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De avonturen van Nero en co – De hoed van Geeraard de duivel
Sleen
14,95 hc (Stichting Marc Sleen)

Naar aanleiding van de negentigste verjaardag van Marc Sleen publiceert
vzw Gent Cultuurstad i.s.m. de Stichting Marc Sleen een heruitgave van zijn
eerste albums, "De hoed van Geeraard de Duivel".
De heruitgave in kleur van deze strip wordt verrijkt met een uitvoerig
geïllustreerde bijdrage van Sleenkenner Yves Kerremans over de intense
relatie tussen Marc Sleen en zijn geboortestad Gent.
Marie Christine Laleman, Guy Dupont en Peter Steurbaut zorgden voor een
boeiende en eveneens uitvoerig geïllustreerde historische duiding van de
figuur Geeraard de Duivel en het naar hem genoemde Steen.
Swarte Comics I & II
Swarte
14,90 sc (Oog & Blik / De bezige bij)

Swarte Comics zijn twee kleine, luxe overzichtswerkjes, uitgegeven als
leporello, harmonica-vorm. Ze verschijnen ter gelegenheid van de uitreiking
van de Marten Toonderprijs 2012 aan Joost Swarte.
Getekend Leven
Aline & Crumb
39,90 hc (Oog & Blik / De bezige bij)

Bundel van verschillende autobiografische werken van Robert Crumb (‘Fritz
the cat’) en zijn vrouw Aline Kominski. Ze zijn 35 jaar getrouwd en zijn het
enige stripkoppel ter wereld. In hun boeken bekritiseren ze elkaar en
verklaren ze elkaar tegelijk de liefde… Mooie uitgave, een must voor de
fans!

Fantastische verhalen 20 – De engel Gab-Rhyel
Servais
19,95 hc (Arcadia) Hardcover beperkte oplage 600 ex.
69,95
Luxe-editie zeer beperkte oplage 50 ex.met originele drukplaat!
Reserveren! Wees snel!!

Requiem de vampierridder 10 - Bloedbad
Mills - Ledroit
7,95 sc (Prestige)
Walking Dead 13 – Te ver heen
Kirkman – Adlard - Rathburn
19,95 hc (Silvester)
Walking Dead 14 – Geen uitweg meer
Kirkman – Adlard - Rathburn
19,95 hc (Silvester)
Ria 2 – De macht van het zegel
Kiecker – Schlaga - Völlinger
18,95 hc (Silvester)
Een zegel, gebroken in vijf delen, bevat de macht van een godin. Genoeg macht om
een wereld te bevrijden van haar schaduwen. Of om haar voorgoed in de duisternis
te laten verzinken…
De pijl van Nemrod 5 – Het boek
Bollée – Griffo - Mangin
16,95 hc (Silvester)
Vincent en Van Gogh 2 – Drie manen
Smudja
16,95 hc (Silvester)
Deel 2 van deze mooie reeks die een alternatieve kijk werpt op het leven van
Vincent Van Gogh. Wat als hij een gewone man was zonder noemenswaardig
talent en zijn schilderijen door iemand anders gemaakt waren?
Prachtig vormgegeven door Gradimir Smudja.

-
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Swamp Thing 1 – Raise them bones
Snyder – Paquette - Rudy
16,99 tp (DC)
Prophet 1 - Remission
Graham – Roy – Dalrymple - Milonogiannis
9,99 tp (Image)
De aarde in een verre toekomst… Veranderd door de tijd en buitenaardse
invloeden. John Prophet ontwaakt uit cryoslaap…
Zijn opdracht: de torens van Thauilu Vah beklimmen en het aardse rijk wekken…
Fear Itself
Fraction - Immonen
29,99 tp (Marvel)
Fear Itself – Avengers
Bendis – Romita Jr. – Bachalo - Deodato
19,99 tp (Marvel)
Crawl To Me
Robert
24,99 hc (IDW)
Een jong koppel verhuist naar een geïsoleerd huis tijdens de wintermaanden.Ze
krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen die hun relatie in vraag stellen en
ook hun bestaan in het algemeen… Van de bassist / songwriter van ‘Life of Agony’.

Only Skin
Ford
21,95 tp (Secret Acres)
Een klein stadje wordt geplaagd door mysterieuze verdwijningen. Cassie en Clay
gaan op zoek naar hun vader, maar er kloppen enkele dingen niet. De enige
collega van Cassie lijdt aan narcolepsie en er zit een spook in Clay’s slaapkamer…

The Hypo
Van Sciver
24,99 hc (Fantagraphics)
Het verhaal van Abraham Lincoln voor hij president werd.
Leeroy and Popo
Roskosch
13,95 tp (Nobrow Press)
Het verhaal van een beer die weed rookt, de mist ingaat bij de meisjes en te veel
Nintendo Wii speelt. Uitgegeven door Nobrow Press, een toonaangevende Britse
uitgeverij die auteurs de kans geeft hun visie uit te werken…
New York drawings
Tomine
29,95 hc (D+Q)
Bundel van coverillustraties, strips, illustraties en sketches die gepubliceerd
werden in ‘The Newyorker’. Van de maker van ‘Scenes from an impending
marriage’, Summer Blonde.
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Tenjo Tenge 8
Oh Great!
17,99 tp (Viz)
Dorohedoro 7
Q Hayashida
12,99 tp (Viz)
Ikigami 8
Motore Masa
12,99 tp (Viz)
The disappearance of Nagato - Yuki - Chan 1
Puyo - Tanigawa
11,99 tp (Yen Press)
Yuki Nagato, de verlegen voorzitster van de literatuurclub, heeft nooit veel
zelfvertrouwen gehad. Maar als ze in buurt is van Kyon wordt het nog erger…
Soul Eater 10
Atsushi - Ohkubo
11,99 tp (Yen Press)

Replica 3
Kemuri
12,95 tp (DMP)
Gantz 24
Oku
12,99 tp (Dark Horse)
Clamp Gate 7 - 3
10,99 tp (Dark Horse)

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

