FEBRUARI 2012
Nieuwsbrief I

- NEDERLANDSTALIG –

Siegfried 3. Godenschemering
Alex Alice
15,50 € hc (Dargaud)
De nibelungensage inspireerde Wagner tot zijn beroemde opera, Tolkien tot de lord of
the rings, en Alex Alice (tekenaar van het derde testament) tot dit knappe fantasy
drieluik. We hebben lang moeten wachten, maar hier is het laatste deel dan!
Aanrader!
Jeremiah 31. De krabbenmand
Hermann
6,95 € sc – 11,95 € hc (Dupuis)
Alter Ego 3. Fouad
Renders – Lapiere – Reynes - Beneteau
6,95 € sc (Dupuis)
Een thriller waarbij het niet uitmaakt van welk deel of in welke volgorde je het leest. 6
hoofdrolspelers worden geconfronteerd met een uitvinding met verregaande gevolgen…
Sisco 4. Whisky-coke
Legrain – Benec
6,95 € sc (Le Lombard)
Jonathan 15. Atsuko
Cosey
6,95 € sc (Le Lombard)
Als schrijver van o.a. ‘de Azuren Boeddha’ brengt Cosey ons terug naar Azië, waar we
in het voetspoor van Jonathan mogen meedwalen op zoek naar liefde en schoonheid…
Sherman 4. De valstrik Bayreuth
Griffo – Desberg
6,95 € sc – 11,95 € hc (Le Lombard)
Een groots misdaadepos! Selfmade man Sherman zal (volgens een anonieme telefoon)
moeten boeten voor zijn verleden. Beetje bij beetje lijkt hij dan alles te verliezen…

Empire USA II 3.
Desberg – Griffo
6,95 € sc (Dargaud)
Dantes 5. Het politieke complot
Boisserie – Guillaume – Juszezak
6,95 € sc (Dargaud)
Tessa – Intergalactische agente 2. De tien platen van het labyrinth
Mitric – Louis – lamirand
7,95 € sc (Dark dragon books)
Khaal – kronieken van een galactische Keizer 1.
Luis – Secher
17,95 € hc (Dark dragon books)
Escobar – de laatste maya 1. woudgeest
Louis – Daviet
17,95 €hc (Dark dragon books)
Jommeke luxe 3. Purperen pillen
Jef Nys
16,95 € hc (Ballon)
20 jommeke-klassiekers werden opgefrist en voorzien van een originele ex-libris

- MANGA NEDERLANDSTALIG/ENGELSTALIG –

Black butler 4.
Tubusu
9,95 € sc (Kana) NL
Vampire hunter D 6.
Takaki - Hideyuki Kikuchi
13,95 €sc (DMP) USA
Fairy Tail 17.
Mashima
10,99 € sc (Kodansha) USA

Durarara 1.
Narita – Yasuda – Satorigi
11,99 € sc (Yenn press) USA
Highschool of the dead 5.
Sato
13,99 € sc (Yen press) USA
Afterschool Charisma 5.
Suekane
12,99 € sc (Viz) USA
- ENGELSTALIG –

Sweet tooth 4. Endagered species
Jeff lemire
16,99 € sc (Vertigo)
Na een wereldwijde epidemie worden er nog slechts hybride kinderen geboren; tussen
mens en dier. Hoofdpersonage Gus (met hertengewei) zou wel eens het antwoord op
veel vragen kunnen brengen… Van de auteur van ‘Essex County’. Aanrader!
American vampire 3.
Snyder – Albuquerque – Murphy
24,99 € hc (Vertigo)
Aanrader!
ADD Adolescent Demo Division
Rushkoff – Sudzuka – Marzan
24,99 € hc (Vertigo)
Polly and the pirates 2. Mystery of the dragonfish
Ted Naifeh – Rodriguez
11,99 € sc (Oni press)
Van de auteur van ‘Courtney Crumrin’. Eindelijk een vervolg waarbij Polly de school
laat voor wat het is en de zeilen hijst met de piratengroep om de keizer te redden.
The silence of our friends
Long – Demonakos – Nate Powell
16,99 € sc (First second)
Van de auteur van ‘Any empire’ en ‘Swallow me whole’
Tale of Sand
Jim Henson – Jerry Juhl – Perez
24,99 € hc (Archaia)

Batman – gates of gotham
Snyder – Higgins – Mc Carthy – Parrott
14,99 € sc (Dc comics)
BPRD – Hell on earth 2. Gods and monsters
Mignola – Arcudi – Davis – Crook
19,99 € sc (Dark Horse)
Batman & robin : Dark knight vs white knight
Cornell – Medaniel – Tomasi – Gleason – Winick – Tocchini
22,99 €hc (Dc comics)
Astonishing spiderman & wolverine
Jason Aaron – Kubert
19,99 € sc (Marvel)
X-men legacy – Aftermath
Carey – Davidson – Molina – Sandoval
15,99 € sc (Marvel)
Wolverine vs x-men
Jason Aaron – Acuna – Palo
15,99 € sc (Marvel)
- 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
Openingsuren :
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

