OKTOBER 2012
Nieuwsbrief IV

- NEDERLANDSTALIG –

De Eenhoorn 4 – De dag van de doop
Gabella - Jean
18,95 € hc (Silvester)
Vierde deel in deze fantastische reeks die zich afspeelt in de Renaissance. De expeditie
van Venetië is volledig mislukt waardoor het continent geteisterd wordt door een
pandemie. Het gevolg is dat de mensheid zich massaal tot de kerk zal wenden omdat
deze de remedie heeft, de eenhoorn. De tijd dringt… Zullen Ambroise en zijn gezelschap
de eenhoorn tijdig kunnen bevrijden…? ABSOLUTE AANRADER !!!
De wonderlijke avonturen van Kavalier & Clay
Chabon
7,50 € sc (Anthos Manteau)
New York, 1939. Joe Kavalier, een jonge kunstenaar die ook bedreven is in de
ontsnappingskunst, is ontsnapt uit het door de nazi’s bezette Praag. Nu wil hij snel
veel geld verdienen, zodat hij kan proberen zijn familie vrij te krijgen. Zijn neef
zoekt een partner die hem kan helpen bij het bedenken van de verhalen, beelden
en helden voor de nieuwste Amerikaanse rage: de strip… Pulitzer prijs winnaar.
Niek de Groot – Flikt het ‘m weer
Peirce
13,95€ (De Fontein)
Streetkids 1 – Wanted, dead or alive
Cambré
8,90 € sc (Strip 2000)

Ket en Dolfje zijn onafscheidelijke vrienden die de meest waanzinnige
avonturen beleven…
Jodocus 2 – De blauwe wijven
Van Broekhoven
8,90€ sc (Strip 2000)
Rooie Oortjes 44 – Goodbye
Gürsel
6,95 € sc (De Boemerang)

- ENGELSTALIG –

Artemis Fowl – The graphic novel
Colfer – Donkin – Rigano - Lamanna
9,99 € gn (Hyperion)
Not my bag
Grace
12,99 € tp (Image)
Een kunstenaar neemt een job aan in een winkel om de eindjes aan elkaar te
kunnen knopen. Wat hij niet weet is dat hij misschien zijn doodvonnis getekend
heeft. Van de auteur van ‘Little depressed Boy’.
Mind the Gap 1 – Intimate Strangers
McCann – Esquejo - Oback
9,99 € tp (Image)
Elle Peterssen is een jonge, rijke en mooie vrouw. Iemand heeft haar proberen te
vermoorden en daar bestaat een reden voor. Maar Elle kan zich van dit alles niets
meer herinneren…
The Shadow – Blood & Judgement
Bedard – Kirkham - Batt
19,99 € tp (Dynamite)
Green Lantern Corps – The weaponer
Platts
14,99 € tp (DC)
The Unwritten 6 – Tommy Taylor and the war of words
Carey – Gross - Perker
16,99 € tp (Vertigo)

Punisher Max - Homeless
Aaron - Dillon
15,99 € tp (Max)

Zombies – Christmas Carol
McCann – Baldeon - Creece
19,99 € tp (Marvel)
Journey Into mystery 3 – The Terrorism Myth
16,99 € tp (Marvel)
The Infernal Man-Thing
Gerber - Nowlan
14,99 € tp (Marvel)
Marvel Firsts Before
24,99 € tp (Marvel)
Fear Itself – Spiderman
Yost – McKone – Bunn - Grummett
16,99 € tp (Marvel)
- MANGA -

March Story 4
Hyung-Min – Kyung-Il
12,99 € tp (Viz)
5 centimeters per second
Shinkai - Seike
18,95 € tp (Vertical)
Kan u zich de tijd nog herinneren wanneer Gsm’s maar sporadisch te vinden waren
en wanneer het internet iets was dat je enkel in de bibliotheken kon raadplegen?
Nu gaat het leven vooruit tegen een onwaarschijnlijke snelheid en wordt onze
privé te grabbel gegooid op sociale netwerksites… Is er nog tijd voor liefde…?
Tenjo Tenge 9
Oh Great!
17,99 € tp (Viz)
The drops of God – New World
Agi - Okimoto
14,95 € tp (Vertical)
Een verhaal over wijn…

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

