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NEDERLANDSTALIG –

Orde van de drakenridders 7. De zon terugzien
Ange – Demarez
16,95 € hc (Silvester)
Wanneer een draak midden in een vulkaan ontwaakt, weigert de elite van de Stad die
op haar flanken werd gebouwd, te geloven in het bestaan van de Veill en ze houdt de
Drakenridders tegen die hen komen redden. De onstuimige Tyra en haar jonge,
idealistische gezellen zijn geschokt door het lot van de slaven. Maar wat is de plicht van
de Drakenridders? Het beest bestrijden of de wereld veranderen?
Marie der draken 1. Armance
Ange – Demarez
16,95 € hc (Silvester)
Pakketprijs Orde van de drakenridders 7 + Marie der draken 1 voor 29,90 €
Atalante – Legende 2. Nautiliaa
Crisse
16,95 € hc (Silvester)
Cosa Nostra 12. De waanzin van Dutch
Chauvel – Le Saec – Scarlett
16,95 € hc (Silvester)
Verborgen geschiedenis 17. Operatie Kadesh
Pecau – Kordey – O Grady
16,95 € hc (Silvester)
Castro
Reinhard Kleist
19,95 € hc (Silvester)
Weinig personen in de 20e eeuw riepen zulke extreme reactie op en konden op
zo'n succesvol en tegelijk omstreden leven terugkijken als voormalig revolutionair
leider en staatshoofd Fidel Castro. Kleist ( Cash – i see a darkness, Secrets of
Coney Island) heeft het veelbewogen van Castro met vitale penstreken neergezet.
Van de eerste staking die de jonge Fidel probeerde te ontketenen, via de
geslaagde revolutie tegen het Batista-regime, tot de decennia van schaarste en
vervolging van politieke dissidenten die steeds meer tegen Castro's idealen van
een rechtvaardige maatschappij schenen in te druisen...

Kick ass 1
Mark Millar – Romita
19,90 € sc (Nonaarte)
Stripreeks waarop de bekende film werd gebaseerd…
New avengers – uitbraak 1.
Bendis – Finch – Miki
16,50 € sc (Nonaarte)
Daredevil- wedergeboorte
Miller – Mazzuchelli
19,90 € sc (Nonaarte)
Sky
Geert Peeten
15,00 € sc (Cultura)
Sigmund weet wel raad met mannen
Peter de wit
9,90 € hc (Harmonie)
-

ENGELSTALIG –

The sky over the louvre
Yslaire – Carriere
19,99 € hc (Musee de louvre editions)
Tekenaar van Samber, XX ciel, … brengt een verhaal over verschillende schilderijen
tijdens het begin van het Louvre, en veranderingen door de Franse revolutie
The unwritten 3. Dead man’s knock
Mike Carey – Peter Gross – Ryan Kelly
14,99 € sc (Vertigo)
Van het creatieve team van Lucifer. Tom Taylor is een jongen en tevens ook het
hoofdpersonage uit zijn vaders immens populaire fantasy-boeken. Als blijkt dat er toch
iets niet echt pluis is met zijn jeugd, moet hij op zoek gaan naar antwoorden... En
tovenarij blijkt toch niet zo ver van deze wereld als hij dacht.
Demo 2.
Brian wood – Becky Cloogan
17,99 € sc (Vertigo)
Van de auteur van DMZ, Local, Northlanders, …

Gotham central 4. Corrigan
Greg Rucka – Ed Brabaker
29,99 € hc (Dc comics)
Hoe voelt het plaatselijke politiecorps zich in een stad als Gotham, waar superheld
Batman de plak zwaait…? Schrijver van Ingonito, Criminal, Death of captain
america, Sleeper, Daredevil …
Stumptown
Greg Rucka – Southworth
29,99 € hc (Oni press)
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
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