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- NEDERLANDSTALIG –

Opruimen, dat is de kunst
Wehrli
14,90 € hc (De Harmonie)
Hilarisch boek van Wehrli, een Zwitserse kunstenaar en typograaf. Hij laat zien hoe de
slordige wereld rondom ons opgeruimd kan worden. Hij gaat hier behoorlijk ver in…
Prins Valiant 18 – Jaargang 1954
Foster
17,95 € hc (Silvester)
François Jullien – De manke duivel
Jamar - Dehousse
19,95 € hc (Arcadia)

-

ENGELSTALIG –

John Carter – The gods of Mars
Humphries – Perez - Burroughs
14,99 € tp (Marvel)
Captain America & Hawkeye
Bunn – Vitti - Buffagni
12,99 € tp (Marvel)

X-Factor vol 15 – They keep killing Madrox
David - Lupacchino
16,99 € tp (Marvel)
Winter Soldier 1 – The longest winter
Brubaker - Guice
15,99 € tp (Marvel)
James Barnes komt terug en kruipt in de rol van de winter soldier… Russische exsleeper agenten ontwaken, Bucky en de Zwarte Weduwe moeten hen opjagen. Dit
is moeilijk want ze werden door Bucky zelf opgeleid. Het spoor brengt hen naar
Latveria. Kunnen ze oorlog vermijden…?
Wolverine – Goodbye, Chinatown
Aaron – Garney - Guedes
16,99 € tp (Marvel)

Vampirella vs Dracula1
Harris - Rodriguez
19,99 tp (Dynamite)
Afgeleid van Alan Moore’s (‘Watchmen’) versie van de klassieker Dracula.
Dracula gaat naar Amerika om zijn rol te spelen in de nieuwe wereld. Wat hij niet
weet is dat er reeds een andere vampier voor hem aangekomen is. Is de wereld
klaar voor hen beide?
Dark Country
Ott – Murphy - Jane
24,99 € hc (Raw Studios)
In 2007 werd Dark Country verfilmd. De filmmaker verzamelde nu een team van
kunstenaars om het originele verhaal te herwerken in een comic. Met 40 extra
pagina’s boordevol artwork, storyboards, foto’s en meer. Op het einde van de
weg… begint de nachtmerrie…
Superman – The black ring 2
Cornell - Woods
16,99 € tp (DC)
Penguin – Pain and Prejudice
Hurwitz - Kudranski
14,99 € tp (DCl)
100 Bullets – Book III
Azzarello - Risso
49,99 € hc (Vertigo)

- MANGA -

20th Century Boys 22
Urasawa
12,99 € tp (Viz)
Berserk 36
Miura
14,99 € tp (Dark Horse)
Angelic Layer 1
Clamp
19,99 € tp (Dark Horse)
Misaki Suzuhara is een studente die net in Tokyo is aangekomen om bij haar tante
te gaan wonen die bovendien een TV ster is. Bovenal wil ze Angelic Layer spelen,
een spel waarbij de deelnemers een engel controleren. Deze engelen zijn kleine
robot-vechters. Angelic Layer wordt beschouwd als de voorganger van Chobits.
House of five leaves 8
Ono
12,99 € 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

