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- NEDERLANDSTALIG –

Mary Shelley
Casanove - Vandermeulen
14,95 € hc (Blloan)
Mary Shelley is het vervolg op Percy Shelley. Hoe zullen hun levens verder
evolueren…? AANRADER!
Pablo 2 – Appolinaire
Birmant - Oubrerie
16,95 € hc (Blloan)
Tweede deel in deze mooie reeks over het leven van Picasso. Picasso en enkele
van zijn kompanen worden verguisd wegens hun afwijkende schilderstijlen. Met
behulp van hekserij en opium maken ze hun come-back… Schitterend getekend !
Sisters 7 – M’n Zonnesteekje
Gazenove - William
6,50 € sc (Ballon)
De vier hoeken van de wereld
Labiano
24,95 € hc (Dargaud)
1913. Een jonge Franse officier neemt dienst aan de Hoggar. Samen met de
anderen maakt hij jacht op de roversbenden in de Sahara… Hij wordt omringd door
flamboyante helden en schrijft zelf ook geschiedenis…
Karma Salsa 2
Callede – Campoy - Charlot
7,50 € sc (Dargaud)
Wisher 4 – Bolhoed en toverstaf
De Vita - Latour
9,50 € sc (Le Lombard)
Langverwachte sluitend deel van deze spannende fantasy-strip!!
Jeremiah 32 – De Chef
Hermann
27,95 € hc (Dupuis)
Speciale hardcoverversie met muismatje. Beperkte oplage in 400 exemplaren!

Amoras 1 – Suske en Wiske, the saga unfolds
Legendre - Cambré
6,95 € sc of 59,99 luxe met stoffen rug (Standaard Uitgeverij)
Conceptreeks die een nieuwe kijk werpt op de wereldbekende Suske en Wiske
strips. Maak kennis met de nieuwe Suske en Wiske… Een wereld vol geweld en
actie. Legendre en Cambré breken met het traditionele concept en komen met een
gewaagde interpretatie… Wees er snel bij, zeker voor de luxe-versie (oplage van
150 exemplaren) want ze vliegen buiten als warme broodjes (niet van de Panos) !

Spiegelingen 3
Mangin - Bajram
14,95 € hc (Vrije Vlucht)
In dit derde en laatste deel van de spiegelingen – reeks nemen we een duik in het
leven van Valérie Mangin zelf…
Esteban 3 – Overlevers
Bonhomme
7,50 € sc (Dupuis)
G.Raf Zerk 29 – Geen been om op te staan
Hardy - Cauvin
6,95 € sc (Dupuis)
Cédric 27 – Wanneer vertrekken we?
Laudec - Cauvin
6,50 € sc (Dupuis)
De Kiekeboes 136 – Schijnheilig bloed
Merho
5,95 € sc of 59,99 € Luxe (Standaard Uitgeverij)
Luxe–editie beperkte oplage van 150 exemplaren. Genummerd en gesigneerd !!!
Urbanus 153 – De liegende leugendetector
Linthout - Urbanus
5,95 € sc (Standaard Uitgeverij)

De rode ridder 238 – Het godsgericht
Vandersteen
5,95 € sc of 59,99 luxe (Standaard Uitgeverij)
Luxe – editie beperkte oplage van 150 exemplaren.Genummerd en gesigneerd !!!

Jommeke pocket 9 – Te land, ter zee en in de lucht
Nys
6,50 € sc (Ballon)
Jommeke pocket 10 – Arme Anatool
Nys
6,50 € sc (Ballon)
-ENGELSTALIG –

So long, Silver Screen
Blutch
22,95 € hc (Picturebox)
Blutch (Rapido Moderna) neemt ons mee naar de wereld van de film… Wat zijn
films eigenlijk en welk effect hebben ze op ons?
Double Fine Action Comics vol1.
Scott C.
19,99 € sc (Oni Press)
Double Fine Action Comics vol2.
Scott C.
19,99 € sc (Oni Press)
Pepita – Inoue meets Gaudi
24,99 € hc (Viz)
Mark Ryden – The gay 90’s
Ryden
39,95 € sc (Rizzoli)
Art-book van Mark Ryden. Voor de liefhebbers…

- MANGA NL -

Ikigami 7
Mase
9,95 tp (Kana)
Eindelijk wordt deze spannende manga-reeks verder vertaald in het Nederlands!!
- MANGA -

X Clamp V 3 in 1
19,99 tp (Viz)
Limit 4
Suenobu
10,95 tp (Vertical)
Gantz 27
Oku
13,99 tp (Dark Horse)
Ningen’s Nightmares
Kalonji
12,99 tp (Dark Horse)
Van de makers van 365 Samourai. We bevinden ons in het oude Japan. De heks
Hannya wil de geest van de monnik Ningen gebruiken om de demonische Atsumori
uit de doden te wekken…
Spice & Wolf 8 – Town of Strife 1
Hasekura
11,99 tp (Yen Press)

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

