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- NEDERLANDSTALIG –

De archieven van Willy Vandersteen 6-10
Vandersteen
125,00 - pakketprijs hc (Adhemar)
Nummers 6-10 in deze collectie. Enkel als pakket verkrijgbaar !!!

Jerom 31-35
Vandersteen
49,95 sc (Standaard)
Nummers 31-35 in deze collectie. Enkel als pakket verkrijgbaar !!!

Pandemonium 1-3
Bec - Raffaele
23,97 sc (Saga)
Softcover – uitgave van deze reeks. Enkel als pakket verkrijgbaar !!!

Evangelie volgens Satan 2 – En verlos ons van het kwade
Maurel - Cerqueira
7,99 sc (Saga)
Softcover – versie van dit boek.
Succubus 2 – Roxelane
Mosdi – De Vincentiis
19,99 hc (Saga)

Legenden van Troy 2 – De wraak van Albumen
Arleston – Melanÿn - Hérenguel
8,95 sc of 16,90 hc (Uitgeverij L)
Lanfeust van Troy 5+6 – De schrik van de schouwer + Keizerin Cixi
Arleston - Tarquin
19,95 hc (Uitgeverij L)
Snooze 2 - Ontwaken
Toussaint - Evenhuis
17,95 hc (Dark Dragon)
Sluitend deel van deze reeks.
Zonder zorgen
Yang
27,50 gn (Oog & Blik / De bezige bij)
Belle Yang wordt gedwongen terug te keren naar haar ouderlijk huis als een
vervelende ex haar begint te stalken. Haar vader probeert haar te vermaken met
verhalen uit het oude China.
Een familiegeschiedenis die zich afspeelt in het Mantsjoerije van WO II, de
communistische onderdrukking en de Verenigde Staten van nu. Een levendig boek
over de botsing tussen 2 culturen.
Le Petit Poilu 11
Bailly - fraipont
9,50 hc (Dupuis)
Het beste op de stripmarkt voor de allerkleinsten. Tekstloos!
-

ENGELSTALIG –

Elektra – Assassin
Dembicki
19,99 tp (Marvel)
Bundel van de eerste 8 delen uit de Elektra reeks.
Captain America 1
Brubaker – Mc Niven
16,99 tp (Marvel)
Ultimate Comics – Spiderman 1
Bendis - Pichelli
19,99 tp (Marvel)
Voor de dood van de originele Spiderman was Miles Morales een gewone jongen
die net naar een nieuwe school zou gaan. Hij werd echter gebeten door een
gemuteerde spin en kreeg plots superkrachten. Zal hij in de voetsporen van Peter
Parker kunnen treden?
Conan – The daughters of Midora and other stories
Palmiotti – Texeira – Marz – Sears – Oeming – Truman – Truman - Churchland
14,99 tp (Dark Horse)
Batman Streets of Gotham – The house of hush
Dini – Nguyen - Fridolfs
17,99 tp (DC)
B.P.R.D. Hell on Earth – Russia
Mignola – Arcudi – Crook - Stewart
19,99 tp (Dark Horse)

The re[a]d diary
Kristiansen - Seagle
29,99 hc (Image)
Manara volume 3
Manara – Fellini - Pisu
59,99 hc (Dark Horse)
- MANGA -

Wolf
Nakamura
12,95 tp (Gen)
Naoto trekt naar de stad om zijn vader te vinden die hem vroeger in de steek heeft
gelaten. Hij is uit op wraak. Het zal echter niet eenvoudig worden want zijn vader
blijkt een professioneel bokser te zijn. Naoto begint te trainen om zo zijn vader te
confronteren in het titelgevecht bij de vedergewichten…

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

