SEPTEMBER 2011
Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

Ravermoon 1. De belofte van de vlammen
Cordurie – Pilipovic – Jacquemoire
16,95 € hc (Silvester)
Machtsspel 4. Indochina
Pecau – Pilipovic – Thorn
16,95 € hc (Silvester)
Verborgen geschiedenis 19. Het tijdperk Waterman
Pecau – Kordey – O grady
16,95 € hc (Silvester)
Uur u 3. Rode September
Duval – Pecau – Calvez
16,95 € hc (Silvester)
Taras Bulba 2.
Morvan – Voulyze – Kordey – Peng
16,95 € hc (Silvester)
Kunstbordeel 4. Darling voor altijd
Gradimir Smudja
16,95 € hc (Silvester)
Een impressionistisch getekende strip over Toulouse Lautrec en zijn tijdgenoten
Trollen van Troy 14. Het verhaal van Waha
Arleston – Mourier
8,90 € sc (Uitgeverij L)
-

HUMO-ACTIE … DE ANDERE STRIP –
Jaarlijkse Humo-actie met tal van kortingen op
knallers van strips en stripromans.
Knip je bonnen uit de bijlage van de HUMO,
Of kijk eens lief in Jan en Trui hun oogjes, dan
kan je in de winkel wel een bijlage (met
bijbehorende kortingsbonnen) patsen

Geestenburg
Doug TenNapel
19,95 € hc (Silvester)
De zieke Geert wordt per ongeluk door een uitgebluste spokenjager naar het spokenrijk
geflitst. Daar probeert hij samen met zijn dode opa een weg terug naar huis te vinden.
Ondertussen wordt hij op de hielen gezeten door de boosaardige machthebber van
Geestenburg, die schrik heeft voor zijn krachten en mogelijkheden in deze spokenstad.
Voor fans van Bone en Amulet een leuke aanwinst!
Bone 9. De gehoornde kroon
Jeff Smith
19,95 € hc (Silvester) Laatste deel van de geniale fantasy Bone-saga
De avonturen van Alef Thau 2.
Arno – Covial – Jodorowsky
29,95 € hc (Sherpa)
Leuke fantasy-reeks van Jodorowsky. Bundeling van de laatste 4 delen (waarvan
7-8 nooit eerder zijn verschenen in het Nederlands)
Jorikus Magnus 1. Het verdrag
Verhast – Criva
19,99 € hc (Saga)
Painted desert 1. Vesica Piscis
Lode Devroe
19,95 € hc (Sherpa)
De rode boom
Shaun Tan
14,95 € hc (Querido)
Schitterend getekend poëtisch verhaal van de maker van ‘De Aankomst’
Arcadia Archief 15. Professor Stratus – het zeemonster
Counhaye
19,95 € hc (Arcadia)
Robert en Bertrand 1 t/m 5
Vandersteen
124,95 € hc met linnen rug
Beperkte oplage van 500 ex. Met genummerde prent!
KALENDERS EN AGENDA’S - Zorg nu al voor een originele start van 2012 –
Humor volop met de kalenders en
agenda’s van Andy Riley’s egoïstische
varkens of konijnen met zelfmoordneigingen.
Kritiek alom met de supermooie
kalenders en agenda’s van werelds
beroemdste Grafitti-artiest Banksy!

-

ENGELSTALIG –

Any Empire
Nate Powell
19,95 € hc (Top Shelf)
Van de auteur van Swallow me whole. Wij weten alvast wat lezen vanavond ☺
League of Extraordinary gentlemen – century 1939
Alan Moore – Kevin O Neilll
9,95 € sc (Top Shelf)
Lucille
Debeurne Ludovic
29,95 € sc (Top Shelf)
Lucille is een strip in eenvoud en met veel emotionele kracht. Lucille en Arthur zijn 2
jongeren die ieder kampen met hun familiale afkomst. Op hun reis door Europa leren ze
elkaar kennen, maar vooral ook zichzelf.
Chimichanga
Eric Powell
14,99 € hc (Dark Horse)
Van de auteur van de Goon. Een schattig klein circusmeisje ruilt een lok van haar
magische baard voor een bizar ei. Hieruit groeit het monster Chimichanga
Lions Tigers and Bears 3. Greybeard’s Ghost
Bullock – Metcalf
12,99 € sc (Hermes Press)
Hun pluche beren beschermen hen tegen de slechte monsters uit hun dromen. Maar
alweer moeten ze terug naar die wereld om een vriendin te redden van de beesten.
Malinky Robot
Sonny LIew
16,99 € sc (Image)
Marvelous land of Oz
Baum – Shanower – Young
19,99 € sc (Marvel)
Schitterend getekend, naar de originele boeken van Frank Baum
Billy the kid’s old time oddities 2. Ghastly Fiend of London
Eric Powell – Hotz
15,99 € sc (Dark Horse)
BPRD – Hell on earth 1. New world
Mignola – Arcudi – Davis
19,99 € sc (Dark Horse)
Uit de wereld van Hellboy
Creed omnichronos complete collection
Kaniuga
29,99 €sc (IDW)

-

MANGA ENGELSTALIG –

Eden 13.
Hiroki Endo
12,99 € sc (Dark Horse)
Knap futuristisch maffia-epos in een post-apocalyptische wereld…
Vagabond Vizbig 10.
Takehiko Inoue
19,99 €sc (Viz)
Schitterende samurai-strip over het leven van Musashi.
20th century boys 16
Urasawa Naoki
12,99 € sc (Viz)
Het nieuwe killervirus zaait dood en verderf over de nieuwe wereld. En terwijl Vriend
een wereldstatus krijgt, vechten onze vrienden met man en macht…
ABSOLUTE AANRADER!
Tenjo Tenge 2.
Oh Great!
17,99 € sc (Viz)
Drifters 1.
Kohta Hirano
12,99 € sc (Dark Horse)
Nieuwe serie van de maker van Hellsing
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

