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Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

Arzak - Landmeter
Moebius
19,90 € hc (Oog&Blik / De bezige bij)
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Moebius, een van de grootste
stripauteurs aller tijden. Postuum laat hij ons en laatste boek na : Arzak. In dit verhaal
ontsluiert hij de allerlaatste geheimen die hij al sinds het verschijnen van het eerste
verhaal over Arzak, begin jaren tachtig, geheim hield. Absoluut onmisbaar voor elke
stripliefhebber. ABSOLUTE AANRADER !!!
De dagelijkse worsteling Integraal
Larcenet
24,90 € gn (Oog&Blik / De bezige bij)
Integrale uitgave van deze prachtige reeks van Larcenet. Over een fotograaf die
geen inspiratie meer heeft, en wanhopig op zoek gaat naar de oplossing voor zijn
probleem. Zeer menselijk gebracht, onschuldig en ontwapenend. ABSOLUTE
AANRADER !!!
De maagd en de neger integraal
Vanistendael
19,90 € gn (Oog&Blik / De bezige bij)
ABSOLUTE AANRADER !!! Check zeker ook “Toen David zijn stem verloor”.Over een
emotionele mokerslag gesproken!!
Fire Plug Kung Fu
Eco
13,00 € sc (La boîte à bulles)
Tekstloze strip.
D’air pure et d’eau fraîche
Pero
14,00 € gn (La boîte à bulles)
Tekstloze strip.
La femme de l’ogre
Appert - Appert
17,25 € hc (La boîte à bulles)
Tekstloze strip.

L’ours Barnabé
Coudray
17,25 € hc (La Malle aux images)
Tekstloze strip. Een selectie van 30 grappen. Schattiger kan niet!

Wouter Beke – De niet-geautoriseerde biografie
Geirnaert - Jeroom
17,50 € hc (Borgerhoff & Lamberigts)
Bekend van in Humo.
Tessa 3 – Zo mooi als een Diyo
Mitric – Louis - Lamirand
7,95 € sc (Dark Dragon)
Deel 1 tijdelijk aan introductieprijs: € 4.95Assassin’s Creed The fall1A
Kerschl - Thomas
8,95 € sc (Dark Dragon)
Assassin’s Creed The fall1B
Kerschl - Thomas
8,95 € sc (Dark Dragon)
Assassin’s Creed The Chain 2
Kerschl – Stewart - Hesse
24,95 € hc (Dark Dragon)

Apostata IV – Paulus Catena
Broeders
9,95 € sc (Standaard)
De kleine Prins 3 – De planet van muziek
5,95 € sc (Standaard)
De kleine Prins 4 – De planet van jade
5,95 € sc (Standaard)

Er was eens 4 – Te wapen!
Nury - Vallée
12,95 € sc (Standaard)
De kiekeboes 133 – Een dagje dede
Merho
5,95 € sc (Standaard)
FC De kampioenen 73 – Komen vreten
Leemans
5,95 € sc (Standaard)

Alles komt los
Kim
19,00 € sc (Oogachtend)
Na Uitzonderlijk Zwaar Vervoer, De vlucht van de kloothommel en Bwurp
verschijnt eindelijk nog eens een cartoonboek van Kim (Esther Verkest).
Dit is een selectie van cartoons die verschenen in de Morgen, P-Magazine, Zone
5300 en Knack tussen 2005 en 2012.
Esther 10 – Aan gene zijde
Kim
9,95 € sc (Oogachtend)
Junior Suske en Wiske 5 – Het geheim van Sinterklaas
Vandersteen
4,95 sc (Standaard)
Suske en Wiske 319 – Suske de Rat
Vandersteen
5,95 € sc (Standaard)
Urbanus 150 – Urbanus verovert de wereld
Linthout - Urbanus
5,95 € sc (Standaard)
De geverniste vernepelingskes 7
Urbanus - Bosschaert
6,50 € sc of 79,99 luxe (Standaard)

- ENGELSTALIG –

Building Stories
Chris Ware
39,99 hc (Jonathan Cape)
De nieuwe Chris Ware strip lezen vergt een heuse karwei. Alsof je een Monopolie
doos opent en al spelenderwijs dit unieke stripverhaal begint te lezen. In het
Amerikaanse alternatieve stripcircuit staat hij torenhoog, samen met auteurs als
Art Spiegelman en Daniel Clowes. Het verhaal vertelt het leven van een aantal
bewoners in een oud huis. Eén personage springt er uit, een vrouw met een
afgezet onderbeen. Ze heeft een beetje een saai, banaal leven maar ondertussen
droomt ze verder van haar echte passie, schrijver worden…. EEN FRAAI JUWEEL!!
Voor een uitgebreid artikel, ga naar:
http://www.stripkever.be/nieuwsbrief/2012-10-12%20Chris%20Ware.pdf

V for Vendetta – Book + Mask
Moore - Lloyd
24,99 € (Vertigo)
Speciale uitgave van dit pareltje. Inclusief het ondertussen legendarisch geworden
Guy Fawkes masker !!!
The Hive
Burns
21,95 € hc (Pantheon)
Het vervolg op X’ed out. Doug wil zijn verhaal vertellen, maar er is een duister
geheim uit zijn verleden waarmee hij de confrontatie nog niet aankan… TOPPER!
Hereville – How Mirka got her sword
Deutsch
9,95 € tp (Amulet)
Sailor Twain
Siegel
24,99 € hc (First Second)

A Christmas Carol
Espinosa
19,99 € hc (Dark Horse)
Naar Charles Dickens
Walking Dead – Compendium 2
Kirkman – Adlard - Rathburn
59,99 € tp (Image)
Hell Yeah 1 – Last day on earths
Keatinge - Szymanowicz
9,99 € tp (Image)

Death – The deluxe edition
Gaiman
29,99 € hc (Vertigo)
I, Vampire 1 – Tainted Love
Fialkov - Sorrentino
14,99 € tp (DC)
De vampier Andrew Bennett heeft de mensheid voor honderden jaren kunnen
beschermen tegen de bovennatuurlijke krachten dankzij een pact met zijn ex,
Mary, de koningin van het bloed. Maar nu is dat pact tot een bloederig eind
gekomen…
World of Warcraft – Curse of the Worgen
Neilson – Waugh – Lullabi - Washington
16,99 € tp (DC)
Superman/Batman – Sorcerer Kings
Bunn – Chrisscross – Roberson - Merino
14,99 € tp (DC)
Batman the dark night vol. 1 – Knight of Terrors
Finch – Jenkins - Friend
24,99 € hc (DC)
Age of Apocalypse – The x-terminated
Lapham – Remender – Tan – De la Torre - Gianfelice
16,99 € tp (Marvel)

- MANGA -

Dance in the Vampire bund 13
Tamaki
11,99 € tp (Seven Seas)

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

