OKTOBER 2013
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 –

Regels van de zomer
14,95 € HC (Querido)
Shaun Tan
Shaun Tan (De aankomst, Het ding en ik, …) liet zich inspireren door zijn eigen
jeugdherinneringen. Hij was de jongste van twee broers. In dit boek geeft hij
enkele gouden regels mee die je nodig hebt om de zomer goed door te komen. Een
boek voor jong en oud, met zoals steeds fantastische illustraties ! AANRADER !!
Roodbaard 2
24,95 € HC (Sherpa)
Hubinon – Charlier
Dit boek bundelt 3 verhalen: De kapitein zonder naam, Het brandmerk van de
koning en Muiterij op ‘De Oceaan’.

Kuifje – Uit de geheime archieven van Hergé
39,00 € HC (Lannoo)
Hergé
Dit boek geeft een volledig overzicht weer van de werken van Hergé. Van Kuifje tot
Kwik en Flupke en meer. Met nooit eerder gepubliceerd materiaal, inzichten in de
inspiratiebronnen van Hergé en nog veel, veel meer…

Ekhö de spiegelwereld 1 – New York
8,90 € SC of 16,90 € HC (Uitgeverij L)
Arleston – Barbucci
Fourmille is op weg naar New York. Op het vliegtuig wordt ze aangesproken door
een eekhoorn die haar zegt de erfenis van haar tante aan te nemen. Plots wordt
het vliegtuig door de bliksem geraakt en Fourmille raakt het bewustzijn kwijt. Als
ze terug wakker wordt is ze nog steeds op weg naar New York, maar ze vliegt nu
met een draak. New York is veranderd in een fantasy – wereld… Van de hand van
Arleston (Trollen van Troy, Lanfeust, …)
Huurlingen 3 – Drakenoog
8,90 € SC (Uitgeverij L)
Jarry – Deplano – Fabris
Dirkjan 19
7,95 € SC (Mandarijn)
Retera
Asterix 35 – Asterix bij de Picten
6,49 € SC (Les editions Albert René)
Ferri – Conrad
Claire 24 – Hartsgeheimen
6,95 € SC (Divo)
Van der Kroft – Van Die - Geradts

-U.S. IMPORT COMICS-

Great showdowns – The return
14,95 € HC (Titan Books)
Scott C – Wright
We vieren de terugkeer van de ontmoetingen tussen de favoriete filmfiguren van
auteur Scott C. Steeds weer zien we goedaardige confrontaties in dit tekstloze
boek.
Tibonom
15,00 € SC (Editions Trip)
Mavreas
Een boekje over spirituele verlichting. Wie denkt dat dit niet grappig kan zijn,
moet dit boek dringend doornemen…
Courtney Crumrin 4 – Monstrous Holiday
24,99 € HC (Oni Press)
Naifeh
Palookaville 21
21,95 € HC (D + Q)
Seth
The unemployment adventures of Aqualung
14,95 € TP (Arcana)
Rhodes – Fontana – Schumacher – Tamanaha
Agent Aqualung heeft gedurende 75 jaar het land beschermd tegen
bovennatuurlijke krachten. Hij maakte deel uit van ‘de 88’, een geheime groep
binnen Defensie. Maar nu wordt deze groep ontmanteld en staat hij op straat.
Aqualung moet nu proberen om zich aan te passen aan de gewone wereld en om
werk te vinden. Zijn oude vijanden zijn hem echter nog niet vergeten…
Law of the desert born
25,00 € HC (Bantam)
L’amour
Dit boek is de eerste adaptatie van het werk van verteller L’amour. Het is een
zwarte thriller die zich afspeelt in Nieuw Mexico, anno 1887.

Century West
7,99 € TP (Image)
Chaykin
Century was een klein, slaperig gehuchtje in Texas. Maar dat veranderde toen de
19e eeuw aanbrak. Auto’s, vliegtuigen, de telefoon, en de film. Niets zou nog
hetzelfde zijn.
Lost Vegas
14,99 € TP (Image)
McCann – Lee
Een gokker die slaaf geworden is heeft 24 uur om alles op alles te zetten en de
grootste roof te plegen die de wereld ooit gezien heeft…

Five Ghosts 1 – The haunting of Fabian Gray
9,99 € TP (Image)
Barbiere – Mooneyham
Na een dramatische ontmoeting met een mystiek artefact, is Fabian Gray bezeten
door vijf literaire geesten. Hij kan nu beschikken over hun unieke gaven…
Mind the Gap 3 – Out of Bodies
14,99 € TP (Image)
McCann – Esquejo – Basri – McDaid
Crossed – 2013 Special
5,99 € SC (Avatar)
Spurrier – Andrade
Speciale uitgave in single issue format.
Uber 1
34,99 € HC (Avatar)
Gillen – White
1945. De oorlog is bijna voorbij. Maar plots duiken er nazi’s op met superkrachten
en alles lijkt te veranderen. Dit boek brengt een alternatief verloop van de
geschiedenis.
The art of Charlie Adlard
39,99 € HC (Image)
Adlard
Dit boek brengt de kunst van Adlard (The Walking Dead) in beeld. Met
commentaren van Robert Kirkman, …

Marvel Zombies – The complete collection 1
34,99 € TP (Marvel)
Millar – Kirkman – Hudlin – Land – Phillips – Breitweiser – Portela
Star Wars 1 – In the shadow of Yavin
19,99 € TP (Dark Horse)
Wood – D’Anda
Na de vernietiging van de Death Star zijn de rebellen op zoek naar een nieuwe
uitvalsbasis. Maar het Rijk lijkt elke beweging te kunnen voorspellen. De conclusie
is duidelijk, er is een spion in hun midden…
Star Wars Dark Times 6 – Fire Carrier
18,99 € TP (Dark Horse)
Stradley – Guzman
Thor – The dark world Prelude
14,99 € TP (Marvel)
Kyle – Yost – Gage – Medina – Eaton
Adaptatie van de film…

The Black Beetle 1 – No way out
19,99 € HC (Dark Horse)
Francavilla
1941. Amerika maakt zich op voor de oorlog. Dit gaat samen met de opkomst van
criminele organisaties die hun geld verdienen met nachtclubs, prostitutie en drugs.
Nazi spionnen bestuderen mysterieuze artefacten op Amerikaanse bodem. Twee
maffiabazen ontmoeten elkaar om een wapenstilstand te bespreken, maar tegelijk
wordt een café opgeblazen. De explosie doodt het merendeel van de
georganiseerde misdaad in Colt City. Wie heeft dit gedaan? Een vraag voor de
Black Beetle…
Wolverine Max 2 – Escape to L.A.
17,99 € TP (Max)
Starr – Ruiz – Jacinto – Mogorron – Boschi

The Joker – Death of the Family
29,99 € HC (DC)
Capullo – Plascencia
Brengt een overzicht van het bewind van The joker van de pagina’s van Batman
detective Comics, Batman and Robin, Batgirl, Suicide Squad, Nightwing, red Hood
and the Outlaws, Teen Titans en Catwoman.
Catwoman 3 – Death of the Family
16,99 € TP (DC)
Nocenti – Sandoval
Green Lantern 2 – The revenge of the Black Hand
16,99 € TP (DC)
Johns – Mahnke – Van Sciver

-MANGA-

The Flowers of Evil 7
10,95 € TP (Vertical)
Oshimi
Knights of Sidonia 5
12,95 € TP (Vertical)
Nihei
Attack on Titan 5
10,99 € TP (KC)
Isayama
Negima Omnibus 8
19,99 € TP (KC)
Akamatsu
Animal Land 8
10,99 € TP (KC)
Raiku

Dive in the Vampire Bund 1
13,99 € TP (Seven Seas)
Tamaki
Spin-Off van Dance in the Vampire Bund. De Vampire Bund is een vredig eiland dat
Bevoljt wordt door vampiers. Overdag is het een populair toeristisch oord.
Twee tieners, Garcia en Masaki, begeven zich ’s nachts in de straten in de hoop een
vampier tegen te komen die Masaki zou turnen. Helaas wordt Garcia geturnd…
Dive in the Vampire Bund 2
13,99 € TP (Seven Seas)
Tamaki
Love in Hell 1
11,99 € TP (Seven Seas)
Suzumaru
Senkawa is een twintiger die na een avondje drinken valt en sterft. Hij komt terecht
in de hel waar hij zijn gids ontmoet, een sexy duivelin. Kan hij zich focussen en
boeten voor zijn aardse zonden of zal hij eeuwig in verleiding blijven…?
Jack the Ripper 5 – Hell Blade
11,99 € TP (Seven Seas)
Yoo

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

