JANUARI 2012
Nieuwsbrief III

- NEDERLANDSTALIG –

Golden city 9. Het raadsel Banks
Pecqueur – Malfin – Schelle
16,95 € hc (Silvester)
Golden City is een grandioze stad, gebouwd op de oceaan. Daarmee ontloopt de
stad de overbevolking en het geweld die regeren op het vasteland…
Casus 6. De erfenis van der Kaiser – Duitsland 1936
Hanna – Hairsine
17,95 € hc (Silvester)
Duitsland ‘30, terwijl ze broeden op revanche voor de Eerste Wereldoorlog, wordt de
Majoor, een geheim agent, opgepakt en gemarteld…. Wat waren zijn drijfveren?
Wollodrin - De ochtend van de as 2.
Chauvel – Lereculey
17,95 € hc (Silvester)
Na afloop van een bloedige veldslag zijn de gevangenen overal verspreid geraakt. Maar
wat blijft er nog over van hun missie? Van de schrijver en tekenaar van Arthur.
Kobijn 9. De deeltjesversneller
Trondheim
14,95 € hc (Silvester)
Een robbedoes-parodie, met piccolo’s, geheime labo’s en onverwachte plotwendingen…
Prins Valiant 14. Jaargang 1950
Hal Foster
17,95 € hc (Silvester)
Classics – Een deken van sneeuw
Craig Thompson
24,90 € sc (Oog en blik classics)
Heruitgave in de Classics collectie van dit prachtig liefdesverhaal, een echt meesterwerk
Kronieken van konvooi 1. jagers van de koude grond
Morvan – Buchet – Bengal – Besadi – Lejeune – Munuera – Noé – Springer – Lerolle
16,95 € hc (Arboris)
Verschillende verhalen vanuit de konvooi-wereld en zijn personages, samengesteld
door verschillende schrijvers en tekenaars

Bijna compleet
Joost swarte
24,90 € hc (Oog en blik)
Alle strips van de hand van Joost Swarte in één verzameling, onmisbaar voor elke
liefhebber. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste auteurs van het moderne
stripverhaal. Alle aspecten van onze chaotische samenleving sijpelen zijn verhalen
binnen. Zijn liefde voor het traditionele stripverhaal gekoppeld aan een inhoudelijke
vrijheid en speelse geest maken zijn werk uniek.
- ARTBOOKS –
Anatomy of sorrow
Daniel Martin Diaz
35,00 € hc (La luz)

- MANGA / TE VERSCHIJNEN IN DE NABIJE TOEKOMST-

20th century boys 19.
12,99 € sc (Viz)
Verschijnt 3e week februari
Dororo integrale uitgave
Osamu Tezuka; 24,95 €
Verschijnt 3e week februari
Kurosagi Corpse delivery service 12
Otsuka – yamazaki – Yorifuji
Verschijnt laatste week maart
Tegami Bachi 8
Asada
Verschijnt 2e week februari
Bakuman 9
Ohba – Obata; 9,99 €
Verschijnt 2e week februari
Nura rise of the yokai clan 7.
Shiibashi ; 9,99 €
Verschijnt 2e week februari
Highschool of the dead 5
Sato ; 13,99 €
Verschijnt laatste week januari
Durarara 1.
Narita – Yasuda; 11,99 €
Verschijnt laatste week januari

- EXPO & VERNISSAGE “LES FEMMES DE GILLES” Gilles Vranckx werd geboren met een potlood in de hand. Hij studeerde
Grafisch design, Animatie en Striptekenen. Zijn grootste invloeden zijn
Ashley wood, Kent Williams, Mike Allred, Rene Gruau, Edward Hopper en
oude 50'-60' reclames... Ook films zijn voor hem een grote inspiratie.
Tussen zijn persoonlijk werk door werkt hij in de reclamewereld en stelde
hij reeds tentoon in Brussel en Antwerpen.
Zonder twijfel de moeite waard!
Vernissage: 10 februari 2012 vanaf 20u
Expo van 11 februari tot 10 maart 2012
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

