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- NEDERLANDSTALIG –

Black Dog – Leven met een depressie
Johnstone
14,50 tp (Acco)
De term ‘Black Dog’ werd dankzij Churchill bekend als metafoor voor de vlagen
van depressie waaraan hij leed. De auteur heeft ook last van depressies en maakte
daarom dit boek waarin hij het leven met een Black Dog beschrijft alsook hoe hij
dit leerde te overwinnen…
Lanfeust van Troy – Boek 7+8
Arleston - Tarquin
19,95 hc (Uitgeverij L)
De cyclus van Cyann – Integraal 1+2
Bourgeon - Lacroix
30,00 hc (12 bis)
Cyann behoort tot de belangrijkste familie van sOndeurs, wat haar bovenaan de
sociale ladder plaatst. Ze gebruikt haar macht zoals ze haar charmes misbruikt.
Door de avonturen die haar wachten zal ze iets van haar onbezonnenheid verliezen
en wordt ze onverwacht een beetje menselijker…Heruitgave van de bestaande
losse delen, nu in een integrale uitgave.
De cyclus van Cyann – Integraal 3+4
Bourgeon - Lacroix
25,00 hc (12 bis)
Heruitgave van de bestaande losse delen, nu in een integrale heruitgave.
De boeken van de zieners – De samenzwering
Gaudin - Picaud
17,50 hc (Uitgeverij L)

Frank Lincoln 3
Bourgne - Perrotin
7,95 sc en 16,95 hc (Medusa)
Frank Lincoln 4
Bourgne - Perrotin
7,95 sc en 16,95 hc (Medusa)
Re-Mind 1
Mutti - Alcante
7,95 sc en 16,95 hc (Medusa)
Kort voordat we sterven zien we hoe ons leven zich als een film voor ons
geestesoog afspeelt. De FBI hebben een techniek ontwikkeld waarmee we deze
film kunnen vastleggen…
Reign 3 – Derde Eskader
Téhy - Cara
6,95 sc en 16,95 hc (Medusa)
Voctor Sackville 23 – De derwisj van Hollywood
Carin – Riviere - Borille
7,95 sc (Medusa)
De keuken van de duivel 2 – Het feest van de monsters
Karl T. - Marie
16,95 hc (Medusa)

Girlz 4 - Jongens
Goupil – Douyé - Dentiblu
5,95 sc (Jungle)
Matt Peterson 1 – London Running
Stom - Bollee
6,95 hc (Casterman)
Matt Peterson wordt als sportjournalist van L’equipe naar de olympische spelen in
Londen gestuurd. Hij kom terecht in een duistere zaak, ligt het podium van de
marathon al vast voor het begin van de Spelen?

India Dreams 7 – Taj Mahal
Maryse - Charles
12,50 hc (Casterman)
Flor de Luna 4 – Rosalia, 1898
Boisserie - Lambert
14,50 hc (Glénat)
De laatste van de Schoenfelds 2 – De liefde van Fanny
Barrat – Bartoll - Hervan
14,50 hc (Glénat)

Plankgas 1 – Ring
Ilias - Daoudi
7,95 sc en 16,95 hc (Daedalus)
Om te winnen moet je eerst de Nürburgring verslaan.
Plankgas 2 – Chapman 1
Bernard – Kamenica – Papazoglakis - Paquet
7,95 sc en 16,95 hc (Daedalus)
Colin Chapman was de schepper van het merk ‘Lotus’ en drukte zo zijn stempel op
de autosport…
Kruisvaart 3 – De slag bij Mansoura
Izu – Nikolavitch - Xiaoyu
14,95 sc (Daedalus)
Drie Wensen 2 – De stad met duizend zuilen
Gabella - Martinello
16,95 hc (Daedalus)

De Maanbeer 1 – Fort Sutter
Viozat - Bossard
16,95 hc (Daedalus)
Winter 1869, Sierra Nevada. Vier jaar na de secessieoorlog is een fort van de unie
verloedert tot een losbandig oord. De komst van kapitein Joshua Flint gooit het
leven van de soldaten danig door elkaar…

De blauwe verten 2 – Penelope
Giroud - Brahy
16,95 hc (Daedalus)
Spyder 2 – Hemelse Draak
Latour – Khaled - Lothelier
16,95 hc (Daedalus)
Prins van het Onweer 1 – Het oog van de storm
Bichebois - Zeloni
16,95 hc (Daedalus)
Eerste deel van de tweede cyclus van ‘Het kind van het onweer’.
Love de vos 1
Brrémaud - Bertolucci
14,50 hc (Dark Dragon)
Een eiland is als een schip dat alle elementen kan weerstaan. Maar als dit schip
zinkt en de rust in chaos verandert, wat gebeurt er dan met de bewoners?
Er ontstaat een eindeloze strijd om te overleven, om familie te beschermen. Dan
wordt het paradijs een hel… Mooi tekstloos boek !

-

ENGELSTALIG –

Crossed volume one – Wish you were here
Spurrier - Barreno
19,99 tp (Avatar)
De aarde is het slachtoffer van een golf van massa-waanzin, waardoor miljoenen
mensen veranderen in verminkte moordlustige maniakken, bekend als ‘The
Crossed’…
Mondo 1
Mc Keever
15,99 tp (Image)
Dit boek bundelt de 3 delen van de geflipte, duistere comedy-reeks ‘Mondo’.
Daarbovenop nog een hoop ongebruikte tekeningen en andere zaken die niet in de
maandelijkse uitgaven aan bod kwamen.
The li’l depressed boy 3 – Got your money
Struble - Grace
12,99 tp (Image)
Star Wars Crimson Empire III – Empire Lost
Richardson - Gulacy
19,99 tp (Dark Horse)

Batman – Arkham City
Dini – D’anda
16,99 tp (DC)

Fear Itself – Secret Avengers
Spencer – Bunn – Eaton - Nguyen
19,99 tp (Marvel)
Wolverine – Rot
Bunn – Brandon – Pelletier – Albuquerque - Latour
24,99 hc (Marvell)
Dorothy and the Wizard in OZ
Baum – Shanower - Young
29,99 hc (Marvel)
Dorothy en Zeb vallen diep in de aarde na een aardbeving. Ze komen vreemde
wezens tegen zoals de Mangaboos en onzichtbare beren. Ze krijgen af te rekenen
met houten gargoyles en 66- jaar oude drakenbaby’s. Gelukkig hebben ze de
tovenaar van OZ aan hun zijde…AANRADER!!
Return of the Dappermen
Mc Cann - Lee
29,95 hc (Archaia)
Welkom in Anorev, een land waar de tijd niet meer bestaat, waar kinderen niet
opgroeien en waar machines vergeten zijn of ze door mensen gemaakt zijn of dat
zij zelf de mensen gemaakt hebben. Ayden, de enige jongen die nog vragen stelt,
moet samen met Zoe de robot en Dapper Man 41 op zoek naar de oorzaak van dit
alles… Zeer mooi vormgegeven boek !!!

- MANGA -

Naruto 58
Kishimoto
9,99 tp (Viz)

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

