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NEDERLANDSTALIG –

Donkere kamer
Bonin
24,95 € hc (Dargaud)
Intrigerend detectiveverhaal dat zich afspeelt in het begin van de 20e eeuw, en waarbij
de lezer constant op het verkeerde been gezet wordt. Van de tekenaar van Fog.
Lena – De lange reis van Lena & Lena en de drie vrouwen
Christin – Juillard
24,95 € hc (Dargaud)
Een melancholische reis met sublieme portretten van sterke vrouwen met op de
achtergrond de dreiging van het terrorisme… Hedendaagse politieke fictie van de
schrijver van “De jacht” en de tekenaar van Wuivende veder en Blake en Mortimer.
De onnoembaren – nul-cyclus
Yann – Conrad
25,00 € hc (Dargaud)
West 6. Seth
Rossi – Dorison – Nury
8,95 € sc (Dargaud)
Spannende western van de schrijver van XIII – mysterie 1 en John Long Silver .
De wolkenhaak – een avontuur in het land van de Dogon
Beka – Marko
6,50 € sc (Geo – Dargaud)
Conceptreeks om jong en oud te laten kennismaken met fascinerende en onbekende
plaatsen en culturen. In dit deel worden we meegenomen naar het Dogonvolk van Mali.
Dubbelmasker 5. De hanen
Dufaux – Jamar
6,50 € sc (Dargaud)
Met Gratis ex-libris
Malafide 1. Het bal
Pona – Minguez – Stambecco
6,50 € sc (Le Lombard)

De verhalenverteller
Beuchot – Zidrou
19,50 € hc (Le Lombard)
Een nieuwe verrassende one-shot van de scenarist van het prachtige Lydie. Verhalen
die het leven onder de loodzware Afrikaanse zon, een beetje draaglijker maken…
De prinses van het bloed 2.
Cabanes – Manchette
15,95 € sc (Vrije vlucht - Dupuis)
Alter Ego 1. Camille
Renders – Lapiere – Reynes - Beneteau
6,50 € sc (Dupuis)
6 hoofdpersonages, 6 albums, 6 invalshoeken… één verhaal! De lezer kan kiezen
in welke volgorde hij deze thriller leest….
Ralph Azham 1. Lieg je tegen de mensen van wie je houdt?
Trondheim
6,50 € sc (Dupuis)
Aria 33. Ontsnapt aan de herinnering
Weyland
6,50 € sc (Dupuis)
Game over 5. Walking Blork
Midam – Adam
5,95 € sc (Dupuis)
Guust – Flater liefde
Franquin
6,50 € sc (Marsupilami Productions)
Marsupilami 24. Operatie Attila
Franquin – Batem – Colman
6,50 € sc (Marsupilami Productions)

Matteo 2e periode 1917-1918
Gibrat
16,00 € hc (Daedalus)
Sinds zijn desertie zit Matteo ondergedoken in Spanje. Maar vertrekt al snel
richting Rusland. Daar krijgen zijn hoop en overtuigingen een flinke deuk. Van de
auteur van ‘Elke raaf pikt’ en ‘Het uitstel’

De verschrikkelijke paus 2. Julius II
Jodorowsky – Theo
16,95 € hc (Daedalus)
De groteske geschiedenis van de kerk in de 16e eeuw. Na de moord op zijn geliefde
verandert de paus in een bloeddorstig monster… In de sfeer van Borgia.
Allan Quattremain en de mijnen van Salomon 1. Het wilde avontuur
Dobbs – Dim
16,95 € hc (Daedalus)
De tempelier 2. De geheimen van de tempel
Falba – Bono
8,95 € sc (Daedalus)
Voordat hij op het schavot stapt, vertelt de laatste grote tempelier bij de inquisiteur
van Frankrijk over zijn verleden: zijn geheimen, zijn zonden, zijn falen…
De onthoofde arenden 11. De wolf van Cuzion
Kraehn – Pierret
8,95 € sc (Daedalus)
Universal war one box 1-3
Bajram
59,95 €hc (Daedalus)
Robbedoes en kwabbernoot Dubbelalbum 15-16 (Franquin)
Robbedoes en kwabbernoot Dubbelalbum 28-29 (Fournier)
Robbedoes en kwabbernoot Dubbelalbum 40-41 (Tome – Janry)
15,95 € hc (Dupuis)

De Feul 1. Valnes
Gaudin – Peynet
16,95 € hc (Medusa)
Een vijand zonder gezicht, een strijd om te overleven. De Feul, een geheimzinnige
ziekte, doodt mannen, vrouwen en kinderen van elk willekeurig ras… Om deze het
hoofd te bieden zullen beide stammen moeten samenwerken op zoek naar de oorzaak…
Lijst 66 2. Missouri
Stalner
16,95 € hc (Medusa)
USA 1960. Na hun haastige vertrek uit Illinois zitten Alex en zijn zoon ondergedoken.
Enerzijds moeten ze ontsnappen aan de klopjacht van de KGB en de FBI en anderzijds
moet hij de mysterieuze moordenaar (aka de Clown) zien te vinden…
Van de auteur van De mof, De reiziger, Flor de Luna, Sektor, …
De keuken van de duivel 1. Het reuzenmaal
Karl T. – Marie
16,95 € hc (Medusa)
Simon de samaritaan 1. Gij zult niet doden
Le Berre - Rouge
16,95 € hc (Medusa)

De laatste Kathaar 2. Het bloed van de ketters
Delalande – Lambert
15,95 € hc (12 Bis)
Bankgeheimen USA 2. Norman Brothers
Richelle – Hé
11,50 € hc (Glenat)
De katamarom 41. Laureaat K22
Gos & Walt
6,95 € sc (Glenat)

Meisje(s) – Alice, Charlotte & Renaud
Bastien Vives
16,50 € hc (KSTR)
De meisjes heten Alice en Charlotte. Ze zijn 19, op de drempel van kind en volwassene,
levenslustig en goedlachs. Maar het belangrijkste blijft de liefde, die geeft hen vreugde
en een hoop onzekerheid… Vives bracht ons reeds ‘Innerlijke vriendschap’ en ‘Polina’
De Killer 9. Oneerlijke concurrentie
Jacamon – Matz
9,80 € hc (Casterman)
Na zijn belevenissen in Venezuela keert de killer terug naar Mexico. Om de beslissingen
van de VS en hun bondgenoten ten voordele van de Cubanen te beïnvloeden geven deze
de opdracht voor een drievoudige moord… Aanrader!
Het dagboek van mijn vader
Taniguchi
19,50 € sc (Casterman)
Yoichi keert terug naar zijn geboortedorp voor de uitvaart van zijn vader. Hij denkt terug
aan zijn kindertijd. Taniguchi brengt het verhaal van een gevoelige en emotionele
terugreis in het verleden. Auteur van o.a. het prachtige tweeluik “Herinneringen”.
Vaarwel morgendauw
Tardi
15,00 € hc (Casterman)
Herdruk (uit 1979) met Het gebroken geweertje en Vaarwel morgendauw. Waarbij we
kennismaken met het personage dat een sleutelrol speelt bij Isabelle Avondrood…
H.M.S. 6. Het bloed van Caroline
Roussel – Siter
6,50 € sc (Casterman)
Reizen van Tristan – Brugge
Martin – Ferry
6,95 € sc (Casterman)
Reportages van Lefranc – de atlantische muur
Martin – Weinberg
6,95 € sc (Casterman)

Walking dead 7.
Walking dead 8. Lijden in last
Kirkman – Adlard – Rathburn
19,95 € hc (Silvester)
Criminal 2.
Brubaker – Phillips
19,95 € hc (Silvester)
Promotie: Criminal 2 + Walking dead 7 voor de pakketprijs van 34,95 €
Slhoka 3. De witte wereld
Floch – Lyse – godderidge
17,95 € hc (Uitgeverij L)
Boeken van de zieners 3. Kettricken
Gaudin – Picaud
17,50 € hc (Uitgeverij L)
Boerke In Hollywood
Pieter De Poortere
19,90 € hc (oog en blik – Bezige Bij)
Moslimenclave Gorazde – de oorlog in Oost-Bosnië
Joe Sacco
24,90 € sc (Xtra)
Aangrijpende oorlogsreportage, van de auteur van de Fixer en Onder palestijnen
World of Warcraft 1. Vreemdeling in een vreemde wereld
Simonson – Lullabi
7,95 € sc (dark dragon books)
-

MANGA - NEDERLANDS –

One piece 13. Alles in orde
Oda
7,50 € sc (Glenat)
Hoshin engi 9. De keuze van de prins
Fujisaki
7,50 € sc (Glenat)

Kenshin 9.
Watsuki
7,50 € sc (Glenat)
Berserk 14.
Berserk 15.
Miura
7,50 € sc (Glenat)
Liar game 2.
Kaitani
6,95 € sc (Kana)
De tweede ronde… liegen en bedriegen met een serieuze geldsom als inzet!
Naruto 28.
Kishimoto
6,95 € sc (Kana)
Nana 16.
Yazawa
6,95 € sc (Kana)
-

ENGELSTALIG –

Sweet tooth 3. Animal Armies
Jeff Lemire
14,99 € sc (Vertigo)
Gus is een eenvoudig en onschuldig jongetje (weliswaar met hoefjes en een gewei) die
jarenlang met zijn vader in een bos leefde, afgezonderd van de buitenwereld. Als zijn
vader sterft trekt hij de wijde wereld in… Daar heeft een grootschalige wereldramp
gezorgd voor een serieuze uitdunning van de bevolking. Bovendien blijken alle
kinderen daarna geboren hybride wezentjes dier/mens te zijn, waar – voor laboonderzoek- serieus jacht op wordt gemaakt…
Van de auteur van Essex County
ABSOLUTE AANRADER!
Walking dead 14.
Kirkman – Adlard – Rathburn
14,99 € sc (Image)
Unknown soldier 4. Beautiful world
Dysart – Ponticelli
14,99 € sc (Vertigo)
Approximate continuum comics
Trondheim
18,99 € sc (Fantagraphics)

Expo - Ventolin 100
Analoge Illustraties van Gijs Vanhee.
"Ademhalen, daar waar het probleem ligt wanneer je strot wordt
dichtgeknepen. Gesmoord door je omgeving, een samenleving waarin
zuurstof zo banaal en alledaags geworden is dat het niet meer de
levensnoodzakelijke kwaliteit bezit, die het moet hebben. Wanneer je leven
en geluk afhankelijk worden van tertiaire behoeften zonder dat je het beseft.
Als elke plek te klein wordt en de muren, huizen, gebouwen, stemmen en
mensen op je afkomen... Het moment dat je grijpt naar Ventolin100."
VERNISSAGE 24 JUNI om 20u
TENTOONSTELLING: 25 juni tot 16 juli
Gijs Vanhee is gedreven en tekent erop los. Met die
ingesteldheid ontpopt hij zichzelf als een echte tekenaar met
het hart van een straatrat. Het mag net ietsje meer zijn dan
het label street-artist/grafitti king. Die gedrevenheid straalt van
het doek af waar Gijs ons meeneemt in zijn wereld…
-

VAKANTIEPERIODE –

Tijdens de vakantiemaanden gelden aangepaste openingsuren!

Vanaf 12 juli tot 30 juli is De stripkever
zondag, maandag en DINSDAG GESLOTEN
woensdag t/m zaterdag open van 10u – 18 u
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

