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NEDERLANDSTALIG –

Bone 6. De grot van de oude man
Jeff Smith
19.95 hc (Silvester)
Sprookjes-achtig, fantasievol en humoristisch… AANRADER!!!

Lanfeust Odyssey 1. Het raadsel goud-Azuur
Arleston - Tarquin
8,90 € sc 16,90 € hc (Uitgeverij L)
Vervolgcyclus op ‘Lanfeust van de sterren’.
Troy is ondertussen een vrijhaven geworden voor de bewoners van verschillende planeten die
tijdens de galactische oorlog hun wereld zijn ontvlucht. Ook ten huize van Goud-Azuur en Cian
(en hun dochtertje Cixi (met zelfde karakter als de zus) is lang niet alles peis en vree…

Jaren van de olifant 2. De leveling
Willy Linthout
11,95 € hc (Catullus)
In de striproman Jaren van de olifant tekende Linthout al het verdriet van zich af met het
verlies van zijn zoon die zelfmoord pleegde. In dit nieuwe boek bevinden zich de eerste
twee oorspronkelijke verhalen, het begin van een opzichzelfstaand nieuw stripverhaal.

Apostata 2. De heks
Ken Broeders
9,95 € sc (Standaard)
Van de auteur van ‘Tyndall’ en ‘Voorbij de steen’

Prince of Persia
Mechner – Dina – Pham – Puyilland
17,50 € sc (Vliegende Hollander)
Geinspireerd op de computergame, nu een grote film…
Met tekeningen in de stijl van Joann Sfar

Britten & Brulightly
Hannah Berry
17,50 € sc (Vliegende Hollander)
Arq 13. detectives
Andreas
17,50 € hc (Sherpa)

Robbedoes door… 6. Paniek op de Atlantische oceaan
Parme – Trondheim
8,95 € sc (Dupuis)
Ditmaal geschreven door de auteur van ‘Donjon’ en de tekenaar van ‘koning snotneus.
Plezier verzekerd!!

Nietzsche – vrijheid scheppen
Onfray – Le roy
19,00 € hc (Le Lombard)
De aantekeningen van Darwin 1. Het oog van de kelten
Ocana – Runberg
6,50 € sc (Le lombard)
Rik Ringers 77. Hier 77!
Tibet – Duchateau
6,50 € sc (Le lombard)
Ravian 21. De tijdopener
Mezieres – christin
6,50 € sc (Dargaud)
Cedric 24. Gewonnen!
Laudec – Cauvin
5,95 € sc (Dupuis)
Marsupilami 23. een groene val
Franquin – batem – Colman
5,95 € sc (Marsu productions)

Ik ben een Kathaar 2. Grenzeloze genade
Makyo - Calore
7,95 € sc (Daedalus)
Herinneringen aan de Grande Armée 2. 1808 - De kinderen van de weduwe
Duranne - Alexander - Fernandez
7,95 € sc (Daedalus)
Nelson Lobster 3. Het oog van Zaya
Corbeyran - Calvez
15,95 € hc (Daedalus)

Kruisvaart 1. Het spook met de kwikzilveren ogen
Izu - Nikloavitch - Zhang Xiaoyu
24,95 sc, 138 paginas (Daedalus)
Een geheime kruistocht die de mensheid op de rand van de waanzin had kunnen brengen.
Deze softcover telt maar liefst 138 pagina’s leesplezier!! Het tekenwerk doet soms wat denken
aan Serpieri’s Druuna!!

Piraten van Barataria 2. Cartagena
Bourgne - Bonnet
14,50 € hc (Glenat)
Ze waren met tien 2. Novgora
Stalner
15,95 € hc (12bis)
Mooie nieuwkomer van de auteur van ‘Het kruis van Cazenac’, ‘Flor de Luna’ en ‘Reiziger.

Door de bank genomen
Thibaut Soulcié
15,95 € hc (12bis)

In mijn ogen
Bastien Vivès
19,50 € hc (KSTR)
Een prachtig liefdesverhaal. Vivès brengt zijn verhaal volledig in kleurpotlood . Hij maakte
reeds De Smaak van chloor en werd hiermee de grote belofte van de huidige Franse strip.

Canardo 19. De aasbestemming
Sokal
9,80 € hc (Casterman)
Boboland 2. Global Boboland
Dupuy - Berberian
12,00 € hc (Gladijs)
Auteurs van ‘Mijnheer Johan’. De heren sabelen weer genadeloos de bobo’s neer, een ‘sociale’
klasse in onze maatschappij.

Auto bio 2
Cyril Pedrosa
9,80 € hc (Gladijs)
Leuke strip voor bio-freaks. Pedrosa is tevens auteur van het gelauwerde ‘De drie schimmen’!

Caroline Baldwin 14. Free Tibet
André Taymans
6,25 € sc (Casterman)
Dance academy 2.
Crip – Beta
5,95 € sc (Ballon)
Sisters 2. Zo doen wij dat
Cazenove – William
5,95 € sc (Ballon)

-

MANGA Engelstalig / Nederlandstalig–

Biomega volume 2
Tsutomu Nihei
12,99 € (viz) USA
Van de makers van ‘Blame’ (Tokyopop) AANRADER!!

Ikigami volume 5
Motoro Mase
12,99 € (viz) USA
AANRADER!!

D.N.Angel 11
Yukiru Sugisaki
7,50 € (Glenat) NL
Neon Genesis Evangelion 11. Het geheugen van handen
Sadamoto - Gainax
7,50 € (Glenat) NL
-

ENGELSTALIG –

Sweet Tooth volume1. Out of the deep woods
Jeff Lemire
9,99 € TP (Vertigo)
Lemire schept met deze nieuwkomer een post-apocalyptische visioen over de mensheid,
de waarde van onschuld en onverwachte vriendschappen die ontstaan tijdens de meest
donkere momenten. Lemire won reeds verschillende prijzen met zijn schitterende ‘Essex
County-trilogie’!! AANRADER!!

The Nobody
Jeff Lemire
14,99 € TP (Vertigo)
Runaways volume 5. Escape to New York
Vaughan - Alphona - Miyazawa
14,99 € TP (Marvel)
Van de auteur van ‘Y the last man’. Aanrader!

Runaways volume 6. Live fast
Vaughan - Alphona - Norton
19,99 € (Marvel)
Van de auteur van ‘Y the last man’. Aanrader!

Twilight graphic novel 1
Stephanie Meyer - Young Kim
19,99 € hc (Yen press)
U welgekend van de film!

-

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

- AKTIVITEITEN In juni wordt er in samenwerking met Bries uitgeverij een nieuwe signeeraktie
georganiseerd:
Auteurs die zullen signeren in De Stripkever:
- Olivier Schrauwen (My Boy) voor : De man die zijn baard liet groeien.
- Reinhard (Just,Hunker Bunker 1) voor: Hunker Bunker 2.
- Paquet (Yume, Over naar jou) voor: Playin‘, smilin’ , fightin’, cookin’.
Een nadere datum wordt in een volgende nieuwsbrief nog bekend gemaakt!!!!
- NIEUWSJong Vlaams stripgeweld Brecht Evens wint eerste Willy Vandersteenprijs!!!
De kersverse Vlaams- Nederlandse prijs bekroont de beste Nederlandstalige strip van de
voorbije twee jaar.
Brecht Evens behaalde dit met zijn jongste stripboek ‘Ergens waar je niet wil zijn’!!!
Uiteraard verkrijgbaar in De Stripkever.

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

