JUNI 2013
Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

De terugkeer van Bert en Bobje
Kamagurka
24,95 € gn (De bezige bij)
Dit boek bundelt de beste Bert en Bobje cartoons. Een overdosis zwarte humor…
Elixers – Promopakket 1+2
Arleston - Varanda
9,95 € sc (Uitgeverij L)
Promopakket. Van de tekenaar van de ‘Lanfeust’ reeksen! € 9,95 ipv € 17,80. U
spaart € 7,85 uit !!
Verloren Paradijs – Promopakket 1+2
Ange - Cosu
29,95 € hc (Dark Dragon)
Promopakket.! € 29,95 ipv € 35,90. U spaart € 5,95 uit !!
Urban – Promopakket 1+2
Brunschwig - Ricci
29,95 € hc (Dark Dragon)
Promopakket.! € 29,95 ipv € 35,90. U spaart € 5,95 uit !!
-ENGELSTALIG –

The Walking Dead 18 – What comes after
Kirkman – Adlard - Rathburn
14,99 € tp (Image)
A users guide to neglectful parenting
Delisle
12,95 € tp (D+Q)
Vorige week konden we de Nederlandstalige versie aankondigen, nu dus de
Engelstalige… Verzameling zwarte humor rond het ouderschap, van de hand van
Delisle, bekend van oa ‘Jerusalem’…
Today is the last day of the rest of your life
Lust
35,00 € gn (Fantagraphics)
Autobiografisch boek waarin de auteur haar reis beschrijft doorheen Italië. Het
verhaal speelt zich af in de jaren ’80. De punkbeweging is actief in Europa. De
auteur besluit om al liftend Italië te doorkruisen. Jaren later maakt ze dit boek dat
in 2011 de nieuwkomersprijs wint op het Angoulême festival…
The Hollows
Ryall - Kieth
21,99 € hc (IDW)
Japan, de nabije toekomst. Het land is sterk verdeeld geraakt. De gelukkigen leven
in futuristische boomsteden, de rest op de begane grond. De situatie beneden
dreigt uit de hand te lopen wanneer The Hollows opduiken. Zij voeden zich met
menselijke zielen… Knappe illustraties vergezellen dit emotionele verhaal…
Pacific Rim – Tales from year zero
Del Toro - Beacham
24,99 € hc (Legendary)
Prequel voor de Warner bros. Film…

The amazing Spider-man – Danger Zone
Slott – Ramos – Gage – Camuncoli – Wells - Dillon
19,99 € tp (Marvel)
Batman and Robin 1 – Born to Kill
Tomasi – Gleason - Gray
16,99 € tp (DC)
Spike – A dark place
Gischler – Lee - Whedon
17,99 € tp (Dark Horse)
The strain 2
Lapham – Huddleston - Jackson
19,99 € tp (Dark Horse)

- MANGA -

The sacred blacksmith
Miura - Yamada
13,99 hc (Seven Seas)
Cecily volgt in haar vaders voetstappen door zich aan te sluiten bij de ‘Knight
Guard’. Ze zweert om de stad te beschermen. Wanneer een man doorslaat op het
dorpsplein is haar kans gekomen om zich te bewijzen. Ze gaat de confrontatie aan
en trekt het prijszwaard dat ze van haar vader erfde, maar dat breekt… Alles lijkt
verloren… of toch niet…?
Alice in the country of Joker 2 – Circus and Liar’s game
Rose - Fujimaru
12,99 tp (Seven Seas)
Dragonball 3 in 1 – 1+2+3
Toriyama
14,99 tp (Viz)
Nura:Rise of the Yokai clan 15
Shiibashi
9,99 € tp (Viz)
One Piece 67
Oda
9,99 € tp (Viz)
Souleater 14
Ohkubo
11,99 € tp (Yen Press)
Btooom! 2
Inoue
11,99 € tp (Yen Press)
Blood-C 2
Kotone
12,99 € tp (Dark Horse)

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

