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Nieuwsbrief III

- NEDERLANDSTALIG –

Het kleine Theater van rebecca
Rébecca Dautremer
29,95 € hc (Davidsfonds)
Rébecca Daurtremer verwent haar lezers met prachtige, dromerige illustraties. In
dit boek verzamelde ze alle personages uit haar prentenboeken in 1 boek. Prachtig
boek, dat uit honderden uitsnijdingen bestaat… Een pareltje in 3D. ABSOLUTE
AANRADER !
Edelweiss 2 - Sidonie
Yann - Hugault
16,95 € hc (Silvester)
Machtsspel 5 – De drakenkoning
Pécau – Pilipovic - Thorn
17,95 € hc (Silvester)
Prins valiant 19 – Jaargang 1955
Foster
17,95 € hc (Silvester)
Okko 8 – De cyclus van het vuur II
Hub
18,95 € hc (Silvester)
- ENGELSTALIG -

Captain America 2
Brubaker - Davis
16,99 € tp (Marvel)
Elephantmen 5 – Devilish functions
Starkings – Meddelin – Kane – Roshell - Cook
24,99 € tp (Image)
The Couriers – The complete Series
Wood – G. - Weldele
24,99 € tp (Image)
Integrale uitgave van deze ultrageweldadige reeks over huurlingen, bendes,
maffia en special forces… Van de auteur van ‘Northlanders’ en ‘DMZ’.
Revival
Seeley - Norton
12,99 € tp (Image)
In het rurale Winsconsin komen de doden voor één dag tot leven. De inwoners
moeten leren leven met de doden…

Rust 2 – Secrets of the Cell
Lepp
24,95 € hc (Archaia)
Tweede deel over Jet Jones, de jongen in het mysterieuze Jet-pak… Er volgt een
tweede robotaanval op de Taylor boerderij…
Black lung
Chris Wright
24,99 € hc (Fantagraphics)
Een nietsvermoedende leerkracht wordt ontvoerd en komt zo op een piratenschip
terecht. Na een enorm gewelddadige daad, legt de kapitein de leerkracht op om
zijn memoires te schrijven…
Animal Man 1
Morrison – Truog – Hazlewood - Grummett
19,99 € tp (Vertigo)
Ferals 1
Andrade - Lapham
19,99 € tp (Avatar)
Dale Chesnutt, politieofficier, heeft een probleem. Overal duiken de verminkte
lichamen van burgers op en hij heeft de taak om het geweld te stoppen. Op een
gegeven moment wordt hij verliefd op een mysterieuze vrouw… Een mysterieus
wezen valt ondertussen zijn familie aan…
Voodoo Child - Requiem
Hinds – Cowan - Floyd
14,99 € tp (Vertigo)
Nadat het water weggetrokken is na de overstromingen in New Orleans, wordt al
snel duidelijk dat er iets oud en duisters overleefd heeft…

- MANGA -

Battle Angel Alita 16
Kishiro
10,99 € tp (KC)
Dance in the vampire Bund 1-3
Tamaki
19,99 € tp (Seven Seas)
! EXTRA OPENINGSMOMENTEN TIJDENS DE FEESTDAGEN !

Zondag 23/12/2012: 13.00 – 18.00
Maandag 24.12.2012: 10.00 – 17.00
Dinsdag 25/12/2012: KERST (Gesloten)
Zondag 30/12/2012: 13.00 – 18.00
Maandag 17.12.2012: 10.00 – 16.30
Dindsdag 01/01/2013: GESLOTEN
Woensdag 02/01/2013: GESLOTEN

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

