MAART 2013
Nieuwsbrief I

- NEDERLANDSTALIG –

Mannetje Pug 2 – Pug=terug
Conté - Lolkema
9,95 € sc (Syndikaat)
Walking Dead 15 – Wie we zijn + Criminal – Lafaard PAKKET
Kirkman – Adlard – Rathburn + Brubaker
19,95 € hc (Silvester)
Pakket met de laatste Walking Dead en ter introductie een gratis exemplaar van
Criminal !
De hel van het oostfront 1 – De Russische winter
Speltens
16,95 € sc (Silvester)
1e deel van een vierluik over een jonge Duitse soldaat die zich kost wat kost wil
bewijzen tegenover zijn collega’s van de Wehrmacht. De successen van het Duitse
leger motiveren hem om er vol voor te gaan. Maar eens aan het front komt hij
erachter dat de gevaarlijkste vijand ongrijpbaar is… de Russische winter…
Wollodrin 3 – Het konvooi 1/2
Chauvel - Lereculey
17,95 € hc (Silvester)
Onimaku is samen met orc Hazngar op pad na de vernietiging van de clan van de
orc. Ze ontmoeten het volk Ernön, dat in de steek gelaten werd door hun gidsen…
Onimaku en Hazngar worden als gids in dienst genomen, maar ze worden
tegengewerkt door enkele duistere figuren…
De verborgen geschiedenis 23 – Absint
Pécav – Kordey – O’Grady
17,95 € hc (Silvester)

- ENGELSTALIG -

Immortals – Gods and Heroes
19,95 € hc (Archaia)
Adaptatie van de 3D film…
Moon Lake
Fogler
19,95 € hc (Archaia)
De omgeving van Moon Lake, tussen de U.S. en Canada, is al vervloekt sinds het
ontstaan van de mens. Er woedt een strijd tussen Aliens, psychotische
cheerleaders, ondoden en meer…
Fables deluxe 6
Buckingham – Leialoha – Fern - McManus
29,99 € hc (Vertigo)
Batman Deathblow – After the fire
Azzarello – Bermejo - Bradstreet
22,99 € hc (DC)
Animal Man 4 – Born to be wild
Milligan – Veitch – Truog – Dillon - Farmer
19,99 € tp (Vertigo)

The Goon 12 – Them that raised us lament
Powell
16,99 € tp (Dark Horse)
Guarding the Globe 1 – Under Siege
Kirkman – Cereno – Getty - Anka
16,99 € tp (Image)
Invincible is op missie en moet een legertje bewakers recruteren om de aarde te
beschermen tijdens zijn afwezigheid…

Uncanny X-men – The complete collection
Fraction
29,99 € tp (Marvel)
Wolverine and the X-men 2
Aaron – Bradshaw - Bachalo
16,99 € tp (Marvel)
The Punisher 3
Rucka – Colak – Checchetto - Suayan
16,99 € tp (Marvel)
- MANGA -

Avatar The last airbender – The promise
Konietzko – Di Martino – Luen Yang - Gurihiru
39,99 € hc (Dark Horse)
Het plan om kolonisten van de vuurnatie uit hun huizen te drijven brengt de
vuurnatie en de natie van de aarde op voet van oorlog…
The wallflower 2
Shichihenge
10,99 € tp (KC)
Dance in the Vampire bund 4-6
Tamaki
19,99 € tp (Seven Seas)
A brides story 4
Mori
16,99 € hc (Yen Press)

ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE
De Stripkever betaald vanaf nu 1 uur parkeertijd !
Bij aankoop van minimum 50 € krijg je 1 uur gratis parkeertijd bij Inno Parking
Leermarkt, op 100 meter van de winkel.
Hou je parkeerticket bij, geef dit bij je aankopen af in de winkel en ontvang een
stempel !!!

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

