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- NEDERLANDSTALIG –

Ken jezelf kit
De Leijer
24,90 € (De Harmonie)
Een spelletje dat je aan de hand van 48 kaarten wat meer duiding kan geven in het
leven. We plannen alles vol en de momenten waarop we geen echte bestemming
hebben ervaren we soms als nutteloos, maar is dat wel zo…?
Heinz - van H tot Z
Windig – De Jong
16,95 € hc (Blloan)
Derde bundel van de leukste stripkat van Nederland.
- ENGELSTALIG -

City in the desert – The monster problem
Rogers
22,45 € hc (Archaia)
Monsterjagers Irro en Hari zijn de enige personen die goed hun brood verdienen in
Kevala. Op een dag komt er een religieuze sekte naar Kevala om het
monsterprobleem op te lossen waardoor ze zonder job vallen…
Hopeless, Maine – Personal Demons
Brown - Brown
19,95 € hc (Archaia)
Een jonge heks vind een een verlaten meisje op het eiland Hopeless, Maine. Het
meisje wil niet vertellen wat er gebeurde en ze wil niet naar het weeshuis, maar er
is geen keuze. Het meisje weet niet zeker of ze wees is, ze hoopt het want het
alternatief is veel erger…

Inferno – A sleep and a forgetting
Carey - Gaydos
14,99 € tp (Transfusion)
Scalped 10 – Trail’s end
Aaron - Guéra
14,99 € tp (Vertigo)
Tiende deel in deze ijzersterke reeks…
Superman – What price tomorrow
Pérez – Merino - Scott
22,99 € hc (DC)
Hellblazer 4 – The family man
Delano – Morrison – Gaiman – Lloyd – McKean – Tiner - Philips
19,99 € tp (Vertigo)
Fables – Werewolves of the heartland
Hamilton – Fern – Snyder - Farmer
22,99 € tp (Vertigo)

Godzilla 1
Swierczynski - Gane
17,99 € tp (IDW)
Torpedo vol one
Abuli - Bernet
17,99 € tp (IDW)
Een arme Italiaanse immigrant zoekt een beter leven in New York, maar komt
terecht in een vuile, corrupte stad. Om te overleven in deze harde realiteit past hij
zich aan aan zijn omgeving en zet zijn pad verder onder het alter – ego ‘Torpedo’
…
The Strain 1
Del Toro – Hogan – Lapham – Huddlestone - Jackson
19,99 € tp (Dark Horse)
Nieuwe reeks van de auteur van ‘Hellboy’ en ‘Pan’s Labyrinth’…
Lobster Johnson 2 – The burning hand
Mignola – Arcudi – Zonjic - Stewart
17,99 € tp (Dark Horse)

Scene of the Crime
Brubaker – Lark - Phillips
24,99 € hc (Image)
Jack Herriman heft al teveel lijken gezien in zijn leven. Dat is niet zo verwonderlijk
vermits zijn oom forensisch fotograaf is. Jack neemt een zaak aan rond een
vermist persoon, het zou een makkie moeten zijn…
Shinku 1
Marz - Moder
14,99 € tp (Image)
Als enige levende afstammeling van een beroemde Samoerai familie gaat Shinku
de strijd aan met een, vampierenclan.
The Avengers 3
Bendis – Acuna – Guedes - Peterson
24,99 € tp (Marvel)
Deadpool Max
Lapham – Baker - Crystal
34,99 € hc (Marvel)
- MANGA -

Blood Blockade Battle Front 3
Yasuhiro - Nightow
10,99 € tp (Dark Horse)
07 Ghost 1
Amemiya - Ichihara
9,99 € tp (Viz)
De levensweg van een slechte God, twee rivaliserende Keizerrijk, 7 brave geesten
komen samen een vormen het lot van een kleine jongen…
Neon Genesis Evangelion 1+2+3
Khara – Gainax – yoshiyuki - Sadamoto
19,99 € tp (Viz
)

Soul Eater 11
Atsushi Ohkubo
11,99 € tp (Yen Press)
Soul Eater Not 2
Atsushi Ohkubo
11,99 € tp (Yen Press)
Bunny Drop 7
Unita
13,99 € tp (Yen Press)

DE STRIPKEVER PRESENTEERT i.s.m. SEA SHEPHERD BELGIUM:

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

