JUNI 2011
Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

Orde van de drakenridders 8. Het koor van de duisternis
Ange – Meddour
16,95 € hc (Silvester)
Wollodrin 1. De ochtend van de as
Chauvel – Lereculey
16,95 € hc (Silvester)
Acriborea 1. De onzekere
Acriborea 2. De puinhopen van de Areopaag
Cordurie – crety
16,95 € hc (Silvester)
PAKKET- actie: 2 delen samen voor € 29,90
Atalante 3. De geheimen van Samothracie
Crisse
16,95 € hc (Silvester)
Uur U 3. Rode september
Duval – Pecau - Calvez
16,95 € hc (Silvester)
Cixi van Troy 2. Het geheim van Cixi
Arleston – Vatine
8,90 € sc – 16,90 € hc (Uitgeverij L)
Asterios Polyp
Mazzucchelli
39,90 € hc (oog en Blik)
Asterios Polyp is een man van middelbare leeftijd, een redelijk succesvol architect en
een onverbeterlijke vrouwenversierder. Maar wanneer zijn appartement in New York in
vlammen opgaat, staat zijn leven op zijn kop. Schijnbaar onaangedaan verhuist hij
impulsief van de grote stad naar het platteland. Langzamerhand komt de lezer achter
de beweegredenen van deze fascinerende hoofdpersoon. Via flashbacks wordt Hana
geïntroduceerd, een slimme, lieve vrouw met wie Asterios zijn leven deelde.
Gaza 1956
Joe Sacco
29,95 € sc (Xtra)

-

ENGELSTALIG –

Locke & Key 3. Crown of shadows
Joe Hill – Gabriel Rodriguez
19,99 € sc (IDW)
Na de brutale moord op hun vader, verhuist het gezin Locke naar zijn geboortehuis: het
‘sleutelhuis’. Maar daar zijn een hoop grote en gevaarlijke geheimen... Keyhouse is een
bizar huis, met verschillende deuren en sleutels; de juiste sleutel op de juiste deur, en
alles wordt mogelijk... Veranderen van geslacht, kleur of grootte, veranderen in een
dier, in je eigen hoofd rommelen,... je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een
sleutel voor. Maar de vijand huist in hun midden, en ze zullen alles op alles moeten
zetten om in leven te blijven en de omegasleutel uit zijn/haar handen te houden...
Absolute aanrader! Spannende Fantasy-Thriller!
Locke & Key 4. Keys to the kingdom
Joe Hill – Gabriel Rodriguez
24,99 € hc (IDW)
Absolute aanrader! Spannende Fantasy-Thriller!
Jack of Fables 9. The end
Willingham – Sturges – Akins – Pepoy – Braun
17,99 € sc (Vertigo)
Laatste deel van deze spin-off reeks
Incognito 2. Bad influences
Ed Brubacker – Sean Phillips
17,99 € sc (Icon)
Vervolgreeks op het succesvolle ‘Criminal’
Blackest night
Geoff Johns – Ivan Reis
19,99 € sc (DC comics)
Blackest night – Green lantern
Geoff Johns – Ivan Reis
19,99 € sc (DC comics)
Blackest night – Green Lantern Corps
Tomasi - Gleason
19,99 € sc (DC comics)

-

MANGA ENGELSTALIG –

Highschool of the dead 3.
Sato
13,99 € sc (Yen Press)
Dance in the Vampire Bund 10.
Tamaki
10,99 € sc (Seven seas)
La quinta Camera (the fifth room)
Natsume ono
12,99 € sc (Viz)
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
Openinsuren
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

