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NEDERLANDSTALIG –

Sektor 1. de bijen
Eric Stalner
16,95 € hc (Daedalus)
Sinds 2019 is 95% van de Britse bevolking verdwenen. Lawrence is de enige van
het dorp die weet wat zich buiten de grenzen van het territorium bevindt, én de
enige die zich nog zaken van vroeger wil herinneren. De dorpelingen vrezen en
bekritiseren hem, ze wijten de teloorgang van de Oude Wereld aan de mannelijke
trots en hun minachting voor God… Auteur van o.a. Reiziger, Malemort, …
Drakendynastie 1. de woede van ying Long
Herbeau – Civiello
17,95 € hc (Daedalus)
China, 11de eeuw. Verblind door zijn hunkering naar onsterfelijkheid neemt keizer
Renzong van Song een Feniks gevangen, een heilig dier. Hierdoor haalt hij de
woede van de draak Ying Long op de hals. Slechts één offer zou de grote draak van
mening kunnen veranderen: zijn zoon. Auteur van Kiem van de waanzin, Korigans
Durandal 1. het mark Bretagne
Jarry – Lemercier
16,95 € hc (Daedalus)
Carthago 1. De adem van Baal
David – Lassabliere – De luca
16,95 € hc (Daedalus)
De onthoofde arenden bundel 6 (bundeling van de delen 11+12)
Kraehn – Pierret
14,95 € hc (Daedalus)
Luuna 5. De ring van spiegels
Crisse – Keramidas
8,95 € sc (Daedalus)
Van de auteur van Atalante, Kookaburra,…
Shloka 2. Tuinen van Sangali
Floch – Godderidge
12,95 € hc (Uitgeverij L)
Van de tekenaar van Ythaq

Ash 1. anguis seductor hominum
Debois – Krystel
16,95 € hc (Daedalus)
Anguis Seductor Hominum… Ash. Een geheimzinnige naam voor een jong meisje,
sinds vijf eeuwen opgesloten in een graftombe in het rijk Bohemen…
Zombies 1. De goddelijke komedie
Peru – Cholet – Champelovier
16,95 € hc (Daedalus)
Mister hyde vs Frankenstein 2. de val van het huis Jekyll
Dobbs – Marinetti
16,95 € hc (Daedalus)
Herinnering aan Abraham 2. Arsinoë is dood
Marek Halter – Morvan – Besse – Dupre
12,50 € hc (Casterman)
Tristan 12. De hertog van Bourgondië
J. Martin – Cayman – Payen
6,25 € sc (Casterman)
De reizen van Tristan – Brussel
Van de Wallle – J Martin
6,95 € sc (Casterman)
Corto Maltese – De ballade van de zilte zee
Hugo Pratt
25,00 € hc (Casterman)

Tanatos 4. Parijs onder vuur
Convard – Delitte
14,50 € hc (Glenat)
Auteur van Belem, Black Crow, Neptunus, Nieuwe tsaren, Tijgerbrigades,…
De schilden van mars 1. Casus Belli
Chaillet – Gine
14,50 € hc (Glenat)
Achtste continent 1. Edgar Allan poe de laatste nachtmerrie
Vila – Collignon
15,95 € hc (12Bis)

Blackwood 2. (einde)
Jarry – Kan J – jim C
17,95 € hc (Dark horse books)
Een verlaten en angstig Londen, XVIIe eeuw. Blackwood brengt zijn nachten door
met het najagen van geesten zonder ziel…
Verloren paradijs 3. Paradijs
Ange – Xavier – Alexe
17,95 € hc (Dark dragon books)
Er is nog maar 1 doorgang tussen de aarde en de Tuin van Eden. 3 krachten staan
tegenover elkaar: krachten van de hel, afgedaalde engelen en de menselijke ballingen.
Largo winch – De burcht van makiling – het uur van de tijger
Francq – Van Hamme
19,95 € hc (Dupuis) Filmtweeluik
Gebundelde uitgave van de strips van het verfilmde tweeluik
Zombillenium 1. Gretchen
Arthur de Pins
6,50 € sc (Dupuis)
Van de auteur van Schatjes

De overlevenden 1. Kwantumanomaliën
Leo
6,50 € sc (Dargaud)
Een nieuwe cyclus, waarbij een groepje kolonisten richting Aldebaran strandt op
een nog onbekende planeet. Auteur van Betelgeuze, Verre werelden, Kenya,…
1066 willem de veroveraar
Tenderini – Weber
15,95 € hc (Le Lombard)
Koning Edward van Engeland sterft. Zijn zoon verbreekt de eed om de troon af te staan
aan Willem van Normandië… Het startsein voor de grootste militaire expeditie ooit.
De Janitor 4. Spoken uit het verleden
Boucq – Sente
13,95 € hc (Le lombard)
Vince is een Janitor. Hij maakt deel uit van een occulte cel bij de inlichtingendienst van
de Kerk… Een scherpe kijk achter de schermen van het Vatikaan! Auteur van Bouncer
Rubine 13. De kwetsbare erfgenaam
Di Sano – Mythic – Walthery
6,50 € sc (Le lombard)
Sherman 1. De belofte New York
Griffo – Desberg
6,50 € sc – 11,95 € hc (Le lombard)
Jeremiah 30. Mister Fiftyfifty
Hermann
6,50 € sc – 11,95 € hc (Le lombard)
Ook de hardcover van nr 29 is (in beperkte oplage) beschikbaar

Rataplan – blunders 10. van de kaart
Morris – Janvier- Fauche – Leturgie
6,50 € sc (Lucky comics)

Polina
Bastien Vives
22,50 € hc (KSTR)
Van de auteur van Smaak van Chloor, en Innige vriendschap
Hangar 84.
Devroe – van Oudheusden
19,95 € hc (Sherpa)
Kreukel – De toestand van kneukel
Dave Cooper
15,00 € (Xtra)
Opkomst en ondergang van Fokke en Sukke 1. Prelude
JeanMarc van Tol
11,95 € hc (Catullus)
Wat wij moeten weten 1. Solden in Griekenland
Willy Linthout
11,95 € sc (Bezige bij)
Jerome K Jerome Bloks 22. Mathias
Dodier
6,50 € sc (Dupuis)
Jojo 18. Mamy Blues
Geerts – Salma
6,50 € sc (Dupuis)
-

MANGA –

Ikigami 1.
Motoro Mase
8,50 € sc (Kana)
Psyren 1.
Iwashiro
6,95 € sc (Kana)

Naruto 27.
Kishimoto
6,95 € sc (kana)
Kenshin 8. Oostelijke zeeroute
Watsuki
7,50 € sc (Glenat)
Fruits basket 11.
Takaya
7,50 € sc (Glenat)
-

IN DE KIJKER –
Babygloss – babys eerste verhaaltje
La fee verte – Sabrina Marchal
14,70 € hc (ecologische druk met plantaardige inkt)
Kom mijn lieve schattemuis, en dans met mama door het
hele huis… Korte lieve doe-rijmpjes worden vergezeld van
de allermooiste tekeningen. Door La fee verte (bekend van
haar hangertjes en broches, eveneens hier te koop.
Meer info: http://www.lafeeverte.be/

- OP STAP –

Ook is er nog een reuzegrote manga-beurs Made in Asia dit weekend ls
eregasten Hiroki Kanno (Full Metal Alchemist) en Nobuhiro Watsuki
(Kenshin). Dit gaat door op 18,19 en 20 maart in de expo-hallen van
Brussel
Meer info: http://www.madeinasia.be/nl/

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

