SEPTEMBER 2010
Nieuwsbrief II
-

NEDERLANDSTALIG –

Blackwood 1.
Jarry – Kan J – Jim C
17,95 € hc (Dragon books)
Engeland, 17e eeuw. Londen is verlaten en overwoekerd door klimop. Men leeft in
angst want ’s nachts komen de doden tot leven en wie buitenkomt wordt
achtervolgd door schepsels zonder ziel. Blackwood brengt zijn nachten door met
het najagen van deze geesten… Leuke –fantasievolle- nieuwkomer (doet qua stijl
soms wat denken aan de orde van de drakenridders)
Slaine 1. Kronieken der invasies: Moloch
Mills – Langley
17,95 € hc (Dragon books)
Hercules 2. De Thracische oorlogen
Steve Moore – Wijaya
17,95 € hc (Dragon books)
Conan 5. De weduwemaker
Busiek – Nord – Stewart
17,95 € hc (Dragon books)
Heiligdom 3. Moth
Dorison – Bec
7,95 € sc (Arboris) nu met ex libris
Durango 12. de erfgename
Swolfs
7,95 € sc, 14,95 € hc (Arboris) (Herdruk)
- SIGNEERACTIE - donderdag 4 november van 15u-17.30u- Nate Powell signeert “Swallow me whole” (verzwelg me)
Swallow me whole (Top Shelf), 19,95 € hc
Verzwelg me (Sherpa), 19,95 € sc
- Jillian Tamaki & Mariko Tamaki signeren “SKIM”
SKIM (Groundwood), 18,95 € sc
SKIM (Sherpa), 14,95 € sc
Je kan alvast een exemplaar reserveren per kerende mail naar Stripkever@skynet.be

Keltos 1. Raaf van de slagvelden
Pecau – Kordey – O’grady
16,95 € hc (Silvester)
Casus – Diamant
Bec – Teague – Araldi
16,95 € hc (Silvester)
Avonturen van Julius Chancer 1. De regenboog Orchidee
Caren Ewing
16,95 € hc (Silvester)
Essex county
Jeff Lemire
29,90 € sc (oog en Blik)
De wereld van de jonge Lester stort in wanneer zijn ouders plotseling komen te
overlijden. Hij moet bij zijn oom op het platteland wonen, maar hun relatie
ontbeert warmte. lester gaat steeds vaker alleen op pad, de bossen in, gekleed als
een superheld… AANRADER!
Zazie in de metro
Queneau – Oubrerie
17,90 € hc (Oog en blik)
Een vrolijk verhaal van een meisje dat met haar moeder een weekend naar Parijs
gaat. Ze wordt toevertrouwd aan haar oom, omdat mama de volle twee dagen met
haar lief wil doorbrengen. Zazie weet te ontsnappen en gaat in haar eentje op
avontuur. Ze wil maar een ding en dat is met de metro rijden…
Bob evers 5. Een overval in de lucht
Jonker – Oudenaarden
7,50 € sc (B)
Arcadia archief 12. Chick Bill - De onweerstaanbare zorfelin
Tibet
19,95 € hc (Arcadia)

- WEDSTRIJD – GRATIS DUO TICKETS ‘Tamara Drewe’
Gratis duo-tickets voor de verfilming ‘Tamara Drewe’ van Posy Simmonds!
Bovendien wordt er één gratis exemplaar van de strip geloot uit de
inkomende mails
Prijsvraag:
Door welke uitgeverij werd ‘Tamara Drewe’ vertaald in het Nederlands?
Stuur je antwoord per kerende mail naar Stripkever@skynet.be
en maak kans op een duo-ticket voor deze filmvoorstelling!

-

ENGELSTALIG –

Cages
Dave mc kean
29,99 € sc (DarkHorse)
Absolute aanrader! Reeds meermaals herdrukt, en nu eindelijk ook in sc verkrijgbaar!
Winnaar van verschillende prijzen (o.a. de Harvey Award voor Best graphic novel)
Cages is zonder twijfel Mc Keans magnum opus, vol complexe karakters, intrigerende
verbeelding en prachtige visuals! Het verhaalt over verschillende mensen uit hetzelfde
gebouw: een schilder, schrijver en een musicus, en doet ons nadenken over zaken als
kunst, muziek, God, katten, en de kooien die we binnen onszelf bouwen…
Captain America – Reborn
Brubaker – Hitch – Guice
19,99 € sc (Marvel)
Hatter M 3. Nature of wonder
Beddor – Cavalier – Makkonen
24,99 € hc (Automatic pictures Publishing)
Marvelous land of oz
Baum – Shanower – Young
29,99 € hc (Marvel)
Vervolg op het schitterende ‘Wizard of Oz’ van hetzelfde team. Reeds bekroond
met verschillende prijzen. AANRADER!
Wildcats 3.0 – year one
Casey – Nguyen – Friend
24,99 € sc (Wildstorm)
Kursagi Corpse delivery service 11
Otsuka – Yamazaki
10,99 € sc (Dark horse)
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
Openinsuren
Zondag en maandag gesloten - Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

