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- NEDERLANDSTALIG –

Arq 16 – Dromen 1
Andreas
19,95 € hc (Sherpa)
Het gaat slecht… Arq is weer diegene die hij ooit was…
Beperkte oplage van 800 exemplaren !
De Havik 8 – Kaapvaarder voor de koning
Pellerin
16,95 € hc (Silvester)
De Havik 8 – Dossier
Pellerin
16,95 € hc (Silvester)
In dit dossier legt Pellerin uit hoe hij tot deel 8 van De Havik is gekomen. De
auteur probeert alles zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken en verricht voor elk
deel dus een hoop opzoekwerk en studie. Lees meer in dit 48 pagina’s tellende
dossier.
Uur U 6 – De verbeelding aan de macht ?
Duval – Pécau – Mr fab
18,95 € hc (Silvester)
Zeven 10 – Zeven klonen
Louis – De Caneva
16,95 € hc (Silvester)
Hoe molletje aan zijn auto kwam
Miler - Petiska
14,95 € hc (Gottmer)
Kinderboekje gebaseerd op de tekenfilms uit de jaren 1960.
Hoe molletje aan zijn broek kwam
Miler - Petiska
14,95 € hc (Gottmer)

Hoe molletje de muis weer beter maakte
Miler - Doskocilova
14,95 € hc (Gottmer)
-ENGELSTALIG –

The Daniel Clowes Reader
Clowes
35,00 € tp (Fantagraphics)
Dit boek bundelt enkele van Clowes’ belangrijkste werken zoals Ghost World, Art
school confidential en Modern Cartoonist… Verder essays over Clowes en meer…
The reason for dragons
Northrop - Stokely
19,95 € hc (Archaia)
Wendell is een buitenbeentje op school. Hij is eenzaam en verliest zichzelf in het
lezen van boeken. Enkele kwajongens uit zijn klas overtuigen hem om de
‘Renaissance Faire’ terreinen te onderzoeken. Daar ontmoet hij een vreemde man
waarna er voor hem een andere wereld opent…
Wars in Toyland
Harris – Pollina – McCarthy - Woodard
19,99 € hc (Oni Press)
Speelgoedland was een mooie plek totdat dictator Teddybeer het overnam…
Kickass 2 Prelude - Hitgirl
Millar – Romita Jr.
19,99 € tp (Icon)
Voorbode voor kickass 2 die zich richt op Hitgirl Mindy… Na de dood van Big Daddy
probeert ze haar weg te vinden op school…
Star Wars Dawn of the Jedi 2 – Prisoner of Bogan
Ostrander – Duursema – Parsons – Dzioba - Beck
18,99 € hc (Dark Horse)
Porcelain –
Read - Wildgoose
19,99 € hc (Improper Books)
Het leven van een kind slaat volledig om wanneer ze de porceleinmaker ontmoet…
The tower chronicles 1 – Geist Hawk
Wagner - Bisley
34,99 € hc (Legendary)
Een bovennatuurlijke premiejager maakt het duister onveilig…

The Crow – Skinning the Wolves
O’Barr - Terry
17,99 € tp (IDW)
Locke & key – Crown of Shadows treasury edition
Hill - Rodriguez
9,99 € tp (IDW)
Groot formaat …
Supurbia 1 – Power Couples
Dauterman - Cassata
9,99 € tp (Boom!)
Wat speelt er zich allemaal af achter de schermen bij superheldenfamilies…?
Wolverine Max 1 – Permanent Rage
Starr – Boschi - Ruiz
17,99 € tp (Max)
Avengers Assemble 1
Bendis - Bagley
29,99 € tp (Marvel)
Captain America 4
Brubaker – Bunn – Eaton - Epting
19,99 € tp (Marvel)
X-Men - Xtermination
24,99 € tp (Marvel)

Revival 2 – Live like you meant it
Seeley - Norton
14,99 € tp (Image)
Hack Slash Omnibus 5
34,99 € tp (Image)

Fairest 2 – The hidden kingdom
Willingham – Beukes – Miranda - Kitson
14,99 € tp (Vertigo)
Batman The Dark Knight 1 – Knight of Terrors
Finch – Jenkins - Friend
16,99 € tp (DC)
Wonder Woman 1 – Blood
Azzarello – Chiang - Akins
14,99 € tp (DC)
- MANGA -

Oriko Magica 1
Kuroe
11,99 tp (Yen Press)
Oriko kan in de toekomst kijken en zo kan ze het lot zien van iedereen die Kyubey
vraagt om superkrachten. Op een dag voorziet ze een vreselijke toekomst en
besluit in te grijpen…
Airgear omnibus 1
Oh! Great
19,99 tp (KC)
Bundelt delen 1, 2 en 3
Soul Eater 15
Ohkubo
11,99 tp (Yen Press)
Doubt omnibus 2
Tonogai
18,99 tp (Viz)
K- On college
Kakifly
11,99 tp (Yen Press)
3 vriendinnetjes starten hun universiteitsleven en besluiten een popband op te
richten. Ze zijn echter niet de enigen met dat idee…

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

