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NEDERLANDSTALIG –

De blauwe verten 1. De pioniers
Giroud – Brahy
16,95 € sc (Daedalus)
Goed gedocumenteerde familiesaga over het leven van de eerste vliegers… Door
de tekenaar van Climax en de schrijver van Quintett, Levenslijnen, 10 geboden,…
Drie wensen 1. de geest in de lamp
Gabella – Martinello
16,95 € sc (Daedalus)
Een man sterft, en wordt als geest opgesloten in een lamp. In de wereld van duizend
en één nacht gaat hij 3 opdrachten moeten vervullen… Schrijver van De Eenhoorn.
Carmen mc Callum 5. Deus ex Machina
Gess – Duval – Rabardt
8,95 € sc (Daedalus)
Degelijke scifi-actie.
Travis 5. Cybernation
Quet – Duval – Schelle – Rosa
8,95 € sc (Daedalus)
2052. De ontwikkelingen in wetenschap en ruimtevaart, hebben ervoor gezorgd dat de
mens meer dan ooit in staat is zijn omgeving en het klimaat te beïnvloeden… Sterke
avonturen-scifi over de piloot Travis, van het team van Hauteville house
Herinneringen aan de Grande Armee 3. 1809 - Wenen zien of sterven
Dufranne – Alexander – Fernandez
8,95 € sc (Daedalus)
Reign 1. Day one
Tehy – Cara
6,95 € sc, 16,95 € hc (Medusa)
Spannende actie-thriller van de auteur van Yiu. Adam Nexe is een explosievenexpert.
Op een dag plaatst de terroristische organisatie Reign een bom in een winkelcentrum.
Reign blijkt echter goed op de hoogte van Adams privéleven en verleden…
Milan K. 1. Overleven tot elke prijs
Timel – Corentin
6,95 € sc, 16,95 € hc (Medusa)

Shenzen
Guy Delisle
19,90 €sc (Oog en blik – Bezige bij)
Guy Delisle werkte een tijdlang in Shenzhen. Deze Chinese stad wordt door gewapende
bewakers en hekken met schrikdraad geïsoleerd van de rest van het land… Alweer een
vlot en humoristisch verslag over de taalbarrières en verschillen die hij meemaakt in
een andere cultuur. Auteur van Pyongyang en Birma. AANRADER!
De sluipschutter
Manchette – tardi
17,90 € sc (Oog en blik – Bezige Bij)
De sponzenkoopman
Baudoin – Vargas
14,95 € sc (Sherpa)
Op een nacht is Pi, de sponzenverkoper, getuige van een moordaanslag. Opeens is deze
anonieme zwerver het middelpunt van een politieonderzoek…. Een kort verhaal over de
waarde van een mensenleven. Van de auteurs van De vier stromen…
De wereld van Alef Thau – Wedergeboorte / tussen twee werelden
Nizzoli – Jodorowsky
19,95 € hc (Sherpa)
Na een succesvolle signeersessie in ene stripwinkel verongelukt de auteur van de reeks
Alef-Thau. Terwijl zijn geest in coma verkeert, vindt in een andere wereld een
wedergeboorte plaats… De legendarische Alef Thau wordt, zonder ledematen, geboren
uit de boom Ygdrasil, en moet deze heroveren door zware beproevingen te ondergaan…
Een mooie mengeling van spanning , fantasy en realiteit! AANRADER!
Flandria Catholica
Koenraad Tinel
30,00 € sc (Peeters – leuven)
Inkttekeningen over Catholicisme in vlaanderen na WOII. Over kille biechtstoelen,
bedevaarten, jeugdbewegingen en troosteloosheid. Van de schrijver van Scheissemmer
Er kan wel wat zout uit
Peter van straaten
14,90 €sc (Harmonie)
-

ENGELSTALIG –
The boys 8. Highland Laddie
Garth Ennis – Mc Crea – Robertson
19,99 € sc (Dynamite)
Fables 15. Rose red
Willingham – Buckingham – Leialoha – pepoy - …
17,99 € sc (Vertigo)

- MANGA Engelstalig–

World of warcraft – shadow wine vol 2.
Knaak – Kim
12,99 € sc (Tokyopop)
Nura: rise of the Yokai clan vol 2.
Shiibashi
9,99 € sc (Viz)
Blue exorcist vol 1
Kato
9,99 € sc (Viz)
Eyeshield 21 vol 35
Inagaki – Murata
9,99 € sc (Viz)
Rosario Vampire II vol 4.
Ikeda
9,99 € sc (Viz)

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

