AUGUSTUS 2012
Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

De smurfen 31 – De politiesmurfen
Peyo creations
5,95 sc (Standaard)
De kiekeboes Speciaal – Vakantieliefjes
Merho
9,95 sc (Standaard)
Vakantiespecial…
F.C. De kampioenen – De vierde omnibus
Leemans
12,50 sc (Standaard)
5 verhalen in 1 boek…
Vertongen & Co 3 – De geslepen slaper
Leemans – Swerts - Vanas
5,95 sc (Standaard)
Suske en Wiske 318 – De suikerslaven
Vandersteen
5,95 sc of 49,99 Luxe (Standaard)
Ook verkrijgbaar in luxe-editie.
Urbanus 149 – De Cesar van Cesar
Linthout-urbanus
5,95 sc (Standaard)

-

ENGELSTALIG –

The Punisher vol 1.
Rucka – Checchetto – Hollingsworth - Fiumara
16,99 tp (Marvel)
De auteurs gaan nog een stapje verder met The Punisher…Geweld, bloed, intriges,
verwarring,…
The incredible Hulk – Regression
Mantlo – Buscema - Trimpe
39,99 tp (Marvel)
Verliest Bruce Banner stilaan de controle over zijn groene alter-ego…?
House of Mystery 8 – Desolation
Sturges – Rossi - Marzan
14,99 tp (Vertigo)
Dead Ahead 1 - Forward
Smith – Castillo - Nino
19,95 tp (Acme Ink)
Een hardcore zombie comic, zoals het genre hoort te zijn…
Hitman 7 – Closing Time
Ennis - McCrea
29,99 tp (DC)
Batman – No man’s Land 3
34,99 tp (DC)

Jewish images in comic books
Strömberg
26,99 hc (Fantagraphics)
Een overzicht van de aanwezigheid van Joodse symbolen en verhalen in strips…
The making of
Brecht Evens
29,95 hc (D+Q)

Monster Dinosaur
Trondheim
9,99 hc (Papercutz)
Een familie neemt deel aan een groot dinosaurus-tornooi. Zelfgetekende dino’s
nemen het in een heuse arena tegen elkaar op…
- MANGA -

The Summit of the Gods 3
Taniguchi - baku
25,00 tp (Ponentmon)
Derde deel in deze reeks over de beklimming van de Everest. Een mislukte
expeditie in de jaren 20 met tragische gevolgen… Er werd een fotocamera
teruggevonden. Wat is de ware toedracht van deze tragedie…?
Van meesterverteller Taniguchi, bekend van oa ‘Furari’ en ‘De wandelende man’.
Drifters 2
Hirano
12,99 tp (Dark Horse)
Highschool of the Dead 7
Sato
13,99 tp (Yen Press)
Blade of the Immortal 25 – Snowfall at Dawn
Samura
11,99 tp (Yen Press)
Swallowing the Earth
Tezuka
24,95 tp (DMP)
Tijdens WO II ontstaat een mythe over Zephyrus, een sirene. 20 jaar later duikt
Zephyrus op in Japan. De enige man die immuun blijkt te zijn voor haar is de zoon
van 1 van de soldaten, een dronkaard die geen interesse heeft in iets anders dan
drank. Zal hij erin slagen om haar ware doel te achterhalen…? Een complot ontrolt
zich… Van de auteur van ‘Ayako’, ‘Boeddha’ en ‘Ode to Kirihito’.

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

