JULI 2013
Nieuwsbrief II

-ENGELSTALIG –

The Gettysburg Address
Hennessey – McConnell - Orzechowsky
15,99 € tp(William Morrow)
Grafische adaptatie van het ‘Gettysburg Address’, de strijd die eraan vooraf ging
en de burgeroorlog…
Paul joins the Scouts
Rabagliati
20,00 € tp (Conundrum)
Rabagliati kruipt weer in de huid van zijn semi-autobiografische alter-ego in dit
boek. Terwijl rondom montreal bommen ontploffen is Paul in de ban van vliegeren,
comics en zijn eerste kus. Hij gaat bij de scouts en ontdekt zichzelf tussen de
jongeren. Maar plots neemt alles een onverwachte wending…
Masks & Mobsters 1
Williamson - Henderson
19,99 € hc (Image)
Een misdaadverhaal dat zich situeert in de maffiasfeer. Wanneer Doctor Dayligth
overdag neergeschoten wordt door Bobby Silver gaat er een schokgolf door de
samenleving…
The Crow Midnight legends 4 – Waking Nightmares
Golden - Hester
17,99 € tp (IDW)

Billy the Kid’s old timey oddities and the Orm of Loch Ness 3
Powell - Hotz
15,99 € tp (Dark Horse)
Night of the Living Dead aftermath 1
Hine - Erramouspe
19,99 € tp (Avatar)
The chronicles of Conan 24 – Blood Dawn and other stories
Owsley – Buscema - Chan
18,99 € tp (Dark Horse)
Uncanny X-Men - Revolution
Bendis – Bachalo - Irving
24,99 € hc (Marvel)
Wolverine Omnibus
Millar
75,00 € hc (Marvel)
- MANGA -

Bleach 57
Kubo
9,99 € tp (Viz)
Blue Exorcist 10
Kazue - Kato
9,99 € tp (Viz)
Psyren 11
Mashima
9,99 € tp (Viz)
Fairytail 27
Kubo
10,99 € tp (KC)
Negima Omnibus 7
Akamatsu
19,99 € tp (KC)

!!! AANKONDIGING !!!
Volgende week, van dinsdag 16/7/2013 tot en met zaterdag 20/7 is het SOLDEN
bij de Stripkever !
-15 % op de stock!
LET OP: dit geldt NIET voor de nieuwigheden !!!

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

