MAART 2012
Nieuwsbrief I
- NEDERLANDSTALIG –

Walking Dead 11. Vrees de jagers en 12. Leven met anderen
Kirkman – Adlard - Rathburn
19,99 € hc (Silvester)
Deze bloedstollende reeks wordt in het Nederlands aan een hoog tempo
verdergezet… Rik, Carl en de volgelingen zijn op weg naar Washington DC. Ze
zoeken onderdak bij een predikant die echter enkel hun paranoïa lijkt te voeden…
De reeks werd ondertussen ook verfilmd tot een televisieserie. Seizoen 1 is
ondertussen te koop op DVD, het tweede seizoen is elke dinsdag te volgen op
Foxlife.
Voor wie de volledige reeks tot nu toe (12 delen) aankoopt is er een korting van
24 euro.
Edelweiss 1. Valentine
Hugault – Yann
16,95 € hc (Silvester)
Een nieuw drieluik van Yann en Hugault (bekend van de Nachtuil-serie) dat zich
afspeelt ten tijde van de eerste wereldoorlog. Bereid u voor op enkele
spectaculaire luchtgevechten boven de loopgraven van Frankrijk en België.
Nu pakketdeal: Edelweiss 1 + De Nachtuil 1, 2 en 3 voor 59,95 euro !
Sophia 3. Fiat Lux
Guignement – Navarro – Cabrera
16,95 € hc (Silvester)
Het derde deel in deze reeks die perfect geschikt is voor koude dagen. Sophia zal
de temperatuur ongetwijfeld laten stijgen…
De verborgen geschiedenis 21. De Mahdi
Péceau – Kordey – O’Grady
17,95 € hc (Silvester)

Gouden Eeuw 3. Moplai
Andriveau
16,95 € hc (Silvester)
Frankrijk, 1666. Alphonse is getuige van een moord op een ridder maar slaagt er wel in
diens zoon te redden. Ze slaan op de vlucht richting de Caraïbische Zee, dit door
toedoen van Moplai.
In dit derde deel bezwijkt Moplaï voor de charmes van koningsdochter Benedicte.
Moplai sterft echter en wordt begraven. In tussentijd breekt het grootste schandaal van
de eeuw los en Benedicte tracht de opstandige adel aan haar kant te krijgen. Moplai zal
echter nog zijn rol spelen…
De eerste twee delen zijn als pakket te verkrijgen voor 20 euro.
Deel 3 tijdelijk verkrijgbar met gratis schetsdossier. OP = OP !

- MANGA ENGELSTALIG –

20th Century Boys 19.
Naoki Urasawa
12,99 € sc (Viz)
De man met de gitaar reist richting Tokyo. Onderweg komt hij een checkpoint
tegen. Enkel met een pas kom je er door. Zonder pas wordt je neergeschoten…
Velen hebben het geprobeerd en velen liggen hier dan ook begraven… Wie raakt er
voorbij en wat wacht er aan de andere kant…?
Soul Eater 8.
Atsushi Ohkubo
11,99 € sc (Yen)
Tenjo Tenge 5.
Oh!Great
17,99 € sc (Viz)

- ENGELSTALIG –

The Amazing Spiderman Fights Substance Abuse
24,99 € tpb (Marvel)

Night of the Living Dead
Wolfer - Verma
19,99 € tpb (Avatar)

Captain America Prisoner of War
19,99 € tpb (Marvel)
Explorer The Mystery Boxes
Kazu Kibuishi
10,95 € tpb (Amulet)
7 unieke verhalen van 8 verschillende artiesten
Gecureerd door de auteur van de geprezen Amulet-reeks.
The adventures of Hergé.
Bocquet – Fromental - Stanislas
19,95 € hc (D&Q)
Het levensverhaal van Hergé, auteur van Kuifje. Inclusief bibliografie en
achtergrondinformatie over alle hoofdfiguren. Heel het boek is getekend in de
bekende stijl die Hergé hanteerde. Een must voor de fans!
Goliath
Tom Gauld
19,95 € hc (D&Q)
Goliath is niet de grootste strijder. Als het aan hem lag zou hij veel liever
papierwerk doen in plaats van te patrouilleren en dan spreken we nog niet van zijn
vechtlust. Onder impuls van de koning stelt hij de Israëlieten twee keer per dag
voor een uitdaging: kies een man. Als hij me kan doden zullen we uw dienaars zijn.
Kan ik hem doden dan worden jullie onze dienaars.
Jinchalo
Matthew Forsythe
19,95 € gn (D&Q)
Nadat Vogucht alles in de buurt opgegeten heeft wordt ze naar de markt gestuurd.
Daar ontmoet ze Jinchalo, een Shapeshifter (gedaanteverwisselaar). Hij stuurt
haar op een vreemd avontuur in de lucht.
Een prachtig boekje!
STRIPS VAN DE WEEK

Mostly Cola
Ward Zwart
20,00 € gn
Dit boek bevat verzamelde werken van Ward Zwart uit de periode 2010-2011.
Een prachtig boek, beperkt tot een oplage van 500 exemplaren.
Tot en met 16 maart kan u terecht bij Kornél (St. Lambertusstraat 1 – 2018
Antwerpen)voor een expositie van Ward Zwart.

Sektor 1. De Bijen
Stalner
16,95 € hc (Daedalus)
2067. Een dorp in het oude Engeland.
De wereld ligt in puin, de mensheid heeft haar kennis de rug toe gekeerd. Enkel
Lawrence, een loner heeft zijn kennis behouden… Hij is in het bezit van een
bibliotheek en een kaart van het vroegere Engeland. Hij slaagt erin te ontsnappen…
- 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

