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-

NEDERLANDSTALIG –

Druiden 4. De kring der reuzen
Istin – Jigourel – Lamontagne
7,95 € sc (Daedalus)
De vijfde eeuw. De wereld staat op een keerpunt. Het christendom keert zich tegen de
oude religies. Druïden en monniken voeren een oorlog in de schaduw…
Van de auteur van Drakenbloed, De drakenorde, Het vijfde evangelie, Merlin,…

Weerwolven renaissance 1. de holtons
Gaudin – Nino
7,95 € sc (Daedalus)
De wereld van Lucie 1. En waarom niet de hel
Kris en Guillaume Martinez
19,95 € hc (Daedalus)
Zack & Willie 1. Lucky Losers
Robberecht – Marco Paulo – BenBK
15,95 € hc (12Bis)
Bin Laden ontsluierd
Sifaoui – bercovici
15,95 € hc (12Bis)
Lord of Burger 1. De kruidentuin
Arleston – Alwett – barbucci – Balak – Zimra – Andry
11,50 € sc (Glenat)
-

TE VERSCHIJNEN > RESERVEREN INDIEN GEWENST Alim de leerlooier Box 1 t/m 4 met vele extras
De eerste cyclus met een exclusieve 'potlood editie' van het derde
deel. Met speciale rugtekening, 16 pagina-schetsdossier, 2
prenten, oplage van 444 exemplaren. Genummerd en gesigneerd.
€ 99,95

Merlin box 1 t/m 10
De complete saga in een gelimiteerde luxe cassette op 500
exemplaren
€ 179.95

Reiziger – verleden 1.
Boisserie – Stalner – Rollin – Guarnido
14,50 € hc (Glenat)
In dit album belandt de reiziger in het Parijs van de 12e eeuw, tijdens de bouw van de
Notre-Dame. Om zijn reis te hervatten moet hij zijn broer, Fish, terugvinden, die nog
steeds plannen geeft om de loop van de geschiedenis te veranderen...

Kobijn 6. D’r bij zijn EINDELIJK ! ☺
Trondheim
14,95 € hc (Silvester)
Scherven
Erik de Graaf
22,90 € sc (Oog en Blik – Bezige Bij)
Jimmy Corrigan – de slimste jongen
Chris Ware
34,90 € hc
De kat es véés kontènt (de kat Brussels dialect)
Flup’ke Geluck
11,50 € hc (Casterman)
Kuifje Fax simile. schat van Scharlaken Rackham (herdruk)
Hergé
19,50 € hc (Casterman)
-

ZEKER DOEN Mary and Max
4 mei, 20u 30, CC mechelen
De achtjarige Mary Dinkle woont met haar wat idiote vader en haar aan
sherry verslaafde moeder in Melbourne. Om de sleur te doorbreken pikt
Mary op een dag lukraak een naam uit een Amerikaans telefoonboek,
en schrijft een brief naar dat adres. Daar blijkt een zekere Max
Horowitz te wonen, een dikke Joodse New Yorker van 44 die aan het
syndroom van Asperger lijdt, een vorm van autisme. Ondanks de
enorme verschillen tussen Mary en Max ontspint zich toch een
langdurige correspondentie. ABSOLUTE AANRADER!

http://filmhuis.4d.be/film/mary-and-max
-

MANGA (ENGELSTALIG) –
Yotsuba 8.
Azuma
10,99 € sc (Yen press)
Dogs 3.
Miwa
12,99 € sc (Viz)

-

ENGELSTALIG –

Crossed 1.
Garth Ennis – Jacen Burrows
24,99 € sc (Avatar Press)
Door een mysterieuze infectie worden mannen, vrouwen en kinderen plotseling
moordenaars, verkrachters, beesten van het ergste soort... Geschift, hard, vol haat en
zonder mededogen verspreid de plaag zich over de aardbol, het einde van de mensheid is
nabij... Van de auteur van The Boys, Preacher en de tekenaar van Chronicles of Wormwood

Kick-ass
Mark Millar – Romita Jr
24,99 € hc (Marvel)
Binnenkort in de filmzalen…

Mercury
Hope Larson
9,99 € sc (Atheneum)
Amazing Spiderman – Died in your arms tonight
Slott – Romita Jr – Waid – Alberti – Guggenheim – Olliffe – Stern – Semeiks
19,99 € sc (Marvel)
Wolverine – Weapon x 1. Adamantum men
Aaron – garney
19,99 € sc (Marvel)
Runaways 4. True believers
Vaughan – Alphona
14,99 € sc (marvel)
Aanrader! Van de auteur van Y the last man
Lenore Colored edition 2. Wedgies
Roman Dirge
17,95 € hc (Titan Books)
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
BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: www.stripkever.be
Openinsuren:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

