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NEDERLANDSTALIG –

Wegen van de heer 2. 1119 – de militie van christus
David – Lassabliere - Calderon
16,95 € hc (Daedalus)
Jeruzalem is al twintig jaar in handen van de kruisvaarders. Maar de pelgrimsroutes
blijven gevaarlijk. De geleidelijke terugkeer van de kruisvaarders naar hun geboorteland brengt de nog steeds woelige Latijnse Staten in een militair lastig parket…
Minderbroedersschool 2. de erfgenaam
Dijan – Vincent
16,95 € hc (Daedalus)
In het kleine Bretoense dorpje Kerfilec gaat het leven z’n gangetje totdat, na 15 jaar,
Camille en Honoré Desfhouets terugkomen uit Parijs. Hun plotse terugkeer doet de
plaatselijke bevolking echter wantrouwen…
Jeronimus 2. schipbreuk
Dabitch – Pendanx
23,95 € hc (Daedalus)
Tijdens het lange isolement op zee, neemt de spanning op de Batavia toe. Er ontstaan
strubbelingen tussen de matrozen en officieren. Tot overmaat van ramp betrekt de
hemel, en slaan de woeste golven over dek...
De onthoofde arenden V (bundel delen 9-10)
Kraehn – Pierret
14,95 € hc (Daedalus)
Verstoten door Renaud,bestrijdt Nolwenn haar vroegere echtgenoot met de hulp van
Ravenaud. Een compleet nieuw deel van deze knappe historische reeks!
Happy rock
Zep
9,95 € sc (Daedalus)
Kuifje in Congo
Kuifje in America
Hergé
15,00 € hc (Casterman)
Kuifje in origineel zwart-wit uitgave op klein formaat

Magasin general 6. Ernest Latulippe
Loisel – tripp
14,95 € hc (Casterman)
Zolang Marie zich in Montreal aan het amuseren is, beheert Serge haar dorpswinkel.
Maar dat gaat niet van een leien dakje… Er vormen zich twee kampen: degenen die
Marie missen (vooral de mannen) en zij die blij zijn dat ze weg is (vooral de vrouwen).
Absolute aanrader!
Oorlog en liefde 1. laatste lente
Oorlog en liefde 2. Een zomer in parijs
Beuriot – Richelle
14,50 € hc (Casterman)
Oorlog en liefde laat zien hoe mensen verstrikt raken in de grote gebeurtenissen van
hun tijd: de opkomst van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog...
Kaamelott 6. de reuzenslang van het schaduw meer
Astier – Dupre
6,25 € sc (Casterman)
India dreams 6. Tussen twee werelden
Maryse & J.F Charles
12,50 € hc (Casterman) met schetsboekje
De langverwachte tweede cyclus begint op een kostschool in het victoriaanse Engeland.
Professor Sybellius probeert zijn voorliefde voor het erotische beeldhouwwerk van de
hindoetempels op zijn leerlingen over te brengen. Het leidt tot een schandaal en de
professor grijpt zijn gedwongen ontslag aan om naar ‘het zedeloze India’ te reizen…
Reiziger 13 - Verleden 3.
Boiseerie – Stalner – Lambert – Guarnido
14,50 € hc (Glenat)
De Reiziger belandt deze keer in het Parijs van de zeventiende eeuw. Daar ontdekt hij
dat er een vrouw bestaat die net als hij een v-vormig litteken heeft...
Piraten van Barrataria 3.
Bourgne – Bonnet
14,50 € hc (Glenat)
19e eeuw. De mooie Artémis Delambre moest overhaast Frankrijk verlaten onder
bescherming van de reus Roustam. In de beste traditie van de klassieke
Piratenliteratuur. Haar schoonheid, haar dappere karakter, maar vooral haar
mysterieuze achtergrond trekken de belangstelling van mensen van allerlei slag…

Thorgal 32. De slag van Asgard
Rosinsky – Sente
6,50 € sc (Le Lombard)
Om de moeder van Manthor te redden moet Jolan naar Asgard, terwijl Thorgal de
ontvoerders van zijn zoon Aniel achterna zit.
De werelden van Thorgal – Kriss van Valnor 1. Ik vergeet niets
De Vita – Sente
6,50 € sc (Le Lombard)
Kriss van Valnor staat voor de godin Freja, en vertelt haar eerste herinneringen…
Blake en mortimer 20. de vloek van de dertig zilverlingen
Aubin – Van Hamme (naar E Jacobs)
8,95 € sc – 48,50 € hc Luxe (Blake en Mortimer)
Kruistocht (2e cyclus) – Nomade 1. Gauthier Van Vlaanderen
Dufaux – Xavier
8,95 € sc (Le Lombard)
Tussen geschiednis en fantasy…
IRS – All watchers 5. Mia mia
Bourgne – Desberg
6,50 € sc (Le Lombard)
High Security 6. De schaduw van Ezekiel
Gihef – Callede
6,50 € sc (Dupuis)
Slot van deze gevangenisthriller

Murena 8. De wraak van as
Dufaux – Delaby
6,50 € sc (Dargaud)
Einde van de 2e cyclus van de chtgenote. Terwijl het smeulende Rome de hebzucht
aanwakkert, lijkt de godswaan van de keizer plaats te maken voor twijfels…
Barracuda 1. Slaven
Dufaux – Jeremy
6,50 € sc (Dargaud)
Eerste deel van een driedelige piratensaga over de bloederige lotgevallen van drie
jongelingen, met compleet andere achtergrond…

Verre werelden 3.
Leo – Icar
6,50 € sc (Dargaud)
Scenario van Leo (Aldebaran). Het ecosysteem op de planeet Altair wordt steeds
bedreigender voor de mens en fauna en flora…
Nico 2. operatie Caraïben
Berthet – Duval
6,50 € sc (Dargaud)
Djinn 10. Het pavciljoen der lusten
Dufaux – Miralles
6,50 € sc (Dargaud)
Wayne Shelton 9. Hare Hoogheid Honesty
Denayer – Van Hamme
6,50 € sc (Dargaud)
Van Brusselse mosselfriet naar politiek gekonkel in Oost-Europa...
Van de scenarist van Largo Winch, Rani, Telescoop, Lady S, Thorgal.

Mijn jaar 1. Lente
Taniguchi – Morvan
18,00 € hc (dargaud)
Manga grootmeester Taniguchi (Herinneringen, Tedere jaren) werkte samen met
de Franse scenarist Morvan (Konvooi, Appoline). Het verhaalt over een klein
meisje met het Syndroom van Down. Het vierluik doet treffend en pijnlijk scherp
het relaas van een koppel dat moet leren omgaan met de handicap van hun kind…
De ster van de woestijn integraal hc
Desberg – Marini
29,00 € hc (Dargaud)
Matthew is op zoek naar de moordenaar van zijn vrouw en dochter, en zoekt een
antwoord op zijn vragen… Het tweeluik waarmee het auteurs duo van Schorpioen,
Aasgieren, Adelaars van Rome naam maakte, nu in een integrale versie!
Onnoembaren Integraal – de USA cyclus
Yann – Conrad
25,00 € hc (Dargaud)
De ‘onnoembare’ bende: een Chinees, een rosse petomane dwerg, een varken met
een duivelse glimlach, een papperige golemfiguur met een weelderige
lichaamsbeharing, en natuurlijk de kleine Jade… De derde en laatste cyclus bereikt
een doldwaas hoogtepunt midden in de Amerikaanse woestijn!
Metabaronnen 9. De wapens
Jodorowsky – Janjetov – Charest
8,95 €sc (Arboris)
El nino 5. De paria van Celebes
Perrissin – Pavlovic
7,95 € sc (Arboris)

Van nature uit 2. Nergens bang voor
Chauzy
9,80 € hc (Glad ijs)

De opkomst van de zelfmoordkonijntjes (deel 3)
Andy Riley
9,90 € sc (Oog en blik – Bezige Bij)
In dit nieuwe deel hebben de zelfmoordkonijntjes weer talloze manieren gevonden
om hun schattige leventjes te beëindigen.
Vindingrijk, schokkend maar bovenal onbedaarlijk geestig!
Varken!
Andy Riley
9,90 € sc (Oog en blik – Bezige Bij)
Het zijn eigenlijk net mensen. De varkens van Riley zijn onuitstaanbaar en woest:
ze roken, zijn moddervet en lijken in het niets op de schattige diertjes van de
kinderboerderij… (van de maker van de Zelfmoordkonijntjes en DIY)
Zuster maria-Theresa 2. wees gegroet
Maester
9,80 € hc (Glad ijs)
Claire 22. Meiden met ballen
Van der Kroft – Geradts
6,95 € sc (Divo)
Bekend van de Flair
Aardbei en Chocola
Aurita
15,00 € sc (Xtra)
Intieme, autobiografische strip van een 25-jarige striptekenares over de eerste
periode met haar nieuwe geliefde tijdens een verblijf in Japan. In haar vlotte
tekenstijl schetst deze vrouw van de wereld alle opwinding, ongemakken,
ontdekkingen, twijfels en euforie die met een heftige verliefdheid gepaard gaan.
Humoristisch en heel herkenbaar.
Fun home
Bechdel
22,75 € sc (Xtra)
Autobiografisch verhaal van Alison over de moeizame relatie met haar dominante
vader. Wat vader en dochter delen is hun passie voor literatuur. Nadat haar vader
sterft, blijkt echter dat zij nog iets gemeen te hebben: hun homoseksualiteit…
Burgerlijke schemering
Steve Michiels
17,90 € sc (Vrijdag)

- BOXEN NEDERLANDS–

XIII mysterie 1-2-3 BOX
34,95 € HC
Hammerfall 1-2-3-4 BOX
39,95 € HC
Kruistocht 1-2-3 BOX
49,95 € HC
Orde van de drakenridders 1-2-3 BOX
Orde van de drakenridders 4-5-6 BOX
55,00 € HC vol – 7,50 € HC leeg
- MANGA NL/USA–

Dragonball ultimate edition 11.
Toriyama
11,75 € sc (Glenat)

- ENGELSTALIG –

Fables 14. Witches
Willingham – Lapham – fern – Hamilton - …
17,99 € sc (Vertigo)
Sky pirates of neo terra
Wagner – Camilla D’errico – Megaw
17,99 € sc (Image)
Siege avengers – The innatiative
Cage – Sandoval
15,99 € sc (Marvel)
Devil
Kishi
14,99 € sc (Dark horse)

Daredevil ultimate collection III
Bendis – Maleev
34,99 € sc (Marvel)
Pinocchio vampire slayer 02. and the great puppet theatre
Higgins – van Jensen
14,95 €sc (Slg)
Batman – Dead to rights
Kreisberg – Mc Daniel – Owens
14,99 € sc (Dc)
EXTRA OPENINGSUREN
Tijdens de feestdagen kan je op extra opendeurdagen terecht bij de stripkever voor al je
cadeautjes:
Zondag
Maandag
Zondag
Maandag
Zondag
Maandag

12/12
13/12
19/12
20/12
26/12
27/12

van
van
van
van
van
van

13u
13u
13u
13u
13u
13u

- 18u
- 18u
- 18u
- 18u
- 18u (i.s.m. Blender vintage shop, Loveware, pacific Boardshop)
– 18u

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
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

