MAART 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 DE KIJKER –

Bloedheet
€ 19.50- HC (Casterman)
Baru – Vautrin
Jimmy Cobb heeft een buit verbergt in een korenveld vlakbij een verlaten boederij.
Het is een bloedhete zomer, het kind des huizes heeft alles gezien…Cobb verschuilt
zich voor de politie op de boerderij en is er zelf getuige van een hoop geweld!
Gitzwarte thriller waarin Baru zich weer van z’n beste kant laat zien. TOPPER!!

-

NEDERLANDSTALIG –

Samoerai 8. Bloedbroeders.
€ 8.95- SC (Daedalus)
Di Giorgio – Genet

Prometheus 6 . De boog.
€ 8.95- SC (Daedalus)
Bec – Raffaele
De aarde wordt overweldigd door een aantal mysterieuze gebeurtenissen.
Wanneer over heel de wereld vliegtuigen beginnen neerstorten lijkt de apocalyps
en het einde van een beschaving vlakbij…. AANRADER!!

Luuna 8. De dromenvanger.
€ 8.95- SC (Daedalus)
Crisse – Morvan – Kéramidas

Goud onder de sneeuw 1. Klondike.
€ 17.95- HC (Daedalus)
Eric & Jean-Marc Stalner
1897, Matt verlaat de familieboerderij en ruilt er zijn dagelijks leven voor het
avontuur. Hij trekt naar Klondike, een onbekende rivier in Alaska waar er
geruchten gaan dat er veel goud te vinden valt….Stalner blijft een klassieke
tekenaar met pit! MOOIE NIEUWKOMER!!

Deep 2. Massa-extentie.
€ 17.95- HC (Daedalus)
Betbeder – Pietrobon – Martinez

Dwarf 3. Tach’Nemlig.
€ 17.95- HC (Daedalus)
Shovel
Mooi getekende fantasy-reeks boordevol dwergen en elfen…voor de liefhebbers!

Elfen 1. Het kristal van de blauwe Elfen.
€ 8.95- Sc (Daedalus)
Istin – Duarte – Saito
De blauwe elfen van Ennlya, een kleine havenstad in Nodrënn, zijn allemaal
uitgemoord. Lanawyn en Turin trekken op onderzoek waarin blijkt dat alle
sporen leiden naar een Yrenclan. Softcover versie van de reeds eerder verschenen
hardcover in beperkte oplage.

Elfen 2. De eer van de boselfen.
€ 17.95- HC (Daedalus)
Istin – Maconi – Saito
Hardcover versie in beperkte oplage!! OP=OP!!

Dierenriem 12. De ervaring van de vissen.
€ 8.95- Sc (Daedalus)
Corbeyran – Banovic
Franck Salmon wordt door iedereen aanzien als een sympathieke man. Achter hem
schuilt echter een onbereikbaar en gesloten karakter…Concept-reeks in 13 delen!!

Dierenriem 13. Het plan van de slangendrager.
€ 8.95- Sc (Daedalus)
Corbeyran – Le Roux
Slot van deze 13-delige reeks.
Voordeelpakket :Koop nu alle 13 delen voor € 99.95- i.p.v. € 116.35-!!!

Woestijnvalk 3. Bergun.
€ 17.959 HC (Daedalus)
Zumstein
Hardcover versie steeds in beperkte oplage!! OP=OP!!!

Typhaon..
€ 25.00- (Casterman)
Sorel – Dieter
Eleonora Bridgers zwalpt bij volle maan rond in een reddingssloep in open zee.
Al snel wordt ze gered en opgepikt door het zeilschip Typhaon.
Het schip blijkt paranormale verhalen te hebben. Door het ruige zeevolkje
wordt ze gemeden , enkel Luitenant Vernon Milburn stelt zich open om haar het
verhaal van dit mysterieuze schip te doen….Prachtig tekenwerk van de tekenaar
van ‘De laatste dagen van Stefan Zweig’!

Special branch 2. De reis van de Great Eastern.
€ 14.95 HC (Glenat)
Seiter – Hamo
Agenten Robin en Charlotte bijten zich vast in het onderzoek naar de moord die
zich voordeed 22 jaar geleden op het passagiersschip Great Eastern.
Hiervoor gebruiken ze voor hun tijd revolutionaire wetenschappelijke methodes…
Mooie reeks met een eigen aparte smoel!!

Black Crow vertelt 2. De Hermione.
€ 14.95 HC (Glenat)
Jean-Yves Delitte

Highlands 1.
€ 16.95 HC (Medusa)
Philippe Aymond
1743. Schilder Joseph Callander keert na 15 jaar terug uit Italië naar zijn
geboorte land Schotland. Hij wil er vrij de schilderkunst beoefenen zonder zich te
hoeven mengen in politieke tegenstellingen die het land verdelen.
Al snel moet hij palet en penseel inruilen voor schild en zwaard. Het probleem:
‘Het portret van Amelia’. Mooi tweeluik met een kruisbestuiving aan tekenwerk
tussen Servais en Swolfs!!

Lijst 66 deel 5. Californië.
€ 16.95 HC (Medusa)
Eric Stalner
Slot van deze spannende reeks.
Voordeelpakket : de 5 delen samen voor € 72.00- i.p.v. € 84.75-

Ik,Draak 2. Het ijzeren boek.
€ 16.95 HC (Medusa)
Juan Giménez
Fantasy-reeks van de auteur van ‘De Metabaronnen’!

Het pelikaanprotocol 2.
€ 16.95 HC (Medusa)
Marzano - Ponzio

Niourk 2. De stad
€ 18.95- HC (Dark Dragon Books)
Olivier Vatine
Gebaseerd op de romans van SF-schrijver Stefan Wul.
Thoz, een zwart uitverkoren kind, voert zijn stam aan tegen gigantisch gemuteerde
octopussen die het op zijn volk hebben gemunt.
Dit brengt hen bij Niourk, een mythische godenstad, een stad bestaande uit oude
mechanieken en herinneringen van een gevallen mensheid….

Enorme angst 1. Opstand der oceanen.
€ 18.95- HC (Dark Dragon Books)
Lapière – Reynés
Natuurrampen en tsunami’s… Een team bestaande uit een wedstrijdzwemmer,
een paleoantropoloog en een professioneel worstelaar werken samen in een
onmogelijke maar noodzakelijke strijd tegen de natuurelementen….
Verschijnt eveneens in de SF-collectie van schrijver Stefan Wul!

Teenage mutant Ninja Turtles 2. Verandering is constant.
€ 8.95- SC (Dark Dragon Books)
Eastman – Waltz
Tweede deel rond dit jeugdsentiment!

Avatar 2. De belofte
€ 9.95- SC (Dark Dragon Books)
Luen Yang – Gurihiru

Kabur. De rode ster.
€ 18.95- HC (Dark Dragon Books)
Lofficier – Ratera – Peru – Sayago
Oneshot!

Snippers 3. Verboden te voeren.
€ 8.95- SC (Strip 2000)
Aimée de Jongh
Vervelende vegetariërs,zingende koeien en zwarte lasagne… een knotgekken serie
voor jong en oud….

Eugène 6. Bakkie troost.
€ 8.95- SC (Strip 2000)
Jan Dirk Barreveld

Uuterwaerdt 1. Fout in de oorlog.
€ 8.95- SC (Strip 2000)
Roozen – Van den Broek

Tim Tijdloos 1. Het switchkristal.
€ 8.95- SC (Strip 2000)
Ritsier - Hogenbirk

- U.S. IMPORT .

Saga vol.3
€ 14.99- TPB (Image)
Vaughan – Staples
Zeer goeie nieuwe comic SF-/fanatsy-reeks van de auteur van ‘Y the Last Man’!
AANRADER!!!
Zero vol.1. An emergency.
€ 9.99- TPB (Image)
Kot – Walsh – Santolouco – Jeske …..
Edward Zero is de beste killer en spion die het agentschap heeft. Tot hij beseft
voor de verkeerde partij te werken….

‘
Nemo. The roses of berlin.
€ 14.95- TPB (Top Shelf)
Alan Moore – Kevin O’Neill
review : http://www.topshelfcomix.com/catalog/nemo-the-roses-of-berlin/875

Death.
€ 19.95- TPB (Vertigo)
Neil Gaiman – Bachalo – Buckingham – Doran – Mc kean ….

Batman vol.1 by Kelley Jones.
€ 39.99- HC (DC comics)
Jones – Moench
Uitgave met meesterlijk tekenwerk van de legendarische Kelley Jones!

Noah.
€ 29.99- HC (Image)
Aronofsky – Handel – Henrichon
Gebundelde hardcover van Noah waarvan rees 2 delen verschenen bij uitgeverij
Le Lombard in het Nederlands. Binnenkort ook in de bioscoop!!

The Park.
€ 24.95- HC (Self Made Hero)
Oscar Zarate
Prachtig werk bij één van mijn favoriete labels ‘Self Made hero’!
Deels Griekse tragedie, deels slapstick comedy…met als thema
de verlossende kracht van de natuur en de liefde maakt dit stripboek
tot iets uniek! AANRADER!!

Hellboy. The First 20 years
€ 19.99- HC (Dark Horse)
Mike Mignola
Verzameling van tekenmateriaal door Mike Mignola over een periode van 20 jaar!
Fraaie uitgave met linnen rug!

Blood Brothers. Welcome to fabulous Las Vegas.
€ 12.99- TPB (Dark Horse)
Gagerman – Waller – Shaner
Twee vampiervrienden , Nick en Tree, nemen het op tegen de slechterik die een
totale ondergang van de mensheid wel ziet zitten….

Danger Girl. The Chase.
€ 17.99- TPB (IDW)
Hartnell – Tolibao
De 3 babes van het Danger-Girl team zijn er opnieuw…

Artfull Daggers vol.1. Fifthy years later.
€ 19.99- TPB (IDW)
Knave – Williams – Losq – Cvetkovic
Wetenschap en technologie worden in deze nieuwkomer naar de Middeleeuwen
gebracht. Heel apart tekenwerk van Losq, beetje vergelijkbaar met “Parker”.

Wolverine Max. Vegas.
€ 16.99- TPB (Marvel)
Starr – Ruiz – Boschi
Een aparte verhaallijn waarbij Logan zich heeft gesetteld in een woonwagenpark
net buiten Las Vegas….

Ultimate comics Spider-man vol.4.
€ 19.99- TPB (Marvel)
Bendis – Marquez – Pichelli

New Avengers. Everything dies.
€ 19.99- TPB (Marvel)
Kickman – Epting

Mighty Avengers vol 1. No single hero.
€ 17.99- TPB (Marvel)
Ewing – Land

Green Arrow vol.4. The kill machine.
€ 16.99- TPB (DC comics)
Lemire – Sorrentino – Maiolo
Green Arrow door Jeff Lemire (Sweet Tooth, Underwater Welder) kan de comichelden wereld alleen maar beter maken…

- MANGA -

March Story vol.5
€ 12.99- TPB (Viz media)
Hyung-Min – Kyung-Il
Demonische manga, duivels schuilen in schilderijen in dorpen en steden ten tijde
van de 18e eeuw in Europa… behoorlijk angstaanjagende manga!

UQ Holder vol.1
€ 10.99- TPB (Kodansha comics)
Ken Akamatsu
Alvorens Tota de wijde wereld intrekt om het te gaan maken, moet hij eerst
zijn oude leermeester Yukihime verslaan…
Van de maker van ‘Love Hina’ en ‘Negima’!!

Holic omnibus 1
€ 19.99- TPB (Kodansha comics)
Clamp

Bezoek ook onze koffiebar !

Er is de mogelijkheid om na de aankoop van je strips een drankje te nuttigen in de bar.
De Stripkever serveert er koffie, verse thee, biolimonade, Almdudler, Carolus bieren
Duvel , Maneblusser…
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

