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NEDERLANDSTALIG –

Grand Prix 1. renaissance
Marvano
13,50 € hc (Dargaud)
Eerste deel van een drieluik van de maker van o.a. Eeuwige oorlog, Berlijn, Dallas Barr.
Wat als racepiloten ongewild baan maken voor de sinistere belangen van Hitler?
Op zoek naar de tijdvogel (cyclus II) 3. De weg van de jager
Le tendre – Loisel – Mallié
8,95 € sc (Dargaud)
Van de maker van o.a. Peter pan, De grote dode, Magasin general… Aanrader!
Bolster trekt op avontuur naar het jachtgebied van de Jager… (zie ook in boek 3)
Kenya (seizoen II) – Namibia 1.
Rodolphe – Leo – Marchal
6,50 € sc (Dargaud)
Bekend van o.a. Aldebaran, Betelgeuze, Antares, Kenya, Verre werelden
Het bloed van de porphyres 4. Hermine (einde)
Parnotte – Balac
8,95 € sc (Dargaud)
Witte tijgerin (Cyclus II) 2. Parijs zien en sterven
Conrad – Wilbur
6,50 € sc (Dargaud)
Rataplan 19. Om je dood te lachen
Morris – Janvier – Fauche – Leturgie
6,50 € sc (Lucky comics)
Nu Vrijdag 18 juni, 15u-17.30u
Zal er een signeeractie plaatsvinden, en wel van Edith Kuyvenhoven, met
haar nieuwe leuke strip ‘Ik god en mijn oma’
Edith en haar zusje gaan nog één keer op bezoek bij hun oma. Het huis
waar ze vroeger kwamen als kind ruikt nog steeds hetzelfde...Edith
volgde een opleiding grafisch ontwerp en nu is ze striptekenaar. Dit is
haar eerste graphic novel. Zij tekende hiervoor alles in zwart potlood.
Deze strip heeft een bepaald schattigheidsgehalte dat vaag doet denken
aan het werk van Maaike Hartjes en Barbara Stok.

Robbedoes en kwabbernoot Special ‘1947’
Franquin
32,00 € hc (Dupuis)
De allereerste verhalen van Robbedoes van Franquin, nu gebundeld eindelijk terug
verkrijgbaar! (beperkte oplage)
Aria 32. De nieuwe duivel
Weyland
6,50 € sc (Dupuis)
Cassio 4. Het laatste bloed
Desberg – Recule
6,50 € sc (Le Lombard)
IRS all watcher 3.
Queireix – Desberg
6,50 € sc (Le Lombard)
Bob Morane 46. de tanden van de tijger 2
Coria – Vernes
6,50 € sc (Le Lombard)
Guust flater – Biodiversiteit volgens flater
Franquin
6,50 € sc (Marsu productions)

Vinkenbrood 1.
Lax
19,95 € hc (Daedalus)
Voortzetting van het verhaal van De teenloze adelaar. (vrije vlucht – Dupuis) Over de
legendarische kasseien van Parijs-Roubaix, in de donkere ingewanden van de mijnen,
in de kille gangen van het weeshuis. Lax brengt ons een menselijk verhaal uit het naoorlogse Frankrijk en toont de hoop die schuilgaat bij de afgepeigerde mijnwerkers...
De verschrikkelijke paus 1. Della Rovere
Jodorowsky – Theo
16,95 € hc (Daedalus)
In navolging van Borgia: de decadentie van het pauselijk hof. Kardinaal Della Rovere,
de gezworen vijand van de Borgiaclan, deinst er niet voor terug zijn ziel te verkopen
aan de duivel om een plaatsje op de pauselijke troon te bemachtigen…

Genetiks 1.
Marazano – Ponzio
19,95 € hc (Daedalus)
Van de schrijver en tekenaar van het chimpansee-syndroom.
Wat is het doel van Genetiks™, een erg machtige farmaceutische groep en wat gebeurt
er in werkelijkheid achter de hoge muren van dit verboden labo, de tempel van de
wetenschap...
Vorstenbloed
Jodorowsky – Liu
15,50 € hc (Glenat)
Van de schrijver van o.a. Bouncer, Technovaders en de Metabaronnen.
De Shakespeariaanse tragedie legt de zwarte ziel bloot van personages die worden
achtervolgd door nachtmerries vol vuur en bloed en die bezeten zijn van wraak.
Deze grimmige heksenketel wordt virtuoos in beeld gebracht door Dongzi Liu.
Black Crow 2. De vervloekte schat
Jean-Yves Delitte
14,50 € hc (Glenat)
Van de tekenaar/schrijver van o.a. Belem, Neptunus, Nieuwe tsaren, Tijgerbrigades.
Wraak, piraterij en avontuur voor een explosieve cocktail !
Katamarom 40. De verstekelingen
Gos – Walt
6,95 € sc (Glenat)

De killer 8. de natuurlijke orde der dingen
Jacamon – Matz
9,80 € hc (Casterman)
Onze huurmoordenaar gaat op kruistocht voor een gerechtvaardigde zaak tegen de
militaire junta... Wat is er gebeurd met de genadeloze doder? Heeft het
vaderschap zijn kijk op de wereld voorgoed veranderd?
Brussel routes
Schuiten – Coste
17,50 € sc (Casterman – lonely Planet)
Schuiten, auteur van de Duistere Steden, onthult ons een nieuw gezicht van Brussel.
Schuiten brengt ons magistrale originele illustraties en brengt ons, aan de hand van
verschillende routes, dichter bij een andere Brusselse realiteit.
Medea 2. De schat van Byzantium
Ersel – renot
6,25 e sc , 11,50 € hc (Casterman)
Van de auteur van De bewaker van de lans, Claymore, Pioniers van de nieuwe wereld.
Lefranc 21. De vervloeking
Martin – Taymans – Dreze – Delperdange
6,25 € sc (Casterman)

Reizen van Alex – Persepolis
Reizen van Alex – Petra
Martin – Hervan - Henin
6,95 € sc (casterman)
Reizen van Lois - Portugal
Diferr – Martin
6,95 € sc (casterman)

De feestwinkel
Rabate
22,50 € hc (Oog en blik)
Van de auteur van Ibicus, De Maria van Plastic, De tweede jeugd.
De hoofdpersoon woont in een door en door treurig provinciestadje. Hij heeft een
feestwinkel, voor grappen en grollen. Maar ook hij lijdt aan een zware depressie sinds
zijn vrouw hem verlaten heeft omdat hij volgens haar ‘een domme lul is, wiens
grootste kracht het is dat hij zich met passie en overtuiging kan vervelen’ .
Tot hij tijdens een avond bij vrienden een acrobate leert kennen…
De wouden van opaal 6.
Arleston – Pellet
8,90 € sc – 16,90 € hc (Uitgeverij L)
Van de makers van Lanfeust, Ythaq, Veroveraars van troy, Elixers, Sinbad,…
Witte termiet 1. Wedergeboorte
Bianchini – evangelisti
8,90 € sc – 16,90 € hc (Uitgeverij L)
De wachters 2. september 1914
Dorison – Breccia
18,95 € hc (Uitgeverij L)
In de Wachters wordt het verhaal van de universele soldaat verteld, feitelijk de eerste
superman die voortkwam uit de verworvenheden van de industriële revolutie.
Fables 01. Legenden in ballingschap
Willingham – Medina – Hamilton
14,95 € sc (Vliegende Hollander)
Als de fabuleuze sprookjeswereld ten prooi valt aan de legers van de Tegenstander, een
onstuitbare kwade macht, dan moeten een deel van haar bewoners vluchten naar onze
wereld. Vermomd tussen de inwoners van hedendaags New York wonen deze magische
wezens vredig samen in een geheime gemeenschap: Fabletown, geleid door niemand
minder dan ‘sneeuwwitje’. Sheriff van dienst: de gerehabiliteerde ‘grote boze wolf’,
plaatselijk krapuul ‘jack’ (die van de bonestaak), en nog vele andere bekenden…
Losers 01. Eerste inzet
Diggle – Jock
14,95 € sc (Vliegende Hollander)
Thrillerserie van spionage en verraad.Nadat het team iets te veel gezien hadden,
werd hun heli neergehaald, maar de Losers hielden zich alleen maar dood, en nu
vechten ze terug, tot het bittere einde…!

-

MANGA Nederlands / Engelstalig –

Naruto 23
Kishimoto
6,95 € sc (Kana) NL
Nana 14.
Yazawa
6,95 € sc (Kana) NL
Yu gi oh 21
Takahashi
6,95 € sc (Kana) NL
Bleach 11
Kubo
6,95 € sc (Kana) NL
Dragonball ultimate edition vol 07
Toriyama
11,75 € sc (Glenat) NL
Naruto vol 48
Kishimoto
9,99 e sc (Viz) USA
One piece vol 53
Oda
9,99 € sc (Viz) USA
Battle Angel Alita last order vol 13
Kishiro
9,99 € sc (Viz) USA
Megaman ZX 1.
Ogino
12,95 € sc (Capcom) USA
- AKTIVITEITEN Nu Vrijdag 18 juni, 15u-17.30u
Zal er een signeeractie plaatsvinden, en wel van Edith Kuyvenhoven, met
haar nieuwe leuke strip ‘Ik god en mijn oma’
Edith en haar zusje gaan nog één keer op bezoek bij hun oma. Het huis
waar ze vroeger kwamen als kind ruikt nog steeds hetzelfde...Edith
volgde een opleiding grafisch ontwerp en nu is ze striptekenaar. Dit is
haar eerste graphic novel. Zij tekende hiervoor alles in zwart potlood.
Deze strip heeft een bepaald schattigheidsgehalte dat vaag doet denken
aan het werk van Maaike Hartjes en Barbara Stok.

-

ENGELSTALIG –

DMZ vol 8. Hearts and minds
Brian wood – Burchielli – Kelly
16,99 € sc (Vertigo)
In de bufferzone Manhattan –tussen de legers van Amerika langs de ene en de Free
Armies aan de andere kant- doet journalist Matty Roth verslag van de gebeurtenissen
voor de kleine mens, wiens eerste doel is te overleven, en die geen boodschap hebben
aan al het politieke gekonkelfoes en alle wandaden in naam van een waanzinnige en
zogezegd gerechtvaardigde burgeroorlog … Absolute aanrader!
Hellboy vol 10. the crooked man and others
Mignola – Corben
17,99 € sc (Dark Horse)
A god Somewhere
Arcudi – Snejbjerg – Hansen
24,99 € sc (Wildstorm)
Freakangels 4.
Warren ellis
19,99 € sc (Avatar press)
Blacksad integrale Engelse versie (1-3)
Guarnido
29,99 € hc
Metal gear solid omnibus
Ashley wood
29,99 € sc (IDW)
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

