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Pakket Lincoln 1 +7
Olivier, Jérôme & Anne-Claire Jouvray
9,95 € sc (Daedalus)
Het nieuwe deel van Lincoln is er eindelijk. Deze wordt samen met deel 1
aangeboden in een kennismakingspakket, voor de prijs van 1 boek. Lincoln is een
norse cowboy die zijn levenspad bewandelt in constante aanwezigheid van God en
van de Duivel. Hij verkeert in constante tweestrijd. Van de auteur van ‘Helden
worden we toch nooit’. AANRADER! TIP VAN DE STRIPKEVER!!
De clan van de draak 3 - Godgericht
Corbeyran – Suro - Hubert
8,95 € sc (Daedalus)
20000 eeuwen onder zee 2 – Het schuilhol van Cthulhu
Nolane - Dumas
17,95 € hc (Daedalus)
Lancelot 3 - Morgane
Istin – Peru – Alexe - Héban
17,95 € hc (Daedalus)
Magasin General – De vrouwen
Loisel - Tripp
8,50 € sc (Casterman)
De softcoverversie van de nieuwe Magasin General is er !!! AANRADER !
De Killer 11 - Volharding
Jacamon - Matz
12,50 € hc (Casterman)
De killer krijgt een nieuwe opdracht, maar is hij wel de geschikte man hiervoor?
Laat Largo Winch even voor wat het is en schaf je “DE KILLER” aan!!!
Conquistador 2
Dufaux - Xavier
9,50 € sc (Glénat)
Van de auteurs van “KRUISTOCHT”!

Okiya – Het huis van verboden geneugten
Jee – Yun - Jung
7,99 € sc (Saga)
Yasunari wordt wakker en voelt zich bekeken. Hij trekt zijn zwaard en tracht door
de mist heen te kijken… Een mooi meisje duikt op en straalt zuiverheid uit… Van
de auteur van “ Couleur de Peau: Miel” en “Yasuda”.
De erfenis van de duivel 2 – Het geheim van de Mont-Saint-Michel
Félix - Gastine
7,99 € sc (Saga)
Ben Hur 4 – Golgotha
Mitton
7,99 € sc (Saga)
Sir Arthur Benton 1 – Operatie Marmara
Tarek - Perger
19,99 € hc (Saga)
Benton is een Brits staatsburger die partij koos voor de Nazi’s. Na de overgave van
Hitler is hij gevangene in Nuremberg. In deze trilogie volgen we zijn
ondervraging… Psychologisch verhaal over de strijd tussen de geheime diensten
van de geallieerden en die van de Duitsers…
Sir Arthur Benton 2 – Wannsee 1942
Tarek - Perger
19,99 € hc (Saga)
Sir Arthur Benton 3 – De finale aanval
Tarek – Perger
19,99 € hc (Saga)
Sluitend deel van de trilogie.
De hardcover edities zijn steeds strikt beperkt,dus OP=OP!!!

Zwartkijken – Integraal
Franquin
7,50 € sc (Glad Ijs)
Softcoverversie van dit schitterende werk van Franquin. De mensheid heeft
behoefte aan een dosis zwarte humor…

The Zumbies 1
Com - Lindingre
7,50 € sc (Glad Ijs)
Een strip over spiritualiteit en godsdienst, met aan de ene kant de Christelijke kerk
en aan de andere de Geconfedereerde rockers. Beide denken dat ze de waarheid in
pacht hebben… We maken ons op voor een optreden van … The Zumbies.

ACTIE 2 KOPEN – 1 GRATIS
Koop 2 van onderstaande titels …

en krijg 1 van volgende titels gratis…

Het kortste eind
Baru - Pelot
16,00 € gn (Kaliber / Casterman)
Een vader bezoekt zijn vrouw en pasgeboren zoon in een kraamkliniek. Deze
kliniek bevindt zich in een pand waarin ook een weeshuis, inrichting en
bejaardentehuis gelegen zijn. Vanuit een kerker onder de kapel hoort hij
kinderkreten komen… Een verhaal dat inslaat als een moker… AANRADER !
Baru is een rasverteller!!
Shutter Island
De Metter - Lehane
18,00 € gn (Kaliber / Casterman)
Op Shutter Island staat een psychiatrische inrichting voor criminelen. Twee
politieagenten vertrekken in die richting omdat een patiënte ontsnapte… Hoe kon
ze ontkomen…? Ze dringen dieper en dieper door in een duistere wereld… Werd
ondertussen verfilmd, met Leonardo Di Caprio in de hoofdrol…
De gitaar van Bo Didley
Chauzy - Villard
17,00 € gn (Kaliber / Casterman)
Een basketbalspeler steelt de gitaar van Bo Didley zonder te beseffen dat het om
een legendarisch instrument gaat. Hij geeft hem aan een Congolees die hem ruilt
voor valse papieren. De gitaar wordt daarop gestolen door een taxichauffeur.
Iedereen die de gitaar in handen krijgt wordt overstelpt door ongeluk. Road-movie
achtig verhaal…

Scarface
De Metter - Trail
18,00 € gn (Kaliber / Casterman)
Stripversie van dit bekende verhaal dat ook verfilmd werd met Al Pacino in de
hoofdrol…
Aan de waterkant
Van Linthout – Rodolphe - Schulberg
16,00 € gn (Kaliber / Casterman)
Naar de film ‘On the Waterfront’ met Marlon Brando. De rode lijn in dit verhaal is
de strijd tegen de mafia die de dokwerkers afperst…
De Balabomo smaragd
Lax - Westlake
17,00 € gn (Kaliber / Casterman)
Een inbreker komt vrij uit de gevangenis en wordt opgewacht door een vroegere
handlanger, dewelke hem meteen een nieuwe slag voorstelt. Ze moeten een
beroemde smaragd stelen…
_________________________________________________________________
De lachende politieman
Viot – Seiter - Wahlöo
Gratis bij aankoop van 2 titels uit bovenstaande actie (Kaliber / Casterman)
November 1967, alle passagiers van aan autobus worden neergemaaid met een
machinegeweer, de bloedigste aanslag ooit in Zweden. De mensen zijn doodsbang.
De plaatselijke commissaris hoort dat één van zijn inspecteurs aanwezig was op
de bus. Wat gebeurde er eigenlijk allemaal…?
Rood is mijn kleur
Chauzy - Villard
Gratis bij aankoop van 2 titels uit bovenstaande actie (Kaliber / Casterman)
Een agent raakt aan lager wal na de moord op zijn collega. Zijn dochter komt terug
thuis en heeft informatie… De jacht begint…
Laatste pompstation voor de snelweg
Mako – Daeninckx - Pagan
Gratis bij aankoop van 2 titels uit bovenstaande actie (Kaliber / Casterman)
Een senator pleegt zelfmoord… Een agent wordt beschuldigd betrokken te zijn…
Een diskette met gevoelige info is vermist…
Mist op de brug in Bihac
Germain - Oppel
Gratis bij aankoop van 2 titels uit bovenstaande actie (Kaliber / Casterman)
Mist is de grootste vijand van een sluipschutter…
Bloednacht
Hyman – Matz - Thompson
Gratis bij aankoop van 2 titels uit bovenstaande actie (Kaliber / Casterman)
30000 dollar om een verklikker een ongeluk te bezorgen… Niet makkelijk als
ziekelijke huurmoordenaar…
Adios muchachos
Bacilieri – Matz - Chavarria
Gratis bij aankoop van 2 titels uit bovenstaande actie (Kaliber / Casterman)
Verhaal over de ‘jineteras’, jonge meisjes die rijke buitenlandse toeristen proberen
te verleiden in de hoop door hen onderhouden te worden…

- ENGELSTALIG -

Dorothy and the wizard in Oz
Shanower - Young
19,99 € tp (Marvel)
The Dark Tower – The Gunslinger – The man in Black
Stephen King
19,99 € tp (Marvel)
The Stand – No man’s land
Stephen King – Aguirre-Sacasa – Perkins - Martin
19,99 € tp (Marvel)
Woodwork – Wallace Wood 1927 - 1981
Wood
59,99 € hc (IDW)
Gerbundeld werk van Wallace Wood, die onder meer werkte voor Mad Magazine.
Zeer mooie uitgave, voor de liefhebber !

Batman Incorporated
Morrison – Paquette – Burnham – Lacombe – Clark – Stewart - Berty
19,99 € tp (DC)
Batman staat nu aan het hoofd van Batman Inc, een vennootschap van
crimefighters…Grant Morrison op zn best!!!
Fatale 2 – The devil’s business
Brubaker - Phillips
14,99 € tp (Image)
Hack/Slash 11 – Marry F*ck kill
16,99 € tp (Image)
Donarr – The unyielding
7,99 € tp (Ape Entertainment)

The book of human insects
Osamu Tezuka
16,95 € tp (Vertical)
Softcoverversie van dit meesterwerk van Osamu Tezuka, auteur van ‘Boeddha’ en
‘Ayako’.
Psyren 8
Iwashiro
9,99 € tp (Viz)
Bleach 54
Kubo
9,99 € tp (Viz)

ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE
De Stripkever betaald vanaf nu 1 uur parkeertijd !
Bij aankoop van minimum 50 € krijg je 1 uur gratis parkeertijd bij Inno Parking
Leermarkt, op 100 meter van de winkel.
Hou je parkeerticket bij, geef dit bij je aankopen af in de winkel en ontvang een
stempel !!!
BESTELLINGEN - BESTELLINGEN - BESTELLINGEN - BESTELLINGEN
Wegens plaatsgebrek vragen wij vanaf nu aan onze klanten om bestellingen
binnen de 30 dagen op te halen in de winkel… Gelieve hier rekening mee te
houden. Bestellingen die niet tijdig opgehaald worden, worden automatisch
geannuleerd…

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

