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Nieuwsbrief IV

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

- NEDERLANDSTALIG –

Walking Dead 16 NL – De wijde Wereld.
Kirkman – Adlard - Rathburn
19,99 € hc (Silvester)
Langzaam wordt het weer wat rustiger in de Alexandria gemeenschap. Maar
wanneer Abraham en Michonne iemand tegenkomen die van nergens bang blijkt te
zijn moeten ze al snel terugdenken aan de Gouverneur.Hierdoor wordt Rick zijn
vertrouwen al snel op de proef gesteld! Nederlandstalig vervolg van deze
bloedstollende zombie-reeks!!

Walking Dead 17 NL – Vrees het ergste.
Kirkman – Adlard – Rathburn
19,99 € hc (Silvester)
Nederlandstalig vervolg van deze bloedstollende zombie-reeks!

De Verborgen Geschiedenis 24 – De onbekende oorlog.
Pécau – Kordey – O’Grady
16,95 € hc (Silvester)
De Amerikaanse ambassade wordt op 18 april 1983 zwaar getroffen door een
bomaanslag.Erlin en een CIA-agent overleven de klap en geraken al snel
geïnteresseerd in een rijke jongeman uit Saoedi-Arabië, een zekere Osama Bin
Laden….

Een paar stappen naar het licht 3 – Reizigers uit een andere wereld.
Bruno Marchand
16,95 € hc (Silvester)
Sinds haar kindertijd vinden er in het leven van Marianne “speciale
gebeurtenissen” plaats en dit steeds na 7 jaar en 5 maanden. Het lot brengt haar
samen met haar vriend Peter ver weg van huis. Een zoektocht volgt naar een
Nepaleese man, ex-soldaat, die al 20 jaar blijkt verdwenen te zijn. Er zijn weinig
aanwijzingen maar toch brengt het Toeval hen op het juiste pad…. Voor
liefhebbers van het werk van Juillard en Cosey!!
Ook delen 1+2 verkrijgbaar in een voordeelpakket voor € 29.95-!!
D 2 – Lady D’Angerès.
Ayroles – Maïorana – Leprévost
16,95 € hc (Silvester)

Vanuit de Londense mist tot in de nevelen op de heide volgen Richard Drake
en de bijzondere Mister Jones het spoor van Lord Faureston. Is de
verontrustende Dandy echt een vampier? Een ding is zeker: sinds zijn
aanval op Miss Lacombe lijkt de jonge vrouw weg te zakken in het duister.
De klopjacht wordt heftiger en de jagers ontmoeten een geduchte
concurrent: de mysterieuze Lady d’Angerès.
Van de scenarist van “Sabels en Galjoenen” en “Garulfo”!
Requiem de Vampierridder 11 – Oude Liefde.
Mills – Ledroit
7,95 € sc (Prestige)
Voor liefhebbers van het zwaardere science-fiction genre!! Beide auteurs zijn
gekend in het genre met reeksen als “Sha” en “Xoco”.

Roodbaard 1 – De schrik van de zeven zeeën.
19.95 € hc (Uitgeverij Sherpa)
Hubinon - Charlier
Klassieker onder de piraten strips!! Tijdelijk aan introductieprijs!!OP=OP!
Er komt ook een speciale luxe-edite op heel kleine oplage. Vermoedelijke prijs : €
75,00- Inclusief piezografie van een originele voorplaat van Hubinon!! Reserveer
nu!!

Turpin 1 – Over struikrovers en piraten.
7,99 € sc (Uitgeverij Stripgilde)
Claeys – Van den Broek
Komische avonturenstrip! Tekenaar Van den Broek is vast medewerker van Studio
Jan Kruis waar hij zijn bijdrage levert aan Jan,Jans en de Kinderen.

De Verschrikkelijke verhalen van de Mini Dino’s.
9,95 € paperback (Leopold)
Gary Northfield
Super schattige uitgave over een bende minidinosauriërs! Reis terug in de tijd met
deze mini helden en neem zeker ook je kindjes mee op avontuur!!

De Kat van de bakker.
13,90 € hc (De Harmonie)
Posy Simmonds
Een kostelijk prentenboek over een brutale bakker, een kat en een heleboel
vrolijke muizen! Door de Engelse striptekenaar Posy Simmonds (Tamara Drewe).

Jack Slender – Kwadraat Vier.
7,99 € sc (Uitgeverij Stripgilde)
Vos – Ritstier

IN PROMOTIE
Lanfeust van Troy boek 1+2/3+4
19,99 € hc (Uitgeverij L)
Arleston – Tarquin
Deze gebundelde verhalen van Lanfeust van Troy nu in tijdelijke promotie!!
Boek 1+2 kopen 3+4 GRATIS erbij!!!
Lanfeust van Troy boek 5+6/7+8
19,99 € hc (Uitgeverij L)
Arleston – Tarquin
Deze gebundelde verhalen van Lanfeust van Troy nu in tijdelijke promotie!!
Boek 5+6 kopen 7+8 GRATIS erbij!!!
Lanfeust van Troy – Cixi van Troy 1-2-3
14,95 € sc (Uitgeverij L)
Arleston – Vatine
Pakketpromotie – tijdelijke aanbieding!OP=OP!!

De Fijnproever – Een raamvertelling.
9,90 € hc (Oog&Blik)
Guido van Driel
Tijdelijk in promotie : 9,90 € i.p.v. 15,95 €!!

Cowboy Henk – Far out West
5,00 € hc (Borgerhoff&Lamberigts)
Kamagurka – Herr Seele
Tijdelijk in promotie : 5,00 € i.p.v. 17,50 €!!

Icibus integraal
17,50 € paperback (Oog&Blik/De Bezige Bij)
Rabate
Tijdelijk in promotie : 17,50 € i.p.v. 34,90 €

Pascal Rabaté maakte binnen en buiten zijn thuisland Frankrijk alom furore
met Ibicus, een vierluik over de Russische Revolutie gebaseerd op het
gelijknamige boek van Aleksej Tolstoj uit 1926. Rabaté won er
verschillende prijzen mee en de Ibicus-serie groeide onder stripliefhebbers
uit tot een klassieker. In Ibicus volgen we de lotgevallen van boekhouder
Siméon Nevzorof ten tijde van de Russische Revolutie. Siméon heeft zich
enkele jaren eerder door een zigeunerin de toekomst laten voorspellen: hij
zou rijk worden! Zelfs in de barre Russische jaren bijt hij zich aan de
voorspelling vast, al moet hij over lijken…TOPPER VAN FORMAAT NU AAN
VOORDEELPRIJS!!!
U.S. IMPORT – COMICS - INDEPENDENT

Co-MIX – A retrospective of comics,graphics and scraps.
39,95 € hc (Drawn&Quarterly)
Art Spiegelman
Prachtige uitgave met retrospectieve over Spiegelman’s werk. Beginnende van zijn
zelfgepubliceerd werk tot zijn illustratief werk voor verschillende magazines. De
auteur van het meesterwerk “Maus” bleef zich steeds heruitvinden, niet alleen op
het vlak van comics maar ook met toonaangevende illustratie!! Voor de liefhebbers
van Amerikaanse underground.
Madwoman of the sacred heart.
29,95 € hc (Humanoids)
Moebius – Jodorowsky
Eén van de persoonlijkste werken van legendarische tekenaar Moebius!! Alan
Mangel heeft het allemaal, professor aan de Sorbonne,getrouwd en gezond. Tot de
dag dat hij alles verliest…..

The Stuff of legend book 4 – The toy collector.
16,95 € TPB (Third world studios)
Raicht – Smith
Een sprookjesachtig décor in het jaar 1944. De boogeyman probeert de spelers uit
het spel te manipuleren en zo onverwoestbare soldaten voor een machtig leger bij
elkaar te krijgen!! Voor fans van een feeërieke,verrassende stripwereld!

The Technopriests – supreme collection.
49,95 € hc integraal (Humanoids)
Jodorowsky – Beltran – Janjetov
Het volledige oeuvre van de technovaders nu in een Engelse import versie!!
Een alternatief voor de reeds lang uitverkochte Nederlandse delen!!

The Unwritten – Tommy Tayler and the ship that sank twice.
22,99 € hc (DC-Vertigo)
Carey – Gross - Huggins
Het originele verhaal rond Tommy Tayler dat verloren ging is nu verkrijgbaar in
deze speciale editie!

Stumptown vol.2
29,95 € hc (Oni Press)
Rucka – Southworth

Batwoman – the new 52 vol.2 – To drown the world.
14,99 € TPB (DC-comics)
Williams – Blackman – Reeder – Mc Carthy
Tekenaars van dienst : Reeder (Madame Xanadu) en McCarthy (Batman – Gates of
Gotham)…

The superior Spider-man vol.1 – My own worst enemy.
17,99 € TPB (Marvel)
Slott – Stegman – Camuncoli
Eerste tradepaperback met issues 1 tot 5 gebundeld.

Juxtapoz 153
5,99 €
Special cover with Tom Waits.
Toonaangevend tijdschrift met illustratie en schilderkunst. Dze editie: Dan
Hillier,Low Bros en Tom Waits.

KALENDERS

Bunny Suicides Calender 2014 – Big
13,95 € groot formaat (Teneues)
Andy Riley

Bunny Suicides Calender 2014 – Small
6,95 € klein formaat (Teneues)
Andy Riley

Bunny Suicides Calender 2014 – Diary
13,95 € agenda+kalender (Teneues)
Andy Riley
De meest grappige konijnen ontsproten aan het brein van Andy Riley. Wil je al
eens glimlachen s’ochtends,schaf je nu de kalenders voor 2014 aan!! OP=OP!!
Wees er dus snel bij….

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

