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Nieuwsbrief II
- NEDERLANDSTALIG –

Boek van het lot 2.
Le Tendre – Biancarelli
7,99 € sc (Saga)
Antichrist 2. Bonaparte
Falba – Aleksic
7,99 € sc (Saga)
Bloemenschrift 1. Slechte Orkestratie
Bloemenschrift 2. De laatste maat
Galandon – Nicaise
19,99 € hc (Saga)
Een jonge Turkse violist maakt furore op het podium. Een oude man die de melodie
hoort, vertelt hem het verhaal van de –tot dan toe onbekende- partituren: vóór 1915,
vóór zijn familie en alle Armeniers werden gedeporteerd naar de verdoemenis...
Baby’s in black – The story of Astrid Kirccherr & Stuart Sutcliffe
Arne Bellstorf
19,90 € sc (oog en blik – bezige bij)
Hamburg, oktober 1960. Astrid Kirccherr werkt als assistent-fotograaf. Midden in de
nacht staat haar vriend voor haar deur: hij is naar een club geweest en heeft de beste
band ter wereld gezien: The Beatles, toen nog vijf gewone jongens uit Engeland…
Walking dead – Lege box voor delen 9-10-11-12
Kirkman
10 € /box (Silvester)
Delen 11 en 12 zijn (hopelijk) voor volgende week, maar de box is alvast beschikbaar
Uit de archieven van Willy vandersteen 1. Ridder Gloriant
Uit de archieven van Willy vandersteen 2. Het roode masker
Uit de archieven van Willy vandersteen 3. De heldentocht der Bataven
Uit de archieven van Willy vandersteen 4. De zwarte luipaard
Uit de archieven van Willy vandersteen 5. De blauwe kreeft
Vandersteen
25 € per deel; HC met linnen rug; (enkel te koop als pakket van 5 delen) (Adhemar)
In deze reeks staat het werk dat Vandersteen voor "Suske en Wiske" heeft gemaakt. De
Zijn realistische albums worden aangevuld met grappen van "Kitty Inno"

- MANGA ENGELSTALIG –

Princess knight 2.
Osamu Tezuka
13,95 € sc (Vertical)
Het sluitende deel van prinses Sapphire’s en prins Franz’ avontuurlijke queeste.
Van de Japanse top-auteur van o.a. Ode aan Kirihito en Boeddha.
Negima 33.
Akamatsu
10,99 € sc (kodansha)
Blue exorcist 6.
Kato
9,99 € sc (Viz)
Bleach 38.
Kubo
9,99 € sc (Viz)
Tegami Bachi 8.
Asada
9,99 € sc (Viz)
Bakuman 9.
Ohba – Obata
9,99 € sc (Viz)
Nura: rise of the Yokai clan 7.
Shiibashi
9,99 € sc (Viz)
- ENGELSTALIG –

Whisper in the walls
Munoz – Tirso – Montes (voorwoord door Canales (Blacksad))
19,95 € sc (Humanoids)
Mooi getekend verhaal over vampiers in een eeuwendurende oorlog met de mens. En
een klein meisje dat tussen hen staat. Maar wat is juist of fout als iedereen je voorliegt?
Dotter of her father’s eyes
Bryan Talbot
14,99 € hc (Dark horse) (Van de auteur van ‘het verhaal van een slechte rat’)

Infinite Kung-fu
Kagan McLeod
24,95 € sc (Topshelf)
De Martial wereld wordt geregeerd door een mysterieuze keizer, wiens vijf legers
telkens geleid worden door een wrede maar bekwame Kung Fu meester. 8
Onsterfelijken nemen elk een leerling, die zal moeten verhinderen dat de keizer de
wereld vernietigd. Een hoop ervan begeven zich echter al snel op het slechte pad. Lei
Kung, een eenvoudige soldaat, voelt zich verkozen als diegene die een einde zal maken
aan de tirannieke heerschappij... Goed geschreven en in zwierige en vlotte inktlijnen
getekend, met gevechten tegen mens, zombies en andere wezens. Aanrader!
Athos in America
Jason
24,99 € hc (Fantagraphics)
Izombie vol 3. Six feet under and rising
Roberson – Allred
14,99 € sc (Vertigo)
Batman – Time and the batman
Grant Morrison – Daniel - Richards
14,99 € sc (Dc comics)
- ANIMA FESTIVAL 2012 -

Van 17 tot 26 februari loopt alweer een nieuwe editie van hét animatiefestival bij uitstek.
Een hele hoop buitenlandse en binnenlandse pareltjes, waar je de hele week kan van genieten.
Waar? Flagey gebouw, Brussel
Meer weten: http://www.animafestival.be/
- 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!
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

