JANUARI 2014
Nieuwsbrief I

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

-NIEUWE OPENINGSURENDE STRIPKEVER HEEFT IN 2014 NIEUWE OPENINGSUREN!!!! :
dinsdag – woensdag : 12.00u. tot 18.00u.
donderdag, vrijdag en zaterdag : 10.00u. tot 18.00u.
zondag en maandag : GESLOTEN

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 -

Daredevil Noir TP
14,99 € TP (Marvel)
Alex Irvine – Tomm Coker
Comics Wednesday gaat deze keer dieper in op het comic noir genre!!
Review kan je hier lezen : http://vanishingpointchronicles.com/noir-comicswednesday-daredevil-noir/

- NEDERLANDSTALIG –

Bouncer 9. And Back.
14,95 € HC (Glenat)
Boucq - Jodorowsky
Een nieuw deel in deze geweldige western serie door de scenarist van o.a. De
Metabaronnen , Technovaders en de tekenaar van Maankop, Fre Van der Mugge en
De Janitor ABSOLUTE AANRADER!!
Bouncer delen 1,4,5,6,7 uit het Oog&Blik fonds kan je nu kopen aan extra
voordelige prijs : 4,95 € i.p.v. 14,50 € OP=OP!!!

Vorstenbloed 3. Wolven en Konningen.
15,95 € HC (Glenat)
Jodorowsky - Liu

Waar sprookjes vandaan komen. Pinokkio
16,95 € HC (Glenat)
Bonifay – De Rochebrune
Parijs 1875. Gaston, conciërge in de Opera van Parijs , adopteert de kleine meid
Louise. Zij bezit een onuitputtelijke fantasie. Telkens als ze liegt heeft ze de
gewoonte haar neus aan te raken. Zou het Louise zijn die de vriend van Gastoon,
Carlo Collodi, inspireert voor zijn Pinokkio?

Waar sprookjes vandaan komen. Sneeuwwitje.
16,95 € HC (Glenat)
Bonifay – Meddour
Wanneer de gebroeders Grimm een boek vinden over het leven van een zekere
Otilie zijn ze volledig in de ban van haar verhaal.
Een sneeuwwit meisje dat haar pad kruist met een reus , een beer ,een dwerg…
en een beeldmooie vrouw die haar leven vergiftigt.

Waar sprookjes vandaan komen. Blauwbaard.
16,95 € HC (Glenat)
Bonifay – Duval

Het Derde Testament Julius III. De openbaring hoofdstuk 2.
14,95 € HC (Glenat)
Alice – Montaigne - Dorison

Niklos Koda 11. De dans van de duivel.
7,50 € SC (Lombard – Derde Stroming)
Dufaux – Grenson
Vijf jaar moest het duren voor een vervolg van deze esoterische reeks. Een elfde
deel en tevens het begin van een nieuwe cyclus.

Marina 1. .
9,50 € SC (Dargaud)
Matteo – Zidrou
Nieuwe historische serie van scenarist Zidrou die reeds potten brak met o.a.
Michel, De verhalenverteller en Een mooie reis!

Ravian 22. Herinneringen aan de toekomst.
7,50€ SC (Dargaud)
Mézieres - Christin
Een comeback van deze mythische reeks rond twee tijd-en ruimteagenten, Ravian
en Laureline….
Insiders Genesis 3. Miami’s fever.
7,50 € SC (Dargaud)
Bartoll - Brahy

De Balling. De purperen Koningin.
9,50 € SC (Le Lombard)
Tarumbana – Henscher
Hektor, een legendarische krijger die net terugkeert uit ballingschap, wordt
beschuldigd van de moord op zijn oude vriend Koning Alester. Het ganse
koningrijk zit hem achterna….Lang moest er gewacht worden op dit tweede deel!

Medina 3. De slachtoffers.
9,50 € SC ( Le Lombard)
Dufaux - Elghorri

Vito 1. De andere kant.
17,95 € HC (Daedalus)
Eric Stalner
Het is 1947. Giuseppe is rondtrekkend filmoperateur op het eiland Sicilië. Hij is in
het bezit van een spoel van een amateurfilm met al te vreemde beelden. Een
centaur en een faun zijn te zien in deze film. Hij wordt al snel aangesproken door
een jonge toeschouwer,Vito. Giuseppe heeft geen flauw idee van deze jonge man
zijn identiteit en de deuren naar een andere wereld die hij voor hem zal openen….
Stalner zijn tekenwerk blijft nog steeds boeien. AANRADER!!

Woestijnvalk 2. Hal Far
17,95 € HC (Daedalus)
Zumstein

Dierenriem 11. De vloek van de waterman.
8,95 € SC (Daedalus)
Corbeyran – Gajic

Plankgas 6 – Chapman 3. Roem en drama.
8,95 € SC (Daedalus)
Bernard- Kamenica – Papazoglakis – Paquet

Historische personages – Napoleon Bonaparte 3.
7,50 € SC (Casterman)
Torton – Davoz - Martin

Assassin’s Creed 5. El Cakr.
9,50 € SC of 14,95 € HC (Ballon media)
Corbeyran – Defali

Zombillenium 3. Control Freaks.
7,50 € SC ( Dupuis)
Arthur De Pins
Zombillenium , een pretpark gerund door monsters en vampieren.
Van de auteur van ‘Schatjes’ (uitgeverij silvester).

Marsupilami 27. Sterrenhart
6,95 € SC ( Marsu Productions)
Franquin – Batem – Colman

Guust. Wapenstokken,Fluitjes en ‘n reuzenlolly.
6,95 € SC (Dupuis)
Franquin - Jidéhem

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 :
dinsdag – woensdag : 12.00u. tot 18.00u.
donderdag , vrijdag en zaterdag : 10.00u. tot 18.00u.
zondag en maandag : GESLOTEN
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

