OKTOBER 2012
Nieuwsbrief I

- NEDERLANDSTALIG –

Het vel van de beer
Oriol - Zidrou
14,95 € hc (Blloan)
Een verhaal over vriendschap, liefde , hebzucht en wraak…overgoten met een bloedrode
tomatensaus en de wetten van de maffia. Een messcherpe herinnering.
“Het vel van de beer niet verkopen alvorens hij geschoten is.” Deze strip is al genieten
alvorens je hem gekocht hebt!!
ABSOLUTE AANRADER !!!
Billy Bob
Nix
19,95 € hc (Blloan)
Maak kennis met Billy Bob, de eeuwige aspirant-cowboy… Uitgevoerd in hardcover
met een pelsje.
Smile
Telgemeier
19,95 € hc (Silvester)
Raina struikelt en verliest zo haar voortanden. Bovendien krijgt ze af te rekenen met
schijnheilige vrienden, een aardbeving, jongens,… Probeer dan nog maar eens te
blijven lachen…
Dino’s 2
Plumeri - Bloz
5,95 € sc (Ballon)
Mon en Tuur 2 – En dat is twee
Boon – van Oudheusden
5,50 € sc (Ballon)
Gastoon 2 – In een goed blaadje!
Telgemeier
19,95 € hc (Silvester)

Sisters 6 – Een zus om te zoenen!
Cazenove - William
5,95 € sc (Ballon)

Het bronzen tijdperk 1 – Het verhaal van de Trojaanse oorlog
Shanower
14,99 € hc (Saga)
Troje ligt op de grens tussen Europa en Azië. De terugkeer van een verloren zoon,
vreselijke voorspellingen, … In een tijd waarin de mens denkt over zijn eigen lot te
kunnen beschikken, komt hij telkens tot de ontdekking dat hij slechts een speelbal
van de goden is.
Sisco 5 – Kalasjnikov diplomatie
Legrain - Benec
6,95 € sc (Lombard)
Golias 1 – De verloren koning
Le Tendre - Lereculey
6,95 € sc (Lombard)
Het oude Griekenland. Prins Golias leidt een rustig bestaan tot zijn vader komt te
sterven. Zijn oom heeft een plan beraamd om de macht te grijpen…
Esteban 2 – Opgejaagd!
Bonhomme
6,95 € sc (Dupuis)
Agency Interpol – Mexico
Marty - Thirault
6,95 € sc (Dupuis)
Agency Interpol – Stockholm
Bergting - Runberg
6,95 € sc (Dupuis)

Tovenarij 3 – Gevaarlijk spel
Valero - Guarnido
6,50 € sc (Dargaud)
Derde deel van deze leuke reeks van de maker van ‘Blacksad’.

Tovenarij – Voordeelpakket deel 1+2
Valero - Guarnido
9,95 € sc (Dargaud)
Insiders seizoen 2-1 – Drugs Business
Bartoll - Garreta
6,95 € sc (Dargaud)
Dantès 6 – De eindconfrontatie
Boisserie – Guillaume - Juszezak
6,95 € sc (Dargaud)
XIII Mystery 4 – Kolonel Amos
Boucq - Alcante
11,95 € hc (Dargaud)
XIII Mystery 5 – Steve rowland
Guérineau - Nury
6,95 € sc of 11,95€ hc (Dargaud)

Beestjes 4 – Bonanza!
Schwantz
8,95 € sc (Silvester)
De Legendariërs 2 – De Wachter
Sobral
14,95 € hc (Silvester)
Ben Hur 4 – Golgotha
Mitton
19,99 hc (Saga)
De erfenis van de duivel 2 – Het geheim van de Mont-Saint-Michel
Félix - Gastine
19,99 € hc (Saga)
De tombe van Alexander Promopakket 1+2+3
Dethan - Maffre
19,99 € sc (Saga)
Softcoverversie van dit promopakket. Het pakket bevat de volledige reeks (3
delen).

- ENGELSTALIG –

Where’s my Shoggoth?
Thomas - Bolton
11,95 hc (Archaia)
Je monsterachtige vriend is verdwenen. Wat kan je doen… zoeken natuurlijk !
Een hommage aan het werk van H.P. Lovecraft !
Memorial
Roberson - Ellis
24,99 € hc (IDW)
Em is een jonge vrouw die in het ziekenhuis terecht komt met complete
geheugenverlies. Een jaar later heeft ze een nieuw leven opgebouwd dat
ondersteboven wordt gehaald wanneer ze een toverwinkel erft…
American Vampire vol. 3
Snyder – Albuquerque - Murphy
16,99 € tp (Vertigo)
American Vampire vol. 4
Snyder – Albuquerque - Bernet
24,99 € hc (Vertigo)
Saga of the Swamp Thing 2
Moore – Bissette - Totleben
19,99 € tp (Vertigo)

The Immortal – Demon in the blood
Kenjyu – Oguchi – Edginton – Villagrasa – Rio – Heisler - Vo
14,99 € tp (Dark Horse)
Dark Matter
Mallozzi – Mullie – Brown - Hill
14,99 € tp (Dark Horse)

X-men – War Machines
Gischler - Conrad
14,99 € tp (Marvel)
Wolverine and the X-men
Aaron – Bachalo - Bradshaw
19,99 € hc (Marvel)
Fear Itself – Uncanny X-men
Gillen – Land
16,99 € tp (Marvel)
Fear Itself – Black Panther
Liss – palo - Francavilla
16,99 € tp (Marvel)

Walking Dead – Book 8
Kirkman – Adlard - Rathburn
34,99 € hc (Image)
Spawn origins vol 16
14,99 € tp (Image)
Hack/Slash vol 1 – First Cut
12,99 € tp (Image)

- MANGA -

Barbara
Osamu Tezuka
19,95 € tp (Platinum)
Yosuke Mikura, een bekend auteur, ontmoet op een dag een hippie-meisje dat
Franse poëzie kan citeren. Hij neemt haar mee naar huis voor een drankje en een
bad. Ze redt hem van egocentrische delusies en jaloerse vijanden… AANRADER !!!

Limit 1
Suenobu
10,95 € tp (Vertical)
In elke klas heb je wel kliekjes. Elk hebben ze hun eigen regels en gebruiken die
ze proberen op te dringen aan hun leeftijdsgenoten, met wisselend succes.
Sommige van deze groepjes gaan verder dan de grenzen van principes en
vriendschap…
Jack Frost 6
Ko
11,99 € tp (Yen Press)
Yotsuba 11
Azuma
11,99 € (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

