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Nieuwsbrief IV

- NEDERLANDSTALIG –

Capricornus 11 + 12 + Lege verzamelbox voor delen 6-10
24,95 hc (Sherpa)
Sherpa kondigt de terugkeer aan van enkele figuren van Andreas. Met name
‘Roodbaard’, ‘Rork’ en ‘Capricornus’.
Sherpa lanceert dit alles met dit promopakket. Voor 24,95 krijgt u delen 11 en 12
van Capricornus en daarbovenop een verzamelbox voor delen 6-10. Beperkte
uitgave, slechts 700 exemplaren.
De autoreportages van Margot 3 – 2 CV voor een boegbeeld
Martin - Callixte
16,95 hc (Silvester)
Deel 3 in deze reeks.
Pakket Arcana 1+2
24,95 hc (Silvester)
Een Amerikaanse geheime dienst stuurt zijn agenten uit op ogenschijnlijk
onmogelijke missies waarop andere geheime diensten zijn vastgelopen. Enkel in
pakket !!!
Piet Pienter en Bert Bibber – Intermezzo in Hamaj ‘oewait
Pom
10,00 sc (‘t Mannekesblad)

-

ENGELSTALIG –

Sunset
Gage - Lucas
19,99 hc (Minotaur)
Een verhaal over wraak. Nick Bellamy heft geld gestolen van zijn voormalige
Maffiabaas. Al wat het nu rest is wraak en boetedoening. Eerste uitgave van
Minotaur comics, van de auteur van de eerste ‘X-men’ en ‘G.I. Joe’ en de tekenaar
van de eerste reeksen van ‘The Darkness’.
Artifacts 4
Marz - Sejic
16,99 tp (Top Cow)
Men of War vol 1. – Uneasy Company
Brandon - Serenick
19,99 tp (DC)
Het verhaal van een elitekorps binnen het Amerikaanse leger. Ze moeten echter
niet enkel tegen ‘gewone’ soldaten vechten, maar vinden ook ‘supermensen’ op
hun pad…
FF 2
Mignola - Fegredo
19,99 tp (Marvel)
Captain America & Bucky – The life story of Bucky Barnes
Brubaker – Andreyko - Samnee
14,99 tp (Marvel)
Counter X – X force-rage war
19,99 tp (Marvel)

Bloody Chester
Petty - Florido
18,99 tp (First Second)
Een verhaal dat zich afspeeld in het Wilde Westen. Chester krijgt de opdracht om
de weg vrij te maken voor de spoorweg. Hij komt in een spookstadje terecht dat
bezaaid is met vreemde lijken…
Hellraiser 3
Barker
14,99 tp (Boom!)
The supernaturalist
Colfer – Donkin – Rigano - Lamanna
9,99 tp (Disney - Hyperion)

Blacksad – A silent hell
Canales - Guarnido
19,99 hc (Dark Horse)

- MANGA -

Ooku 7
Yoshinaga
12,99 tp (Viz)
Afterschool Charisma 6
Suekane
12,99 tp (Viz)

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 :
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

