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- NEDERLANDSTALIG –

De zoon van Superman
Chaykin – Tischman – Williams III – Gray - Loughridge
14,95 € hc (DC)
Superman verdween 17 jaar geleden… Een jongeman krijgt plots bovenmenselijke
gaven en wordt ingelijfd door een terreurnetwerk. Zo komt hij achter de
waarheid…
100 Bullets 2
Azzarello - Risso
12,95 € tp (DC)
Joker
Azarello - Bermejo
16,95 € hc (DC)
De Joker wordt vrijgelaten uit de psychiatrische inrichting waar hij opgesloten zat.
Ondanks zijn eeuwige grijns is hij niet blij. De criminelen van Gotham hebben in
zijn afwezigheid de taart onder elkaar verdeeld. De Joker is uit op wraak…
-ENGELSTALIG -

Kick – Ass 2
Millar – Romita Jr.
19,99 € tp (Icon)
Tweede deel in de Kick-Ass reeks. Na de overwinningen van Kick-Ass en Hitgirl op
de maffia wil iedereen superheld worden. De logische stap lijkt dan ook het
oprichten van een team van superhelden… Red Mist vindt superhelden echter
passé en wordt de meest beruchte crimineel van het land… Kunnen Kick-Ass en
Hitgirl op tegen Red Mist en zijn groep van lowlifes…?+
The Unwritten 7 – The Wound
Carey – Gross
14,99 € tp (Vertigo)
American Vampire 5
Snyder – Albuquerque - Nguyen
29,99 € hc (Vertigo)
Hawken: Genesis
19,95 € hc (Archaia)
Gebaseerd op het gelijknamige videospel. We bevinden ons op de planeet Ilal, een
planeet die verscheurd wordt door de oorlog tussen de twee heersende machten.
Het lot van miljoenen mensen komt in de handen van één man te liggen…
Grimm Fairy Tales – Sleepy Hollow
12,99 € tp (Zenescope)
Moderne adaptatie van de legende… Een student wordt vermoord op een campus.
Door een rare wending komt de ‘Headless Horseman’ terug om wraak te nemen…
A vs X – Wolverine and the X-Men 3
Aaron – Bachalo - Bradshaw
16,99 € tp (Marvel)
Marvel Universe vs The Avengers
Maberry - Fernandez
16,99 € tp (Marvel)
Julio’s Day
Hernandez
19,99 € hc (Fantagraphics)
Julio’s Day vertelt het levensverhaal van een man die 100 jaar geworden is. Hij
leefde van 1900 tot 2000… Doorheen zijn leven is hij getuige van alle
gebeurtenissen die de 20e eeuw hebben gekenmerkt.
- MANGA -

The Dark-Hunters 1 – Infinity
Kenyon - Ahn
12,99 € tp (Yen Press)
Nick heeft het niet gemakkelijk. Hij woont bij zijn alleenstaande moeder en draagt
enkel tweedehandskledij die hem niet populair maken bij de hippe mensen op zijn
school… Hij voelt zich veel beter in de straten van New Orleans, totdat zijn
vrienden zich tegen hem keren. Plots verandert alles en komt hij terecht in een
bizarre wereld vol superkrachten, zombies en meer…
Soul Eater 13
Atsushi - Ohkubo
11,99 € tp (Yen Press)
Durarara – Drrr!! – Saika Arc 1
Satorigi – Yasuda - Narita
11,99 € tp (Yen Press)
Een reeks gruwelmoorden begint verbanden bloot te leggen tussen zeer
uiteenlopende mensen… Een tienermeisje zonder persoonlijkheid, een
riooljournalist, een leerkracht die verdacht wordt van ongewenstheden en een
onthoofde motorrijder…
Blood Lad 2
Kodama
18,99 € tp (Yen Press)
Angelic Layer 2
Clamp
19,99 € tp (Dark Horse)
- AANKONDIGINGEN -

ANTWERP CONVENTION
Op zondag 28 april is het weer zover !!! Antwerp Convention, 6000 m2 vol Manga,
Comics, Toys, Cosplay en veel meer. Ook De Stripkever zal aanwezig zijn !!!
Waar?: Antwerp Expo – Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
Meer info: www.antwerpconvention.be

FREE COMIC BOOK DAY
Op zaterdag 4 mei is het Free Comic Book Day !!! De dag die in het teken staat van
het stripverhaal en de stripspeciaalzaak !!!
Ook De Stripkever doet mee, dus kom op 4 mei tot hier en neem je gratis
exemplaar in ontvangst !!!
Meer info: www.fcbd.be

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

