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Neil Gaiman - Andy Kubert - Richard Isanove

Het jaar is 1602 en in Engeland gebeuren vreemde dingen. Dr. Stephen Strange, de 
hofmagiër van koningin Elizabeth, voelt aan dat de merkwaardige weersomstandigheden 
van de laatste tijd geen natuurlijke oorzaak hebben. Sir Nicholas Fury, Elizabeths topspion, 
weet te voorkomen dat de koningin wordt vermoord door een aantal gevleugelde wezens 
die volgens zeggen werken voor een gestoorde despoot die Doom heet. Steeds vaker wordt 
melding gemaakt van ‘heksengebroed’, jongelui met fantastische, bovenmenselijke gaven. 
Temidden van de chaos bevindt zich Virginia Dare, een jong meisje dat pas is aangekomen 
uit de Nieuwe Wereld, samen met haar lijfwacht, een kolossale indiaanse krijger. Weten Fury 
en zijn bondgenoten het verband tussen al deze ongebruikelijke gebeurtenissen te vinden 
voor het einde van de wereld daar is?

Vertaling:  Peter de Bruin

SEPTEMBER
™ & © 2011 MARVEL

17x26 cm, 208 pagina‘s kleur,
softcover,  € 19,90
ISBN 978-88-97062-46-2

In Marvel 1602 presenteren schrijver Neil Gaiman en 
tekenaar Andy Kubert een uniek beeld van het Marvel-
universum, vierhonderd jaar in het verleden. Klassieke 
Marvel-iconen als de X-Men, Spider-Man, de Fantastic 
Four en Daredevil duiken op in deze intrigerende wereld 
van zeventiende-eeuwse wetenschap en tovenarij. Direct 
herkenbaar voor de lezer, maar toch subtiel anders. Marvel 
1602 combineert klassieke Marvel-actie en -avontuur met 
de historisch correcte setting van de regeerperiode van 
koningin Elizabeth, wat resulteert in een unieke serie zoals 
Marvel Comics er nooit eerder een heeft uitgegeven.



GEWELDDADIGE 
GEVALLEN
Neil Gaiman – Dave McKean

MARVEL 1602
Neil Gaiman – Andy Kubert

NEIL GAIMAN
SPECIAL PACK!

31,90 €
24,90 €

Nu tijdelijke aanbieding 
van MARVEL 1602 en 

GEWELDDADIGE GEVALLEN
samen!

EAN 9781151020789



  NEW AVENGERS 2:
SENTRY

Brian M. Bendis - Steve McNiven

Onlangs is een nieuwe groep Avengers opgestaan! Tijdens hun eerste missie moesten 
ze alles op alles zetten om tientallen ontsnapte superschurken weer achter slot en 
grendel te krijgen. Hun succes was mede te danken aan de misschien wel sterkste 
superheld ter wereld: de Sentry. Nu de strijd is gestreden, staan de New Avengers voor 
de uitdaging de geheimen van deze bijzondere strijder te ontsluieren. Sommige van 
de helden hebben vage herinneringen aan de roemruchte loopbaan van de Sentry, 
terwijl anderen niet eens wisten dat hij bestaat. Een ding is zeker: deze held is niet wat 
hij lijkt. Als alle vragen zijn beantwoord, zal de Sentry dan een trouwe bondgenoot 
van de New Avengers blijken te zijn, of juist hun grootste vijand...?

Vertaling: Peter de Bruin

SEPTEMBER

17x26 cm, 96 pagina’s kleur, 
softcover, € 13,90
ISBN 978-88-97062-33-2
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UITBRAAK
Brian M. Bendis - David Finch

AVENGERS
DISASSEMBLED
Brian M. Bendis - David Finch

SENTRY
Brian M. Bendis - Steve McNiven

47,90 €
37,90 €

Nu tijdelijke aanbieding van 
AVENGERS DISASSEMBLED, 

NEW AVENGERS 1 
en NEW AVENGERS 2 samen!

SPECIAL PACK
SPECIAL PACK

EAN 9781151020772



FELL 1:
WELKOM iN SNOWTOWN

Warren Ellis - Ben Templesmith

Rechercheur Richard Fell wordt overgeplaatst naar 
de overkant van de brug. Daar wacht Snowtown op 
hem, een volkomen verwilderde wijk waar de afdeling 
recherche bestaat uit drieënhalve persoon (één 
rechercheur heeft geen benen). En in die buitenwijk van 
de buitenwijken, die maatschappelijke vuilnisbelt die 
al jaren op instorten staat, moet Richard Fell helemaal 
opnieuw beginnen. Hoewel niets meer vanzelfsprekend 
is en niets is wat het lijkt, houdt Fell zich vast aan 
het enige waarvan hij weet dat het altijd waar is… 
iedereen heeft iets te verbergen. Zelfs hij. Warren Ellis 
(Transmetropolitan) en Ben Templesmith (30 Days 
of Night) vertellen over moord, liefde en alles wat 
daartussen zit.

Vertaling: Olav Beemer
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17x26 cm, 144 pagina’s kleur, 
softcover, € 16,90
ISBN 978-88-97062-34-9

DE SCHREEUWENDE 
NEVELEN

Philippe Saimbert - Andrea Mutti

Er zijn drie gruwelijke moorden gepleegd in de 
moerassen van de Sologne. De verdenking valt 
op meerdere personen en Duroc, het hoofd van 
het genetisch centrum “OG MAJOR” is een van 
de verdachten. Geruchten doen de ronde dat 
zijn dierproeven tot duivelse creaties hebben 
geleid die verantwoordelijk zouden zijn voor deze 
slachtingen.
Met dit spannende en zeer originele verhaal dat 
zich afspeelt in een van de meest onheilspellende 
plekken van Frankrijk zien we de terugkeer van 
Andrea Mutti.

Vertaling: Roel Daamen
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21x29 cm, 96 pagina’s kleur, 
hardcover, € 19,90
ISBN 978-88-97062-32-5

van de 

tekenaar van 

giuliano

NERO
 (casterman)



BOEs 1 & 2
Thijs Wilms - Wil Raymakers

Boes is het geesteskind van Thijs Wilms en tekenaar Wil Raymakers. Hun cartoons 
verkrijgen grote bekendheid als dagstrip in vele Nederlandse dagbladen en 
door de populariteit van de hilarische gags wordt de strip ook al snel buiten 
Nederland bekend, zoveel zelfs dat er ook een tekenfilmversie volgt. Vanaf juni 
2011 brengt Nona Arte de beste strips, geselecteerd door de twee auteurs zelf, in 
een nieuwe uitgave met opgefriste kleuren. In de loop van 2011 zijn er nog twee 
verzamelbundels voorzien.

SEPTEMBER

www.boesboes.nl

BOES 1
21x29 cm, 64 pagina’s kleur, 
softcover, € 9,90
ISBN 978-88-97062-23-3

BOES 2
21x29 cm, 64 pagina’s kleur, 
softcover, € 9,90
ISBN 978-88-97062-44-8
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VERKOOP
STRIPSPECIAALZAKEN

NEDERLAND
Strips in Voorraad

Korte Noorderweg 29
1221 NA Hilversum

Tel 06 46433579
Fax 020 6705133

info@stripsinvoorraad.nl

VERKOOP
STRIPSPECIAALZAKEN

BELGIË
Pinceel stripverspreiding

Hertogstraat 88 / 3
B-3001 Leuven

Tel 016 89 39 28
Fax 02 610 46 69
info@pinceel.be

info@nona-arte.com
www.nona-arte.com

CATALOGUS

MARVEL ZOMBIES
Robert Kirkman – Sean Phillips
ISBN 978-88-97062-03-5

SPIDER-MAN:
KRAVENS LAATSTE JACHT
J.M. DeMatteis - Mike Zeck
ISBN 978-88-97062-04-2

DAREDEVIL: 
WEDERGEBOORTE
Frank Miller – David Mazzucchelli
ISBN 978-88-97062-17-2 

KICK-ASS
Mark Millar – John Romita, Jr.
ISBN 978-88-97062-16-5 

INVINCIBLE:
KWESTIE VAN FAMILIE
Robert Kirkman – Cory Walker
ISBN 978-88-97062-21-9 

FROM THE

AUTHOR OF

© Thijs Wilms - Wil Raymakers


