OKTOBER 2013
Nieuwsbrief III

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 –

De Glazen Degens 3 – Tigran.
17,95 € HC (Daedalus)
Corgiat - Zuccheri
De jonge Yama blijkt de sleutel in handen te hebben om te ontsnappen aan een
apocalyptische catastrofe. Ze tracht 4 degens uit een andere dimensie samen te
brengen en op die manier een totaal uitdoven van de zon te vermijden….
Prachtig in beeld gebracht door Laura Zuccheri. Aanrader!!!

Durandal 4 – Het mark Bretagne.
17,95 € HC (Daedalus)
Jarry - Lemercier
Charlemagne heeft de Angelsaksen verslagen en hun heidense god Yrminsull
verworpen. Ambroise,drager van het zwaard Durandal, is hierbij omgekomen. De
enige echte erfgenaam voor het zwaard blijkt Roelant te zijn. Laatste deel van
deze eerste cyclus!

Samoerai Legenden 1 – Furiko.
8,95 € SC (Daedalus)
Di Giorgio – Genet - Mormile
Een nieuwe spin-off rond de lopende Samoerai- reeks , waarin de geschiedenis van
een aantal sleutelpersonages uit de doeken wordt gedaan! Voor fans van de
lopende Samoerai reeks!!

De Roos en het Kruis 5 – Het geheime genootschap.
8,95 € SC (Daedalus)
Jarry – Richemond - Popescu
Ontdek het avontuur van Johann Friedrich Böttger. Wanneer Europa er een nieuw
koninkrijk bij krijgt,dat van Pruisen, dreigt zijn lot een heel andere wending te
nemen…. Deze reeks is meer dan de moeite waard en wordt een tikkeltje
ondergewaardeerd…Geef het een kans!!

Alamo 2 – Een rode dageraad.
17,95 € HC (Daedalus)
Dobbs - Perovic
In de collectie 1800.

Dierenriem 8 – De techniek van de schorpioen.
8,95 € SC ( Daedalus)
Corbeyran - Defali

Isabelle 1 – De wolvin van Frankrijk.
17,95 € HC(Daedalus)
Gloris - Calderon
Een nieuw tweeluik in de collectie “Bloedkoninginnen” van de auteurs van De
Wegen van de Heer!

Legioen- Kronieken van Legioen 3
17,95 € HC ( Daedalus)
Nury – Alberti – Xiaoyu - Tirso

Legioen- Kronieken van Legioen 4
17,95 € HC ( Daedalus)
Nury – Alberti – Xiaoyu – Tirso - Henninot
Slotdeel van deze Saga reeks waarin de tekenaar van “Carthago” voor een aantal
pagina’s zijn kunnen toont!!

Neanderthaler 1 – Het jachtkristal.
8,95 € SC (Daedalus)
Roudier

Het Orakel van de maan 2 – Venetiaanse minnaars.
9,50 € SC (Glenat)
Lenoir – Griffo - Rodolphe
In het Venetië van de zestiende eeuw geeft Giovanni zich uit voor een edelman en
laat zich Da Silva noemen. Hij onderricht lessen filosofie en geeft astrologisch
advies. s’Nachts beklimt hij de daken om bij de mooie Elena te kunnen zijn….
Voor liefhebbers van o.a. “De Schorpioen” en “Giacomo C”.

Ars Magna 2 – Transmutaties.
9,50 € SC (Glenat)
Alcante - Jovanovic
In navolging van Indiana Jones, een nieuwe reeks over schatzoeken en Nazi’s. Het
geheim van een magisch artefact “Ars Magna” wordt stilletjes aan door scenarist
Alcante onthuld !

Black Crow vertelt – De expeditie van La Pérouse.
14,95 € HC (Glénat)
Jean-Yves Delitte
Spin-off van de bestaande Black Crow reeks. De liefhebber van Belem,De Havik zal
zijn hart kunnen ophalen tussen de woeste golven van de zee….

Apostata 5 – Caesar Augustus.
7,95 € SC (Medusa)
Ken Broeders
Julianus slaagt erin om Gallië te redden van barbaarse invallen en wordt door zijn
soldaten uitgeroepen tot Caesar Augustus… Ken Broeders is zo een supertalent
vanuit de buurt(Antwerpen).Nadat hij Standaard uitgeverij verliet kwam hij
terecht voor deze reeks bij uitgeverij Medusa.Een terechte blijver!!!

Chateaux Bordeaux 3 – De amateur.
16,95 € HC (Medusa)
Corbeyran – Espé
Nadat Alexandra Baudricourt erfgename wordt van het wijnlandgoed “Le Chêne
Courbe” wordt ze al snel het doelwit van hebzucht,bedrog en intriges…. Voor
liefhebbers van “De Meesters van de Gerst”.

Bowen 2 – De man van overground 9.
7,95 € SC/ 16,95 € HC (Medusa)
Gil Formosa
Wees er snel bij voor de HARDCOVER editie,beperkt in oplage. OP=OP!!

Saria 2 – De Engelenpoort.
7,95 € SC/ 16,95 € HC (Medusa))
Dufaux - Federici
Fantasy reeks waarvan het eerste deel werd opgestart door tekenaar Serpieri.
Orlando lijdt aan een vreemde ziekte dat hem stilaan in een monster doet
veranderen. Tevens wordt hij door het leger van de Doge vastgehouden en
gemarteld. Maar Saria is er vast van overtuigd om hem te redden….

Ijs de Legende 2 – Wraak.
7,95 € SC/ 16,95 € HC (Medusa)
Istin – Medadov

Elsie en Mairi
19,99 € HC (Lannoo)
Ivan Andriaenssens
Elsie Knocker en Mairi Chisholm,twee Britse vrouwen,delen lief en leed tijdens de
Grote Oorlog. Met hun echte vriendschapsband slagen zij erin hun eigen
verbandpost op te richten nabij de frontlinie van Pervijze,een landelijk dorp in de
provincie West-Vlaanderen….
Na “Afspraak in Nieuwpoort” brengt Adriaenssens opnieuw een verhaal uit de
slopende oorlogsjaren en brengt de bestaande vrouwelijke hoofdrolspelers terug
tot leven…

Lefranc 24 – Het geheim van Stalin.
6,95 € SC (Casterman)
Jacques Martin – Régric - Robberecht

Canardo 22 – De oude eend en de zee.
11,50 € HC (Casterman)
Sokal

Universal War Two 1 – De tijd van de woestijn.
17,95 € HC (Casterman)
Bajram
Een nieuwe cyclus in de Universal War One reeks. Je kan het science-fiction
universum van Bajram ook onafhankelijk lezen van de eerste reeks!!

De Reizen van Alex – Babylon.
7,50 € SC (Casterman)
Ruffieux – Deckers – Martin

Doel
39,00 € HC (Oogachtend)
Jeroen Janssen
Poderdorp Doel,aan de noordgrens van Vlaanderen, moet plaats maken
voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. En niet alle Doelenaars
hebben zich neergelegd bij deze overheidsbeslissing….
Jeroen Janssen was in 2012 en 2013 dorpstekenaar van Doel. Hij bracht er
tal van uren door bij dag en nacht met zijn schetsboek binnen handbereik.
En zo ontstond een aangrijpend verhaal over de bewoners van dit dorp!

De Familie Doorzon
24,90 € Paperback (Oog&Blik/De Bezige Bij)
Gerrit de Jager – Wim Stevenhagen
Deze overheerlijke reeks uit de jaren 80 wordt nu opnieuw gebundeld
uitgebracht!!

Ivo en de vikingszoon
7,95 € SC (Christelijke tijdschriften B.V.)
Roelof Wijtsma

-U.S. IMPORT COMICS-

Batman The City of Owls Vol.2
16,99 € TPB (DC-Comics)
Snyder – Capullo

I,Vampire Vol.3 – Wave of Mutulation
16,99 € TPB (DC-Comics)
Fialkov – Sorrentino – Blanco

Colder Vol.1
17,99 € TPB (Dark Horse)
Tobin – Ferreyra

Danger Girl – Trinity
17,99 € TPB (IDW)
Hartnell – Royle – Molnar

The Colonized – Zombies vs Aliens
17,99 € TPB (IDW)
Ryall – Moss – Fotos

UXB
19,99 € HC (Dark Horse)
Colin Lorimer

Fairy Tail Comics
19,99 € HC (First Second)
Chris Duffy

Mind MGMT Vol.2 – The Futurist
19,99 € HC (Dark Horse)
Matt Kindt

Lazarus Vol.1 – One
9,99 € TPB (Image)
Rucka – Lark - Arcas

-MANGA-

Triton of the Sea Vol. 1
19,99 € GN
Osamu Tezuka
Wederom een fantastische Engelse publicatie van Tezuka.
De oceaan heeft vele geheimen. Kazuya is er steevast van overtuigd deze te
ontdekken maar stuit op een eigenaardige baby. Triton is een baby
afkomstig van de laatste zee mensen. Een wezentje dat er menselijk
uitziet,maar is dit zo. Al snel beginnen rondom Triton mensen ongeluk te
krijgen! Een onderwater avontuur om nooit meer te vergeten.ABSOLUTE
AANRADER!!!ONTVANG OP DEZE TITEL RECHTSTREEKS 15% KORTING!!!!!
GELDIG VAN 18/10 TOT 18/11/2013!!

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

