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Rork Integraal 1 – Doorgangen
Andreas
49,95 hc (Sherpa)
Integrale uitgave van de eerste 3 nummers (Fragmenten, Doorgangen en Het
Kathedralenkerkhof) uit de geweldige Rork reeks van topauteur Andreas (‘Arq’,
‘Capricornus’, ‘Rafington Event’, …). Deze uitgave bevat ook Rork 0 ‘De geesten’,
een zwart-wit verhaal dat als introverhaal dienst doet. Verder ook een interview
met de tekenaar en extra illustraties.
Op zeer jonge leeftijd wordt Rork ingewijd in de kunst van het tijdreizen. Hij
ontwikkelt zich tot reiziger en onderzoeker van het paranormale. Hij tracht de
fragmenten van zijn eigen leven samen te brengen. Mooie uitgave van Andreas’
sterkste reeks… AANRADER !
De Vries 2 – Vuurdoop
Algera – Van Oppen
8,95 sc (Don Lawrence Collection)
Storm 27 – De wisselwachters
De Vos – Van Bavel - Molenaar
8,95 sc of 16,95 hc (Don Lawrence Collection)
Wat wij moeten weten
Linthout
24,95 gn (De Bezige Bij)
Atar Gull
Nury - Bruno
16,95 hc (Dargaud)
Atar Gull wordt gevangen genomen tijdens een stammenoorlog. Hij wordt verkocht
aan een slavenhandelaar, maar valt uiteindelijk in handen van de piraat Brulart,
een medogenloze rover. Op het vasteland wordt hij doorverkocht aan een de
eigenaar van een plantage. Een reeks gebeurtenissen drijft Atar Gull tot het
uiterste en hij zweert wraak te zullen nemen voor het onrecht dat hem en zijn
geliefden werd aangedaan…Nury heeft tevens het scenario geschreven voor Ik ben
Legioen, West en De Tijgerbrigades. AANRADER !

Berlijn Integraal
Marvano
29,95 hc (Dargaud)
Empire Usa 2-5
Desberg - Juszezak
6,95 sc (Dargaud)

Percy Shelley 1
Casanave - Vandermeulen
14,95 hc (Blloan)
Iedereen kent de naam van Mary Shelley dankzij haar roman Frankenstein. Maar
wie is bekend met haar jeugdzonden? Wie weet dat ze haar naam dankt aan de
Engelse schrijver Percy Shelley? In het Engeland van het begin van de 19de eeuw
stond hij mee aan de wieg van de gothic novel of romantische griezelroman.
Shelley doet met veel humor en scherpzinnigheid het verhaal van hun liederlijke
en losbandige (liefdes)leven.
De beste vijanden deel één – 1783 - 1953
Filiu – David B.
19,95 hc (Blloan)
De relatie tussen de Verenigde Staten en het Midden-Oosten in stripvorm. Van de
Geschiedenis met grote g tot het verhaal van de kleine man: De beste vijanden
behandelt een van de meest heikele kwesties uit de wereldactualiteit. Auteur van
het ijzersterke “Vallende Ziekte”.
Michel Vaillant – Het verraad van Steve Warson
Graton
11,95 hc (Graton)
Michel Vaillant – Nr. 13 aan de start
Graton
11,95 hc (Graton)
Cassio 6 – De lokroep van de pijn
Desberg - Reculé
6,95 sc (Le Lombard)
Lady S 8 – Staatsraison
Aymond – Van Hamme
6,95 sc (Dupuis)
Alter Ego – Park
Renders – Lapière – Reynès - Benéteau
6,95 sc (Dupuis)

Dommeltje 3 – Een hele kluif
Rodrigue
5,95 sc (Le Lombard)
Beroep: Leraar 1 – De onverwachte toets
Pica - Erroc
5,95 sc (Ballon)
Dokters 1 – Is het ernstig, dokter?
Bélom - Sirvent
5,95 sc (Ballon)
Game over 7 – Only for your eyes
Midam – Adam - Thitaume
5,95 sc (Ballon)
Jommeke 261 – De recordjagers
Nys
4,95 sc (Ballon)
Jommeke – De straalvogel
Nys
16,95 hc (Ballon)
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Courtney Crumrin 2 – The coven of mystics
Naifeh
24,99 hc (Oni Press)
Amulet 5 – Prince of the elves
Kibuishi
12,99 tp (Scholastic)
Deel 5 in deze geweldige reeks.

Prydwen 1 – Gods and Monsters
Hogan
19,95 tp (Sofawolf)
Incognito – The classified edition
Brubaker - Phillips
44,99 tp (Icon)
Deze uitgave bundelt Incognito en Incognito: Bad influences, alsook extra’s,
artwork, …

Thief of Thieves 1 – I Quit
Kirkman – Spencer – Martinbrough - Serrano
14,99 tp (Image)
Conrad Paulson leidt een dubbelleven als meesterdief. Hij kan alles krijgen,
behalve het leven dat hij achterliet. Met een zoon die hij amper kent en een exvrouw die hij nooit vergeten is, moet hij proberen uit te vissen wat er nog van zijn
leven overblijft vooraleer de FBI hem te pakken krijgt…
Guarding the Globe 1 – Under Siege
Kirkman – Cereno – Getty - Anka
16,99 tp (Image)
Terwijl Invincible in de ruimte de Vitrumite oorlog uitvecht moet Brit een nieuwe
afdeling van de Guardians of the Globe recrutteren…
Peter Panzerfaust 1 – The great escape
Kurtis – Wiebe - Jenkins
14,99 tp (Image)
Calais is de eerste stad die in handen van de Duitsers valt in 1940. Peter, een
Amerikaanse jongen, verzamelt een groep Franse weeskinderen. Samen proberen
ze te overleven…
Riven
Hampton - Tinnell
17,99 tp (Dark Horse)
Een weerwolvenverhaal dat begint in Roemenië in 1997, en verder gaat in
Vermont anno 2007…

Prince of Cats
Wimberly
16,99 tp (Vertigo)
Moderne en gewelddadige interpretatie van de klassieker ‘Romeo & Julia’.
Resurrection Man 1 – Dead Again
Abnett – Lanning - Dagnino
14,99 tp (DC)
Het verhaal van een man die telkens wanneer hij sterft terug komt van de doden.
Telkens wanneer dit gebeurt krijgt hij er een superkracht bij…
Supernatural 4 – The dogs of Edinburgh
Wood - Bond
14,99 tp (DC)
Superman Action Comics 1
Morrison – Morales - Kubert
24,99 tp (DC)
Green Lantern – War of the Green Lanterns
Johns – Bedard – Tomasi – Mahnke – Kirkham - Pasarin
16,99 tp (DC)

Hellraiser Masterpieces 2
Barker
19,99 tp (Boom!)
The Stand 4 - Hardcases
Aguirre – Sacasa – Perkins - Martin
19,99 tp (Marvel)
X men Legacy – Five miles south of the universe
Carey – Kurth - Pham
15,99 tp (Marvel)
Fear Itself – Journey into Mystery
Gillen - Braithwaite
15,99 tp (Marvel)
Fear Itself – Thunderbolts
Parker – Walker – Shalvey – De Landro
15,99 tp (Marvel)
The Avengers – Prelude
Van Lente – Alves – Arlem – Edwards – Kurth – Lim - Padilla
12,99 tp (Marvel)
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Wet moon 6 – Yesterday’s Gone
Campbell
17,99 tp (Oni Press)
Deel 6 in deze succesreeks !
Message to Adolf
Tezuka
26,95 hc (Vertical)
We bevinden ons op een kerkhof in Israël. Een oudere man legt een boeket
bloemen neer bij het graf van een zekere Adolf Kamil. Hij herinnert zich het
verhaal van 3 Adolphen… Een politieke thriller van topauteur Tezuka. ABSOLUTE
AANRADER !
Chi’s Sweet Home 9
Kanata
13,95 tp (Vertical)
Gon 7
Tanaka
10,99 tp (KC)
Deel 7 in de reeks van Gon, de kleine T-Rex die overal een spoor van vernieling
achterlaat…
Bloody Monday 7
Ryumon - Megumi
10,99 tp (KC)

Psyren 6
Iwashiro
9,99 tp (viz)
One Piece 64
Oda
9,99 tp (viz)

Bleach 46
Kubo
9,99 tp (viz)
Bleach 47
Kubo
9,99 tp (viz)
Bakuman 14
Ohba - Obata
9,99 tp (viz)
Oreieo 1
Fushimi – ikeda - Kanzaki
10,99 tp (Dark Horse)
Kyousuke komt niet goed overeen met zijn 14-jarige zusje Kirino. Op een bepaald
moment voelt hij zich echter verplicht om haar geheimen te verdedigen…

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

