OKTOBER 2010
Nieuwsbrief III
-

NEDERLANDSTALIG –

Verloren paradijs 1. Hel
Verloren paradijs 2. Vagevuur
Ange – Varanda/Lyse - Xavier /Alexe
17,95 € hc per deel (Dark dragon books) > pakketprijs: beide delen voor 29,95 €
Tussen aarde, hemel en hel bestaan doorgangen die streng bewaakt worden om het
wankele evenwicht tussen deze werelden te bewaren…
Legendes van conan 3.
Busiek – Ruth
17,95 € hc per deel (Dark dragon books
Arctica 3. De passagier uit de prehistorie
Pecquer – Kovacevic – Schelle
16,95 € hc (Silvester)
Schatjes 3. Stoute meiden
De pins – Mazaurette
12,50 € hc (Silvester)
Arthur, een man die zich aangetrokken voelt tot het andere geslacht. Zacht
uitgedrukt, want als hij een stukje string ziet, staat hij al in vuur en vlam, zijn
onvermoeibare hartstocht brengt hem in bijzonder moeilijke situaties…
Uuru 1. Russen op de maan
Duval – Pecau – Buchet
16,95 € hc (Silvester)
- 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
Bekroond met de Eisner award 2009 ‘best graphic novel’
- Jillian Tamaki & Mariko Tamaki signeren “SKIM”
SKIM (Groundwood), 18,95 € sc
SKIM (Sherpa), 14,95 € sc
----> recensies te lezen op:
http://www.bloggen.be/koen_aka_spiff/archief.php?ID=659463

Criminal 1. Lafaard
Ed Brubaker – Sean Phillips
19,95 € hc (Silvester)
Leo is iemand die nagenoeg elke kraak kan organiseren en uitvoeren, maar enkel als hij
zelf zo weinig mogelijk gevaar loopt. Maar soms is de buit het risico waard, en wanneer
een vrouw uit Leo’sverleden zich tot hem wendt met een waterdichte kans om enkele
miljoenen aan diamanten uit de kluis met bewijsmateriaal van de politie te stelen, zet
hij al zijn regels en voorzorgsmaatregelen over boord…
Walking dead 3. achter slot en grendel
Walking dead 4. Waar het hart van vol is
Kirkman – Aglard – Rathburn
19,95 € hc (Silvester)
De wereld zoals we die kennen bestaat niet meer, en is veranderd in een wereld van
overleven en verantwoordelijkheid. De zombie-epidemie breidt zich uit. Geen
overheid. Geen supermarkten. Geen postbodes. Geen televisie. Enkel proberen leven…
Onlangs won Walking Dead een Eisner voor beste doorlopende serie en eind oktober
start in Amerika ook nog eens de televisieserie. Walking Dead is met zijn miljoenen
lezers een serie geworden die je gewoon niet mag missen!
Okko 1. de cyclus van het water I
Okko 2. de cyclus van het water II
Hub
7,95 € sc (Silvester)
Deze schitterende Fantasy-Samoerai reeks nu ook verkrijgbaar in zachte kaft
Sigmund 20
Peter de wit
9,90 € sc (De Harmonie)
-

ENGELSTALIG –
The saga of rex
Michel Gagne
17,99 €sc (Image)
Oorspronkelijk gepubliceerd in ‘Flight’.
Tekstloos verhaal, voor fans van Amulet
Victorian undead: Sherlock holmes vs zombies
Edginton – Fabbri
17,99 € sc (Wildstorm)

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

