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- NEDERLANDSTALIG –

De Grote Odalisk
Vivès – Rupert - Mulot
24,95 € hc (Vrije Vlucht)
Vivès ( ‘De smaak van Chloor’, ‘Pollina’, ‘Voor het Rijk’, …) slaat ons weer om de
oren met een prachtig boek. We volgen twee dievegges die gespecialiseerd zijn in
het roven van kunst. Op een dag krijgen ze een aanbod voor een grote klus in het
Louvre. Ze moeten ‘De grote Odalisk’ stelen, een schilderij van Ingres. Om dit tot
een goed einde te brengen doen ze een beroep op Sam, een motorspecialiste. Ze
komen in contact met een wapenhandelaar en voelen zich klaar om de taak te
volbrengen. Wat volgt is een rollercoaster van spanning en adrenaline… De Grote
Odalisk is een sterk verhaal met mooi grafisch werk. ABSOLUTE AANRADER !!!
Spiegelingen 2
Mangin - Malnati
14,95 € hc (Vrije Vlucht)
In dit tweede deel van de Spiegelingen – reeks volgen we filmmaker HenriGeorges Clouzot. Hij besluit een schandaalfilm te maken over Balzac (zie deel 1).
Mangin doet dit keer beroep op tekenaar Malnati en het resultaat mag er best zijn.
AANRADER!
Angelus
Homs - Giroud
24,95 € hc (Dupuis)
Hoe komt het dat Clovis plots zo gepassioneerd is voor het Angelus van Millet? Ook
Dali was geïntrigeerd door dit werk. Zelf weet Clovis niet hoe het komt, maar hij
besluit om het uit te spitten. Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn… Geschreven
door Giroud (‘Quintett’, ‘De Fleury Nadals’) en prachtig geïllustreerd door Homs
(‘Millenium’).

Millenium 1
Runberg - Homs
9,50 € sc (Dupuis)
De succesvolle Millenium – reeks van schrijver Stieg Larsson, verschijnt nu ook in
stripvorm. Homs (‘Angelus’) neemt het tekenwerk op zich en doet dat meer dan
degelijk. Millenium zal verschijnen in zes delen !
Vrouwen in’t Wit 35 – Pretbedervers
Bercovici - cauvin
6,95 € sc (Dupuis)

Miss Endicott
Fourquemin - Derrien
27,95 € hc (Le Lombard)
Prudence is na een lange reis terug in London en gaat aan de slag als bemiddelaar
van de stad, in navolging van haar moeder. Ze komt erachter dat een kleine
gemeenschap, De Vergetenen, een opstand plannen… Zal ze erin slagen de
gemoederen te bedaren? Prachtig werk van de tekenaar van ‘De Legende van Het
Wisselkind’ ! AANRADER !
De werelden van Thorgal, Wolvin 3 – Het rijk van de Chaos
Surzhenko - Yann
7,50 € sc of 12,95 € hc of 49,95 € luxe (Le Lombard)
Marzi – 1984-1987
Savoia - Sowa
24,95 € hc (Blloan)
Dit boek vertelt het verhaal van Polen voor de val van de Muur, vanuit het oogpunt
van de auteur. Mooi vormgegeven !
Game Over 9 – Bomba Fatale
Midam – Adam - Patelin
6,50 € sc (Ballon)
Kinderspel 1 – Piraten
Roux
6,50 € sc (Ballon)
Jommeke 264 – De wens van Amma - Moai
Nys
4,95 € sc (Ballon)
Jommeke – De gouden Jaguar
Nys
16,95 € hc (Ballon)

- ENGELSTALIG -

Naughty Little People Postcards
9,95 € (Laurenceking)
Bundeltje van 21 postkaartjes met daarop miniatuurpoppetjes in allerlei
ondeugende standjes. Lijkt sterk op het werk van Slinkachu.
A cat’s life
Correll
19,95 € hc (teNeues)
Hilarisch boekje over kitten in allerlei herkenbare kattensituaties…
Barry’s Best Buddy
French
12,95 € hc (Toon Books)
Jeugdboekje over een vogeltje en een maf poolzwijn…
Susceptible
castrée
19,95 € hc (D+Q)
Boek over een meisje dat opgroeit bij haar werkende moeder en
ongeïnteresseerde stiefvader. Ze redt zichzelf met punkmuziek en het verlangen
naar onafhankelijkheid…
Juxtapoz – New Contemporary
29,95 € hc (Gingko Press)
Illustratief werk van verschillende kunstenaars.

The Massive 1 – Black Pacific
Wood – Donaldson – Brown - Stewart
19,99 € tp (Dark Horse)
R.I.P.D. 1
Lenkov – Marangon - Emberlin
19,99 € tp (Dark Horse)
Dit boek over een groep ‘goddelijke’ wetshandhavers werd ondertussen verfilmd…

Batman vol 1 – The Court of Owls
Snyder – Capullo - Glapion
16,99 € tp (DC)
Batman – The City of Owls
Snyder – Capullo – Glapion – Tynion – Albuquerque - Fabok
24,99 € hc (DC)
Daredevil 3
Waid – Rucka – Samnee – Checchetto - Pham
16,99 € tp (Marvel)
Superior
Millar - Yu
19,99 € tp (Marvel)
Winter Soldier 3 – Black Widow Unit
Brubaker - Guice
15,99 € tp (Marvel)
- MANGA -

Doubt – Voordeelpakket 1-2-3-4 Nederlands
Tonogai
30 € tp (Kana)
Deel 1-4 in het Nederlands voor 30 € ipv 39,80 € !!!

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

