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Nieuwsbrief I

- NEDERLANDSTALIG –

Alleen 7 – Diep in de put
Gazzotti - Vehlmann
6,95 sc (Dupuis)
Het zevende deel van deze uitstekende reeks is een feit !
Lanfeust Odyssey 3 – De banneling van Eckmül
Arleston - Tarquin
8,95 sc of 16,90 hc (Uitgeverij L)
Deel 3 in deze reeks. De hardcovereditie is beperkt in oplage.
I.R.S. 14 – De overlevenden van Nanking
Vrancken - Desberg
6,95 hc (Le Lombard)
Saga Valta 1
Dufaux - Aquamri
6,95 sc (Le Lombard)
Een verhaal in 2 delen over liefde en verraad ten tijde van de Noormannen… Van
de auteur van ‘Klaagzang van de verloren gewesten’.

De klaagzang van de verloren gewesten – De genaderidders 3: Fee Sanctus
Delaby - Dufaux
8,95 sc (Dargaud)
Aanrader!
Van de auteurs van “Thorgal” en “Murena”.

De klaagzang van de verloren gewesten – Cyclus Sioban Integraal
Rosinski - Dufaux
29,95 hc (Dargaud)
Bundeling van de 4 delen uit de cyclus ‘Sioban’.
De jonge jaren van Blueberry 20 – Gettysburg
Corteggiani – Blanc-Dumont
6,95 sc (Dargaud)
Karma Salsa 1
Callède – Campoy - Charlot
6,95 sc (Dargaud)
In de gevangenis ben je veilig… Je verleden en toekomst hebben weinig belang.
Maar eens je terug buiten komt, wordt je genadeloos achtervolgd door je oude
demonen… Je moet ze recht in de ogen kijken…
De paarden van de wind 2
Fournier - Lax
14,50 hc (Vrije Vlucht)
Deel 2 in deze reeks over een familie in Nepal, eind 19e eeuw.In dit deel wordt
langzaam het kluwen ontward van een tragedie met universele weerklank…
Bunker 5 – De bergziekte
Genzianella – Bec - Betbeder
13,95 hc (Dupuis)
Laatste deel van deze reeks…

-

ENGELSTALIG –

The Underwater Welder
Jeff Lemire
19,95 tp (Top Shelf)
Het nieuwe boek van de maker van ‘Sweet Tooth’
Jack is een onderwaterlasser op een boorplatform in de oceaan. Hij is gewend aan
de druk van het werk diep onder de zeespiegel. Waar hij echter niet op voorbereid
was, is de druk van het vaderschap… Hoe dieper hij duikt, hoe verder hij van zijn
vrouw en ongeboren kind komt te staan. Op een dag heeft hij een bovennatuurlijke
ontmoeting die zijn leven voor altijd zal veranderen…
The Crow Midnight Legends 1 – Dead Time
O’Barr – Wagner - Maleev
17,99 tp (IDW)

The art of Molly Crabapple 2. – Devil in Details
Crabapple
12,99 tp (IDW)
Illustraties van Molly Crabapple…
Ultimate Comics - Hawkeye
Hickman - Sandoval
14,99 tp (Marvel)

Saga of the Swamp Thing Book One
Alan Moore
19,99 tp (Vertigo)
Van 1983 tot 1987 zorgde Alan Moore voor een revolutie binnen het comiclandschap met de reeks ‘Swamp Thing’. Dit boek bundelt delen 20-27 van de
originele uitgaven…
Scalped 9 – Knuckle Up
Aaron - Guéra
14,99 tp (Vertigo)
Kull vol 3 – The cat and the skull
Lapham – Guzman - Henderson
15,99 tp (Dark Horse)
- MANGA -

20th Century Boys 21
Urasawa
12,99 tp (Viz)
Deel 21 in deze succesreeks !
Wandering Son vol. 3
Takako
19,99 hc (Fantagraphics)

Alice in the country of the hearts 3
Rose - Hoshino
18,99 tp (Yen Press)
Souleater Not 1
Ohkubo
11,99 tp (Yen Press)
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en je kan maar beter niet te laat komen
op de eerste schooldag… We bevinden ons op ‘Death Weapon Meister Academy’ ,
een geflipte school…
Twilight vol 2
Meyer - Kim
14,99 tp (Yen Press)
Durarara 3
Narita – Yasuda - Satorigi
11,99 tp (Yen Press)

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

