MAART 2013
Nieuwsbrief V

- NEDERLANDSTALIG –

Aslak 2 – De middelste Mast
Hub – Weytens – Michalak - Lamirand
16,95 € hc (Silvester)
Deel 2 in deze reeks. Beperkte oplage met Ex-Libris van Hub, ook de tekenaar van
‘Okko’.
Hauteville House 8 – Fort Chavagnac
Duval – Gioux – Quet - Beau
17,95 € hc (Silvester)
Gavroche is een geheim agent van de republiek die de wereld rondreist om de
handlangers van keizer Napoleon III te bestrijden. Verschillende bemanningen
hebben in de buurt van Vanikoro een vreemde entiteit ontdekt en iedereen keert
weer terug naar Cherbourg. Ondertussen nadert de eindstrijd…
Arctica 5 – Bestemming Aarde
Pecqueur – Kovacevic - Schelle
16,95 € hc (Silvester)
Prins Valiant 20 – Jaargang 1956
Foster
17,95 € sc (Silvester)
Witte Termiet – Pakket 1+2+3
Bianchini – Santucci - Evangelisti
9,95 € sc (Strip 2000)
Pakket dat de volledige reeks bundelt. Witte Termiet is een sf-reeks over een
mysterieus ruimteschip dat gestrand is. Een vrouw met witte haren springt eruit
en rent weg terwijl ze beschoten wordt… Wat later komen we te weten dat er een
oorlog woedt tussen het woestijnvolk en het zeevolk…

- ENGELSTALIG -

From the files of Mike Hammer – The complete Dailies and Sundays
Spillane - Robbins
49,99 € hc (Hermes)
Dit boek bundelt alle delen van de avonturen van Mike Hammer, een detective
wiens exploten vroeger in de Amerikaanse kranten gedrukt werden.
The Crow – Death and Rebirth
Shirley – Colden
24,99 € hc (IDW)
Wolverine – Rot
Bunn – Brandon – Pelletier – Albuquerque - Latour
19,99 € tp (Marvel)
Avengers vs X-men – Avengers Academy
Gage – Grummett – Green
24,99 € tp (Marvel)
- MANGA -

21st Century Boys 2
Urasawa
12,99 € tp (Viz)
Tenjo Tenge 10 – Full contact edition 2 in 1
Oh!Great
17,99 € tp (Viz)
Met 16 pagina’s in kleur !
Full Metal Alchemist 10-11-12
Arakawa
14,99 € tp (Viz)

07-Ghost 3
Amemiya - Ichihara
9,99 € tp (Viz)
Tokyo Babylon 1
Clamp
19,99 € tp (Dark Horse)
Tokyo Babylon is de prequel van de reeks ‘X’. We bevinden ons in het Tokyo van
1991, de economie draait nog op volle toeren en de straten worden verlicht door
neon-reclames. Er heersen echter duistere krachten die enkel bestreden kunnen
worden door de Onmyoji, een stel legendarische occultisten…
Emerald and other stories
Samura
12,99 € tp (Dark Horse)
Dit boek bundelt 7 kortverhalen van de auteur van ‘Blade of the Immortal’.
Emerald is een Western-Manga die verschillende prijzen won, waaronder de
Eisner-award.
Blade of the Immortal 26
Samura
19,99 € tp (Dark Horse)

!!! STRIP VAN DE WEEK !!!

Wizzywig – Portrait of a Serial Hacker
Ed Piskor
19,95 € hc (Top Shelf)
Deze week zetten we ‘Wizzywig’ even terug in de spotlights… Wizzywig is het
verhaal van Kevin Phenicle, alias Boingthump. Kevin is een legende in het milieu
van de hackers. Hij is enorm vindingrijk… Zijn bezigheden zorgen ervoor dat hij
gezocht wordt door de FBI. Wizzywig is gebaseerd op getuigenissen van echte
hackers en volgt de avonturen van meester-manipulator Kevin. Kon hij werkelijk
gratis telefoneren door in de hoorn te fluiten, wat zou er met hem gebeuren als hij
in de gevangenis zou terechtkomen, bestaat hij eigenlijk wel…? Wizzywig
herinnert er ons aan hoe groot de macht kan zijn van een genie met een keyboard.
TOPPER !!!

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

