JANUARI 2014
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

-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 DE KIJKER -

Sandcastle
22,50 € HC (Self Mad Hero)
Frederik Peeters – Pierre Oscar Lévy
Een rustige plek in de natuur vlak bij water. Een aantal families belanden op deze
idyllische zomerbestemming om er hun vakantie door te brengen.
Iedereen gesetteld… en dan begint het!!! Angstaanjagend en een race tegen de
tijd…
Zelf las ik “Sandcastle” op een verafgelegen plek in de natuur in de zomer van
2013…en ik kan je verzekeren,ik werd van mijn sokken geblazen! (Jan van De
Stripkever). Peeters bewees zich reeds met fantastisch werk als ‘Blauwe pillen’ en
‘Koma’. ABSOLUTE SPRAAKMAKER!

- NEDERLANDSTALIG -

Walking Dead 18. Hoe nu verder.
€ 19,95 HC ( Silvester)
Kirkman – Adlard – Rathburn
Een nieuw deel in deze alom bekende zombieserie, waarbij de reeks nu bijna gelijk
loopt met de import versie.

Hemel in puin 2. Alarmstart
€ 16,95 HC (Silvester)
Pinard – Dauger
Voor de liefhebber van ‘Buck Danny’ , ‘Edelweiss’ en ‘Nachtuil’.

Dansen, Drinken,Betalen
€ 19,95 SC (uitgeverij Vrijdag)
Philip Paquet – Van Aken – Caluwaerts
Blij zijn we met een nieuw stripboek van Philip Paquet…de strip blijkbaar
heruitgevonden in een strip met luisterspel!
Hiervoor staken een striptekenaar, een theatermaker en een muzikant de koppen
bij elkaar. En wat je krijgt is een bijna woordenloze strip met tekst en muziek op
CD.
Een tienermeisje ontvlucht haar thuis om in een nabijgelegen stad in de
anonimiteit terecht te komen. Is er wel iemand die haar zoekt?....AANRADER!!!

Before Watchmen – Comedian
€ 22,95 HC (uitgeverij RW)
Azzarello – Jones
Het inmiddels legendarische werk van Alan Moore wordt opnieuw onder de loupe
genomen door tal van auteurs uit het DC-universum. Of hier bewezen wordt of het
schrijversschap van Moore hiermee geëvenaard wordt laat ik in het middden.
Tekenwerk is zeker puik werk van Azzarello (100 Bullets)

Before Watchmen – Minutemen
€ 22,95 HC (uitgeverij RW)
Darwin Cooke

Héloise van Montfort 1. De vijf boogschutters
€ 8,95 SC of € 17,95 HC (Arboris)
Marazano – Font
Nieuw ridderepos van de schrijver van ‘Genetiks’ en de tekenaar van ‘Bri d’Alban’.

Death deluxe editie
€ 29,95 HC (RW uitgeverij)
Neil Gaiman
Deze tijdloze klassieker van Neil Gaiman nu vertaald!AANRADER!!

Superman. Kryptonite
€ 17,95 HC (RW uitgeverij)
Cooke – Sale

- U.S. IMPORT -

The Unwritten vol.8 – Orpheus in the underworld.
€ 16.99 TP (Vertigo)
Mike Carey – Peter Gross

The Planetary omnibus
€ 75.00 HC (DC-comics)
Warren Ellis – John Cassaday

Assassin’s Creed. Brahman.
€ 19,99 TP (Ubi workshop)
Fletcher – Kerschl – Stewart

-

MANGA –

Blade of the immortal vol.28. Raining chaos
€ 19,99 TP (Dark Horse)
Hiroaki Samura
TOPPER IN MANGALAND!!

The flowers of Evil vol.8
€ 10,95 TP (Vertical)
Shuzo Oshimi
AANRADER!!

Gantz vol.30
€ 13,99 TP (Dark Horse)
Hiroya Oku

Souleater vol.18
€ 13,00 TP (Yen Press)
Atsushi Ohkubo

Fairy Tail vol.34
€ 10,99 TP (Kodansha comics)
Hiro Mashima

Gangsta vol.1
€ 12,99 TP (Viz signature)
Kohske
Japanse maffia manga. LEUKE NIEUWKOMER!!

Deadman wonderland vol.1+
€ 9,99 TP (Viz media)
Kataoka – Kondou
Tokyo is na een aardbeving en totale vernieling veranderd in één groot
Pretpark/gevangenis….Deadman wonderland!

Bokurano ours vol.10
€ 12,99 TP (Viz signature)
Mohiro Kitoh

Magi vol.4
€ 9,99 TP (Viz media)
Shinobu Ohtaka

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

