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Nieuwsbrief V

!!! WINNAAR PRIJSVRAAG HET WOLKENVOLK !!!

Om dit pakket te winnen moesten jullie antwoord geven op volgende vragen :
Het wolkenvolk woont op een zwevend eiland. Vanwaar halen ze de energie om te kunnen zweven?

Antwoord: Uit Etherpompen. De Ether is de adem van draken.
Uit welk filmgenre haalde bedenker Kai Meyer zijn inspiratie om Het Wolkenvolk te maken?

Antwoord: Het Wuxia – genre.
We kregen verschillende juiste inzendingen, maar er kan maar 1 winnaar zijn.
Uit de trekking kwam PETER D’HOLLANDER boven als winnaar. Proficiat Peter !!!
Hou zeker onze volgende nieuwsbrieven in het oog, we zullen op regelmatige basis
wedstrijden uitschrijven met leuke stripprijzen !!!

- NEDERLANDSTALIG –

Valentine Pity
Benn
29,99 € hc (Saga)
Valentine is de enige dochter van rijke ouders. Ze heeft echter geen boodschap
aan de verwachtingen die het Bourgeois-leven met zich meebrengt. Valentine leeft
haar leven zoals zij het wil, vrij en ongebonden. Dit verhaal vormt een
maatschappelijk en menselijk avontuur…
Het vervloekte kind 1 – De kaalkoppen
Monin - Galandon
7,99 € sc (Saga)
Softcover versie van het eerste deel van dit geweldige verhaal ! AANRADER !
Het vervloekte kind 2 – Het O-teken
Monin - Galandon
7,99 € sc (Saga)
Softcover versie van het tweede deel van dit geweldige verhaal ! AANRADER !
Bernard Prince Integraal 1
Hermann - Greg
65,00 € hc (Saga)
Zwart-wit bundeling, gedrukt op 400 exemplaren. Met genummerde en
gesigneerde ex-libris !!!
Succubus 3 - Eanna
Mosdi - Acciarino
7,99 € sc (Saga)
Softcover versie.
Block 109 - 4 – Rode Ster
Brugeas - Toulhoat
19,99 € hc (Saga)
We volgen 3 Franse piloten ten tijde van de inval van Duitsland in Rusland…

Mao’s Mussen
Hoek
17,90 € sc (Oog en Blik)
Mao geeft opdracht om alle mussen uit te roeien omdat ze de oogst opeten.
Vogelliefhebber Dong Tjong krijgt de opdracht om katapulten te maken om de
mussen mee te doden, maar weigert dit en zet zo zijn leven op het spel…
Geronimo Stilton 9 – De strijd om de Eifeltoren
7,95 € sc (Geronimo Stilton)
Bloemlezing en andere verhalen
7,99 € sc (Saga)
Ribbedebie en andere verhalen
7,99 € sc (Saga)
Arcadia Archief 23 – Jessie Jane: Flirt in Winchester
Mazel - Frydman
19,95 € hc (Arcadia)
Uit de archieven van Vandersteen 11-15
Vandersteen
100,00 € hc (Adhemar)
-ENGELSTALIG –

Bluesy Lucy
Catel - Grisseaux
24,95 € hc (Humanoids)
Lucy is single en is net 30 geworden. Ze wordt omringd door getrouwde of
verloofde vrienden en voelt zich het buitenbeentje. Ze is vastbesloten om ‘de ware’
te ontmoeten en begint met het analyseren van kandidaten wat leidt tot hilarische
toestanden…
Child of Tomorrow
Feldstein
28,99 € hc (Fantagraphics)
Dit boek brengt een aantal korte verhalen van Feldstein die bekend werd voor zijn
science-fiction comics midden jaren 1900. In zijn verhalen heeft hij het oa over
atoomoorlogen, verschrikkelijke monsters, maar ook identiteit.

Strangers in Paradise omnibus 1+2
Terry Moore
100,00 € hc (Abstract Studio Comics)
Prachtige uitgave van deze reeks die bekroond werd met een Eisner-award. We
volgen de relatie tussen 2 vrouwen en een vriend. Naarmate het verhaal zich
ontplooid komen we in een driehoeksrelatie terecht die ingewikkelder en
ingewikkelder wordt. De personages worden dieper uitgewerkt en het verhaal
neemt onverwachte wendingen. Met gesigneerde ex-libris !
Chew 7
Layman - Guillory
12,99 € tp (Image)
Invincible compendium 2
Kirkman – Ottley - Walker
64,99 € tp (Image)
Bundelt issues 48-96.

Justice League dark 1 – In the dark
Milligan - Janin
14,99 € tp (DC)
Dragon Age 3 – Until we sleep
Gaider – Freed - Hardin
14,99 € hc (Dark Horse)
BTVS Season 9: Willow - Wonderland
Parker – Gage – Ching - Whedon
17,99 € tp (Dark Horse)
The new avengers 5
Bendis – Deodato – Gaydos – Pacheco - Oeming
19,99 € tp (Marvel)
The Avengers – Complete Collection 2
Johns
29,99 € tp (Marvel)
The superior spider-man 2 – A troubled mind
Slott – Ramos - Stegman
17,99 € tp (Marvel)

- MANGA -

Battle Angel Alita Last Order – Omnibus 2
Kishiro
19,99 € tp (KC)
Ikigami 9
Mase
12,99 € tp (Viz)

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

