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- NEDERLANDSTALIG –

Herr Merz – Lars Fiske
29,90 € sc (Oog & Blik / De Bezige Bij)
In Herr Merz brengt Lars Fiske een eerbetoon aan kunstenaar Kurt Schwitters.
Schwitters was de grondlegger van de Merz – beweging. Wanneer de nazi's aan de
macht komen moet hij vluchten voor de gestapo. Dit boek brengt zijn
levensverhaal…
White Cube
Brecht Vandenbroucke
19,95 hc (Bries)
Tekstloos debuutalbum van Brecht Vandenbroucke. De auteur maakt een reis
doorheen de moderne kunst en werpt een absurde blik op….
Pandamonia 2 – Dageraad van een nieuwe wereld
Ecuba – Lauria - Cucca
17,95 hc (Dark Dragon)
Sluitend deel in deze reeks die qua opzet ergens veel weg heeft van ‘Skydoll’.
Lanfeust Odyssey 4 – De grote klopjacht
Arleston - Tarquin
8,90 sc (uitgeverij L)
16,90 hc
Hardcover steeds in strikt beperkte oplage! OP=OP!!
Escobar 2 – Stadsgeest
Louis - Daviet
17,95 hc (Dark Dragon)
Sluitend deel in deze reeks.
De roep van de legenden 2 – Operatie Excalibur II van II
Pailharey - Vignaux
17,95 hc (Dark Dragon)

Carbeau 1 – Ferrari 250 GT Berlinetta
Heuvel - Ummels
8,95 sc of 16,95 hc (Sanoma)
Na het overlijden van haar vader erft de jonge Barones Berli een collectie klassieke
wagens. De Ferrari 250 GT wordt echter gestolen… Voor autoliefhebbers !

- ENGELSTALIG -

Alice in Wonderland
Espinosa
19,99 hc (Dark Horse)
Zed – A cosmic Tale
Gagné
17,99 tp (Image)
Wanneer de kleine Alien Zed zijn uitvinding demonstreert aan het heelal loopt er
iets fout… Voor hij het beseft ligt zijn wereld in duigen. Er wacht hem een enorme
uitdaging om te overleven en zijn wereld te redden. Zed werd origineel uitgegeven
in losse comics over een periode van 11 jaar en werd nu voor het eerst gebundeld.
Superman – For tomorrow
Azzarello – Lee - Williams
24,99 tp (DC)
Global Frequency
Ellis
19,99 tp (Vertigo)
Global Frequency is een organisatie die zich richt op grote existentiële
crisissituaties. De 1001 leden staan via speciale mobiele telefoons in contact met
de oprichtster, Miranda Zero…
Debris
Wiebe - Rossmo
14,99 tp (Image)
De mens heeft de aarde volledig om zeep geholpen. Het aardoppervlak is bezaaid
met troep en afval. Eeuwenoude geesten vallen de overlevenden aan…
30 days of night 3
Niles - Mitten
17,99 tp (IDW)
Deadpool Max – Second Cut
Lapham – Baker - Crystal
19,99 tp (MAX)

Dark Avengers – The end is the beginning
Parker – Shalvey – Walker – Walta - Edwards
19,99 tp (Marvel)
X-Men – Blank Generation
Wood – Lopez - Boschi
19,99 tp (Marvel)
The Death of Captain America – Complete Collection
Brubaker – Perkins – Weeks – Guice – De La Torre
39,99 tp (Marvel)
Avengers vs X-Men - Consequences
17,99 tp (Marvel)
X-Women
Claremont - Manara
24,99 tp (Marvel)
Avengers vs Uncanny X-Men
Gillen – Land – Tan - Weaver
16,99 tp (Marvel)

The Manara Library vol 4
Manara
59,99 hc (Dark Horse)
The Initiates – A comic artist and a wine artisan exchange jobs
Davodeau
29,99 hc (NBM)
Etienne Davodeau is een striptekenaar die eigenlijk niet veel van wijn kent.
Richard Leroy is een wijnmaker die eigenlijk niet veel van strips kent … Gedurende
een jaar werkten ze aan een heus uitwisselingsproject. Davodeau ging op de
wijnplantages van Leroy werken en Leroy stortte zich in de stripwereld. Dit
stripboek vertelt hun verhaal en bewijst dat hun ambities niet zoveel van elkaar
verschillen… Met gastoptredens van Trondheim (Dungeon), Guibert (De fotograaf)
en Mathieu (Museum Vaults)…

The Manhattan Projects 1
Hickman - Pitarra
14,99 tp (Image)
Wat als het project om de atoombom te maken slechts de voorbode was van
andere, meer bizarre projecten en wat als er iets misliep?
Assassin’s Creed – The Chain
Stewart – Kerschl - Hesse
19,95 tp (UBI Workshop)
Everlast
Murray – Zezelj – Rodriguez – Woodward – Huerta - Hairsine
19,95 hc (Archaia)
We volgen een man wiens taak eruit bestaat om uitverkorenen naar Haven te
gidsen, een plek waar de mensheid herboren zal worden. Nu moet hij zijn laatste
target afleveren voor zonsondergang…
Bleedout
Kennedy
14,95 hc (Archaia)
Wanneer de laatste oliebronnen op mysterieuze wijze uitsterven lijkt het einde van
de industriële samenleving een feit. Alles zakt in elkaar en het dagelijkse leven
valt stil… Misdaadimperiums vervangen de wettelijke structuren. Onder hen ook
‘Sunrise City’. Deze plek zou wel eens de sleutel tot de redding van de mensheid
kunnen herbergen…

Batman – Night of the Owls
Snyder - Capullo
29,99 hc (DC)
Van de auteurs van American Vampire en Spawn!
Batman – Arkham Unhinged
22,99 hc (DC)
Batman & Robin – Dark Knight vs White Knight
Cornell – Medaniel – Tomasi – Gleason – Winick - Tocchini
16,99 tp (DC)
Mars Attacks 1 – Attack from Space
Layman – McRea - Elder
19,99 tp (IDW)
Torpedo 2
Abuli - Bernet
17,99 tp (IDW)

Alabaster Wolves
Kiernan – Lieber - Rosenberg
19,99 hc (Dark Horse)
Voor zover ze zich kan herinneren heft Dancy altijd met monsters gevochten. Maar
nu is ze alleen, voor de eerste keer, en de wolven komen dichterbij en dichterbij…
The curse of Dracula
Wolfman – Colan - Stewart
14,99 hc (Dark Horse)
- MANGA -

One Piece – Vol 13+14+15
Oda
14,99 tp (Viz)
Bundelt delen 13, 14 en 15.
Bleach 55
Kubo
9,99 (Viz)
Bleach – Vol 10+11+12
Kubo
9,99 (Viz)
Bundelt delen 10, 11 en 12.
Naruto 60
Kishimoto
9,99 (Viz)
Naruto – Vol 10+11+12
Kishimoto
14,99 tp (Viz)
Bundelt delen 10, 11 en 12.
Nura:Rise of the Yokai Clan 13
Shiibashi
9,99 (Viz)

Beautifull Creatures
Garcia – Stohl - Jean
16,99 hc (Yen Press)
Manga – adaptatie van Beautifull Creatures.
Gantz 26
Oku
12,99 (Dark Horse)
Het orbit Gantz onthult als een tikkende tijdbom dat aarde nog slechts één week
heeft alvorens een totale catastrofe….
Tegami Bachi 12
Asada
9,99 tp (Viz)
Alice in the country of Joker 1 – Circus and liar’s game
Rose - Fujimaru
12,99 (Seven Seas)
Negima 37
Akamatsu
10,99 (KC)
Fairy Tail 23
Mashima
10,99 (KC)
Tenjo Tenge 11
Oh! Great
17,99 tp (Viz)

The flowers of Evil 4
Oshimi
10,95 (Vertical)
Een drama manga voor een perfecte doom-generation!

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

