NOVEMBER 2013
Nieuwsbrief IIII

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

-AGENDAOPENDEURDAG IN DE STRIPKEVER OP ZONDAG 1 DECEMBER VAN 13 TOT 18.00u.!!
MET EXTRA KORTINGEN:
-

20% OP ONZE STOCK U.S. IMPORT-COMICS-GRAPHIC NOVELS-MANGA!!
15% OP ONZE STOCK NEDERLANDSE STRIPS

NIET OP NIEUWIGHEDEN!!!!!!!!(uitgaven laatste 3 maand)
NIET CUMULEERBAAR MET KLANTENKAART,REEDS GEGEVEN KORTING,RAMPSJ,
TWEEDEHANDS,KADOBON EN ANTIQUARIAAT!!!!!!

In onze rubriek “In de kijker” kan je een review lezen van een opkomende nieuwe U.S.
comic-reeks of one-shot
Deze bijdrage werd ons afgeleverd door de mensen van “Vanishing Point Chronicles”, een
liefhebbers site met comic-,film- en TV-serie reviews!!
Check zeker ook hun website:
http://vanishingpointchronicles.com/

- IN DE KIJKER -

The unemployment adventures of Aqualung
14,95 € TPB (Arcana Studio)
Rhodes – Fontana - Schumacher
Review kan je hier lezen : http://vanishingpointchronicles.com/?p=4683

- NEDERLANDSTALIG –

Moeder Oorlog 4 – Requiem.
19,95 € HC (Daedalus)
Kris - Maël
Luitenant Vialette ontdekt via zijn geliefde Eva dat Peyrac,die in 1915 verdween,
als krijgsgevangene vastgehouden wordt en nog steeds in leven is. Vialette start
opnieuw een onderzoek. Prachtige tekeningen van Maël maken dit verhaal tot een
ware herdenking aan de Eerste Wereldoorlog. AANRADER!!

Troje 2 – Het geheim van de Talos.
17,95 € HC (Daedalus)
Jarry – Ardisha
Voor liefhebbers die de sfeer van De Trojaanse oorlog willen opsnuiven…

Inlandsis 2 – Broer van mijn hart,zus van mijn bloed.
17,95 € HC (Daedalus)
Betbeder - Frichet
Tweede deel over Islandsis, een uitgestrekt gebied van ijs ver achter de bekende
zeeën,waar de mensheid zich niet geplaatst heeft aan de top van het dierenrijk…
Een stripreeks met een eigen smoel waarin het aparte tekenwerk van Frichet de
sfeer bepaald.

Bloedkoninginnen: Eleonora 2 – De zwarte legende.
17,95 € HC (Daedalus)
Delalande – Gomez
Tweede deel in een nieuwe collectie over de machtigste vrouwen ter wereld
doorheen de tijd…

Ze waren met Tien 5 – Omerta.
17,95 € HC (Daedalus)
Eric Stalner
Jean-Baptiste Grassien leidt samen met zijn gezin een teruggetrokken leven op het
eiland Corsica, ver weg van alle kwellingen uit zijn verleden. Maar al snel worden
Grassien en zijn gezin geconfronteerd met een Corsicaanse bloedwraak…..
Deze reeks werd overgenomen van 12Bis door uitgeverij Daedalus!!

De clan van de draak 4 – De voorspelling.
8,95 € SC (Daedalus)
Corbeyran - Suro

De zang van de vampiers 14 – Ontvoeringen.
8,95 € SC (Daedalus)
Corbeyran - Guernineau

Dierenriem 9 – De reis van de boogschutter.
8,95 € SC (Daedalus)
Corbeyran – Malisan

Wolf
17,95 € HC (Daedalus)
Boisserie – Vanier – Stalner
Een ijskoud avontuur in het hoge noorden van Siberië, tussen nomadenstammen
die al eeuwenlang volgens de natuurwetten leven en de moderne wereld die hun
bestaan bedreigt…..

De strijd van het vuur 1 – In de nacht der tijden.
8,95 € SC (Daedalus)
Roudier – Champelovier

Drakko 2 – De nevel van de slangen.
17,95 € HC (Daedalus)
Mangin – Gajic

De Killer 12 – De hand die voedt.
12,50 € HC (Casterman)
Matz – Jacamon
De killer is weer aan het werk gegaan, maar na een vakkundig uitgevoerde
eliminatie van een CIA-agent trekt hij net iets te hard de aandacht….
Ijzersterkte suspense in een unieke vertelstijl….AANRADER!!

Africa Dreams 3 – Die goede meneer Stanley.
14,50 € HC (Casterman)
Charles – Bihel
Derde deel van de kroniek van de blinde uitbuiting van Afrika aan het begin van de
twintigste eeuw.

Oorlog en Liefde 6 – Het eerloze leger.
14,50 € HC (Casterman)
Beuriot – Richelle
Langverwacht nieuw deel uit deze historische oorlogsreeks.

Last man 3
14,50 € SC (Casterman - Kstr)
Balak – Sanlaville – Vivès
Bastien Vivès bewees reeds in vorige uitgaven ( De smaak van chloor, Polina…)
een straffe jonge auteur te zijn!AANRADER!!

De smaragdridders 4 – De bliksemjongen.
7,95 € SC (Casterman)
Robillard - Oger

Juarez
19,95 € HC (Medusa)
Sergeef – Rouge
Juarez,Mexicaanse grensstad, één van de meest criminele en gevaarlijke steden
ter wereld. Gaël Garcia Morales is er op zoek naar zijn vermiste zus. De vrouw was
kort voor haar verdwijning nog actief lid van “Esperanza”, een vereniging die actie
voert tegen drugdealers en corrupte agenten…..

Phoenix 1 – Afwezigen.
16,95 € HC (Medusa)
Gaudin – Peynet
Op een ochtend verspreid een mysterieus en intens licht zich in enkele seconden.
Vanaf dan is het leven van inwoners niet meer dezelfde en blijkt hun geheugen te
zijn gewist…

Godenschemering 4 – Brunhilde.
16,95 € HC (Medusa)
Jarry – Djief – Héban

De schilden van Mars 3 – Semiramis.
14,95 € HC (Glenat)
Chaillet – Gine

Paradox 1 – De oneindige mens.
7,50 € SC (Glenat)
Convard – Bidot

Bankgeheimen USA 6 – Rode maffia.
12,95 € HC (Glenat)
Richelle – Hé

Edelweiss 3 exclusiefpakket
49,95 € HC (Silvester)
Yann – Hugault
Dit pakket bevat Edelweiss 3+Pin-up wings in display met exclusieve ex-libris
(gesigneerd!). Reserveer als liefhebber van deze reeks, beperkte oplage OP=OP!!

Edelweiss 3 verzamelaarspakket
39,95 € HC (Silvester)
Yann – Hugault
Dit packet bevat Edelweiss 3+Pin-up wings in display met 3 prenten.
Reserveer als liefhebber van deze reeks, beperkte oplage OP=OP!!

Edelweiss 3 – Walburga.
16,95 € HC (Silvester)
Yann – Hugault

Verborgen Geschiedenis 25 – De pauw-engel.
16,95 € HC (Silvester)
Pécau – Kordey – O’Grady

De Regelaar 4 – 666 I.A.
7,95 € SC (Arboris)
Corbeyran – Moreno

In de niet zo verre toekomst heeft de mensheid zich door vervuiling en het
stijgen van de waterspiegel noodgedwongen teruggetrokken tot een klein
aantal overgebleven woongebieden. Officieel benoemde ‘regelaars’ zorgen
ervoor dat het bevolkingsaantal stabiel blijft. Aristide Nyx is een van de
beste regelaars, maar door een hartziekte is hij ten dode opgeschreven.
Zolang zijn lichaam nog werkt gaat hij door met doden, tot hij de opdracht
krijgt een moordenares uit te schakelen en dat zijn jeugdvriendin Ambrosia
blijkt te zijn. Vanaf dat moment begint de ‘moordmachine’ te haperen.
Knappe steampunk-reeks!!AANRADER!!

Het land van langvergeten 14 – De macht van de stenen.
7,50 € SC of 14,95 € HC (Arboris)
Makyo – Laval

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

