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Showman Killer 1 – Een held zonder hart (speciale dossiereditie)
Jodorowsky - Fructus
8,95 € sc of 17,95 € hc (Arboris)
Dossiereditie van het eerste deel in deze geweldige reeks over een charismatische,
maar redelijk gestoorde galactische huurmoordenaar…
Showman Killer 2 – Het gouden kind
Jodorowsky - Fructus
8,95 € sc (Arboris)
Tweede deel van deze topreeks van Jodorowsky ( Incal, Alef Thau, Megalex, …)
AANRADER !!!
Kapitein Kreiss 2 – Yakuzadentai
Heijink
7,95 € sc (Arboris)
Pokereiland 2 – Lente
Condosta
7,95 € sc (Arboris)
Huurlingen 2 – De heer van de Drie Steden
Jarry – Deplano - Fabris
8,90 € sc (Uitgeverij L)

Azimut 1 – Avonturiers van de verloren tijd
Lupano - Andreae
17,95 € hc (Daedalus)
We bevinden ons in een wondere wereld die volledig beheerst wordt door een
obsessie voor tijd… Laat wel wezen dat tijd een heel andere betekenis heeft dan
wat wij gewend zijn. Een ontdekkingsreiziger keert ongewild terug naar het land
Ponduche. Tijdens zijn afwezigheid is eer veel veranderd… Het universum is
beroofd van het Noorden… Alles en iedereen is zijn oriëntatie kwijt, kompassen
slaan tilt, … Azimut is een fantastische strip van de hand van de tekenaar van
‘Mechanisch Land’. Scheep mee in en ontdek een, wereld vol vreemde wezens
zoals tijdvogels, chronoptere insecten, enorme vliegende vissen en de mysterieuze
ongerijmdheden… ABSOLUTE AANRADER !!!
Aquablue 13 – Het hoge noorden
Hautière - Reno
17,95 € hc (Daedalus)
John Artur Livingstone - De koning der apen 1
Bonifay – Meddour - Paitreau
17,95 € hc (Daedalus)
Eerste deel van een tweeluik over Livingstone, de edelman die als kind werd
teruggevonden tussen de oerang-oetangs. Hij werd lang beschouwd als de missing
link tussen mens en aap…
Uchronies – New Moscow 1
Corbeyran - Otero
17,95 € hc (Daedalus)
Jack the Ripper 1 – Bloedbanden
Debois - Poupard
17,95 € hc (Daedalus)
Eerste deel van een tweeluik over Jack The Ripper…
Relieken 1 – Het graf van Lazarus
Koldo - Unzueta
17,95 € hc (Daedalus)
Willem van Uzes, een voormalig kruisvaarder heeft gezworen nooit meer naar het
beloofde land terug te keren. Lodewijk IX beslist daar echter anders over wanneer
hij een eenheid van reliekenjagers opricht…

Dierenriem 1 – De uitdaging van de Ram
Corbeyran - Goethals
8,95 € sc (Daedalus)
Eerste deel van deze reeks over 12 ingewijden die de kracht van de Zodiak naar
hun hand kunnen zetten. In dit deel is Chicago in de ban van een moordenaar die
men ‘De Ram’ heeft gedoopt. Inspecteur Aries zet alles op alles om hem te stoppen
maar dreigt zelf verstrikt te raken in het net…

De onthoofde arenden 15 – Mahaut!
Arnoux - Pierret
8,95 € sc (Daedalus)
De beproeving – Niemandsland
King – Aguirre – Sacasa – Perkins - Martin
17,95 € hc (Uitgeverij L)
Notorious Circus 1 – Kerzulec
Toussaint - Evenhuis
17,95 € hc (Dark Dragon)
We schrijven 1926, ergens in het hart van Amerika. Een bankier en een clown
worden in staat van ontbinding aangetroffen in het kantoor van de bankier. Ook
het kerkhof werd vernield… Een FBI rookie gaat samen met de lokale sheriff op
onderzoek…
Mijn muze ligt in de zetel
Vercnocke
19,95 € sc (Bries)
Autobiografische ode aan de zetel van de auteur. Aan de hand van 12 situaties
geeft Vercnocke zijn soms absurde visie weer over het zetelhangen, niets doen om
niets te doen…
Otto 2 – Op hete kolen
De Decker
16,95 € hc (Syndikaat)
De schat van Salami
Van Barneveld
16,95 € hc (Syndikaat)
Absurde interpretatie van Schatteneiland…
Ik wil een Harley 1 – Het leven is te kort
Margerin - Cuadrado
7,50 € sc (Glad Ijs)
Een strip over de midlife-crisis…

Het konvooi 2 – De hoop op een morgen
Beroy - Toussaint
7,95 € sc (Casterman)
De smaragdridders 3 – De bedrieger
Robillard - Oger
7,95 € sc (Casterman)

Death Mountains 1 – Mary Graves
Brecht - Bee
6,95 € sc (Casterman)
Nieuwe Westernreeks over Donner Party… Mary Graves vertelt het verhaal van de
hel die zij en haar konvooi hebben moeten doorstaan…
Death Mountains 2 – Cannibal Mary
Brecht - Bee
6,95 € sc (Casterman)
Deel 2 in deze reeks…
Napoleon Bonaparte 2
Torton – Davoz - Martin
6,95 € sc (Casterman)
Odessa 1
Peka - Dufranne
6,95 € sc (Casterman)
Reeks over het Odessa netwerk dat SS-ers hielp te ontsnappen naar LatijnsAmerika…
Kuifje – De juwelen van Bianca Castafiore
Hergé
19,50 € hc (Casterman)

Hasta la Victoria 3 – Laatste zomer in Havana
Casini
7,99 € sc (Saga)
Het boek van het Lot 3 – Silverman
Le Tendre - Biancarelli
19,99 € hc (Saga)
Een nacht in Rome
Jim
9,99 € sc (Saga)
Block 109 - 1 – De kanselarij
Brugeas - Toulhoat
19,99 € hc (Saga)
Nadat het Derde Rijk het oosten vernielde, krijgt het nu zelf klappen van het Rode
Leger. Er zit maar één ding op: een virusaanval. Dit virus is echter enorm
gevaarlijk en de geïnfecteerden veranderen in bloeddorstige wezens…
Block 109 - 2 – De bunker
Brugeas - Toulhoat
19,99 € hc (Saga)

Block 109 - 3 – De heksenketel
Brugeas - Toulhoat
19,99 € hc (Saga)
Ontmoeting
Mitton
7,99 € sc (Saga)
De mens dringt steeds verder door in de ruimte. Om nog verder te komen moeten
er ruimtebaby’s komen, een controversieel onderwerp… En dan volgt een
onverwachte ontmoeting…

Bankgeheimen USA 5 – Dood in Betlehem
Richelle - Hé
12,95 € hc (Glénat)
Black Crow 4 – De samenzwering van Satan
Delitte
14,95 € hc (Glénat)
De Fleury-Nadals – Missak 1/2
Giroud - Mezzomo
15,95 € hc (Glénat)
De Zouaaf 2 – Olympe
Renot - Ersel
14,95 € hc (Glénat)
Suske en Wiske – Het ijzeren duel
Vandersteen
59,95 € hc (LUXE) (Standaard)
- ENGELSTALIG -

Messages in a bottle
Krigstein
35,00 € tp (Fantagraphics)
Verzameld werk van Krigstein.

The wizard’s tale
Busiek - Wenzel
19,99 € tp (IDW)
Sprookjesachtig verhaal met prachtige illustraties !!!
Hit-Girl
Millar – Romita JR – Palmer - White
24,99 € hc (Icon)
Na Kickass is het nu de beurt aan Hit-Girl om haar eigen verhaal te krijgen… Maak
je klaar voor een portie ultra-violence…
Joe the barbarian
Morrison - Murphy
19,99 € tp (Vertigo)
Morrison (batman, American Vampire) brengt ons een verhaal over een 13-jarige
jongen met diabetes. Een doorsnee jongen die een rat heeft als huisdieren een
moeder die wanhopig tracht de eindjes aan elkaar te knopen. Joe is niet
bijzonder… tot vanavond…
Red Lanterns 2 – Death of the Red Lanterns
Milligan - Sepulveda
16,99 € tp (DC)
Batgirl 1 – The darkest reflection
Simone – Syaf - Cifuentes
14,99 € tp (DC)
De terugkeer van Batgirl.

The art of Todd McFarlane – The devil’s in the details
39,99 € tp (Image)
Illustratief boek van McFarlane die bekend werd met ‘Spawn’…
The Mice Templar 3 – A midwinter night’s dream
Glass – Oeming – Santos - Gandini
17,99 € tp (Image)
No place like home 1 – Home again
Tirotto - Jordan
9,99 € tp (Image)
De wereld van Dee stort in wanneer haar ouders omkomen in een tornado. Wat
later wordt Kansas geteisterd door mysterieuze moorden…
Severed
Snyder – Tuft - Futaki
14,99 € tp (Image)
1916, de straten worden geteisterd door een man met vlijmscherpe tanden en een
honger naar vlees…

Crossed 5
Lapham – Burrows – Hine - Vienna
24,99 € tp of 32,99 hc (Avatar)

Civil War
Moore
7,99 € tp (Marvel)
Leesboek over de wereld van Iron Man en Captain America…
Zombies Destroy!
Marraffino – David – Pierfederici - Barrionuevo
19,99 € tp (Marvel)
Ultimate Comics – Iron Man
Edmondson - Buffagni
16,99 € tp (Marvel)
- MANGA -

One Piece 66
Oda
9,99 € tp (Viz)
Bakuman 18
Ohba - Obata
9,99 € tp (Viz)
Psyren 9
Iwashiro
9,99 € tp (Viz)
Rosario Vampire Season II
Ikeda
9,99 € tp (Viz)
Vampire Knight 16
Hino
9,99 € tp (Viz)

Tegami Bachi 12
Asada
12,99 € tp (Viz)
Barrage 1
Horikoshi
9,99 € tp (Viz)
Een jongetje krijgt de kans om de chaos te stoppen die zijn leefwereld in stukken
rijt…
Blood-C 1
Kotone
12,99 € tp (Dark Horse)
Saya is overdag een modelstudente, maar ’s avonds wordt ze een vernietigende
zwaardvechtster…
Trigun Multiple Bullets
Nightow
13,99 € tp (Dark Horse)
Btooom! 1
Inoue
11,99 € tp (Yen Press)
Ryouta is een jongen die zijn tijd doorbrengt achter de pc terwijl hij RPG games
spelt. Op een dag wordt hij ontvoerd en naar een onbewoond eiland gebracht.
Daar wordt hij uitgespeeld in een death-match tegen zijn lotgenoten…

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

