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Nieuwsbrief IV

- NEDERLANDSTALIG –

Munch
Kverneland
34,90 € hc (Oog&Blik/De bezige bij)
Biografie over de schilder die bekend werd door zijn schilderij ‘De Schreeuw’. Mooi
uitgewerkt boek dat dieper ingaat op het leven van een kunstenaar die de
ingeslapen burgerij terug wakker schopte…
Captain Sir Richard francis Burton – De reis naar Mekka
Clot-Nikolavitch-Marty
16,95 € hc (Glenat)
We schrijven 1853. Mekka en Medina zijn verboden voor westerlingen… Dat is
buiten Burton gerekend…
De piraten van Barataria 6 - Siwa
Bourgne - Bonnet
14,95 € hc (Glenat)
De poniers van de nieuwe wereld 19- De opstandelingen
Maryse – Charles - Ersel
12,95 € hc (Glenat)
De Montefiore 1 - Topmodel
Betbeder – Bec – Del Vecchio
7,50 € sc (Glenat)
We volgen een modehuis binnen een Italiaanse dynastie…
Walhalla 1 – Gevaarlijke streken
Pothier - Lechuga
7,50 € sc (Glenat)
De wachters van de Maser – Het oog van de zee
Frezzato
17,95 € hc (Arboris)

Dierenriem 5 – Het deel van de leeuw
Corbeyran - Palasie
8,95 € sc (Daedalus)
Dierenriem 6 – De marteling van de maagd
Corbeyran - Palasie
8,95 € sc (Daedalus)
Excalibur 1 – Pendragon
Istin - Brion
17,95 € hc (Daedalus)
Spyder 3 – Old School
Latour - Vastra
17,95 € hc (Daedalus)
Hercules 1 – Het bloed van Nemeos
Morvan – Looky - Thill
17,95 € hc (Daedalus)
Hercules is een Merk, een veteraanstrijder die niet veel meer heeft om voor te
leven. Op Nemeos valt een wezen de landbouwers aan. Aan Hercules om dit op te
lossen.
Rider on the Storm 1 – Brussel
Géro - Deville
7,95 € sc (Daedalus)

A game of Thrones 3
Martin
8,95 € sc (Dark Dragon)
A game of Thrones 4
Martin
8,95 € sc (Dark Dragon)

Splinter Cell Echoes – De missie 1/2
Eomonoson – Laming - Herring
8,95 € sc (Dark Dragon)
Sam Fisher is gepensioneerd als lid van Splinter Cell, een geheime eenheid binnen
de NSA. Zijn vijanden zijn echter nog steeds actief…
Splinter Cell Echoes – De missie 2/2
Eomonoson – Laming - Herring
8,95 € sc (Dark Dragon)
Het wolkenvolk – Pakket deel 3+4
Krehl – Schlüter – Gotta - Schulz
34,95 € hc (Dark Dragon)

1 PAKKET TE WINNEN !!! KIJK IN DE MAIL VOOR DE PRIJSVRAAG !!! WAAG
UW KANS…

Biebel – De stroken 1-181
Ikke
8,95 € sc (Strip 2000)
Bundelt de eerste 181 stroken die in Robbedoes verschenen.
Het godvrrgeten eiland 1
Sti - Cromheecke
8,95 € sc (Strip 2000)
Op het gdvrrgeten eiland komen we terecht in een surrealistische wereld vol
piraten, pratende pinguins en ruziënde krabben.
Hotel Nevelzicht – Hofleveranciers
Van Herpen
8,95 € sc (Strip 2000)
Welkom in een hotel vol exentrieke figuren.
Kito & Boris
De Jongh
4,95 € sc (De eenhoorn)
Leuk boekje voor de beginnende lezertjes.
Sofie ne het ijsbeertje
Van de Vendel
14,95 € hc (Querido)
Fotostripje over een pinguïnclubje die een ijsbeertje opneemt. Voor d kleinsten…
Met tekeningen van Floor de Goede.

-ENGELSTALIG –

What is above
Moebius - Jodorowsky
79,95 € hc (Humanoids)
Gelimiteerde uitgave (999 ex) op groot formaat. Het gaat om een vertaling van ‘De
bovenwereld’ uit de ‘Incal’ reeks. De inkleuring is getrouw aan de originele versie.
Zeer mooie uitgave !!!
Bad Break
Riche
29,95 € hc (Humanoids)
Een antiekhandelaar, containerparkmedewerker en een nieuwsgierige pornoster
bundelen de krachten wanneer ze het pad van een reeds lang overleden zeiler
volgen…
March 1
Lewis – Aydin - Powell
14,95 € tp (Top Shelf)
In March duiken we in het leven van Congresman John Lewis, een belangrijk figuur
in de burgerrechtenbeweging. Hij werkte zich op van niets tot congreslid. Met
korte bespreking van Bill Clinton. Deel 1 van wat een trilogie zal worden.
Rubicon
Long – Capel – Stilla - McQuarrie
24,95 € hc (Archaia)
Een kleine paramilitaire Navy Seals groepje is verantwoordelijk voor de
bescherming van, een klein dorpje in Afghanistan. Het dorpje ligt onder zwaar
vuur van de Taliban…
Black Fire
Rodriguez
24,95 € hc (Archaia)
Twee soldaten van het leger van Napoleon worden van elkaar gescheiden door een
aanval van de Kozakken Ze komen in oude verlaten mijn terecht.

Amelia Cole and the Unknown World
Knave – Kirkbride – Brokenshire – Deering - Moreno
19,99 € tp (IDW)
Amelia leeft in 2 verschillende werelden. De één is gebouwd op magie en de
andere op technologie. Als de grenzen beginnen af te brokkelen moet ze overgaan
tot extreme actie…
Kiss Solo – You wanted the best, you got the best!
Ryall – Waltz – Medina – Rodriguez – Robinson - Castro
17,99 € tp (IDW)
GI Joe - Homefront
Van Lente - Kurth
39,99 € hc (IDW)
The fearless defenders 1 – Doom Maidens
Bunn - Sliney
15,99 € tp (Marvel)
Wolverine 1 – Hunting Season
Cornell – Davis - Pierfederici
17,99 € tp (Marvel)
The first X-men
Adams - Gage
19,99 € tp (Marvel)
Dit is het verhaal dat zich afspeelde voor Charles Xavier zijn school voor jongeren
met superkrachten oprichtte. Maak kennis met de eerste generatie mutanten…
Alpha – Big Time
Fialkov - Plati
16,99 € tp (Marvel)
Alpha’s krachten warden hersteld door Spiderman. Alpha komt terug naar New
York en is er klaar voor…

The one trick rip-off + Deep Cuts
Pope
14,99 € tp (Image)
Geliefden Tubby en Vim willen ontsnappen aan hun verleden en hun bestaan. De
enige optie die ze hebben is een gevaarlijke bende ‘The One Tricks’ geld afhandig
maken…
Gft presents The junglebook 2 – Last of the Species
Miller – Mercado - Buenaventura
15,99 € tp (Zenescope)

The best of Clint Langley
19,95 € hc (Dark Dragon)
Kunstboek dat werken van Langley bundelt. Langley maakte naam met oa ‘Slaine’
en ‘World of Warcraft’…
BPRD Hell on earth 6 – The return of the Master
Mignola – Arcudi – Crook - Stewart
19,99 € tp (Dark Dragon)
Ex Sanguine 1
Seeley - Emmons
17,99 € tp (Dark Dragon)
Een vampier raakt geïntrigeerd door een meedogenloze moordenaar…
- MANGA -

Knights of Sidonia 4
Nihei
12,95 € tp (Vertical)
Dorohedoro 10
Hayashida
12,99 € tp (Viz)
Magi 1
Ohtaka
9,99 € tp (Viz)
Diep in de woestijn bevinden zich de mysterieuze doolhoven. Deze liggen vol met
schatten die voor het rapen liggen als je ze kan vinden. Aladdin wil ze allemaal
vinden en gaat op pad met de Djinn Ugo en Alibaba…

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

