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Uchronies – New byzance 3. Realiteiten
Corbeyran – Chabbert
16,95 € hc (Daedalus)
Een laatste deel in de Byzance-cyclus. Verrassende wendingen leggen weer een aantal
puzzelstukken op z'n plaats inde Uchronie(s)-serie.
Metronom 1. Zero Tolerantie
Corbeyran – Grun
16,95 € hc (Daedalus)
Een vrouw probeert uit te zoeken waarom haar man, die op ruimtemissie vertrok, op
geheimzinnige wijze verdween. In haar poging de waarheid te achterhalen probeert zij
ook nog te overleven, het loon van haar echtgenoot werd sinds de verdwijning
stopgezet. Lynn komt al snel te weten dat de missie terug naar aarde is gekeerd, maar
dat door een virus de bemanning in quarantaine werd geplaatst. Een nieuwe knappe
SF-reeks door de auteur van 'Zang van de vampiers', 'Uchronies'... De tekenaar toonde
zijn kunnen reeds in de reeks 'Het verbond van de Opalen'.
Moeder oorlog 1. Eerste aanklacht
Kris & Mael
19,95 € hc (Daedalus)
Tussen al het geweld in de loopgraven worden 3 vermoorde vrouwen ontdekt. Elk
dragen ze een brief geschreven door hun moordenaar. Een verhaal aan het front
uit de Eerste Wereldoorlog, prachtig in beeld gebracht door Maêl, tekenaar van 'De
inkt van toen' en 'Miltons dromen' (beiden verschenen bij Vrije vlucht).
Mister hyde vs Frankenstein 1. De laatste nacht van god
Dobbs - Marinetti
16,95 € hc (Daedalus)
Carmen mc Callum I. Sonoda Affaire 1. Jakurpa
Carmen mc Callum I. Sonoda Affaire 2. Mare tranquillitatis
Gess – Duval – Vatine – Blachard – Breton
8,95 € sc per deel (Daedalus) of de twee delen samen voor € 13,00 !!!
Geboren in 2021. 15 jaar later verlaat ze Spanje om haar vader, een actief lid van de
IRA, te vervoegen in Dublin. Daar doet ze ervaring op in de stadsguerrilla, en wordt
experte in het gebruik van gesofisticeerde wapens. Overleden beschouwd door Interpol
in 2040, komt ze terug aan de oppervlakte in 2043. Heden ten tijde verkoopt Carmen
haar diensten (industriële spionage, sabotage,...) aan de hoogste bieder…

De tempelier 1. De onthullingen van de ridder
Falba – Bono
8,95 € sc (Daedalus)
Scenarist van Antichrist. Fabio Bono inkte reeds eerder voor het Amerikaanse
Sam&Twitch: The writer.
Happy girls
Zep
14,95 € sc (Daedalus)
Zep geeft de prille puberale liefde weer in knappe gags. Happy Girls, de iets of wat
bravere versie van het eerder verschenen Happy Sex! Grappig!

Sneeuw – het begin 1. Het bloed der onschuldigen
Convard – Adam – poli – Hostache
14,50 €hc (Glenat)
Dit is het eerste deel van de prequel van de cultstrip Sneeuw. Deze reeks van Convard
en Gine gaf in de jaren tachtig een nieuwe draai aan de sciencefictionstrip. Sneeuw, de
held van deze grootse ecologische saga, behield echter zijn duistere kant... Elke
zoektocht heeft zijn wortels, en die van het kind zonder geheugen werden al voor zijn
geboorte in bloed gedoopt... Sneeuw geeft een haarscherpe en meedogenloze kijk op
de mens die zich onder extreme omstandigheden moet zien te handhaven…
De oorlog van de sambers 4 – Werner & Charlotte 1.
Boidin – yslaire
15,50 € hc (Glenat)
De tweede cyclus brengt ons terug bij de geboorte van Hugo's vader Maxime-Augustin.
1768 Wenen, het verbanningsoord van Jeanne-Sophe en haar dochter Charlotte. Ze
leren er Werner von Gotha kennen, een wees met rode ogen. Tegen de wil van haar
moeder, wordt Charlotte onweerstaanbaar verliefd op hem.... Boidin nam reeds het
tekenwerk voor 'Endurance' voor zijn rekening.
De Narwal 2. Woestijnzee
Supiot – Beuzelin
11,50 € hc (Glenat)
Schateiland
Pratt – Milani
25,00 € hc (Casterman)
In de jaren zestig maakte Hugo Pratt stripbewerkingen van twee klassieke avonturenromans van Robert Louis Stevenson, die nu voor het eerst in lange tijd in één bundel
worden herdrukt, ingekleurd, en aangevuld met een voorwoord.
Echo der steden (Duistere steden)
Schuiten – Peeters
17,50 € sc (Casterman) Herdruk
De Helse meute 1. De gezellen van de arend
Thirault – Hojgaard
7,95 € sc , 16,95 € hc (Medusa)

De vierde kracht 1. Paramentaal
Giminez
7,95 € sc , 16,95 € hc (Medusa)

Innige vriendschap
Bastien Vives
19,50 € hc (KSTR)
Een jong koppel, Fransesca en Bruno, voelen nog steeds een innige vriendschap als
voormalige geliefden. Vivés, die eerder 'In mijn ogen' en 'De smaak van chloor' schreef
en tekende, toont hier aan dat opnieuw de liefde het centrale thema is. Deze jonge
Franse tekenaar weet keer op keer het hart van de lezer te bereiken. Zeer mooi!
Van Istanbul naar Bagdad
Arnon Grunberg – Hanco Kolk
20,00 € sc (Uitgeverij Vrijdag)
Maart 2010 vloog Arnon Grunberg naar Istanbul, om per auto en trein koers te zetten
naar Bagdad. De reis naar Irak, in twee weken, werd een tocht vol bijzondere
ontmoetingen en typisch ‘Grunbergiaanse’ observaties. Samen met Hanco Kolk
verwerkte de populaire schrijver deze reiservaringen tot een stripverhaal als een
roadmovie. Grunberg noteert minutieus wat hij aantreft langs de stoffige wegen naar
het Oosten.
Trollen van troy 13. De oorlog van de veelvraten
Arleston – Mourier
8,90 € sc , 16,95 € hc (Uitgeverij L)
Witte termiet 3. Jacht zonder genade
Blachini – Santucci – Evangelisti
8,90 € sc , 16,95 € hc (Uitgeverij L)
Sinbad 3. Het duister van de harem (einde)
Arleston – Alwett – Alary
8,90 € sc , 16,95 € hc (Uitgeverij L)
De boeken van de zieners 1. De bastaard
Gaudin – Sieurac (naar het werk van Robin Hobb)
17,50 € hc (Uitgeverij L)
Als de jeugdige Fitz op zesjarige leeftijd in het holst van een gure nacht wordt
afgeleverd bij de poort van het immense kasteel de Hertenhorst, de residentie van de
machtige Ziener-koningen, ziet zijn toekomst er verre van hoopvol uit. Hoewel de
strenge maar rechtvaardige stalmeester Burrich hem onder zijn vleugels neemt, keert
zijn vader, prins Chevalric, hem de rug toe. Erger nog, zodra hij verneemt de verwekker
van een bastaardzoon te zijn, doet de koningszoon afstand van de troon van de Zes
Hertogdommen en trekt zich terug op het platteland.
Twilight 1.
Stephanie Meyer – Young Kim
18,95 € hc (Boekerij)

- MANGA NL/USA–

Dragonball ultimate edition 10.
Toriyama
11,75 € sc (Glenat) NL
Bakuman 2.
Ohba – Obata
9,99 € sc (Viz) USA
Nieuwe reeks van het team dat ons reeds eerder Deathnote bracht
Biomega 4.
Nihei
12,99 € sc (Viz) USA
Van de maker van Blame en Noise
Dragonball Z bigviz 9.
Toriyama
17,99 €sc (Viz) USA
Vagabond Bigviz 9.
Inoue
19,99 € sc (Viz) USA
Gebaseerd op het samurai verhaal van Musashi
- ENGELSTALIG –

Northlanders 4. The plague widow
Brian wood
16,99 € sc (Vertigo)
Unknown soldier 3. dry season
Dysart – Ponticelli
14,99 € sc (Vertigo)
North 40
Aaron Williams – Fiona Staples
17,99 € sc (Wildstorm)
The boys 7. The innocents
Garth ennis – Robertson – Braun
19,99 € sc (Dynamite)

Captain Amercia – two Americas
Brubaker – Ross – Guice
14,99 € sc (Marvel)
28 days later 2. bend in the road
Nelson – Shalvey - Filardi
12,99 € sc (boom)
Lenore – Cooties
Roman dirge
24,95 € luxe hc edition (SLG)
Mice templar 2.2 Destiny
Glass – Oeming – Gandini
17,99 €sc (Image)

Footnotes in Gaza
Joe sacco
23,00 €sc (Metropolitan books)
Acme novelty Library 20.
Chris Ware
23,95 € hc (D&Q)
H day
Renee French
29,95 € hc (Picturebox)
Hatter M 3. Nature of wonder
Beddor – Cavalier – Makkonen
14,95 €sc (A)
Gravel 3. the last king of england
Warren Ellis – Mike Wolfer
19,99 € sc (Avatar)
Mouse guard – Legends of the guard
Petersen – Bastian – Naifeh – Moore – Davis – Kain - …
19,95 € hc (Archaia)
The good neighbours 3. Kind
Ted Naifeh – Holly Black
18,99 € hc (Graphix)
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
Openinsuren
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
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