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Nieuwsbrief IV

- PROMOTIES EN KOOPJES: NEDERLANDSTALIG –

Arq Bundel Cyclus 1 - Integraal
Andreas
14,95 € tp (Sherpa)
Ergens op aarde staan vijf mensen op hetzelfde moment in eenzelfde gebouw. Als in een
flits bevinden ze zich van het ene op het andere moment in een andere wereld... Al vrij snel
worden ze van elkaar gescheiden. Ze komen in aanraking met de bijzondere
eigenschappen van deze wereld en de verschillende rassen die haar bewonen. Via
flashbacks merken we dat de vijf personages in het verleden op de een of andere manier
met eenzelfde persoon te maken hebben gehad... Geniaal, zoals enkel “Andreas” het kan
brengen !
Nu voor 14,95 € ipv 39.95 € !!!

Labyrinten.
Mattotti - Kramsky
9,99 € hc (Sherpa)
Labyrinten bevat 12 korte verhalen die aaneengesmeed zijn tot een schitterende
raamvertelling. Het is een heruitgave van een editie uit 1988, met dat verschil dat
er 2 extra kortverhalen in deze uitgave zitten. De tekeningen van Mattotti zijn
vreemd, maar wel heel mooi.
Beperkte oplage van 1000 stuks, genummerd.
Nu voor 9,99 € ipv 29,95 € !!!
Het volle leven.
Bézian
5,99 € hc (Sherpa)
Een bundeling scherpe en geestige observaties over het alledaagse leven, door de
ogen van de auteur.
Nu voor 5,99 € ipv 19,95 € !!!
This is my land.
van der Meij
3,50 € sc (Sherpa)
Hoofdzakelijk tekstloze, eigenzinnige samoerai strip.
Nu voor 3,50 € ipv 11,50 € !!!

Moesashi.
van der Meij
3,50 € tp (Sherpa)
Stripbewerking van een samoerai roman van de Japanse schrijver Eiji Josjikawa.
Nu voor 3,50 € ipv 16,95 € !!!

PAKKET: Twee Killers + Mickey Mouse
Mezzo - Pirus
12,99 € hc (Sherpa)
Twee verhalen in ware Tarantino – stijl. Niets of niemand blijft gespaard in deze nononsense strips. Uitgewerkt in zwart-wit met een knipoog naar Charles Burns. Hoog
roadmovie gehalte met de nodige roadkill…
Pakket nu voor 12,95 € ipv 29,90 € !!!

De schaduw en het vuur 1.
Chen – Qinsong - Qian
19,95 € hc (Saga)
Hardcovers van saga uitgeverij steeds in beperkte oplage op=op!!
Het Yin/Yang principe is de sleutel waarmee het universum kan begrepen worden
volgens de traditionele Aziatische gedachte. De vereniging van twee wezens staat de
Yin en de Yang toe zich te voeden en mekaar te versterken…
De schaduw en het vuur 2.
Chen – Qinsong - Qian
19,95 € hc (Saga)
De schaduw en het vuur 3.
Chen – Qinsong - Qian
19,95 € hc (Saga)

- ENGELSTALIG –

The interprid escape goat. The curse of the Buddha’s tooth.
Brian Smith
12,95 € tp (Th3rd World Studios)
Het verhaal speelt zich af in een pseudo-Victoriaanse setting. Hoofdpersonage is
een ontsnappingsartiest annex goochelaar die weet dat er echte magie bestaat. Hij
reist de wereld rond met zijn act en lost tegelijkertijd paranormale raadsels op die
de dorpen en steden waar hij doortrekt in de ban houden.
Northlanders 6. Thor’s daughter.
Wood – Churchland – Gane - Woodson
14,99 € tp (Vertigo)
Het zesde deel van deze reeks over de Noormannen. We volgen een weesmeisje
dat op de wilde eilanden in de Noordzee leeft. Haar vader is dood en de rest van
haar familie is zeer ver weg. Ze is verplicht snel op te groeien om haar
geboorterecht op te eisen… Van de auteur van “DMZ” en “The New York Five”.
Crossed 3 – Psychopath
Lapham - Caceres
19,99 € tp (Avatar)
Voor de fan van extreme horror. Bloed en ingewanden, als dit je ding is zit je goed
bij Crossed… Wel even checken bij Joke Schauvliege of dit wel mag…☺
☺
Hellboy 12. The storm and the fury.
Mignola - Fegredo
19,99 € tp (Dark Horse)
De climax van de Hellboy reeks…
The world of Flashpoint. Batman, the knight of vengeance.
Azzarello - Risso
17,99 € tp (DC)
Bruce Wayne is niet meer… Zijn vader kruipt nu in de huid van “Batman” om de
dood van zijn zoon te wreken… Van de auteur van “100 bullets”!
DC Universe. By Alan Moore
Alan Moore
39.99€ tp (DC)
Bundeling van het werk dat Allan Moore over de jaren heen maakte voor DCComics.
Voor de fan !

Bezoek ook onze koffiebar !
Deze zaterdag zal de koffiebar tot 20.00 u. open zijn!! Er is de mogelijkheid
om een paar drankjes te nuttigen waaronder Carolus bieren, Duvel, Koffie,
Thee en verschillende frisdranken…

ZATERDAG 24/3 om 19.00u.: “The Hindu Needle Trick” Live in De Stripkever !!!

Zaterdag 24/3 kan u van 17.00 u – 20.00 u terecht in De Stripkever voor een heuse
Happy Hour! Strips, Graphic Novels, Comics, Manga en Art and illustration books
aan -15% !!!
Geldig op alle nieuwe titels !
Deze korting geldt niet voor afprijzingen, ramsj, koopjes en 2e hands strips.
De korting is niet cumuleerbaar met volle klantenkaarten en kadobons!!
Dit alles gaat door onder muzikale begeleiding van “The Hindu Needle Trick”, het
éénmansproject van Roel Spoelders…
“The Hindu Needle Trick” is een one man Boys Band die akoestische Rock ’n Roll mengt
met Folk und Blues…
Een avond om met stip te noteren !!!

- EXPO & VERNISSAGE “LES FEMMES DE GILLES” – Zaterdag 24/03 laatste dag!!
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!

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

