AUGUSTUS 2013
Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

Guust 1 – Flagrante Flaters
Franquin - Jidehem
10,95 € hc (Dupuis)
Heruitgave in speciaal formaat.
Guust 2 – Flaterfeest
Franquin - Jidehem
10,95 € hc (Dupuis)
Heruitgave in speciaal formaat.
Guust 3 – Flaters als water
Franquin - Jidehem
10,95 € hc (Dupuis)
Heruitgave in speciaal formaat.
Moederkillers 2
Ers – Borecki - Zidrou
7,50 € sc (Dupuis)
Sluitende deel in deze spannende minireeks in de stijl van ‘Alleen’ …
De graaf is verstrooid
Franquin – Greg - Jidehem
23,95 € hc (Dupuis)
Heruitgave van het album uit 1959. Nieuwe inkleuring.

Michel Vaillant 12 – De ridders van Königsfeld
Graton
12,95 € hc (Graton)
Michel Vaillant 13 – Concerto voor piloten
Graton
12,95 € hc (Graton)
Dokus de leerling 19 – Dokus, modelleerling
Godi - Zidrou
6,50 € sc (Le lombard)
Cassio 7 – Een godin ontwaakt
Desberg - Reculé
7,50 € sc (Le lombard)
IRS Team 1 – Football Connection
Bourgne - Desberg
7,50 € sc (Le lombard)
Spin off reeks van IRS en IRS all watchers.

-ENGELSTALIG –

Mouse Guard – Legends of the Guard 1
Petersen – Bastian – Naifeh – Sheikman – Ha – Francis – Rubin – Kain – Moore – Cook –
Davis – Alexander – Pride – Rousseau – Kerschl - Smylie
19,95 € hc (Archaia)
Spin off reeks die meer op het verleden ingaat.
Incidents in the Night
David B.
19,95 € hc (Uncivilised Books)
De auteur komt toevallig een 19e eeuwse krant tegen die door Emile Travers werd
uitgegeven. Dit zet hem aan om verder te zoeken naar uitgaven en zo komt hij
terecht in obscure boekenzaken, …
Optic Nerve 13
Tomine
5,95 € sc (Drawn and Quarterly)
Beware of the Creeper
Hall - Chiang
14,99 € tp (Vertigo)
We bevinden ons in Parijs anno 1925. De surrealistische kunstenares Judith Benoir
neem een alter ego aan in de vorm van The Creeper. Ze vergaart vele fans, maar
ook tegenstanders…

Uncanny X-Force 1 – Let it bleed
Humphries – Garney – Alphona - Soy
17,99 € tp (Marvel)
The strange world of your dreams – Comics meet Dali & Freud
Kriby – Meskin - Draut
29,99 € hc (IDW)
Bundeling van de gelijknamige comics uit de jaren ’50.

Infinite Vacation
Spencer - Ward
24,99 € hc (Image)
Mark leeft in een wereld waar je andere realiteiten kan kopen en ruilen. Ze
noemen het ‘lifechanging’. Je kan verschillende versies van jezelf bekomen door
de ruilen. Wanneer de andere versies van Mark beginnen te sterven en hij een
meisje ontmoet dat niets moet weten van lifechanging zal hij de waarheid achter
het universum waarin hij leeft ontdekken…
39 Minutes
Harms – Lando - Sejic
19,99 € hc (Image)
Een bank overvallen is makkelijk, wegkomen is iets moeilijker… De bank is
omsingelt en overall zijn er schreeuwende gijzelaars… De enige oplossing is
iedereen in de stad gewoon omleggen…
Age of Bronze – Betrayal 2
Shanower
18,99 € tp (Image)
Invincible 18 – The death of everyone
Kirkman – Ottley – Rathburn - Rauch
16,99 € tp (Image)
- MANGA -

Gantz 28
Oku
13,99 tp (Dark Horse)
Bloody Monday 11
Ryumon - Megumi
10,99 tp (KC)
Limit 6
Suenobu
10,95 tp (Vertical)

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

