MAART 2012
Nieuwsbrief V

- NEDERLANDSTALIG –

Sophia Box + Dossier.
Guignement – Navarro - Cabrera
26,95 € hc (Silvester)
Verzamelbox voor de reeks Sophia. Je kan er de eerste 3 delen in kwijt. Bijgesloten is een
hardcover dossier met extra werk van de auteurs.

Nicolas Eymerich Box.
Zentner - Sala
10,00 € hc (Silvester)
Lege verzamelbox voor delen 1-3.
Prins Valiant Box 11-15.
Foster
15,00 € hc (Silvester)
Lege verzamelbox voor delen 11-15.
Schatjes 3.
De Pins - Mazaurette
7,95 € sc (Silvester)
Clara verandert net zo vaak van vent als van ondergoed. Ze zoekt niet naar de
ware, een avondje liefde is genoeg. Maar wat als je verder niets nodig hebt…?
Deze reeks is zowel in softcover als in hardcover versie beschikbaar.
Kees De Jongen.
Matena
32,50 € gn (Athenaeum)
Het was een lang gekoesterde wens van Dick Matena om het boek om te zetten in
een beeldroman. Het verhaal werd ook verfilmd. Matena heeft zeldzaam mooi
Amsterdam en hoofdpersonage Kees tot leven gewekt. De auteur omschrijft het
zelf als zijn beste werk tot hiertoe.
De kleuren van het Getto.
Sax - Strzelecki
18,95 € hc (De Eenhoorn)
Alle joden uit Warschau worden bijeengedreven in het getto. Misja wil zich niet
zomaar bij de situatie neerleggen…

Film Fanfare.
Linssen – Pos - Thijssen
29,90 € hc (Oog & Blik / De Bezige Bij)
51 tekenaars verbeelden klassiekers uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Met
werk van onder meer Erik Kriek.

- IN DE KIJKER –

Eddy.
Koenraad Tinel
20,00 € gn (DW B)
In Eddy verbeeldt de auteur het Pajottenland in het tweede deel van de 20e eeuw.
Het is een harde tijd waarin alles snel verandert. Vooral de boeren krijgen het hard
te verduren. Tegen die achtergrond schetst Tinel het intieme portret van een jonge
boer. Aanrader ! Met bijlage over de graphic novel.
H.P. Lovecraft – Het onzienbare en andere verhalen.
Erik Kriek
24,90 € gn (Oog & Blik / De Bezige Bij)
Erik Kriek koestert al heel zijn leven een voorliefde voor het macabere en de fictie
van Lovecraft. In dit boek worden de twee gebundeld wat voor een prachtig werk
zorgt in een unieke stijl… Aanrader !
- ENGELSTALIG –

3 Story – The secret history of the Giant Man.
Kindt
19,99 € gn (Dark Horse)
Hoe zou het zijn om boven iedereen uit te steken en nog te blijven groeien? Craig
raakt meer en meer geïsoleerd. Het verhaal wordt in 3 delen vertelt, vanuit het
standpunt van 3 vrouwen die elk een unieke relatie hebben met Craig.
Matt Kindt is tevens auteur van “Revolver”!
Star Wars The Old Republic 3 – The Lost Suns.
18,99 € gn (Dark Horse)

X-Men – First to Last.
Yost – Medina – Talajic
15,99 € tp (Marvel)
Ashtonishing X-Men Vol 2.
Whedon – Cassaday
29,99 € tp (Marvel)
Wolverine – Goodbye Chinatown.
Aaron – Garney – Guedes
19,99 € tp (Marvel)
Wolverine is naar de hel geweest en terug. Hij is klaar voor een nieuwe start maar moet
eerst nog een paar zaken afhandelen…
Elektra – Assassin.
Miller – Sienkiewicz
24,99 € hc (Marvel)
Elektra, een intrigerende vrouw die beschouwd wordt als ‘s werelds dodelijkste
huurmoordenaar is dood… Of toch niet?
Venom 1.
Remender – Moore – Fowler
16,99 € tp (Marvel)

The Sandman – The Dream Hunters.
Gaiman – Russell
19,99 € tp (Vertigo)
De wereld zag er anders uit ten tijde van het oude Japan. Mythische wezens bevolkten
onze planeet…
Flashpoint ft Green Lantern.
17,99 € tp (DC)
Days Missing
Hester – Marquez – Roth – Roddenberry
24,95 € hc (Archaia Black Label)
Ichiro
Inzana
19,99 € hc (Houghton Miffin)
Dit boek gaat over een jongetje dat zijn weg zoekt in het leven. Hij gaat op bezoek bij
zijn grootvader in Japan. Op een nacht wordt hij ontvoerd door een monster Wanneer
hij ontwaakt bevindt hij zich in het rijk der goden…

- MANGA -

House of Five Leaves
Ono
12,99 € tp (Viz)
Gunslinger Girl – Omnibus 9-11
Aida
16,99 € tp (Seven Seas)
Mardock Scramble 4.
Ubukata – Oima
10,99 € (KC)
Brides Story 3.
Mori
16,99 € (Yen Press)
- IN DE KIJKER -

Ayako 1. – Een meisje om van te houden.
Tezuka
16,95 € hc (L)
We bevinden ons bij een oerconservatieve Japanse familie. De patriarch ergert zich aan
de teloorgang van de traditionele normen en waarden, het Amerikaanse gezag en de
bijhorende hervormingen. Hij ziet zijn familie langzaam maar zeker uiteenvallen en
vindt enkel nog troost bij zijn dochter Ayako, zijn dochter die tegelijk ook zijn
kleindochter is… Nu vertaald, absolute aanrader!!!

Bezoek ook onze koffiebar !
Er is de mogelijkheid om een paar drankjes te nuttigen waaronder Carolus
bieren, Duvel, Koffie, Thee en verschillende frisdranken…

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

