JULI 2010
Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

Bouncer 7. Dubbelhart
Boucq – Jodorowsky
€ 14,90- hc
In dit zevende deel raakt Bouncer verstrikt in het web dat twee vrouwen rond hem
weven. Carolyn harten, de zwarte weduwe, gaat over lijken om grootgrondbezitter
te worden. Ze heeft vooral haar zinnen gezet op de grond van de Apachen en die
van de neef van Bouncer. ondertussen is de mooie schooljuf in Barro-city
gearriveerd. Ook zij gooit haar charmes in de strijd…
Knappe western, geschreven door de auteur van Technovaders, Borgia en
Metabaronnen en de tekenaar van Maankop, Janitor en Fre van der Mugge!
Zeven 7. Gevangenen
Gabella – Tandiang
€ 16,95- hc
Ook de lege box met het laatste deel is nu verkrijgbaar voor 27,95 €
Okko 6. De cyclus van de lucht II
Hub
€ 16.95- hc
Tijdelijke promotie: Okko 1+ Okko 6 voor slechts: € 27,50- (niet op klantenkaart!)
AANRADER! Knap getekende samoerai-strip
Skydoll boek 1. Spaceship collection
Barbucci – Canepa/ De Longis/ Acclari/ Chan/ Riff Rebb’s/ Bengal
€ 19,95- hc
Michael Jackson. De getekende biografie
Pero – Follet/ Lacan/ Neri – Ruggeri/ Houssin/ Griffon/ Williamson e.a.
€ 29,95- hc (253 pag.)
Het leven en de muziek van de man die 750 miljoen platen verkocht nu in een
getekende biografie…. Who’s BAD?☺
☺
De wraak van Bakamé
Jeroen Janssen – Pieter Van Oudheusden
€ 22.00- paperback (318 pag.)
De wraak van Bakamé is een kleurrijke adaptatie van een Afrikaanse fabel met een
grote dosis humor, erotiek en fantasie. Een lijvig stripboek vol begeerte, geweld en
magie.

-

ENGELSTALIG –

Temperance
Cathy Malkasian
€ 29,99- hc
Cathy Malkasian wist reeds potten te breken met haar vorig werk Percy Gloom!!
Malkasian creëerde met Temperance een oogverblindende strip met een sociaalmaatschappij kritische toon. Opnieuw plaatst ze intiem plastieken karakters
in een wat nieuw ontworpen Middeleeuws decor. In grijs tinten weet ze als geen
ander een onwaarschijnlijke sfeer te scheppen. Temperance is een MUST-HAVE!!!!
Arkham Asylum. Madness
Sam Keith
€ 19,99- hc
Van de geniale maar bizarre tekenaar van o.m. The Maxx, Ojo, en My Inner Bimbo
The life and times of Martha Washington in the 21st Century
Frank Miller – Dave Gibbons
€ 29,99- paperback (598 pag.)
Van de schrijver van 300 en Sin city
X-Men Noir. Mark of Cain
Fred Van Lente – Dennis Calero
€ 24,99- hc
Madam Samurai 1.
Gary Young – David Hitchcock
€ 12,99- Tp
Anita Blake. Necromancer
Hamilton – Lim – Ruffner
€ 16,99- Tp
Black Terror 2.
Ross – Hester – Lau
€ 16,99- Tp
-

MANGA –
Gantz 11.
Hiroya Oku
€ 12,99- pocket
Gantz weerspiegelt ons een maatschappij waarin we
steeds egoïstischer en gevoellozer worden ten opzichte
van de pijn van anderen. Een wereld waarin het ieder voor
zich is, en we vergeten zijn wat het is om samen te
werken. Hoever wil je gaan om je eigen hachje te redden?

Samurai Deeper Kyo 37-38.
Akimine Kamijyo
€ 14,99- pocket

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
BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: www.stripkever.be
Openingsuren tijdens de maand JULI :
Van 1 juli tot 31 juli is de winkel gesloten op zondag, maandag en dinsdag!!!
Vanaf 13 juli tot 31 juli aangepaste uren:
woensdag,donderdag en vrijdag: van 12.30u. tot 18.00u.
zaterdag van 10.00u. tot 18.00u.
Openinsuren (met uitzondering van de maand juli!)
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

