JUNI 2013
Nieuwsbrief I

- NEDERLANDSTALIG –

De Klant
Man - Zidrou
14,95 € hc (Dargaud)
De klant is een zwaar verhaal dat zich afspeelt in het prostitutiemilieu. Het is nooit
een goed idee om verliefd te worden op een prostituee, althans dat is het
uitgangspunt van dit boek. Zidrou ( ‘De verhalenverteller’, ‘Het vel van de beer’)
zet wederom een ijzersterk scenario neer. AANRADER!
Moederkillers 1
Ers – Borecki - Zidrou
7,50 € sc (Dupuis)
Enkele vriendinnetjes die allen door hun moeders werden opgevoed zitten midden
in hun puberteit. Hun vader is er niet en hun moeder kan ook niet al te veel goed
doen. Op een dag komen ze op een wreeksite terecht waarop ze ‘straffen’ kunnen
verzinnen voor hun moeders. Maar wat gedaan wanneer blijkt dat iemand deze
straffen ook omzet in de praktijk? De tekenstijl doet denken aan de reeks ‘Alleen’.
Het scenario is van Zidrou. (‘ De Klant’, ‘ De verhalenverteller’, ‘Het vel van de
beer’).
Berentand 1 – Max
Yann - Henriet
14,95 € hc (Dupuis)
Drie kinderen met een gedeelde passie voor vliegtuigen zijn zich niet bewust van
het aankomende geweld… Iets later breekt WO II uit. Ze moeten een keuze maken
die hun vriendschap danig op de proef zal stellen…
Long John Silver 4 – Guyanacapac
Dorison - Lauffray
14,95 € hc (Dargaud)
Witte Klaux 1 – Het ei van de koningsdraak
Le Tendre - Taduc
7,50 € sc (Dargaud)
De stroper Taho doodt één der laatste koningsdraken. Deze geeft hem een ei …

Aria 35 – De Feniks verrijst
Weyland
7,50 € sc (Dupuis)
De Psy 19 – M’n stoppen slaan door
Bédu - Cauvin
6,95 € sc (Dupuis)

Blueberry – Chihuahua Pearl + De man die 500000 dollar waard was
Giraud - Charlier
49,95 € hc (Sherpa)
Groot formaat. Bundelt 2 verhalen, met extra prentenbundeltje.
Helden van de Tour
Cleijne
19,90 € tp (Oog&Blik / De bezige bij)
Eerbetoon aan de helden van de Tour de France. Ter gelegenheid van de 100e Tour!
DSM – De Sigmund Methode
17,50 € tp (De Harmonie)
Dokter Sigmund geeft zijn visie op allerhande geestelijke aandoeningen…
Batman – The Killing Joke
Moore - Bolland
16,95 € hc (DC/Lion)
Superman – Earth One 2
Straczynski - Michael
17,95 € hc (DC/Lion)
Preacher – Deluxe 1
Ennis - Dillon
33,95 € hc (Vertigo/Lion)
Ikigami 8
Mase
9,95 € tp (Big Kana)

Sisco 6 – onderhandelingen in 9mm
Legrain - Benec
7,50 € sc (Le Lombard)
Michel Vaillant 10 – De strijd van de samoerai
Graton
12,95 € hc (Graton)
Michel Vaillant 11 – Paniek in Indianapolis
Graton
12,95 € hc (Graton)
Jommeke 265 - Papegaaienbruiloft
Nys
4,95 € sc (Ballon)
Voetbalgek 4
Saive - Béka
6,50 € sc (Ballon)
Wielergek 4
Julié - Garréra
6,50 € sc (Ballon)
-ENGELSTALIG –

Tommysaurus Rex
Tennapel
10,99 € tp (Graphix)
Ely’s hond Tommy wordt aangereden. Ely is er het hart van in en gaat naar de
boerderij van zijn grootvader om de zomer door te brengen. Daar ontdekt hij een
vriendelijke Tyrannosaurus Rex. Het nieuws verspreidt zich zeer snel… Van de
auteur van ‘Cardboard’ en ‘Bad Island’.
The Property
Modan
24,95 € hc (D+Q)
Na de dood van haar zoon trekt Regina naar Warschau om daar een familiebezit op
te sporen…
Marble Season
Gilbert - Hernandez
21,95 € hc (D+Q)
Huey is het middelste kind in een gezin tijdens de sixties. Hij bewondert de
verzameling comics van zijn broer en ook zijn broer zelf. Een verhaal over de
American Dream…

Ariol – Just a donkey like you and me
Guibert - Boutavant
12,99 € tp (Papercuts)
Journalism
Sacco
22,00 € tp (Metropolitan Books)

Watchmen Deluxe Edition
Moore - Gibbons
39,99 € hc (DC)
Punk Rock Jesus
Murphy
16,99 € tp (Vertigo)
Chris werd verwekt met DNA dat afkomstig is van de lijkwade van Turijn en stamt
dus af van Jezus. Wanneer hij dit ontdekt begint hij te rebelleren en start een
punkband…
Godzilla – The half century war
Stokoe
19,99 € tp (IDW)
Torpedo 3
Abuli - Bernet
17,99 € tp (IDW)
True Blood 5 – Shake for me
McMillian – Nocenti – Gaydos – Lobel - Scott
24,99 € hc (IDW)

Marvel Noir – Spider-Man Punisher
Hine – Sapolsky – Di Giandomenico – Tieri – Azaceta - Fuso
34,99 € tp (Marvel)
Avengers – The complete collection 1
Johns
29,99 € tp (Marvel)

A + X – Awesome
17,99 € tp (Marvel)
A vs X – Uncanny X-men 4
Gillen – Acuña – Garney – Eaglesham - Pacheco
19,99 € tp (Marvel)
Ultimate Comics – X-Men 1
Wood – Andrade – Medina - Barberi
19,99 € tp (Marvel)
Punisher – War Zone
Rucka – Di Giandomenico
16,99 € tp (Marvel)

Artifacts 5
Marz - Sejic
16,99 € tp (Dynamite)
Clone 1 – First Generation
Schulner – Ryp - Serrano
12,99 € tp (Dynamite)
Dr. Luke Taylor is een cloon. Her en der duiken zijn evenbeelden op. Sommige zijn
goedaardig, andere eerder moordzuchtig. Wat gaat er schuil achter dit
experiment?
Green Hornet 5 - Outcast
Parks – Vitorino - Cliquet
19,99 € tp (Dynamite)
Red Sonja – Atlantis Rises
Lieberman - Dunbar
16,99 € tp (Dynamite)
Black Shadows - Vampirella
Andreyko – Berkenkotter - Malaga
19,99 € tp (Dynamite)
- MANGA -

Sunny
Taiyo Matsumoto
22,99 hc (Viz)
Sunny is het verhaal van enkele weeskinderen. Een verhaal over doorgaan, niet
opgeven en vriendschap… Van Eisner Award winnaar Matsumoto.
Saturn Apartments 7
Iwaoka
12,99 tp (Viz)
Limit 5
Suenobu
10,95 tp (Vertical)

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

