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Schemerwoude 15 - Hemeloog
Hermann – Yves H.
6,95 sc (Glénat)
Deel 15 in deze reeks van de auteur van onder meer ‘Jeremiah’.
Conquistador 1
Dufaux - Xavier
8,50 sc (Glénat)
Eerste deel in deze reeks van de auteur van oa ‘Djinn’, ‘Jaguar’, Klaagzang van de
verloren gewesten’, ‘Murena’ en veel meer. De veroveraars azen op de schat van
de Azteken maar wat ze niet wisten is dat de wachter over deze schat waakte…
De schaduw en het vuur – Promopakket deel 1+2+3
Chen – Qinsong - Qian
19,99 sc (Saga)
Promopakket in softcover.
Okiya – Het huis van verboden geneugten.
Jee – Yun - Jung
19,99 hc (Saga)
Yasunari wordt wakker en heeft het gevoel dat hij bespiedt wordt. Plots duikt uit
de nevel een jong meisje op met een stralende schoonheid…
Tahya El-Djazaïr – Pakket deel 1+2
Dan – Galandon
39,98 hc (Saga)
Pakket met de twee delen van deze reeks.
Beperkte Oplage!

Piet Pienter en Bert Bibber 42 – De supersonische schokgolfoscillator
Pom.
10,00 sc (‘t mannekesblad)
Caroline Baldwin 16 – De zigeunerbezwering
Taymans.
6,95 sc (Casterman)
De Republiek 4 – Presidentiële macht
Le Gall - Frisco
6,95 sc (Casterman)
De reizen van Alex – De olympische spelen
Hervan – Plateau - Martin
6,95 sc (Casterman)
De smaragdridders 2 – De beproeving
Robillard - Oger
12,50 hc (Casterman)
Egon Schiele – Leven en sterven
Coste
17,50 hc (Casterman)
Het levensverhaal van Egon Schiele, begonnen als leerling van Gustav Klimt.
Schiele denkt dat hij in alle vrijheid kan leven en schilderen, maar hij zal stuiten
op diegenen die hij choqueert…

De onthoofde arenden 14 – De ijzeren mannen
Arnoux - Pierret
8,95 sc (Daedalus)
Gil St. André 9 – De bloedige erfenis
Kraehn
6,95 sc (Daedalus)
Softcoverversie van dit verhaal.
De druïden 6 – Avondschemering
Istin – Jigourel
8,95 sc (Daedalus)

Prometheus 4 – Mantiek
Bec – Bocci - Raffaele
8,95 sc (Daedalus)
Sektor 2 – Verzet
Stalner
16,95 hc (Daedalus)
Groot-Brittanië, het landschap verkeert in totale chaos. De mensheid heeft haar
kennis, boeken en geschriften de rug toegekeerd. Eén man, Lawrence, een
outsider, heeft als enige een bibliotheek en een kaart van het vroegere Engeland.
Onder de jongeren heerst een virale ziekte en er hebben zich bendes gevormd.
Keira valt in handen van de groepering ‘Winch’. Deze groep recruteert jongeren die
besmet zijn met het virus. Lawrence vertrekt vanuit zwaar bewaakt gebied op
zoek naar Keira…
Sektor leest als een trein. Aanrader !
De terugkeer van Dorian Gray– De kroning van ‘Onzichtbare de 1ste’
Betbeder - Vukic
16,95 hc (Daedalus)
Dorian Gray is een afzichtelijke oude man met de blik van een waanzinnige. Hij
loopt rond met een portret dat hem herinnert aan hoe hij vroeger was, jong en
zeer knap. Hij komt in contact met een sufragette die medelijden toont. Hierdoor
wil hij terug worden hoe hij eens was…
Questor 1 – Verzet
Stalner
16,95 hc (Daedalus)

De wereld van Lucie 4 – Lucie(s)
Martinez
19,95 hc (Daedalus)
Sluitend deel van deze psychologische triller.
De wereld van Lucie 4 + Box
Martinez
25,95 hc (Daedalus)
Sluitend deel van de reeks, in verzamelbox voor alle 4 delen.
Gelimiteerde uitgave !!!
Servitude III – Het afscheid van de koningen
Bourgier - David
19,95 hc (Daedalus)
Duizenden jaren zijn voorbijgegaan en de zonen van de aarde hebben grootse
koninkrijken opgericht. Maar de draken hebben hun schuilplaats verlaten…
Drakendynastie 2 – De zang van de feniks
Herbeau - Civiello
17,95 hc (Daedalus)

Lijst 66 3 – Kansas
Stalner
16,95 hc (Medusa)
Kaap Hoorn – De zwarte engel van Paramo
Perrissin - Riboldi
16,95 hc (Medusa)
Tatanka 2 – Besmetting
Callède – Séjourné - Verney
16,95 sc (Medusa)
De laatste missie van dierenrechtencommando ‘Tatanka’ loopt op een fiasco uit en
ze raken verwikkeld in een zaak waar grote belangen spleen. Er is sprake van een
dodelijke ziekte die door dieren wordt overgedragen…
-
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Tristan’s Voyages - Bruges
Martin - Ferry
7,50 sc (Casterman)

Bezoek ook onze koffiebar !
Er is de mogelijkheid om een paar drankjes te nuttigen waaronder Carolus
bieren, Duvel, Koffie, Thee en verschillende frisdranken…

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

