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- NEDERLANDSTALIG –

Press Cartoon 2012
15,50 tp (Van Halewijck)
Dit boekje bundelt de beste en scherpste cartoons uit 2011. Met thema’s als DSK,
BHV, Bin Laden, Di Rupo, de bankencrisis en veel meer krijgt u een kritisch
jaaroverzicht voorgeschoteld. Met cartoons van 22 Belgische en 31 cartoonisten
uit 16 andere Europese landen.
De autoreportages van Margot – Lege box voor delen 1-3
Bertoni
10,00 hc (Silvester)
Lege verzamelbox voor delen 1-3. LET OP: deel 3 moet nog verschijnen.

-

ENGELSTALIG –

Casanova 3 – Avaritia
Fraction - Ba
14,99 tp (Icon)

The occultist 1
Seeley - Drujiniu
16,99 tp (Dark Horse)
Rob Bailey zoekt de balans tussen zijn verantwoordelijkheden als vriend, student
en eigenaar van het zwaard en een oud spreukenboek. Hij wordt achtervolgd door
een groep magiërs. Terwijl hij vecht voor zijn leven vraagt Rob zich af of hij zijn
zwaard hanteert of andersom…
Orchid 1
Morello – Hepburn - Jackson
17,99 tp (Dark Horse)
Het klimaat en het landschap zijn danig veranderd door toedoen van de mens. De
zeespiegel is drastisch gestegen. Kleine nederzettingen liggen verspreid over de
aardbol. De hooggelegen gebieden worden bewoond door de rijke klasse. We
volgen Orchid, een jonge vrouw, die een evolutie doormaakt van prostituée tot
krijgster, vechtend om de oneerlijke wereld te veranderen. Van Tom Morello,
muzikant van ‘Rage against the Machine’ en de tekenaar van ‘Star Wars: Knights of
the Old Republic’
Hellboy Library 5
Mignola - Fegredo
49,99 hc (Dark Horse)
Luxe uitgave. Bundelt ‘Darkness Calls’ en ‘The wild hunt’.
Midnight Days
Gaiman
24,99 hc (Vertigo)
Dit boek bundelt 6 werken uit de vroege carrière van rasverteller Neil Gaiman.
Wolverine and the X-men
Wood – Brooks – Boschi
24,99 hc (Marvel)

Resistance 2 – Defiance
Jablonski - Purvis
16,99 tp (First Second)
Comic book over een donkere periode uit onze geschiedenis…
Parker 3 - The Score
Stark
24,99 hc (IDW)
Locke & Key 5 – Clockworks
Hill - Rodriguez
24,99 hc (IDW)
Vijfde deel in deze schitterende reeks.

The song of Roland
Rabagliati
20,00 gn (Conundrum)
Biografisch boek over het leven en de dood van de schoonvader van het alter – ego
van de auteur. De Franse versie van het boek won de FNAC publieksprijs op het
festival van Angouleme.

- MANGA -

Bokurano Ours 6
kito
12,99 tp (Viz)
Animal Land 5
Raiku
10,99 tp (KC)

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

