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NEDERLANDSTALIG –

Casus 2. de derde dag
Meunier – Guerineau – Delf
16,95 € hc (Silvester)
Jezus wordt veroordeeld en zal gekruisigd worden. Het is onmogelijk om je te
mengen in wat al beschreven is. Of niet? Maria Magdalena en Jacob de
rechtvaardige denken daar anders over… Casus: 6 verhalen, 6 wandaden …
De orde van de drakenridders 6. Voorbij de bergen
Ange – Sieurac
16,95 € hc (Silvester)
Als er draken verschijnen vervormen zij de wereld rondom hen. Alleen jonge
maagden betreden die chaos zonder kleerscheuren…
De bijbel – het oude testament – genesis 2.
Camus – Dufranne – Zitko – Davidenko
16,95 € hc (Silvester)
Avengers disassembled
Bendis – Finch
12,95 € sc (Nona-arte)
De oorlog van Alan 2.
Emmanuel Guibert
19,95 € hc
Alan dient een deel van zijn diensttijd als docent radiotelegrafie in de Verenigde
Staten. Als hij eenmaal voet aan wal zet in Europa is Frankrijk al goeddeels bevrijd
van de Duitse bezetter. Hij treft in Cherbourg vooral puin aan. Hij trekt met zijn
eenheid Duitsland in. Dit tweede deel van De oorlog van Alan is een prachtige
persoonlijke getuigenis in stripvorm van de bevrijding van Europa. De onbewolkte
herinneringen van de Amerikaanse veteraan zijn ontroerend en nergens zwaar op
de hand. De drie delen van De oorlog van Alan zijn een uniek, persoonlijk
historisch document.
Slaine 2.
Mills – Langley
17,95 €hc (Dark dragon books)

Evangelie volgens satan 1. Wees gegroet maria
Maurel – Cerqueira
19,99 € hc (Saga)
Verschijnt later ook in softcover
Hasta la victoria 1. Cuba 1957
Casini
7,99 € sc (Saga)
De Hobbit
JRR Tolkien – David Wenzel – Dixon
18,95 € sc (Boekerij)
Heinz van H tot Z
Windig – De jong
39,90 € hc (Oog en blik)
De marec code
Marec
12,50 € sc (Halewijk)
Kinky en cosy – 10000 Ampere
Nix
8,95 € sc (Silvester)
- MANGA NL/USA–
Gantz 14.
Hiroya Oku
12,99 € sc (Dark Horse)
Gantz weerspiegelt ons een hedendaagse maatschappij waarin we steeds
egoïstischer worden… Hoe ver wil je gaan om je eigen hachje te redden?
- ENGELSTALIG –

Castle waiting vol II
Linda Medley
29,99 € hc (Fantagraphics)
Onverwachte bezoekers in het kasteel leiden tot de ontdekking van geheime gangen,
een zoektocht naar vrouwenondergoed, discussies over de ‘echte man’… Aanrader!

Greek street 2. Cassandra complex
Milligan – Gianfelice
14,99 € sc (Vertigo)
The walking dead 13. too far gone
Kirkman – Adlard – Rathburn
14,99 € sc (Image)
Laat je niet afschrikken door het zombie-thema. Dit is namelijk een van de best
geschreven strips van het laatste decenium. Ook wordt er gewerkt aan een heuse tvserie. De nadruk ligt dan ook niet bij de levende doden, maar wel bij de overlevenden,
en hoe snel je normen en waarden en jezelf veranderen als de wereld rondom je uiteen
valt. Walking dead grijpt je bij de keel en laat je niet snel los…
Chew 3. Just desserts
Layman – Guillory
12,99 € sc (Image)
Ex machine 10. Term limits
Vaughan – Harris – Mettler
14,99 € sc (Wildstorm)
Anita Blake - The laughing corpse 3.
Hamilton – Lim – Booth – Ruffner
16,99 € sc (Marvel)
Grimms fairy tales (boek met 32 verhalen + illustraties)
Grimm – geilliustreerd door Kevin Golden
14,99 € hc (IDW)

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

