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- NEDERLANDSTALIG –

Capricornus 13 – Gekooide Droom
Andreas
24,95 € hc (Sherpa)
Nieuw nummer in deze topreeks van grootmeester Andreas. In de Gekooide Droom
zien we Andreas op zijn best. Prachtig tekenwerk en schitterende decoupages…
Beperkte oplage! ABSOLUTE AANRADER!
Capricornus 14 – De Operatie
Andreas
24,95 € hc (Sherpa)
Terwijl Capricornus nog droomde in het vorige album, wordt hij nu geplaagd door
een nachtmerrie die werkelijkheid wordt… Hij is stervende maar wordt gered door
een operatie die door een buitenaards wezen uitgevoerd wordt. Duister album…
Beperkte oplage! ABSOLUTE AANRADER!
Heel erg anders – Het vallen en opstaan van een moeder en haar autistische zoon
Shiuan – Wen Chu
16,90 € sc (Xtra)
De auteur brengt de lezer een autobiografisch boek. Ze ontdekt dat haar zoon
autisme heeft. Dit heeft een grote impact op hun leven. In dit boek beschrijft ze
hoe ze hiermee omgaat en hoe ze tracht om haar zoon een zo normaal mogelijke
kindertijd te bezorgen…
Natte Maan 3 – Nieuwe oorden van angst
Campbell
19,50 € sc (Xtra)
Derde deel in deze reeks over het leven van de licht neurotische Cleo Lovedrop en
haar vrienden in de studentenstad Wet Moon…
Fast Forward
Baeken
29,00 € sc (Xtra)
Dit boek verzamelt het tekenwerk van Serge Baeken.

-ENGELSTALIG –

Pietrolino
Jodorowsky - Boiscommun
29,95 € hc (Humanoids)
Weinig mensen weten dat Jodorowsky enkele mimestukken heeft geschreven voor
mimespeler Marcel Marceau. Dit is het verhaal van een mimespeler die zijn talent
gebruikte om ten tijde van Nazi Duitsland de vijand te trotseren en de gemoederen
wat te verlichten van de mensen in het bezette Frankrijk…
You’re all just jealous of my jetpack
Gauld
19,95 € hc (Drawn and Quarterly)
Verzameling cartoons van de maker van ‘Goliath’. Eigenzinnige humor met een
duister kantje…
New Moon 1
Meyer - Kim
19,99 € hc (Yen Press)
Volgende deel in de Twilight saga…
Mark Ryden – Pinxit
Ryden
49,99 € hc (Taschen)
Nieuw kunstboek van Mark Ryden in zijn aparte stijl...

Get Jiro
Bourdain – Rose – Foss - Villarrubia
14,99 € tp (Vertigo)
We bevinden ons in de nabije toekomst. Een toekomst die geregeerd wordt door
chef koks en waarin de mensen geobsedeerd zijn door voedsel. Jiro, een
genadeloze Sushi-chef komt aan in de stad en houdt er een heel eigen denkwijze
op na… Bereid je voor op een bloederige voedseloorlog…

BlackAcre 1 – An errand into the wilderness
Boudreau – Cavalcanti - Fabela
9,99 € tp (Image)
De VS liggen aan diggelen, alles is kapot behalve BlackAcre, een bastion dat
bedacht werd door de baronnen van de onderwereld. Hull, een elite strijder heeft
zijn leven geweid aan het beschermen van zijn thuishaven. Wanneer een
strijdmakker van hem verdwijnt moet Hull zich buiten de muren van zijn gebied
begeven…
Superman Action Comics 1 – Superman and the men of Steel
Morrison – Morales - Kubert
16,99 € tp (DC)
Superman Earth One 1
Straczynski - Davis
12,99 € tp (DC)
Bedlam 1
Spencer – Rossmo - Irving
9,99 € tp (Image)
Filmore Press stond vroeger bekend als Madder Red, een moordzuchtige maniak
die heerste over Bedlam. Nu is hij verlost van zijn manie en wil hij de stad die hij
ooit terroriseerde beschermen…. Komt dit wel goed?
Graveyard of Empires 1
Sable - Azaceta
14,99 € tp (Image)
De situatie van de US Marines in Afghanistan wordt alsmaar erger wanneer de
doden terug tot leven komen…
- MANGA -

Wandering Son 4
Takako
19,99 hc (Vertical)
Fairy Tail 25
Mashima
10,99 tp (KC)
Bloody Monday 10
Ryumon - Megumi
10,99 tp (KC)

Negima 38
Akamatsu
10,99 tp (KC)

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

