APRIL 2014
Nieuwsbrief II

BESTEL NU VIA ONZE NIEUWSBRIEF EN KRIJG JE STRIPS
THUISGESTUURD !!!
-

Stuur een mail met je bestelling en adresgegevens
Wij vullen je klantenkaart in, zo kan je steeds na 12 bestellingen een korting bekomen
Je ontvangt van ons een mail met de overschrijvingsgegevens
Na ontvangst wordt je pakket onmiddellijk verzonden!

Portkosten:
België:
-

Tot 2 Kg: € 6,40
Tot 10 Kg: € 8,30

Nederland:
-

Tot 2 Kg: € 8,30
Tot 10 Kg: € 11,20

-NIEUWE OPENINGSURENDE STRIPKEVER HEEFT IN 2014 NIEUWE OPENINGSUREN!!!! :
dinsdag – woensdag : 12.00u. tot 18.00u.
donderdag, vrijdag en zaterdag : 10.00u. tot 18.00u.
zondag en maandag : GESLOTEN
-

IN DE KIJKER –
Lone wolf and cub omnibus vol 4
€ 19.99 (viz)
Toriyama
ABSOLUTE AANRADER!
17de eeuw Ogami Itto is de beul, de Kogi Kaishakunin, een
eervolle post aan het hof van de Shogun. Door intriges van een
rivaliserende clan (de Yagyu) wordt hij echter valselijk
beschuldigd van verraad. Zijn familie wordt uitgemoord en
alleen hij en zijn zoontje van drie, Daigoro, kunnen ontsnappen.
Vanaf dit moment zweert Ogami Itto wraak en wordt een
huurmoordenaar, samen met zijn zoontje, met de naam: Lone
wolf and Cub. Hun reizen en verhalen in de Meifumado - the
road to hell - worden in de stripreeks verteld.

De strips leren je over Bushido (de weg van de Samurai) en over de Japanse
samenleving (van het Hof van de Shogun tot de armoede van het platteland, van de
liefde van een vrouw tot de levensweg van een prostitué). Verhalen, vol gevechten,
maar doorbloed met emotie, moed, hart, kracht, en enige tranen…
- TOPPER VOOR ALLE FANS VAN HET OUDE JAPAN! -

-

ENGELSTALIG –

Days of destruction days of revolt
€ 16.99 (Nation Books)
Joe sacco – Chris Hedges
Van de Auteur van the Fixer en Palestine. Een paar jaar geleden gingen pullitzerwinnaar hedges, en meermaals bekroond journalist-cartoonist Sacco op uitstap
naar de ‘sacrifice zones’ (explotatie-gebieden). In hun reis beschrijven zij hoe het
leven eruit ziet daar waar mens en natuur werden gebruikt voor winstprofijt…
100 bullets – Brother lono
€ 16.99 (vertigo)
Azzarello – risso
Verhaal over de belevenissen van bad-ass killer Lono na ‘100 bullets’
The girl with the dragon tattoo
€ 24,99 (vertigo)
Stieg Larson – Mina – Manco – mutti
East of west 2
€ 14,99 (image)
Hickman – Dragotta – Martin
In een alternatieve geschiedenis, zien we de vier ruiters van de apocalyps, of
eerder drie ruiters en ‘death’ … Western en sci-fi in een mooie combinatie!
Jonah Hex – Shadows west
€ 24,99 (Vertigo)
Landsdale – Truman – Glanzman
Clone vol 3 Third generation
€ 12.99 (image)
Schulner – Ginsburg – Mcintyre – Ryp - Troy
Hinterkind vol 1 The waking World
€ 9.99 (Vertigo)
Edgington
In een apocalyptische setting zien we dat de mensheid bijna is uitgestorven. Nu
echter zijn de wezens van voorheen terug naar het aardoppervlak gekomen: elfen,
dwergen, centauren,… Verjaagd en vol haat jagen zij nu op de (laatste) mensen,
die hun destijds hebben verdreven…
Bedlam
€ 14.99 (Image)
Spencer – Brownie – irving
Earth 2 Vol 2 The tower of fate
€ 16.99 (Dc comics)
Robinson – Scott – Cinar

Avengers The last white event
€ 19.99 (Marvel)
Hickman - Deodato
Night of the living dead vol 2
€ 19.99 (Avatar)
Hine – Chaparo – Aira
Three
€ 14.99 (Image)
Kelly – Bellaire – Cowles
Na de slag om Thermopylae (toen 300 spartanen vochten tegen een reuzachtig
perzisch leger) blijft Sparta verloren achter. De roem en eer van weleer raakt
verloren en ze zijn niet meer het roemrijke land van weleer. Als drie Heloten
(slaven van de Spartanen) in opstand komen tegen hun onderdrukkers, sturen zij
(terug) 300 spartanen om de Heloten te bevechten. Een welgemeende ‘fuck you’
naar Frank Miller waar de Spartanen in dit verhaal niet de heldhaftige underdogs,
maar de psychopatische killers en onderdrukkers zijn …
Superman Red son
€ 17.99 (DC comics)
Millar – Johnson – Plunkett
Batman beyond – batgirl beyond
€ 14.99 (DC comics)
Beechen – Archer – Peterson – Wu
Guardians of the galaxy - comic avengers
€ 19.99 (Marvel)
Bendis – mcNiven
Batter up, Charlie Brown!
€ 9.99 (Fantagraphics)
Schultz
Hidden
€ 16.99 (First second)
Dauvillier – Lizano – Salsedo
De holocaust bekeken vanuit de ogen van een klein meisje, dat verborgen wordt
gehouden door vrienden en buren terwijl haar ouders naar de concentratiekampen
worden gebracht… mooi!

- ENGELSTALIGE MANGA-

Battle royale remastered (novel).
€ 16.99 (Haikasoku)
Takami
Naruto 65
€ 9.99 (Viz)
Takami
Megatokyo vol 1-3
€ 19.99 (Darkhorse)
Gallagher
Knights of Sidonia
€ 12.95 (vertical)
Tsutomu Nihei
Deadman Wonderland vol 2
€ 9.99 (viz)
Kazuma Kondou
Bleach vol 60
€ 9.99 (viz)
Tite kubo
Dragonball Full colour vol 2
€ 19.99 (Dark Horse)
Koike - Kojima
Lone wolf and cub omnibus vol 4
€ 19.99 (viz)
Toriyama
Absolute aanrader!
Starting point 1979-1996
€ 16.99 (Studio Ghibli)
Hayao Miyazaki
Novel over het leven en werk van de meester van Japanse animatie…

- ENGELSTALIG -

New York Postcards
€ 14,95 (D&Q)
Adrian Tomine
Hi Fructose
€ 7.95 – Contempory art magazine vol 31
Fatima – The blood spinners
€ 19.99
Gilbert Hernandez

Bezoek ook onze koffiebar !

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 :
dinsdag – woensdag : 12.00u. tot 18.00u.
donderdag , vrijdag en zaterdag : 10.00u. tot 18.00u.
zondag en maandag : GESLOTEN
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

