JUNI 2013
Nieuwsbrief IV

- NEDERLANDSTALIG –

100 Bullets 3
Azzarello - Risso
12,95 € sc (Vertigo)
100 Bullets 4
Azzarello - Risso
12,95 € sc (Vertigo)
Catwoman – Rome zien en sterven
Loeb - Sale
18,95 € hc (DC)
Tanguy en Laverdure 26 – Gevangene van de Serviërs
Laidin - Fernandez
7,95 € sc (Arboris)
-ENGELSTALIG –

The End
Anders Nilsen
19,99 € hc (Fantagraphics)
The End is een sterk en emotioneel werk van Anders Nilsen (Big Questions) waarin
hij zijn verdriet voor het verlies van zijn partner verwerkt. In 2005 overleed zijn
vrouw. In The End bundelt de auteur een reeks korte sketches die hij maakte in de
periode vlak na haar overlijden. Net zoals ‘Big Questions’ is The End ijzersterk, het
pakt je vanf de eerste pagina en laat je niet meer los… ABSOLUTE AANRADER!

Sam and Twitch 1
Bendis – Medina - Wood
29,99 € hc (Image)
Sam and Twitch 2
Bendis – Medina - Wood
29,99 € hc (Image)
The Manara library volume 5
Manara
59,99 € hc (Dark Horse)
Deadpool Killustrated
Bunn - Lolli
14,99 € tp (Marvel)
Nadat het hele Marvel universum er reeds aan mocht geloven worden nu enkele
figuren uit de klassieke literatuur genadeloos afgeslacht…
Ferals 2
Andrade - Lapham
14,99 € tp (Marvel)
The Victories - Touched
Oeming
9,99 € tp (Dark Horse)
The victories zijn een groep helden die proberen de gewone mensen te
beschermen tegen de krachten van het kwaad. Wat als er één zelf dreigt te
ontsporen? Komt het nog goed of …?
- MANGA NL -

Hiroshima 6
Nakazawa
18,90 € tp (Marvel)
- MANGA -

Lonewolf 2100 Omnibus
Kennedy - Velasco
24,99 € tp (Dark Horse)
Futuristische versie van de bekende Lone Wolf and Cub reeks.
Fairytail 26
Mashima
10,99 € tp (KC)
Airgear Omnibus 1
19,99 € tp (KC)
Are you Alice?
Katagiri - Ninomiya
11,95 € tp (Yen Press)
Een gedesillusioneerde man die op zoek is naar nieuwe dingen komt plots in het
wonderland universum terecht. Hij komt er terecht in een dodelijk spel….
Bloodlad 3
Kodama
18,99 € tp (Yen Press)
Loveless 11
Kouga
9,99 € tp (Viz)
Knights of Sidonia 3
Nihei
12,95 € tp (Vertical)

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

