JANUARI 2013
Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

Durango 16 – Een gier in de schaduw
Girood - Swolfs
8,95 € sc of 17,95 € hc (Arboris)
Koblenz 4 – M voor Anarchie
Robin
7,95 € sc (Arboris)
Koblenz Pakket 1-4
Robin
22,95 € sc (Arboris)
Pakket bevat de 4 delen in deze reeks aan een voordeelprijs. € 22,95 ipv € 31,80 !
Weena 2 – De beproeving
Corbeyran - Picard
7,50 € sc (Arboris)
Na lang wachten is het tweede deel dan toch een feit ! Van de auteur van ‘Dertien
Mystery’, ‘De Drakenorde’, ‘De Regelaar’ en ‘De zang van de Vampiers’.
Weena Pakket 1+2
Corbeyran - Picard
12,95 € sc (Arboris)
Pakket dat de twee delen bundelt aan een voordeelprijs. € 12,95 ipv € 15,00

Het Wolkenvolk 2 – Zijde & Zwaard
Meyer
19,95 € hc (Dark Dragon)
Snow White – Spiegeltje, spiegeltje …
L’Hermenier - Looky
19,95 € hc (Dark Dragon)
Eigenzinnige versie van het bekende sprookje. Het sprookjesachtige maakt plaats
voor een harde wereld waar Necromancers de dienst uitmaken. De laatste hoop
rust op de schouders van het zuivere Sneeuwwitje…
Pokereiland 1 – Winter
Condosta
16,95 € hc (Arboris)
Hardcoverversie van deze strip…
- ENGELSTALIG -

Castle Waiting 1
Medley
24,99 € tp (Fantagraphics)
Versie met zachte kaft.
Beta testing the Apocalypse
Kaczynski
19,99 € tp (Fantagraphics)
Bundeling van korte verhalen die allen steeds het gegeven van de Megalopolis als
uitgangspunt gebruiken. De auteur gebruikt de nodige maatschappijkritiek om zijn
punt duidelijk te maken… Van Marxistische Zombies op Mars tot geheime
genootschappen…
Los Tejanos and Lost Cause
Jackson
35,00 € hc (Fantagraphics)
Dit boek bundelt 2 verhalen die een blik werpen op de geschiedenis van de VS. In
Los Tejanos gaan we terug tot inde tijd van het fort Alamo. In Lost Cause gaan we
naar de tijd van Taylor – Sutton. Figuren als Wild Bill, Lincoln en andere passeren
de revue. Het boek is grafisch ook heel mooi uitgewerkt.
- FRANSTALIG -

Couleur de peau: Miel 1
Jung
19,95 € tp (Quadrants)
In dit boek vertelt de auteur het verhaal van zijn eigen jeugd. Op een dag ontdekte
hij dat, ondanks dat hij zichzelf nooit zo voelde, Belg is. Vreemd, met zijn
aziatische uiterlijk. We volgen zijn zoektocht naar zijn verleden… Grafisch zeer
mooi !!
Couleur de peau: Miel 2
Jung
19,95 € tp (Quadrants)
Het verhaal zet zich verder in het tweede deel…
- MANGA The Heart of Thomas
Hagio
39,99 € hc (Fantagraphics)
Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een internaat in Duitsland. De
14 – jarige Thomas valt op een dag dood van het voetpad, net nadat hij een brief
schreef naar een klasgenoot. Het verhaal begint vanaf dat punt. Was het een
ongeval? Zelfmoord? The heart of Thomas wordt omschreven als één van de meest
meeslepende Manga graphic novels ooit gemaakt…

ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE
De Stripkever betaald vanaf nu 1 uur parkeertijd !
Bij aankoop van minimum 50 € krijg je 1 uur gratis parkeertijd bij Inno Parking
Leermarkt, op 100 meter van de winkel.
Hou je parkeerticket bij, geef dit bij je aankopen af in de winkel en ontvang een
stempel !!!
BESTELLINGEN - BESTELLINGEN - BESTELLINGEN - BESTELLINGEN
Wegens plaatsgebrek vragen wij vanaf nu aan onze klanten om bestellingen
binnen de 30 dagen op te halen in de winkel… Gelieve hier rekening mee te
houden. Bestellingen die niet tijdig opgehaald worden, worden automatisch
geannuleerd…

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

