SEPTEMBER 2013
Nieuwsbrief II

- NEDERLANDSTALIG –

De Gierenclub
Vranckx - Strzelecki
19,99 € sc (De bezige bij)
Rudi Vranckx en Caryl Strzelecki vertellen over de oorlogssituaties in het MiddenOosten. We passeren Tunesië, Egypte, Libië, Syrië en Gaza. De auteurs vertellen
ons de verhalen die niet in de media gekomen zijn…
Verhalen van het Pajottenland
Tinel - Brijs
39,50 € hc (Atlascontact)
In dit boek brengen de auteurs verhalen van de kleine man tot bij de lezer. Ze zijn
vaak tragisch, maar ook komisch… De teksten worden ondersteund door de sobere
maar intrigerende tekeningen van Koenraad Tinnel. Bij De Stripkever krijgt u een
korting van € 5,50 op dit boek !!!

- ENGELSTALIG -

Meow Meow
Fonollosa
20,95 € hc (Diabolo)
Voor de kattenliefhebbers onder ons is er dit grappige boekje. Het staat boordevol
herkenbare situaties…
Young Lovecraft 3
Torres - Oliver
19,95 € tp (Diabolo)
TEOTFW
Forsman
19,99 € tp (Fantagraphics)
TEOTFW (The End Of The Fucking World) is een misdaadcomic in een eigen stijl.
Klein van formaat en met eenvoudige maar degelijke tekeningen. Op die manier
wordt de lezer niet afgeleid van de essentie, namelijk een sterk verhaal met
verrassende wendingen…
Genius
Seagle - Kristiansen
17,99 € tp (First Second)
Ted is een genie die werkt tussen andere genieën… Dat maakt het moeilijk om op
te vallen. Hij werkt bij een zogenaamde ‘think tank’ en heeft dringend nood aan
een fris idee. Dan krijgt hij de kans om een idee te stelen van Einstein…
The Storyteller
Henson
14,95 € tp (Archaia)
In dit boek bouwt de Jim Henson Company verder op de successen van de
legendarische tv-reeks met John Hurt als de Storyteller. Enkele nieuwe verhalen
worden op de lezer losgelaten…

Samplings and Dablings – A cartoon art museum exhibition
Kieth
19,99 € tp (IDW)
Retrospectieve van het werk van Sam Kieth…
The League of Extraordinary Gentlemen – Omnibus Edition
Moore – O’Neill
29,99 € tp (Vertigo)
Fables Deluxe Book 7
Willingham
29,99 € hc (Vertigo)

Talon 1 – Scourge of the Owls
Snyder – Tynion IV - March
16,99 € tp (DC)
Calvin werd opgeleid als moordenaar. Rijk, machtig en volkomen genadeloos… Hij
behoorde tot een geheime moordenaarsgilde: ‘The court of Owls’. Hij is een
‘Talon’, een elitemoordenaar. Op een dag komt hij echter enkele zaken te weten
over zijn leermeesters en hij keert hen de rug toe. Vanaf dan is hij op de vlucht…
De Owls trokken ten strijde tegen Batman en verloren, maar ze behielden wel de
greep op Gotham. Calvin wil hier verandering in brengen…
Number 13
Love - Walker
15,99 € tp (Dark Horse)
Een jonge ‘Cybernetic’ met geheugenverlies dolt rond door de postapocalyptische
woestenij. Hij is enkel bekend onder de naam ‘Nummer 13’. Hij zoekt zijn vader,
maar heeft geen herinneringen aan zijn verleden. Nummer 13 beschikt over
krachten die hij nog niet weet te beheersen. Al snel raakt hij verwikkeld in een
dodelijke strijd…
Conan 14 – The Death
Wood – Shalvey – Lolos – Cloonan - Stewart
24,99 € hc (Dark Horse)

Progeny 1
Marz – Hine – Seeley – Sejic – Haun – Bernard – Turini – Blake II
16,99 € tp (Top Cow)
In een poging om zijn dochter te redden en zijn voormalige geliefde weer tot leven
te wekken veroorzaakt Jackie enkele barsten die ervoor zorgen dat eeuwenoude
kwade krachten onze leefwereld kunnen bereiken…
Masks 1
Roberson – Ross - Calero
24,99 € tp (Dynamite)
Dit boek bundelt de avonturen van een stel gemaskerde helden die het opnemen
tegen de fascisten ten tijde van WO II.
Fury 2 – My war gone by
Ennis – Parlov - Loughridge
19,99 € tp (MAX)
Secret Avengers 1 – Reverie
Spencer - Ross
17,99 € tp (Marvel)
The Mighty Thor – Everything Burns
Fraction – Gillen – Davis – Di Giandomenico – Hans - Kitson
19,99 € tp (Marvel)

- MANGA

-

Helter Skelter
Okazaki
16,95 tp (Vertical)
Na duizelingwekkende plastische chirurgie is supermodel Likiko super hot.
Wanneer haar lichaam echter begint af te takelen beseft ze dat haar vervaldatum
gevaarlijk dichtbij is gekomen…
Bunnydrop 9
Unita
13,99 tp (Yen Press)
Btooom! 3
Inoue
11,99 tp (Yen Press)
07 Ghost 5
Amemiya - Ichihara
9,99 tp (Viz)
Gate 7 4
Clamp
10,99 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

