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NEDERLANDSTALIG –

XIII mystery 3. Little Jones
Yann – Henninot
€ 6.50- sc (Dargaud)
Schijnwerpers op Major Jones, een van de populairste en duistere personages uit XIII…
Als zwart weesmeisje in het getto van Chicago, tussen de racistische blanken, en
radicale Black panters, droomt ze van een toekomst bij het leger…
Deze spin-off reeks heeft tot nu toe beter teken-en schrijfwerk opgeleverd, dan de
laatste delen uit de dertienreeks…
Lydie.
Lefebre – Zidrou
€ 14,95- hc (Dargaud)
De jonge, ietwat simpele Camille is wanhopig na het verlies van haar pasgeboren baby.
Een maand na de begrafenis staat ze echter terug met haar verdwenen zuigeling in
haar armen… Aangrijpend relaas, over een menselijk en dramatisch gebeuren.
Het teken van de maan.
Munuera – Bonnet
€ 19,95- hc (Dargaud)
Spanje 1920. Volksgeloof heerst onder de dorpsbewoners. Artemis en haar broertje
trekken zich hier weinig van aan en spelen onbekommerd in het grote woud. Zowel de
vuilgebekte bendeleider, als de stille dierenvriend zoeken haar aandacht, maar zij heeft
enkel oog voor de maan. Tot haar angstdromen realiteit worden… Een wondermooi
verhaal in de stijl van ‘Over de grenzen van de tijd’ en ‘Samber’, in knap zwart/wit met
hier en daar een rode toets… AANRADER!
Metropolitan 2. Cocaïne
Laurent Bonneau – Julien Bonneau
€ 6,50- sc (Dargaud)
Sisco 2. Snoer haar de mond
Legrain – Benec
€ 6,50- sc (Lombard)
Bernard prince 18. Onheil op de rivier
Hermann – Yves H
€ 6,50- sc (Lombard)
30 jaar na het laatste album laait het avontuur weer op…

God 1. Met de dood op het lijf
Karl T – Marie
€ 6,50- sc (Dupuis)
Alex, zoon van een briljante chirurge, wordt achternagezeten door een maffia-achtige
organisatie. Met de informatie dat hij in zijn handen heeft is zijn leven in gevaar…
De Blauwbloezen 54. Miss Walker
Lambil – Cauvin
€ 6,50- sc (Dupuis)
Jason Brice 3. Wat onthuld wordt
Jovanovic – Alcante
€ 6,50- sc (Dupuis) (einde 1e cyclus)
Jason ontdekt hoe het komt dat zijn leven reeds in de boeken beschreven staat…
Dance academy 3.
Crip – Beka
€ 5,95- sc (Ballon)
Jommekes bij de vleet (60 striptekenaars brengen hommage aan Jef Nys)
Adriaenssens – Bouden – Conz – Linthout – Randall C – Spaey – Urbanus – Marvano - …
19,95 € hc (Ballon)
De nieuwe avonturen van Lucky Luke 4. Lucky luke tegen de pinkerton
Pennac – Benacquista – Achde
€ 6,50- sc (Lucky comics)
Van de prins geen kwaad
Robberecht - Paulo
6,99 € sc (Glenat)

Albatros 3. Het gemompel der zielen
Vincent
15,95 € hc (Daedalus)
De wereld van Lucie 2. Het zwarte monster…overleven
Martinez
19,95 € hc (Daedalus)
Sherlock Holmes & de vampiers van Londen 1. de roep van het bloed
Cordurie – Laci
16,95 € hc (Daedalus)

Aquablue 11. Het fort van zand
Cailleteau – Siro
8,95 € sc - 16,95 € hc (Daedalus)
Travis 1. orkaan
Travis 2. Operatie Minotaurus
Quet – Duval – Schelle – Rosa
7,95 € sc per deel of actieprijs: 2 delen voor 12,99 €!!!
In 2047 trekt Travis naar de Stad van de Sterren, in Rusland, om er een vliegbrevet
voor ruimteschepen in de wacht te slepen... Goeie sci-fi!
Ecowarriors 2. Orang utan
Marazano – Lamquet
15,95 € hc (12Bis)

Missi dominici 2. dood
Gloris – Dellac
14,50 €hc (Glenat)
In de door geweld verscheurde middeleeuwen leeft een kind met buitengewone gaven:
Jelami, het Zodiakkind. Hij wordt door zijn volk, de Lijven, beschouwd als de gelijke van
God. Een heroïsche fantasyreeks gedrenkt in magie en avontuur…
Levenslijnen 6. Schande
Levenslijnen 7. Een mooie geschiedenis
Giroud – Kris /mezzomo – Rodelophe/Serrano
14,50 € hc (Glenat)
Aan het eind van 'De overval' (deel 1) komt de hoofdpersoon voor een gruwelijk
dilemma te staan... Verschillende keuzes zorgen voor andere wegen, maar uiteindelijk
komt alles terug samen, welke weg je ook kiest…
Hollywood 1. Flashback
Manini – Malès
14,50 € hc (Glenat)
Het derde testament – Julius 1.
Alice – Dorison – Recht
16,50 € hc (Glenat)
Het laatste boek van het woord van God. De middeleeuwse legendes over dit
manuscript draaien rond een vergeten profeet: Julius van Samaria. Zijn verhaal was
verdwenen in de nevelen van de tijd….tot nu toe. Dertig jaar na de dood van Christus is
Julius generaal, legaat van de keizer en vervolger van joden en christenen.
Sjanghai 1. het regenkind
Mariolle – Tisseron
15,50 € hc (Glenat)
Albert & Co 3. eendracht maakt macht
Cambre – Menheere – Vanspauwen
6,95 € sc (Glenat)

War songs
Ivan Brun
15,25 € hc (Drugstore)
War Songs is de opvolger van No Comment (genomineerd voor ngoulême 2009) dat
bestond uit korte, tekstloze verhalen in een quasi-naïeve stijl. Bruns nieuwe boek is
een oorlogsstrip waarin hij de veranderende achtergronden van de hedendaagse
conflicten onder de loep neemt. Oorlogen worden steeds geniepiger en gewiekster. Hij
kiest geen partij, maar brengt slachtoffers en daders in beeld… AANRADER!
(Niet voor gevoelige zielen)
De holle aarde 3. Nogegon
Schuiten
17,50 € hc (Casterman)
Olivia, de jonge heldin uit het vorige deel van De holle aarde, zet haar zoektocht voort
en komt terecht op Nogegon, een planeet met een geringe zwaartekracht. Daar
verdwijnt ze eensklaps… (laatste deel van de cyclus van de holle aarde)
Alex 29. Het testament van Caesar
Jaques Martin - Venanzi
6,25 € sc (Casterman)
Cordelia 11. één voor één
Ilah
9,50 € sc (Oogachtend)
Esther Verkest 8. waakt
Kim
9,95 € sc (oogachtend)
Het grote kabouter wesley boek
Geirnaert
39,95 € hc
- SIGNEERACTIE - donderdag 4 november van 15u-17.30u- Nate Powell signeert “Swallow me whole” (verzwelg me)
Swallow me whole (Top Shelf), 19,95 € hc
Verzwelg me (Sherpa), 19,95 € sc
- Jillian Tamaki & Mariko Tamaki signeren “SKIM”
SKIM (Groundwood), 18,95 € sc
SKIM (Sherpa), 14,95 € sc
----> recensies te lezen op:
http://www.bloggen.be/koen_aka_spiff/archief.php?ID=659463

Je kan alvast een exemplaar reserveren per kerende mail naar Stripkever@skynet.be

-

MANGA –

Dragonball ultimate editie 8.
Toriyama
11,75 €sc (Glenat)
Bleach 13.
Kubo
6,95 € sc (Kana) NL
Yu gi Oh 22.
Takahashi
6,95 € sc (Kana) NL
Naruto 49.
Kishimoto
9,99 € sc (Viz) USA
One piece 55.
Oda
9,99 € sc (Viz) USA
-

ENGELSTALIG –

Locke & Key 2. head Games
Hill – Rodriguez
19,99 € sc (IDW)
Keyhouse is een bizar huis, met verschillende deuren en sleutels; de juiste sleutel
op de juiste deur, en alles wordt mogelijk... Na de brutale moord op hun vader,
verhuist het gezin Locke naar zijn geboortehuis: het ‘sleutelhuis’. (In Lovecraft,
Massachusetts) Maar daar zijn een hoop grote en gevaarlijke geheimen...
Als de moordenaar van hun vader -geleid door een geheimzinnige
bovennatuurlijke vrouw- hun ook een bezoekje komt brengen moeten ze zichzelf
en hun gezin uit alle macht verdedigen... AANRADER!
Hellboy – Masks and monsters
Mignola – Robinson – Benefiel – Rodriguez
17,99 € sc (Dark horse books)
Solomon Kane 2. Death’s black riders
Allie – Guevara – Ferreyra
15,99 € sc (Dark horse books)

Modern Warfare - Ghost
David Lapham – West
17,99 € sc (Wildstorm)
The green woman
Peter Straub – Michael Easton - John Bolton
24,99 € hc (Vertigo)
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

