APRIL 2012
Nieuwsbrief IV

- NEDERLANDSTALIG –

Maus – De volledige editie
Art Spiegelman
19,90 € gn (Oog & Blik / De bezige bij)
Integrale uitgave van één van de grootste klassiekers uit de stripgeschiedenis…
ABSOLUTE AANRADER !!!
Legende van de scharlaken wolken – Verzamelbox voor delen 1-4 inclusief dossier
Tenuta
31,95 € hc (Silvester)
Verzamelbox voor de 4 delen met extra dossier.
Legende van de scharlaken wolken 4 – De bloei en de gruwel
Tenuta
16,95 € hc (Silvester)
Trollen van Troy 2 – De schedel van de edelachtbare
Arleston - Mourier
8,90 € sc of 16,90 hc (Uitgeverij L)
De veroveraars van Troy 3 – De slag om bloemhaven
Arleston - Tota
8,90 € sc of 16,90 hc (Uitgeverij L)
De legendariërs 1 – De steen van jovenia
Sobral
6,95 € sc (Silvester)

- ENGELSTALIG –

Cinderella – fables are forever
Robertson - McManus
14,95 tp (Vertigo)
Van de tekenaar van ‘The Sandman’ …
Ultimate Spiderman – Death of Spider-man
Bendis-bagley
19,99 € tp (Marvel)
Eén van de slimste en grappigste versies van Spiderman tot hiertoe. De climax is
een overdosis van actie en geweld. Een brutaal gevecht tot het bittere eind…
Daredevil – Season one
Johnston - Alves
24,99 € hc (Marvel)
Red Hulk – Hulk of Arabia
Parker - Zicher
14,99 € tp (Marvel)
Wolverine and the X-men
Aaron – Bachalo - Bradshaw
19,99 € hc (Marvel)
Batman - Venom
O’Neill – Von Eeden – Braun – Garcia Lopez
16,99 € tp (DC)
Onder zijn pak blijft Batman een gewone sterveling zonder superkrachten. Op een
dag verdrinkt er een vrouw doordat hij niet in staat is om haar te redden.
Vastberaden om dat nooit meer te laten gebeuren zoekt Batman zijn heil in de
supersteroïden ‘Venom’…
Son of the Gun 1 – Sinner
Jodorowsky - Bess
17,95 € tp (Humanoids - DC)

Fear Agent 6
Remender – Hawthorne – Moore - Lucas
16,99 € tp (Dark Horse)
Hush Hush
Becca Fitzpatrick
19,95 € gn (Sea Lion Books)
Nora Grey heeft nooit iets gehad met romantiek. De jongens op haar school zeggen
haar niets. Op een dag ontmoet ze Patch, een jongen die door haar door lijkt te
kunnen kijken. Ze voelt zich tegen beter weten in tot hem aangetrokken. Na een
reeks gebeurtenissen weet ze niet meer of ze hem kan vertrouwen of niet.
Wanneer ze op zoek gaat naar antwoorden komt ze in contact met een waarheid
die haar zeer ongemakkelijk doet voelen en komt ze terecht in een eeuwenoude
oorlog…
Spawn – Origins Collection Book 6
29,99 € hc (Image)
Bundelt de nummers 63-75

- MANGA -

Gantz 22
Hiroya Oku
12,99 € tp (Dark Horse)
20th Century boys 20
Naoki Urasawa
19,99 € tp (Viz)
Dorohedoro 6
Hayashida
12,99 € tp (Viz)
Maoh 10 – Juvenile remix
Isaka - Osuga
9,99 € (Viz)
Tenjo Tenge 6 – Full contact edition 2 in 1
17,99 € tp (Viz)
Durarara 2
Narita – Yasuda - Satorigi
11,99 € tp (Yen Press)

Replica 2
Karakara Kemuri
12,95 € tp (DMP)
Bloody Monday 5
Ryumon - Megumi
10,99 € tp (KC)
Highschool of the Dead 6
Daisuke Sato – Shouji Sato
13,99 € tp (Yen Press)
The Monkey King 2
Katsuya Terada
16,99 € tp (Dark Horse)
The beast of the east is back!!!
- MANGA DVD -

Colorfull
Keiichi Hara
19,95 € (KAZÉ)
Een geest krijgt een tweede levenskans mits hij van zijn fouten leert. Hij herleeft
in het lichaam van Makoto, een middelbare scholier die zelfmoord gepleegd heeft.
Langzaam vorderend, ervoor oplettend dat hij de fouten van Makoto niet herhaalt,
komt hij uiteindelijk achter een waarheid die zijn bestaan in de war brengt…
Mardock Scramble Film 1 – The first compression (Director’s Cut)
19,95 € (KAZÉ)
Wanneer Rune weer tot leven komt, is ze volledig getransformeerd tot cyborg.
Door een aanpassing van de wet kon dokter Easter het jonge meisje redden door
middel van een tot dan toe verboden cybernetica-techniek…

-

AANKONDIGINGEN -

FREE COMIC BOOK DAY (FCBD) – 5 Mei 2012:

Free Comic Book Day is één dag waarbij uw stripspeciaalzaak gratis stripverhalen
weggeeft aan iedereen die een bezoek brengt aan De Stripkever, zonder
aankoopverplichting en zonder kleine lettertjes.
Als klant hebt u de keuze uit volgende titels:
• Carmen McCallum 6: De zesde vinger van Punjab
• Dwarf 1: Wyrïmir
• Gil St André 1: Een vreemde verdwijning
• Het beste van Oogachtend
• Storm 12: De 7 van Aromater
• Walking Dead 3: Achter slot en grendel
• Portugal (van auteur Pedrosa) – dit is niet het volledige album!

2nd Antwerp Convention – 6 mei 2012
Grote comic/film/manga en SF beurs in het Antwerp Expo gebouw, jan Van
Rijswijcklaan 191, te Antwerpen. Ook De Stripkever zal aanwezig zijn!
Voorverkooptickets zijn bij ons verkrijgbaar aan 8€ !!!

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

