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Endurance
Bertho en Boidin
€ 16,95- hc (Silvester)
Sir Ernest Shackleton kondigt met een advertentie in de krant de aanwerving aan voor de
bemanning voor de Endurance, het schip waarmee hij in 1914 vertrekt naar de Zuidpool.
Hij gaat erheen om dwars over het werelddeel Antarctica te trekken, wat nog nooit
iemand gelukt is. Deze reis wordt een van de ongelofelijkste ontdekkingsreizen van de
twintigste eeuw.
Golden Cup 4: Het meisje van de Toendra.
Pecqueur, Henriet en Schelle
€ 16,95- hc (Silvester)
Daytona is van de weg geraakt in Siberië. Hij zoekt hulp maar geraakt verdwaald in een
sneeuwstorm. Intussen is detective Borano nog steeds op zoek naar Kelly, de rijke
erfgename die ontvoerd werd door de World Warriors. Er zit voor hem maar één oplossing
op en dat is de doden aan de praat krijgen.
De moorden in de rue morgue (Edgar Allan Poe)
Ceka – Clod
€ 14,95- hc (Silvester)
Cordelia – onverbloemd (beste van vol 5-10 + extras)
Ilah
€ 11,95- sc (Oogachtend)

Cosa Nostra Box tweede tijdvak (1928-1931)
Auri Sacra Fames
€ 8,00- Box leeg
€ 90,00- Box vol (nrs 6-10)
Lanfeust van de sterren pakket 3-4
Arleston
Pakketprijs € 12,50- (ipv € 17,80)
Fantasie, rare wezens, planeten en magie in combinatie met een hoge dosis humor…
Ook pakketten 1-2 zijn nog te krijgen!

- MANGA (ENGELSTALIG) -

Pluto 07
Naoki Urasawa
€ 12,99- sc (Viz)
Van de maker van ‘Monster’ en ‘20th century boys’ ABSOLUTE AANRADER!
Not simple
Natsume Ono
€ 14,99- sc (Viz)
Oishinbo – Izakaya: pub food
Kariya – Hanasaki
€ 12,99- (Viz)
Vagabond BigViz 6.
Takehiko Inoue
€ 19,99- (Viz)
Aanrader!

- ENGELSTALIG -

Alec – The years have pants
Eddie Campbell
€ 35,00- sc (Top Shelf)
Collectie van alle autobiografische cartoons van de tekenaar van ‘From Hell’
The Veil
Torris – Hernandez
€ 17,99- sc (IDW)
Van de tekenaar van ‘The thief of always’
The good neighbours 2. Kith
Holly Black – Ted Naifeh
16,99 € hc (Graphix)
Van de schrijfster van ‘the spiderwick chronicles’ en de tekenaar van o.a. ‘Courtney Crumrin’
Het elfenvolk wil de stad overnemen, en (halfbloed) Rue is de enige die hen kan stoppen…
Young Liars 3. Rock life (einde)
David Lapham
€ 14,99 – sc (Vertigo)
Van de auteur van ‘Stray Bullets’ en ‘batman: city of crime’. Aanrader!

- TERUG OP VOORRAAD Waarom pierre dood moest
Alfred – Olivier KA
19,90 € hc (Oog en blik – Bezige Bij)
Olivier is 12 jaar en wordt door zijn vrijzinnige half-hippie-ouders
opgevoed. Op een dag leert hij Pierre kennen, een eerder vrijzinnige
pastoor, en zij worden vrienden. Als Olivier mee gaat op zomerkamp
loopt het fout… Als hij wat ouder is, zakt zijn wereld in. Hij gaat op
zoek naar een manier om zijn trauma te verwerken, en zo ontstond
deze strip, in samenwerking met zijn boezemvriend Alfred.
Een doodeerlijk boek met fijne, eenvoudige tekeningen, en prachtige
kleuren. Hier moet je moed voor hebben, veel moed. Gewoon prachtig!
ABSOLUTE AANRADER!

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

