APRIL 2012
Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

Gasten.
Guido van Driel
19,90 € tp-gn (Oog & Blik / De bezige bij)
Twee Britse voetbalsupporters komen aan in Amsterdam. Ze trekken niet naar de
binnenstad, maar begeven zich op de pont. Plots zegt één van de twee: ‘Hier hebben ze
zijn lijk gevonden’. Een verhaal over broedertwist, vriendschap en hallucinogene
middelen met mooie illustraties.
Het Wonderkabinet
Brian Selznick
19,95 € hc (Boekerij B)
Ben en Rose zijn op zoek naar een ander leven. Wanneer Ben tot een
wonderbaarlijke ontdekking komt in de kamer van zijn moeder en Rose een
verleidelijke krantenkop leest, gaan de kinderen er op uit om uit te zoeken wat ze
missen. Het verhaal van Ben is geschreven terwijl dat van Rose is getekend. Zeer
mooi boek van de auteur van ‘De uitvinding van Hugo Cabret’ (verfilmd door
Martin Scorsese).
Artemis Fowl - Het arctische incident.
Colfer – Donkin – Rigano - Lamanna
19,95 € tp - gn (Dargaud)
Artemis Fowl, het 12-jarige criminele meesterbrein, wordt op de hielen gezeten door de
Russische Mafiya die zijn vader ontvoerde en komt hij in aanraking met de elFBI… Een
explosieve mix tussen actie, avontuur en humor. Mooi uitgewerkt.
Haven 1. - Ballingschap
Lamontagne – Kan-J
17,95 € hc (Dark Dragon)
Eerste deel van deze trilogie die het verhaal brengt van Haven. Haven leeft in de stad
Gaskeer. Men zegt dat leven buiten de stad onmogelijk is. Op een dag wil hij
geneeskrachtige kruiden stelen voor een ziek kind maar hij wordt betrapt en
veroordeeld tot verbanning. Hij heeft 2 keuzes: zich laten verscheuren door de Klacks
of vluchten naar het vijandige Land van Niets. Zijn dood lijkt onvermijdelijk..
Tijdelijk ook verkrijgbaar in promopakket met ‘Blackwood 1’ voor de prijs van 24,95€

Koepels 1. - Chrysalide
Nicoloff – Roth - Fichet
17,95 € hc (Dark Dragon)
Het einde van de 21e eeuw, na natuurrampen en een kernoorlog. 2080 staat
geboekstaafd als het einde van de wereld. Alleen in enkele koepels konden
mensen overleven. Maar de waarheid is complexer dan dat…
Evangelie volgens Satan 2. – En verlos ons van het kwade
Maurel - Cerqueira
19,99 € hc (Saga)
De steltenloper
Mattias De Leeuw
16,99 € hc (Lannoo)
Een man zit alleen in zijn hut. Nieuwsgierig naar wat er zich achter de horizon
bevindt, vertrekt hij op reis op metershoge stelten. Volg hem op de voet en zie
pinguïns, cowboys, … Een mooi kijkboek…

- ENGELSTALIG –

H.P. Lovecraft. – The dream-quest of Unknown Kadath & Other Stories
Jason Bradley Thompson
24,99 € hc (Mockman)
Een prachtig boek voor de Lovecraft-fans… Zeer mooi uitgewerkt !!!
Cold War 1. – The Damocles contract
Byrne
19,99 € tp (IDW)
Pandemonium
Bee - Raffaele
19,95 € tp (Humanoids)
Mooi uitgewerkt horror verhaal.
30 Days of Night. – The beginning of the end
Niles - Kieth
17,99 € tp (IDW)
Bloed, ingewanden, rondvliegende lichaamsdelen, you name it – you got it! Een
modern vampierenverhaal…

- MANGA -

VS Aliens.
Suzuki Yu
9,95 € tp (Gen)
Kitaro moet het mysterie tussen twee schoolmeisjes oplossen. Eén van hen zou
een buitenaards wezen zijn…
Negima. – Omnibus 4
Akamatsu
19,99 € tp (KC)
Code Geass Knight 5.
Anthology
10,99 € tp (Bandai)
Met Manga van Asahina, Kato, Kamui, Kosumi, Sakondo, Sumeragi, Nokiya, Hayato,
en veel meer…

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

