NOVEMBER 2010
Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

Verzwelg me!
Nate Powell
19,95 € sc (Sherpa)
De grens tussen werkelijkheid en hallucinatie wordt steeds dunner als we het leven
bekijken door de ogen van twee schizofrene tieners… Of een kleine kabouter je nu
vertelt wat je moet tekenen, je een reuze zwerm insecten op je ziet afkomen, of
gesprekken maar half (of niet) opvangt… Een desoriënterend, maar schitterend boek!
Absolute aanrader! (in 2009 bekroond met de Eisner ‘Best graphic novel’)
SKIM
Mariko & Jillian Tamaki
16,95 € sc (Sherpa)
De wereld door de ogen (dagboek) van een 16-jarig meisje Kim (bijnaam Skim); een
beetje een outsider op school die zich (samen met haar vriendin) bezig houdt met tarot,
wicca,… De dagelijkse realiteit van verliefdheid, verwarring, depressie, ‘groepjes’,…
wordt op een zeer vlotte en herkenbare manier beschreven… Absolute aanrader!
X 1.
Charles Burns
19,90 € hc (Oog en Blik)
Vertaling van het pas verschenen X’ed out, een strip uit eerbetoon aan Hergé, van
de maker van het alombekende ‘Black hole’ (zwart gat)… Aanrader!
Y the last man 3. Een kleine stap
Brian K Vaughan – Guerra
14,95 € (Vliegende Hollander)
Wat als alle mannen (op aarde alvast…) zijn uitgestorven (buiten eentje)?
Fables 2. De dierenboerderij
Willingham – Buckingham
17,50 € sc (Vliegende Hollander)
Martha Washington 1. Een Amerikaanse droom
Frank Miller – Dave Gibbons
17,50 € sc (Vliegende Hollander)
Van de makers van Watchmen
Umbrella Academy 1. De apocalyps suite
Gerard Way – Gabriel Ba
17,50 € sc (Vliegende Hollander)

Mooi is dat! Hoogtepunten van de Nederlandstalige litaratuur verbeeld
Serge Baeken – Randall C – Guido Van driel – Maaike Hartjes – Mark Hendriks – Joost Swarte …
34,95 € hc (De vliegende Hollander)
De Nederlandse klassiekers zoals Max Havelaar, De witte, De avonden, Guido Gezelle,…
kort in beeld gebracht door verschillende Nederlandse en Belgische stripauteurs
- MANGA USA–
Negima 28.
Akamatsu
10,99 € sc (Dell Rey)
World of Warcraft – the essential sunwell collection
Knaak – Kim
19,99 € sc (Tokyopop)
-

ENGELSTALIG –

Duncan the wonderdog 1.
Adam Hines
24,95 € sc, 400 pgs (Adhouse books)
Wat als dieren konden spreken? Zouden sommigen een ‘strijdmacht’ oprichten ter
bescherming van hun rechten? In deze wereld, waar o.a. een aap en een tijger kunnen
discussiëren over Pythagoras, zouden mensen hen anders behandelen? Aanrader!
Northlanders 4. The plague widow
Brian Wood
16,99 €sc (Vertigo)
Aanrader!
World of warcraft 4.
Simonson – Bowden – Washington – Costa – Mhan
19,99 € hc (Wildstorm)
Voor eventuele bestellingen, vragen of antwoorden: Stuur ons gerust een mailtje!!!
De Stripkever – Stripwinkel met koffiebar & Galerij
Shopping Bruulcenter, Bruul 79 - 2800 Mechelen
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