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NEDERLANDSTALIG –

Dread Mac Farlane 5. De zeeleeuw (einde)
Poinsot
€ 7,99 sc (Saga)
Het testamen der tijden 1. Melencolia
Jarry – Loeven bruck – Pacuraru
€ 7,99 sc (Saga)
Na meer dan 2000 jaar staat de echte boodschap die Jezus aan de mensheid heeft
nagelaten, op het punt te worden onthuld… Na de dood van zijn vader ontdekt Damien
Louvel, scenarist van een succesvolle televisieserie, dat de man vreemde historischfilosofische opzoekingen deed, die hem waarschijnlijk het leven gekost hebben.

Antichrist 1. Goede wil en trouw
Falba – Aleksic
€ 7,99 sc (Saga)
1798, Egyptische veldtocht van Bonaparte.
Onder het mom van een Franse expeditie om de Engelsen de weg naar India af te snijden, gaat
de generaal op zoek naar een reliek dat werd achtergelaten door de hospitaalridders en de
tempeliers toen ze het Heilige Land moesten ontvluchten.

Ben Hur 1. Messala
Mitton
€ 19,99 hc (Saga), Beperkte oplage
In het jaar 27 strekte het Romeinse rijk zich uit tot de grensgebieden van het MiddenOosten. Judea, de greep van de legioenen, de wetten en de Romeinse belastingen
drukken op de bevolking. De joodse opstand broeide… Juda Ben Hur, joodse prins van
Jeruzalem, wordt veroordeeld om als voorbeeld te dienen voor de rest.

Kroniek der barbaren 1. De woede van de vikingen
Mitton
€ 19,99 hc (Saga), Beperkte oplage (verschenen bij Talent onder de titel ‘De barbaren’)
Jeugdjaren van Konvooi 3. de kwabouter
Morvan – Buchet – Munuera
€ 7,95 sc (Arboris)
Legenden van Troy - Tykko 2. De verdronken stad
Arleston – Melanyn – Keramidas
8,90 € sc – 16, 90e hc (Uitgeverij L)
Van de auteur van Lanfeust, Ythaq, Opaal,…

De wachters 1. juli/augustus 1914 mannen van staal
Dorison – Breccia
18,95 € hc (Uitgeverij L)
Aan de vooravond van de Eerste wereldoorlog blijkt dat de gewone soldaat niet aan de
verwachtingen voldoet. in het geheim wordt gewerkt aan een nieuw wapen: de Taillefer,
een elitesoldaat met metalen ledematen. Om hem onverwoestbaar te maken ontbreekt
nog de pas ontdekte radiumbatterij, maar de uitvinder hiervan weigert deze te verkopen
aan het leger. Tot deze zelf getroffen wordt door een Duitse granaat…

Vande schrijver van John Long Silver, Het derde testament en de tekenaar van
Lovecraft en Aguirre
De nachtuil 2. Kamerdaad Lilya
Hugault – Yann
16,95 € hc (Silvester)
Van de tekenaar van Boven de wolken en De laatste vlucht

De verborgen geschiedenis 14. de wachters
Pecau – Kordey – o grady
16,95 € hc (Silvester)
Wilson
Daniel Clowes
19,90 € hc (Oog en Blik – Bezige Bij)
Wilson is een man van middelbare leeftijd met een duidelijke mening – hij lijkt aan
iedereen behalve zijn hond een hekel te hebben. Toch probeert hij contact te maken met
vreemden, maar de conversaties blijven hopeloos eenzijdig. Na de dood van zijn vader
zoekt de eenzame Wilson zijn ex-vrouw op in de stille hoop dat hun relatie nieuw leven
ingeblazen kan worden. Dat mislukt, maar hij ontdekt wel dat hij een dochter heeft, die
zijn ex-vrouw vlak na de geboorte ter adoptie heeft gegeven. Wilson besluit koste wat
kost het gezin te herenigen – een missie die gedoemd is te mislukken… Daniel Clowes
heeft met Wilson een complexe en fascinerende karakterstudie van de moderne egoïst
gemaakt. Van de auteur van ‘Ghostworld’ en ‘Eightball’

Elvis – De getekende biografie
Kleist – Ackermann – Oesterle – Kreist - …
19,95 € hc (Silvester)
Van de auteur van Cash, met verschillende tekenaars.

Haas – de weg terug (de tweede wereldoorlog in Nederland)
Van Bavel – De Heij
14,95 € hc (Don Lawrence)
La vavache (Koetjeboe) 4. Le mourf
Vertonghen – De Brab
9,50 € hc (Ukje, dupuis) Franse versie, Tekstloos
Tekstloos stripje, waarmee de allerkleinsten hun eigen stripje kunnen lezen en vertellen

Hugo 5. Je ne veux pas faire la sieste
Wilizecat
9,50 € hc (Ukje dupuis) Franse versie, Tekstloos
Tekstloos stripje, waarmee de allerkleinsten hun eigen stripje kunnen lezen en vertellen

-

MANGA –
Negima neo 5.
Akamatsu – Fujima
10,99 € sc (Del Rey)
Tsubasa 26.
Clamp
10,99 € sc (Del Rey)

-

ENGELSTALIG –

The red three
Shaun Tan
8,99 € sc (Lothian)
Een klein meisje doorloopt het boek vol donkere momenten, akelige gebeurtenissen en
het-gevoel-niet-te-weten-wat-en-waarnaartoe. Tot ze plots een sprankeltje hoop ziet, dat
haar hele dag goedmaakt. Van de auteur van ‘de aankomst’

Wilson
Daniel Clowes
21,95 € hc (D&Q)
Wilson is een man van middelbare leeftijd met een duidelijke mening – hij lijkt aan
iedereen behalve zijn hond een hekel te hebben. Toch probeert hij contact te maken met
vreemden, maar de conversaties blijven hopeloos eenzijdig.
Van de auteur van ‘Ghostworld’ en ‘Eightball’

Market day
James Sturm
21,95 € hc (D&Q)
RASL
Jeff smith
15 € sc (Cartoon Books)
Robert (aka RASL) heeft een eigen uitvinding, waarmee hij door verschillende dimensies
te reizen. Deze handige (doch pijnlijke)uitvinding stelt hem in staat om op verschillende
plaatsen kunstvoorwerpen te stelen, en dezen in een van de parallelle werelden dan weer
te verkopen. Wat geregeld wel voor verwarring zorgt, aangezien dat het voor hem soms
moeilijk is om te weten in welke wereld hij terechtkomt (en waar bijvb. Bob Dylan al dan
niet bestaat). Al snel wordt hij achterna gezeten door een duister iemand die op dezelfde
manier 'rondreist'... Van de auteur van Bone en Shazam

BPRD vol 12. War on frogs
Mignola – Arcudi - …
17,99 € sc (Dark Horse)
Van de auteur van Hellboy, speelt zich tevens af in hetzelfde universum

Rapture
Soma – Oeming
19,99 € sc (Dark Horse)

Wormwood 2. It only hurts when I pee
Templesmith
24,99 € hc (IDW)
Wolverine Noir
Moore – Smith
14,99 € sc (Marvel)
-

TE VERSCHIJNEN > RESERVEREN INDIEN GEWENST Alim de leerlooier Box 1 t/m 4 met vele extras
De eerste cyclus met een exclusieve 'potlood editie' van het derde
deel. Met speciale rugtekening, 16 pagina-schetsdossier, 2
prenten, oplage van 444 exemplaren. Genummerd en gesigneerd.
€ 99,95

Merlin box 1 t/m 10
De complete saga in een gelimiteerde luxe cassette op 500
exemplaren
€ 179.95

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
BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: www.stripkever.be
Openinsuren:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

