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- NEDERLANDS -

Automotiv
Ever Meulen
49,90 € hc (Oog & Blik / De bezige bij)
Automotiv is een boek over auto’s, de grote passie van illustrator Ever Meulen.
Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een essay van oa Herman Brusselmans,… Een
must voor de autoliefhebber, en een must voor fans van het illustratieve werk…

- ENGELSTALIG -

Saga of the swamp Thing 3
Moore – Bissette – Totleben
19,99 € tp (Vertigo)
Northlanders 7 – The Icelandic trilogy
Wood – Azaceta – Shalvey - Zezeu
16,99 € tp (Vertigo)
Animal Man 2 – Animal vs Man
Lemire – Pugh – Green - Foreman
16,99 € tp (DC)
Superman – Last Son of Krypton
Johns – Donner – Kubert - Frank
19,99 € tp (DC)

Weird War
Showcase
19,99 € tp (DC)
Een boek over oorlog door de eeuwen heen. Oorlog tegen de Golems, tegen
robotten, vampiers en veel meer…
Batman – through the looking glass
Jones - Kieth
14,99 € tp (DC)

Carnage – Minimum Carnage
Yost – Bunn – Medina – Pham – Brown - Shalvey
24,99 € tp (Marvel)
Wolverine – Not dead yet
Ellis - Yu
14,99 € tp (Marvel)
Powers 7
Bendis - Oeming
24,99 € hc (Icon)
Creepy Comics – At death’s door
19,99 € tp (Dark Horse)

Hair Shirt
McEown
24,95 € hc (Self Made Hero)
We volgend het leven van het hoofdpersonage dat aaneenhangt van
tragedies…Gebroken relaties, misbruik, zielloosheid, het zijn allemaal facetten die
aan bod komen. De auteur werkte jaren als storyboarder voor ‘Batman Beyond’.
Verder werkte hij ook mee aan ‘Grendel’ en hij werkte samen met Mike Mignola.
“Hair Shirt” wordt nu al één van de bizarste strips van het jaar!

Economix
Goodwin - Burr
19,95 € tp (Abrams)
Een graphic novel over economie. Iedereen heeft er de mond van vol… crisis, geld,
kapitalisme,… Maar hoe nauwkeurig is de berichtgeving die ons bereikt, en hoe is
dit alles geëvolueerd? In economix krijgt de lezer antwoorden en inzichten…
- MANGA -

Message to Adolf 2
Tezuka
26,95 € hc (Vertical)
Sluitend deel van dit epos van meesterverteller Tezuka.
21st Century Boys 1
Urasawa
12,99 € tp (Viz)
Het vervolg op 20th Century Boys.
Oreio 2
Fushimi – Ikeda - Kanzaki
10,99 € tp (Dark Horse)
Gunslinger girl 13-14
Aida
17,99 € tp (Seven Seas)
Loveless 3-4
Kouga
14,99 € tp (Viz)
The flowers of Evil 2
Oshimi
10,95 € tp (Vertical)
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

