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- NEDERLANDSTALIG –

Rork 0 – De Geesten
Andreas
24,95 € hc (Sherpa)
De zeer lang verwachte terugkeer van Rork, de legendarische stripheld waarmee
Andreas beroemd werd…
Een boeiend, raadselachtig verhaal, schitterend getekend door Andreas en prachtig
ingekleurd door Isa Cochet, de vaste inkleurster van Andreas…ABSOLUTE AANRADER !!!
Op zoek naar de tijdvogel Integraal
Loisel – Le Tendre
39,95 € hc (Dargaud)
Integrale uitgave van de eerste 2 delen in deze mooie reeks van onder meer
Loisel, bekend van ‘Magasin General’, ‘Peter Pan’ en ‘De grote dode’. ABSOLUTE
AANRADER !!!
Trollen van Troy 16 - Trollenhaar
Arleston - Mourier
8,90 € sc of 16,90 € hc (Uitgeverij L)
De hardcover versie is beperkt in oplage.
Huurlingen 1 – De meute van de Griffioen
Jarry – Deplano - Fabris
8,90 € sc (Uitgeverij L)

De oude landheer So-Ku is de laatste beschermheer van de muur die zijn land
ooit afschermde tegen een machtige vijand. Nu staat de muur op instorten en
So-Ku is de enige die beseft dat als dit bewaarheid wordt, de veiligheid van de
archipel in groot gevaar zal zijn.
Kookaburra 1 – De planeet Dakoï
Crisse
7,95 € sc (Arboris)
Heruitgave.
XIII Mystery 5 LUXE – Steve Rowland
Appert - Appert
49,95 € hc (Dargaud) Beperkte oplage. Genummerd en gesigneerd! OP=OP!!!

Chimères – Kennismakingspakket deel 1+2
Pelinq – Melanÿn - Vincent
29,95 ipv 33,90 € hc (Daedalus)
De nieuwe reeks van Vincent. Vincent maakte onder deze naam onder meer
‘Albatros’ en ‘De minderbroedersschool’. Hij is echter ook bekend onder de naam
‘Arleston’. Op die manier maakt hij furore met de reeksen ‘Lanfeust van Troy’,
‘Trollen van Troy’, ‘Lanfeust Odyssey’ en ‘Lanfeust van de sterren’.
Chimères is het verhaal van een jong meisje dat verkocht wordt aan een
gerespecteerd bordeel in Parijs. Ze is amper 13, maar wordt aan haar lot
overgelaten tussen de prostituees en de geilaards. Ze is innerlijk sterk en plant
haar wraak… Hoe zal alles verlopen…? AANRADER!
Albatros – Promopakket deel 1+2+3
Vincent
39,95 ipv 50,85 € hc (Daedalus)
De Albatros haalt zijn luchtnetten binnen. Ze zitten vol zeemeeuwen. Diezelfde
meeuwen beheersen het dagelijkse leven van een kuststadje. Iedereen die te ver
van huis gaat, wordt doodgepikt. De veertienjarige Ombeline laat het niet aan haar
hart komen. Net zoals haar overleden moeder wil ze maar 1 ding in het leven:
schitteren in het lokale cabaret. Maar er komt een kink in de kabel wanneer
commandant Grayson haar opmerkt.. AANRADER!
De Minderbroedersschool – Promopakket deel 1+2
JB Djian - Vincent
16,95 € hc (Daedalus)
Nog een reeks van Vincent, alias Arleston. In 1852 keert Honoré met zijn vrouw
terug naar de Minderbroedersschool op een eiland waar de twee als kind naar
school gingen. Voor Honoré wordt het een confrontatie met zijn verleden. Hun
voormalige lerares vindt hun terugkeer maar niets...
Nelson Lobster – Promopakket deel 1+2+3
Corbeyran - Calvez
24,95 € hc (Daedalus)
De wet van de Kanun – Promopakket deel 1+2+3
Manini
24,95 ipv 50,85 € hc (Daedalus)
Bloederig familieverhaal dat zich afspeelt in Albanië, in de jaren 60 …

De lokroep van de roots 1 – Harlem
Callède – Séjourne - Verney
16,95 € hc (Daedalus)
Harlem, midden jaren 20. Anna werkt als serveerster en leeft zich ‘s nachts uit op
de broeierige Jazzritmes die zich meester maken van de plaatselijke clubs. Plots
steekt een oud geheim de kop op dat haar leven overhoop haalt …
Durandal 3 – Het mark Bretagne deel III
Jarry - Lemercher
16,95 € hc (Daedalus)
Dwarf 2 – Razoark
16,95 € hc (Daedalus)
Luuna 7 – De bron van de tijd
Crisse - Keramidas
8,95 € sc (Daedalus)
Troje 1 – Het zeevolk
Jarry - Ardisha
16,95 € hc (Daedalus)
Historische reeks over het oude Troje.
Zij 2 – Zij die alles ziet
Chouraqui – Aja-Cordurié
16,95 € hc (Daedalus)

De cyclus van Cyann 5 – De gangen van de tussentijd
Bourgeon - Lacroix
17,95 € hc (12bis)
Nieuwste deel in deze geweldige reeks!
Fawcett – De verloren steden van de Amazone
Clot – Dorison - Bocci
16,50 € hc (Glénat)
Nieuwe titel in de Explora – reeks.
Burton – Naar de bronnen van de Nijl
Clot – Nikolavitch – Dim-D
16,50 € hc (Glénat)
Nieuwe titel in de Explora – reeks.
Bankgeheimen USA 4 – In God we trust
Richelle - Hé
11,50 € hc (Glénat)
Albert & Co 5 – Tijd om te kiezen
Cambré
6,95 € sc (Glénat)

Titeuf 12 – Waanzinnig veel
Zep
6,95 € sc (Glénat)

Cordelia 13 – Cordelia slikt
Ilah
9,50 € sc (Oogachtend)
World of Dik - Something under the bed is dying
14,95 € sc (Syndikaat)
De mangakiller 1
Yann - Lamquet
6,95 € sc (Casterman)
Zoë ontdekt een in stukken gehakt lijk ergens in een park in Brussel. Op het lijk
staat een Japanse zin geschreven. Ze besluit om deze zaak met haar
amateurdetectiveclubje te onderzoeken.
Alex Senator 1 – De adelaars van Merula
Martin – Mangin - Démarez
7,95 € sc (Casterman)
Historische reeks die zich afspeelt in het oude Rome.
Eden Hôtel 1 – Ernesto
Ippolito - Agrimbau
14,50 € hc (Casterman)
Argentinië, 1941. De Guevara’s houden met hun verzetsbeweging de oprukkende
nazi’s nauwlettend in het oog. Ze richten zich in het bijzonder op het luxueuze
Eden Hôtel. Lees deze strip en treedt in de voetsporen van de jonge Ché Guevara…

Basibos
19,90 € sc (Gijs Kast)
Illustratief boek van Gijs Kast.
Largo Winch 18 – Rode Woede
Francq – Van Hamme
6,95 € sc of 11,95 € hc of 49,95 € Luxe (Dupuis)

De blauwbloezen 56 – Tand om tand
Lambil - Cauvin
6,50 € sc (Dupuis)
Miss Oktober 1 – Playmates, 1961
Desberg - Queireix
6,95 € sc (Dupuis)
Er worden lijken gevonden, in scène gezet als playmates van de maand…
- ENGELSTALIG –

Mattias Unfiltered – The sketchbook art of Mattias Adolfsson
Adolfsson
16,99 € sc (Boom! Town)
Prachtig illustratief boekje. Echt heel mooi en absoluut de moeite !!!
Once upon a time machine
Carl - Stevens
24,99 € sc (Dark Horse)
Bundeling van 25 sprookjes, allemaal in verschillende tekenstijlen weergegeven.
Multi Story Building
Chris Ware
79,95 (D+Q)
Genummerde oplage van het portfolio van Chris Ware’s Building Stories EEN FRAAI
JUWEEL!!
Adventures in Cartooning – Christmas Special
Sturm – Arnold - Frost
9,99 € sc (First Second)
Megaskull
Platts
13,95 € sc (Nobrow)
Verzameling geflipte korte gags. Over the top, wat het dan weer geniaal maakt…
Crosse 4
Ennis – Burrows – Delano - Rizzo
24,99 € sc (Avatar)

The best American comics 2012
Mouly
25,00 € hc (HMH)
Verzameld werk met stukjes van Charles Burns, Chester Brown, Chris Ware, Adrian
Tomine, …
Collected Works vol 1 – Out of the night
47,99 € hc (PS)
1952 - 1953
Collected Works vol 2 – Adventures into the unknown
47,99 € hc (PS)
1949 - 1950
Dockwood
McNaught
15,95 € hc (Nobrow)
Verhaal over het alledaagse leven in een klein stadje…
Pippi moves in
Lindgren – Vang Nyman
14,95 € hc (Enfant)
Pipi langkous.
Moomin – The complete Lars Jansson Comic Strip
Jansson
19,95 € hc (D+Q)

Smoke and Mirrors
Costa – Armstrong - Browne
19,99 € tp (IDW)
Terry Ward verdient de kost als Magiër in een wereld geregeerd door magie en niet
door technologie. Kan hij overleven…?
Executive Assistant 2
Wohl – Odagawa - Gonzales
14,99 € tp (Aspen)
World of Warcraft – Curse of the Worgen
Neilson – Waugh – Lullabi - Washington
16,99 € tp (DC)
Captain America 3
Brubaker - Zircher
24,99 € hc (Marvel)

Fear Itself – Avengers Academy
Gage – Chen – Raney – Di Vito
19,99 € tp (Marvel)

The Amazing Spiderman – Spider Island Companion
34,99 € tp (Marvel)
Avengers – The children’s crusade
Heinberg - Cheung
29,99 € tp (Marvel)

Valentine 1 – The Ice death
De Campi - Larsen
24,99 € tp (Image)
1812. Een machtig leger strandt in de Russische winter. Twee soldaten krijgen een
pakket van een stervende generaal…
Justice League dark 1 – in the dark
Milligan - Janin
14,99 € tp (DC)
Powers 14 – Gods
Bendis - Oeming
19,99 € tp (Icon)
Hack / Slash 2 – Death by Sequel
14,99 € tp (Image)
Saga 1
Vaughan - Staples
9,99 € tp (Image)
Twee strijders van vijandige legers in een galactische oorlog worden verliefd. Ze
riskeren alles voor hun liefde. Van de auteur van ‘Y: The last man’…
Haunt 4
Casey - Fox
14,99 € tp (Image)
Hellblazer – The devil’s trench coat
Milligan – Camuncoli - Landini
16,99 € tp (Vertigo)

- MANGA -

The ghost in the Shell 1.5 – Human – error processor
Masamune
17,99 € tp (KC)
We zitten diep in de 21e eeuw. Mensen zijn afhankelijk geworden van
mechanische implantaten terwijl robots uitgebouwd worden met menselijk
weefsel…
Nura rise of the Yokai Clan 11
Shiibashi
9,99 € tp (Viz)
Fairy Tail 21
Mashima
10,99 € tp (KC)
Bleach 48
Kubo
9,99 € tp (Viz)
Bleach 49
Kubo
9,99 € tp (Viz)
Uzumaki 2
Ito
9,99 € tp (Viz)
Bleach 48
Kubo
9,99 € tp (Viz)
Loveless 1+2
Kouga
14,99 € tp (Viz)
Bakuman 15
Ohba - Obata
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

