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- NEDERLANDSTALIG –

Snoopy – Peanuts Compleet 1955 en 1956
Schulz
29,95 € hc (Silvester)
Het kristallen zwaard - Integraal
Crisse - Goupil
34,95 € hc (Dark Dragon)
Integrale, uitgebreide versie.
De laatste Trojaan – Integraal
Mangin - Demarez
34,95 € hc (Dark dragon)
Drakenbloed 5 – Die goeie ouwe Lodewijk!
Istin – Michel – Créty - Cordurié
16,95 € hc (Silvester)
Vervolg van de avonturen van Hannibal Meriadec…
Hauteville House 7 – Expeditie vanikoro
Duval – Cioux – Quet - Beau
17,95 € hc (Silvester)
De lemen troon 5 – Maagd
Richemond – Theo - Pieri
18,95 € hc (Silvester)
Cowboy Henk – De dikke Cowboy Henk
Kamagurka – Herr Seele
34,95 € hc (De bezige Bij)
Een turf!

- ENGELSTALIG -

The Walking Dead 17 – Something to fear
Kirkman – Adlard - Rathburn
14,99 € tp (Image)
Retrovirus
Gray – Palmiotti - Fernandez
16,99 € hc (Image)
Een jonge wetenschapster krijgt een job aangeboden in een
onderzoekslaboratorium op Antarctica. Al snel merkt ze dat haar werkgever een
perfect geconserveerde Neanderthaler heeft ontdekt. Dat is slechts 1 van de vele
duistere geheimen die voor haar verborgen zijn…
From the pages of Fables – Fairest 1 – Wide Awake
Willingham – Jimenez – Lanning – Sturges - McManus
14,99 € tp (Transfusion)
Soucer country 1 – Run
Cornell - Kelly
14,99 € tp (Vertigo)
Arcadia Alvaro is gouverneur van Nieuw Mexico en ze werd ontvoerd door Aliens,
of niet…? Ze probeert zich een weg te banen doorheen duistere organisaties,
geheimen en intriges om de aarde te behoeden van een invasie…
Angel & Faith 2 – Daddy Issues
Gage – Isaacs – Whedon - Samnee
17,99 € tp (Dark Horse)

The book of the five rings
Musashi – Wilson – Kutsuwada - Wilson
16,95 € tp (Shambhala)
Stitched 1
Ennis - Wolfer
19,99 € tp of 27,99 € hc (Avatar)
Drie Amerikaanse soldaten hebben een helikoptercrash overleefd boven
Afghanistan en moeten nu door Talibangebied trekken. Ze worden geconfronteerd
met een bovennatuurlijke kracht … Auteur van “Preacher” en “The Boys”.

Hellraiser 4
Barker – Miller – Seifert – Ordon – Hervas - Roberson
19,99 € tp (Boom!)
Adventure Time 1
North – Paroline – Lamb - Holmes
14,99 € tp (Kaboom!)
Witchblade: rebirth 2
Seeley - Bernard
16,99 € tp (Top Cow)
Last days of an immortal
De Bonneval - Vehlmann
24,95 € hc (Archaia)
We zitten in de nabije toekomst. Elijah werkt bij de ‘Filosofische Politie’, welke
conflicten moeten oplossen die voortkomen uit onwetendheid. Twee rassen
vechten een oorlog uit die zijn oorsprong heeft bij een misdaad die eeuwen
geleden gebeurde…
- MANGA -

Interview with the Vampire
Witter
19,99 € hc (Yen Press)
Gebaseerd op de film met Tom cruise…
Soulless 2
Carriger - Rem
12,99 € tp (Yen Press)
Real 11
Inoue
12,99 € tp (Viz)
Bolurano Ours 7
Kotoh
12,99 € tp (Viz)
Hentai Prince and the stony cat 1
Okomeken – Sagara - Kantoku
12,99 € tp (DMP)
Yoto loopt met zijn hoofd in de wolken en zijn geest zit vol perverse gedachten.
Maar wat gedaan als een krachtig gebed er plots voor zorgt dat hij alleen nog de
waarheid kan zeggen…?
Saturn Appartments 6
Iwaoka
12,99 € tp (Viz)

Trigun omnibus 1
Nightow
19,99 € tp (Dark Horse)

VANDAAG IN DE STRIPKEVER:

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

