AUGUSTUS 2012
Nieuwsbrief III

- NEDERLANDSTALIG –

De Smaragdridders 2 – De beproeving
Robillard - Oger
6,95 sc (Casterman)
De reizen van Alex – De Maya’s
Torton - Martin
6,95 sc (Casterman)
Dakota 1
Dufaux - Adamov
14,50 hc (Glénat)
Ieder van ons is een superheld… Alleen zijn wij dat vergeten. Dakota weet het nog
wel…
De piraten van Barataria 5 – Cairo
Bourgne - Bonnet
14,50 hc (Glénat)
De orde van Cicero 4 – Verdicts
Malka – Gillon - Ponzio
15,50 hc (Glénat)
Hollywood 2 – Wat ik ben en wat ik had kunnen zijn
Manini - Malès
14,50 hc (Glénat)

Katten, katten en nog eens katten 1
Lapuss – Larbier - Rabarot
7,95 sc (Daedalus)
Een boek vol kattengrappen…
Thomas Silane 5 – Vlucht
Buendia – Chanoinat - Zaghi
7,95 sc (Daedalus)
Katten, katten en nog eens katten 1
Lapuss – Larbier - Rabarot
7,95 sc (Daedalus)
Een boek vol kattengrappen…
Alan Quatermain en de mijnen van koning Salomon 2 – In vijandelijke gebied
Dobbs – Dim D.
16,95 hc (Daedalus)
Sluitend deel in deze minireeks over het Europese kolonialisme. Een onbekend
gebied wordt ontdekt en Quatermain, de gevaarlijkste avonturier in de koloniën,
heeft maar één doel: het vinden van de diamanten in de mijnen van koning
Salomon…
Spynest 1 – Birdwatchers
Sala - Alliel
16,95 hc (Daedalus)
Hij is de beste geheim agent van Hare Majesteit. Wij kennen zijn naam en zijn
nummer, maar kennen wij hem daarom ook echt?
Genetiks 3
Marazano - Ponzio
19,95 hc (Daedalus)

Joep 1- 2 -3
van de Vijver
9,95 hc / stuk (Plan A)
Leuke stripjes voor kinderen vanaf 7 jaar.
Kik 1- 2 -3
van de Vijver
9,95 hc / stuk (Plan A)
Leuke stripjes voor kinderen vanaf 6 jaar.

ACTIE 2 + 1 GRATIS:
Mechanisch Land 1+ 2 + 3
van de Vijver
9,95 hc / stuk (Plan A)
De opvarenden van de Mekaton dansen en zingen zonder zich over de rest zorgen
te maken. Wanneer Fileon zich afvraagt of er leven na het feest is, daalt er een
regen van catastrofes over hem neer, ook iedereen die hem geholpen heeft wordt
er het slachtoffer van. Als de Speciale Troepen er zich ook nog eens mee gaan
bemoeien…
Zeer leuke reeks, een AANRADER !!!

-

ENGELSTALIG –

XOC – The journey of a great white
Dembicki
19,99 hc (Oni Press)
Dit boek bekijkt de oceanen door de ogen van een Witte Haai. We volgen zijn toch
van de Farallon eilanden, langs de kusten van California, naar de wateren van
Hawaï. Onderweg maken we kennis met de prooien van de haai, maar ook met zijn
belagers. We zien ook de menselijke impact op de leefwereld van de haai en op het
natuurlijk evenwicht in de oceanen…
Little white duck – A childhood in China
Na Liu - Martinez
9,95 tp (Graphic Universe)
8 korte verhalen geven een kijk op hoe het is om in China op te groeien. Gebaseerd
op het leven van de auteur… Zeer mooi boek !
Cardboard
Tennapel
12,99 tp (Graphix)
Cam krijgt voor zijn verjaardag een kartonnen doos, een vreselijk geschenk. Om er
toch maar het beste van te maken, vouwen ze er een mannetje uit. Tot ieders
verbazing komt het tot leven. Helaas komt een buurjongen dit te weten. Deze
gebruikt de doos om er allerlei kwaadaardige figuren mee te maken…
Van de auteur van ‘Ghostopolis’ en ‘Bad Island’. AANRADER !

God and Science – Return of the Ti-girls
Hernandez
19,99 hc (Fantagraphics)
RASL – The lost journals of Nikola Tesla
Jeff Smith
16,00 tp (Cartoon Books)
Wanneer RASL, een ex-militair ingenieur, de verloren dagboeken van Tesla vindt,
slaagt hij erin om de leemte tussen moderne fysica en de meest besproken
geleerde uit de geschiedenis te overbruggen. Er hangt echter een prijskaartje aan
vast. Een verhaal vol geweld, intriges en verraad van de auteur van ‘Bone’.
The Hunger – Snowman vs Squid
20,00 tp (Kunsthalle)

World’s Finest – Superman & Batman
Gibbons – Rude – Kesel - Oliff
17,99 tp (DC)
Bomb Queen 7 – Atomic Bomb, the day the heroes died
Robinson
15,99 tp (Image)
Grendel Omnibus 1 – Hunter Rose
Wagner
24,99 tp (Dark Horse)
Right State
Johnson - Mutti
24,99 hc (Vertigo)
Ashtonishing X-men 8 – Children of the Brood
Gage – Bobillo – Asmus – Yardin - Walta
24,99 tp (Dark Horse)
Road Rage
Hill – King – Matheson – Ryall – Daniel - Garres
24,99 hc (IDW)
Comic adaptatie van 2 verhalen: ‘ Throttle’ (door Stephen King en zoon) en ‘Duel’.
Steve Canyon – 1949 - 1950
Milton Caniff – Mullaney - Canwell
49,99 hc (Dark Horse)

- MANGA -

Ultimo 7
Lee – Takei – Hiro - Bob
9,99 tp (Viz)
Bakuman 13
Ohba - Obata
9,99 tp (Viz)
Bleach 44
Kubo
9,99 tp (Viz)
Bleach 45
Kubo
9,99 tp (Viz)
Tegami bachi 10
Asada
9,99 tp (Viz)
Nura: Rise of the Yokai clan 10
Shiibashi
9,99 tp (Viz)

Fairy Tail 20
Mashima
10,99 tp (KC)
Negima 35
Akamatsu
10,99 tp (KC)
Negima Omnibus 5
Akamatsu
19,99 tp (KC)

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

