AUGUSTUS 2013
Nieuwsbrief III

- NEDERLANDSTALIG –

Transmetropolitan 1 – Aan het werk
Ellis - Robertson
14,95 € tp (DC Lion)
Na vijf jaar moet de schrijver Jerusalem terug zijn weg vinden in een maatschappij
die hij veracht. Als onderzoeksjournalist neemt hij het op tegen onrecht in een
surrealistische toekomst…
Transmetropolitan 2 – Levenslust
Ellis - Robertson
14,95 € tp (DC Lion)
Fables Deluxe 1
Willingham
29,95 € hc (DC Lion)
-ENGELSTALIG –

Fagin The Jew
Eisner
19,99 € hc (Dark Horse)
In dit boek geeft grootmeester Eisner zijn kijk weer op het leven van Fagin de
jood, een personage uit Oliver Twist. Hij duikt in de jeugdjaren van Fagin en
schetst zijn initiatie in de onderwereld. Eisner gaat in tegen het anti-semitisme
van de Victoriaanse literatuur… Aanrader !

Todd the ugliest kid on earth 1
Perker - Kristensen
9,99 € tp (Image)
Als je ouders je laten opgroeien met een papieren zak over je hoofd wordt het zeer
moeilijk om vrienden te maken. Todd doet nog een poging en komt zo in contact
met een seriemoordenaar die verslaafd is aan Oprah en een agent die eigenlijk
niet weet waarmee hij bezig is…
Fashion Beast
Moore – McLaren - Johnston
24,99 € tp (Avatar)
Bundeling van de eerste 10 delen van Fashion Beast, één van de topreeksen van
Alan Moore ( ‘V for Vendetta’, ‘Watchmen’, …). In samenwerking met Malcolm
McLaren, de manager van ‘The Sex Pistols’.
Crossed 6
Ennis – Spurrier – Lapham – Caceres - Ruiz
24,99 € tp (Avatar)
Crossed 6 HC
Ennis – Spurrier – Lapham – Caceres - Ruiz
32,99 € hc (Avatar)
Over The Wall
Wartman
14,95 € tp (Uncivilised Books)
Een grote muur scheidt een oude metropool van het omringende platteland. Het is
verboden om de stad te betreden…
The Thrilling Adventure Hour 1
Acker - Blacker
19,95 € hc (Archaia)
Bundelt enkele kortverhalen van oa ‘Sparks Nevada’, ‘Phillip Phatom’, Tales of the
USSA’ , ‘Captain Laserbeam’ en meer. Uitgebracht in vintage-stijl.

Orchid 3
Morello – Hepburn - Jackson
17,99 € tp (Dark Horse)
Batman – Arkham Unhinged 1
14,99 € tp (DC)
Gebaseerd op het videospel ‘ Batman Arkham City’ …
Saucer Country 2 – The reticulan candidate
Cornell - Kelly
16,99 € tp (Vertigo)

In the days of the mob
Jack Kirby
39,99 € hc (DC)
Heruitgave van de verhalen uit de jaren ’70…
Venom
Bunn - Shalvey
15,99 € tp (Marvel)
Winter Soldier 4 – The electric ghost
Latour - Klein
24,99 € hc (Marvel)
Torpedo 4
Abuli - Bernet
17,99 € tp (IDW)
The art of Brom
44,95 € hc (Flesk)
- MANGA -

Naruto 62
Kishimoto
9,99 tp (Viz)
Bakuman 20
Ohba - Obata
9,99 tp (Viz)
Nura: Rise of the Yokai clan 16
Shiibashi
9,99 tp (Viz)
Tegami Bachi 14
Asada
9,99 tp (Viz)
Fairytail 28
Mashima
10,99 tp (KC)
Dance in the Vampire bund 7-9
Tamaki
19,99 tp (Seven Seas)

Lone Wolf & Cub Omnibus 2
Koike - Kojima
19,99 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

