag 6 juni: Open van 14-18u
Noteer dit alvast in jullie agenda !!!
- NEDERLANDSTALIG –

Silas Corey 2 – Het Aquila-netwerk 2/2
Nury - Alary
16,95 € hc (Glénat)
Tweede en sluitend deel in deze korte maar zeer goede reeks. AANRADER!
Tenzing – Op het dak van de wereld met edmund Hillary
Clot - Hostache
16,95 € hc (Glénat)
In 1953 wordt er een nieuwe Everest expeditie gevormd. De Britten nemen het
niet dat ze de berg na 30 jaar nog steeds niet overwonnen hebben. Maar hoe zit
het met de politiek?
Sjanghai 3 – Beste Vijanden
Mariolle - Tisseron
15,95 € hc (Glénat)
Het vervloekte kind integraal
Monin - galandon
29,99 € hc (Saga)
Gabriel zoekt zijn identiteit. Hij is het beu dat iedereen hem moffenkind noemt en
begrijpt niet helemaal waar dat vandaan komt. Ondertussen zetten de
studentenprotesten Frankrijk op zijn kop. Het is mei 1968 en verandering is op
komst. Het vervloekte kind is een ijzersterk verhaal, ondersteund door mooi
illustratief werk. Dit boek bundelt de 2 delen. ABSOLUTE AANRADER !!!

Succubus 3 - Anna
Mosdi - Acciarino
19,99 € hc (Saga)
Cross Fire 2 – In de geheime dienst van zijne heiligheid
Sala - Chan
19,99 € hc (Saga)

De kat van de rabijn integraal
Sfar
29,90 € sc (Oog&Blik / De bezige bij)
Bundelt de 5 delen in deze reeks over de kat van een rabijn die zijn papegaai opeet
waardoor hij plots kan praten. De kat begint meteen te liegen. De rabijn wil dat de
kat zijn leven betert en de Thora gaat bestuderen. AANRADER!
A game of Thrones 1
Martin
8,95 € sc (Dark Dragon)
Gebaseerd op de succesvolle televisiereeks…
A game of Thrones 2
Martin
8,95 € sc (Dark Dragon)
Pakket Niourk 1 + Valstrik op Zarkass 1
29,95 € hc (Dark Dragon)
De lustige kapoentjes 1-5
Sleen
49,95 € sc

Ys de legende 1 - Verraad
Istin - Nenadov
7,95 € sc of 16,95 € hc (Medusa)

Re-Mind 2
Mutti - Alcante
7,95 € sc of 16,95 € hc (Medusa)
Godenschemering 3 - Fafner
Jarry – Djief - Héban
16,95 € hc (Medusa)
Simon de samaritaan 2 – De straffen van de dode zee
Le berre - Rouge
16,95 € hc (Medusa)
De keuken van de duivel 3 – Het hondenaandeel
Karl T. - Marie
16,95 € hc (Medusa)
De laatste Kathaar 3 – Het godsoordeel
Delalande - Lambert
15,95 € hc (12Bis)

Travis 8 - Tarantula
Quet – Duval - Alizon
8,95 € sc (Daedalus)
Gil St.André 10 – De valstrik
Kraehn
17,95 € hc (Daedalus)
De lokroep van de roots 2 - Nairobi
Callède – Séjourné - Verney
17,95 € hc (Daedalus)
Anna is niet meer het timide dienstertje uit Harlem, maar is nu een volwaardige
actrice, op weg naar Afrika. Ze hoopt daar haar vader terug te vinden terwijl haar
metgezellen op zoek zijn naar hun spirituele vader… Allen worden ze geleid door
de lokroep…van de roots!
De tempelier Integraal
Falba - Bono
29,95 € hc (Daedalus)
De Druiden 7 – De vermisten van Cornouaille
Istin - Lamontagne
8,95 € sc (Daedalus)
De woestijnvalk 1 – Martuba Airfield
Zumstein
7,95 € sc (Daedalus)
Softcoverversie.

Dierenriem 3 – De keuze van de tweelingen
Corbeyran - Verdier
8,95 € sc (Daedalus)
Een jonge vrouw komt aan Agatha Mercury vragen om haar broer op te sporen. Dit
brengt echter pijnlijke herinneringen boven bij de helderziende Mercury…
Plankgas 5 / Chapman 2 – Jaren van goud en bloed
Bernard – Kamenica – Papazoglakis - Paquet
17,95 € hc (Daedalus)
-ENGELSTALIG –

The Metabarons – Ultimate Collection
Jodorowsky - Gimenze
59,95 € hc (Humanoids)
Integrale bundeling van delen 1-8 van De Metabaronnen. Jodorowsky schitterde
met deze reeks. De metabaron maakte voor het eerst zijn opwachting in de Incal –
saga die Jodorwsky samen met Moebius op de wereld losliet. Iedereen stelde zich
de vraag waar die figuur vandaan kwam. In de Metabaronnen spit de auteur de
voorgeschiedenis van de Metabaron uit… AANRADER!!!
Red handed – The fine art of strange crimes
Kindt
26,99 € hc (First Second)
Na ‘Mind MGMT’ komt Matt Kindt met Red handed op de proppen. Red handed is
een hommage aan het klassieke detectiveverhaal. We volgen een detective die tot
hiertoe alles heeft kunnen oplossen wat hem in de schoot geworpen werd. Maar nu
zit hij opgezadeld met een crimineel die hem ten allen koste wil vernietigen…
Mumbai confidential 1 – Good Cop, Bad Cop
Mohapatra - Shinde
24,95 € hc (Archaia)
We duiken in het leven van Arjun Kadam, een ex-flik die deel uitmaakte van één
van de meest meedogenloze eenheid binnen het korps van Mumbai. Hij wordt
verscheurd door schuldgevoelens en zit compleet aan de grond. Hij krijgt een
laatste kans op vergiffenis wanneer hij het opneemt tegen de gewelddadige
machine die hij zelf mee het leven heeft ingeroepen…
2 Guns – Second Shot Deluxe Edition
Grant - Santolouco
19,99 € tp (Boom!)
Nu ook verfilmd door Universal.
Planet of the Apes 1 – Cataclysm
Bechko – Hardman - Couceiro
14,99 € tp (Boom!)

We can fix it ! – A time travel memoir
Fink
14,95 € tp (Top Shelf)
Wat zou jij doen als je een tijdmachine had? Sportweddenschappen afsluiten,
tirannen ombrengen…? We volgen Jess, die al deze mogelijkheden ter beschikking
heeft…

The girl with the dragon tattoo
Mina – Manco - Mutti
19,99 € tp (Vertigo)
Gebaseerd op de boeken van Stieg Larsson.
Hellblazer 5
Ennis – Delano – Simpson – Philips – Pugh - McKean
19,99 € tp (Vertigo)
Batman – Death by Design
Kidd - Taylor
14,99 € tp (DC)
Batman Incorporated 1 – Demon Star
Morrison - Burnham
24,99 € hc (DC)
World of Warcraft – Dark Riders
Costa - Googe
24,99 € hc (DC)
Prophecy
Marz - Geovani
19,99 € tp (Dynamite)
Criminal Macabre – No peace for dead men
Niles - Mitten
17,99 € tp (Dark Horse)
De ex-vriendin (en vampier) van Cal McDonald wil hem dood, maar de extreem
gewelddadige Cal denkt daar anders over. Crossover met ‘The Goon’. Van de
makers van ’30 Days of Night’
Freak’s Amour
ANDRA _ Hester - Parks
17,99 € tp (Dark horse)
Na een nucleaire explosie trachten de misvormden geld in te zamelen om
plastische chirurgie te ondergaan. Ze doen dit door het opzetten van groteske sex
shows voor de alledaagse mens… Doordat dit zwaar op hen weegt zoeken ze een
andere uitweg en zo komen ze bij drughandel terecht …Cover door Charles Burns!

Comeback
Brisson – Walsh - Bellaire
14,99 € tp (Image)
Een agent reist regelmatig naar het verleden om je overleden geliefden naar het
heden te brengen…
Avengers Arena 1 – Murder World
Hopeless – Walker - Vitti
15,99 € tp (Marvel)
Battle Royale met superkrachten.
Thunderbolts 1 – No Quarter
Way - Dillon
15,99 € tp (Marvel)
Uncanny X-Force – Final Execution 1
Remender – McKone – Tedesco - Noto
19,99 € tp (Marvel)
Avenging Spiderman – Threats & Menaces
14,99 € tp (Marvel)
Spider-Men
Bendis - Pichelli
19,99 € tp (Marvel)
De oude en de nieuwe spiderman ontmoeten elkaar…
The Stand 6 – The night has come
King – Aguirre Sacasa – Perkins - Martin
19,99 € tp (Marvel)

- MANGA -

Tekkon Kinkreet – Black & White
Taiyo - Matsumoto
29,95 tp (Viz)
In Treasure Town maken 2 jongens, Black en White, de dienst uit. Black is een
superagressief baasje, zijn broer net iets minder maar toch… Maar nu wordt het
spannend, want zowel de politie als de onderwereld zijn hen beu en willen zelf
heersen…Is deze prachtige manga even sterk dan de animatiefilm?
Naruto 3 in 1 – 13/14/15
Kishimoto
14,99 tp (Viz)
Naruto 61
Kishimoto
9,99 tp (Viz)
Bleach 3 in 1 – 13/14/15
Kubo
14,99 tp (Viz)
Bakuman 19
Ohba - Obata
9,99 tp (Viz)
Psyren 10
Iwashiro
9,99 tp (Viz)

Tegami Bachi 13
Asada
9,99 tp (Viz)
Claymore 22
Yagi
9,99 tp (Viz)
Stepping on Roses 9
Ueda
9,99 tp (Viz)
Dance in the Vampire Bund 14
Tamaki
13,99 tp (Seven Seas)

Zero’s Familiar 1-3
Yamaguchi - Mochizuki
19,99 tp (Seven Seas)
We bevinden ons in een wereld geregeerd door magie. Louise Françoise Le Blanc
de La Vallière wordt door haar klasgenoten aan de toverschool ook wel Louise The
Zero genoemd. Wanneer ze tijdens een oefening per ongeluk een tienerjongetje
van op aarde oproept is de hilariteit rond haar persoon compleet. Louise hangt nu
vast aan haar dienaar Saito…
Knights 2
Murao
9,95 tp (DMP)

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

