JUNI 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
De Stripkever Catawiki shop : http://www.catawiki.be/shops/Stripkever
- NEDERLANDSTALIG –

La Mondaine 1
€ 16.95- HC (Dargaud)
Zidrou – Lafebre
Een jonge rechercheur, Aimé Louzeau, wordt ingewijd in de wereld van speur-en
undercoverwerk bij de zedenpolitie in het Parijs van de jaren dertig.
Ook de politie heeft zo zijn geheimen en Aimé, zoon van een uitgetreden priester,
moet hen hierin volgen….
Zidrou blijkt niet te stoppen,hij tovert het ene na het andere kwalitietsverhaal uit
zijn pen!!!
ABSOLUTE AANRADER!!!

Krasse Knarren 1. Doodgaan kan altijd nog.
€ 12.95- HC (Dargaud)
Lupano – Cauuet
Een paar old boys storten zich in een waanzinnig avontuur on the road naar
Toscane. Wanneer één van hen, Antoine, voordien te weten komt dat zijn net
overleden vrouw zo’n veertig jaar terug een affaire had met haar baas zijn deze
3 onweerstaanbare zeventigers niet meer tegen te houden….
Cauuet weet dit in een plezierige tekenstijl en levendige kleuren neer te zetten!
AANRADER!!

XIII mystery 7. Betty Barnowsky.
€ 7.50- SC of € 16.95- HC of € 49.95- luxe-editie HC (Dargaud)
Vallée – Callède
Reserveer tijdig voor HC of luxe-editie in HC, OP=OP!!!

Berentand 2. Hanna.
€ 14.95- HC (Dargaud)
Yann - Henriet
Max, een elitepiloot bij de US Army Air Force, krijgt een opdracht om Hanna Reitsch
uit te schakelen, een gevechtspilote bij de Luftwaffe…
Yann heeft zich na ‘Edelweiss’ en ‘De Nachtuil’ volledig in pilotenverhalen gestort!
Een nieuw deel dat zeker bij de liefhebbers van dit genre wordt gesmaakt!!!

Robbedoes door…7. De luipaardvrouw.
€ 9.50- SC (Dupuis)
Schwartz - Yann
Tweede deel na Piccolo in veldgroen. Een Brussels-Parijs-Afrikaans avontuur in de
Dagen na WOII!! Zeer knappe reeks!!
AANRADER!!

De Campbells 1. Inferno
€ 7.50- SC (Dupuis)
Munuera
Munuera, auteur van ‘Fraternity’ en ‘Het teken van de maan’, brengt ons een
humoristisch piraten verhaal met een diepmenselijke dimensie…
Sympathieke nieuwkomer voor jong en oud.
AANRADER!!

Gavrilo Princip. De man die WOI ontketende.
€ 27.95- HC (Blloan)
Henrik Rehr
Op 28 juni 1914 wordt aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk neergeschoten
door Gavrilo Princip.
Deze daad (gepleegd met een pistool van Belgische makelij!) betekende letterlijk
de start van WOI….
Zoals Reynebeau in het voorwoord zegt…Nationalisme,terrorisme en machtsspelletjes tussen grootmachten…hopelijk geen herhaling van wat Europa een
eeuw terug kenmerkte?

De Kat 1. De negen levens van de kat.
€ 7.50- SC (Blloan)
Philippe Geluck

I.R.S. Team 3. Goal Business.
€ 7.50- SC (Le Lombard)
Desberg - Koller

I.R.S. Team 4. Het laatste schot.
€ 7.50- SC (Le Lombard)
Desberg - Koller

Angry Birds. Operatie omelet.
€ 6.50- SC (Le Lombard)
Collectief
Het wereldberoemde fenomeen nu ook in stripvorm.

Dit is het leven 17. Lili wil paardrijden.
€ 5.95- HC (PCG)
De Saint Mars – Bloch
Laagdrempelige schattige stripreeks voor de kleintjes, met wat vage herinneringen
aan het tekenwerk van Sempé (Le Petit Nicolas)!
AANRADER VOOR JE KLEINTJES!

Dit is het leven 18. Max wil dieren redden.
€ 5.95- HC (PCG)
De Saint Mars - Bloch

Jommeke 270. De gestrande pennenzak.
€ 5.50- SC (Ballon)
Jef Nys
Wielergek 6
€ 6.50- SC (Ballon)
Julié - Garréra

Voetbalgek 7
€ 6.50- SC (Ballon)
Saive

-

U.S. IMPORT-

Celeste
€ 24.95- HC (Self Made Hero)
Culbard
Een aangrijpend verhaal over de keuzes die we als mens maken en de moed
die daar soms voor nodig is…
AANRADER!!

Phantoms of the Louvre
€ 29.95- HC (NBM comics)
Enki Bilal
Een Engelstalige versie voor de Bilal fans!!

Crawlspace
€ 49.99- HC (Image)
Remender – Dwyer
Slash-,hack-,pulp- horror in een lijvig comicbook met een oogwenk naar
Classics als Creepy en Eerie horror magazine…

The Amateurs
€ 14.99- SC (Fantagraphic books)
Conor Stechschulte
Wanneer Jim en Winston op hun dag aan hun slagerij beginnen hebben ze een
groot probleem.Er blijkt in de slagerij geen vlees te zijn en hun ervaring als slager
zijn ze compleet kwijt…. Alternatief,weird stripje voor de liefhebber.

Everywhere Antennas
€ 19.95- SC (Drawn&Quarterly)
Julie Delporte
Underground stripje in de stijl van Julie Doucet en Dominique Goblet!
Grafisch interessant!!

Fairest vol.3. The return of the Maharaja.
€ 17.99- TPB (Vertigo)
Williams – Sadowski – Jiminez

Before Watchmen. Minutemen- Silk Spectre
€ 19.99- TPB(DC comics)
Cooke – Conner

Pretty Deadly vol.1
€ 9.99- TPB (Image)
Deconnick – Rios – Bellaire
Nieuwe topreeks met invloeden uit het magisch realisme van ‘The Sandman’ en
de over-the-top redneck western-attitude van “The Preacher”.
Uniek tekenwerk met prachtige decoupages, een comic-reeks om in de gaten
te houden!
VETTE AANRADER!!

Umbral vol.1. Out of the shadows.
€ 9.99- TPB (Image)
Rauch – Boyd – Mauer
Rascal, een kleine crimineel, wil een koninklijk juweel stelen uit The Red palace…
Haar plan komt al snel op de helling als zij getuige wordt van een verschrikkelijke
moord op de koning en koningin en dit door wezens uit een andere dimensie…
Umbral….
Image heeft een aantal paradepaardjes in huis en dit is er één van…
Voor liefhebbers van ‘Thorgal’ tot ‘Northlanders’…
AANRADER!!

Drumhellar vol.1. Badlands and bad trips
€ 14.99- TPB (Image)
Rossmo – Link
Drumhellar is de meest weirde comic die ik de afgelopen tijd heb gelezen.
Een paranormale detective met visioenen en een sidekick: een paars spookje,
dat tegen hem spreekt vanuit een zak met golfclubs…
Waaghalzerij om hier aan te beginnen!!!

Sledgehammer 44
€ 19.99- TPB (Dark Horse)
Mignola – Arcudi – Latour
Een man in ijzeren pak dropt vanuit een Amerikaans oorlogsvliegtuig boven Frans
slagveld om er een batterij nazis op los te laten….

Toshiro
€ 19.99- TPB (Dark Horse)
Nitz – Pawlak
Steampunk horror van de bovenste plank.

Hellblazer vol.8. Rake at the Gates of evil.
€ 19.99- TPB (Vertigo)
Ennis – Dillon – Simpson
Heruitgave van deze reeks over deze prins der duisternis,John Constantine…

Batman Arkham Asylum deluxe edition. Living Hell.
€ 22.99- HC (DC comics)
Slott – Sook – Von Grawbadger

Batman Deathblow. After the fire.
€ 14.99- TPB (DC comics)
Azarello – Bermejo – Bradstreet
Van de auteur van ‘100 Bullets’ en ‘The Joker’…

Batman and Robin vol.3. Death of the family
€ 14.99- TPB (DC comics)
Tomasi – Gleason – Gray

Swamp Thing vol.4. Seeder.
€ 14.99- TPB (DC comics)
Soule – Kano – Saiz – Lopez

-

MANGA-

Airgear omnibus vol.3. Oh Great!
€ 19.99- TPB (Kodansha comics)
Bundeling van delen 7 tot 9.

Gangsta vol.2
€ 14.99- TPB (Viz signature)
Kohske
Handymen, Nic en Worick bevinden zich in Ergastulum, een stad vol geweld en
gerund door de maffia….
AANRADER!!!

Seraph of the End vol.1 Vampire reign.
€ 9.99- TPB (Viz media)
Kagami – Yamamoto
Yuishiro wil alle vampieren die heersen over de wereld uitmoorden…
Hij staat er alleen voor want de elite Vampire extermination Unit wil niets met hem
te maken hebben.
Voor liefhebbers van het vampieren epos!

Dragonball 3IN1 vol.13 -15
€ 14.99- TPB (Viz Media)
Akira Toriyama

One Piece vol.71
€ 9.99- TPB (Viz Media)
Eiichiro Oda

Millennium Snow omnibus vol.1-2
€ 14.99- TPB (Viz Media)
Bisco Hatori

My little monster vol.2
€ 10.99- TPB (Kodansha comics)
Robico
Haru heeft echt een probleem met zijn grotere broer. Mitzutani, een meisje
die wel wat voelt voor Haru blijft achter met een hoop vragen…Haru blijkt
verdwenen….

Nura Rise of the Yokai Clan vol.21
€ 9.99- TPB (Viz Media)
Hirsohsi Shiibashi

Bezoek ook onze koffiebar !

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

