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- NEDERLANDSTALIG –

Thorgal 33. De zwaardboot
Rosinski – Sente
6,95 € sc (Le Lombard)
In deze strip ligt de nadruk nog eens op Thorgal, die –op zoek naar zijn zoon- de
rode magiërs achterna reist…
Werelden van thorgal – Wolvin 1
Surzhenko – Yann
6,95 € sc (Le Lombard)
Terwijl Thorgal op zoek is naar zijn zoon (van kriss) en Jolan zijn eigen krachten leert
kennen, heeft Wolvin het – bij aaricia in het dorp- als wilde griet niet gemakkelijk…
Kruistocht 6. Sybille, lang geleden
Kruistocht box 5-6
Dufaux – Xavier
8,95 € sc - 27,50 € hc box (Le Lombard)
Ook deel 5 (eerder verschenen onder de titel ‘nomade 1’ ) is hierbij herdrukt. Deel
5 en 6 vormen samen een afgerond geheel. Nu ook beide cycli in hardcover!
Dommeltje 2. Malle hond!
Rodrigue – Blondieau
5,95 € sc (Le Lombard)
Marsu kids 1. Net uit het ei
Wilbur – franquin – Conrad
6,50 € sc (Marsu prod)
Kid Paddle – Monsters
Midam
13,95 € hc (Ballon)
Overzicht van alle monsters en wezens uit de gekende gagreeks

Adelaars van Rome 3.
Marini
8,95 € sc (Dargaud)
Van de tekenaar van ‘De schorpioen’. Sensuele vrouwen en driftige mannen en een
historisch epos van het oude Rome…
Pin-up integraal 3
Berthet – Yann
29,95 € hc (Dargaud)
Op weg naar Banlung – Cambodja 1993
Rochel – Vink
14,95 € hc (Dargaud)
Alter ego 2. Noah
Renders – Lapiere – Efa – Erbetta
6,95 € sc (Dupuis)
Zes hoofdpersonages, zes invalshoeken, één verhaal. Een thriller, leesbaar in eender
welke volgorde. Van de auteur van Luka, Black page, …
Robbedoes en kwabbernoot 52. De schaduwzijde van Z
Yoann – Vehlmann
5,95 € sc (Dupuis)
Ralph Azam 2. De dood aan het begin van de weg
Lewis Trondheim
6,95 €sc (Dupuis)
Zotgrappige fantasy van de makers van Donjon en Kobijn. Aanrader!
Dirkjan 17.
Mark Retera
7,50 € sc (Mandarijn)

Jazz Maynard
Raule – Roger
29,95 €hc (Blloan)
Virtuoos trompettist en professioneel inbreker, Jazz M. wordt in NY geconfronteerd
met zijn verleden…
Green manor – 16 luchtige misdaadromans
Bodart – Vehlmann
29,95 € hc (Blloan)
Van de auteur van Robbedoes, Alleen en Black Page!

Parker 1 - De jager
Stark – Cooke
19,95 € sc (Blloan)
Assassin’s creed 1. The fall
Kerschm – Stewart – Thomas
24,95 € hc (Dark dragon books)
Laat de bassen beuken, Bruno
Baru
24,95 € hc (Sherpa)
Van de auteur van Het kortste eind, de woesteling
Dodelijk wapen
Daniel Clowes
19,90 € hc (Oog en blik – Bezige bij)
Van de auteur van ‘Ghostworld’ en ‘Wilson’

Het maagdenbos 2. wolf
Dufaux - Tillier
16,95 € hc (Sivester)
Van de auteur van Kruistocht, Djinn, Murena,… getekend door Tillier van de strip ‘Fee
en de tedere robots’. In een wereld waarin mensen en beesten maar moeizaam met
elkaar samenleven, wordt een historisch vredespactgetekend. Om dit te bezegelen
wordt de deugdzame Aube uitgehuwelijkt, maar tijdens de huwelijksnacht sterft deze
een gruwelijke dood…
Major Arcanum 4. JFK
Pecau – Damien
16,95 € hc (Sivester)
Uur U 4. Zwarte oktober
Duval – Pecau – Calvez
16,95 € hc (Sivester)
Aan boord van de morgenster
Riff Reb’s (naar de roman van Mac Orlan)
19,95 € hc (Sivester)
Vrije bewerking van de piratenroman, omschreven als 'Schateiland, maar dan zonder
schat, zonder papegaai en zonder hoop'. Op het eind van zijn dagen vertrouwt het
hoofdpersonage ons het relaas toe van zijn jeugd aan de zijde van een aantal van de
meest beruchte zeerovers van de 18e eeuw…
Koning snotneus 4. Adalbert redt zich wel
Trondheim – Parme
9,95 € hc (Sivester)
Okko 3. Cyclus van de aarde I
Okko 4. Cyclus van de aarde II
HUB
7,95 € sc (Silvester)

- MANGA NL / ENG –

Nana 17
Yazawa
8,50 € sc (Kana) NL
Naruto 30
Kishimoto
8,50 € sc (Kana) NL
Psyren 3.
Iwashiro
8,50 € sc (Kana) NL
Ikigami 3.
Mase
9,95 € sc (Kana) NL
Blade of the immortal 24. Massacre
Hiroaki Samura
19,99 € sc (Dark horse) ENG
Actie, strijd en tranen in deze schitterende samoerai-reeks!
Tegami Bachi 7.
Asada
9,99 € sc (Viz) ENG
Claymore 19.
Yagi
9,99 € sc (Viz) ENG
D gray man 21.
Hoshino
9,99 € sc (Viz) ENG
- ENGELSTALIG –

Joe the barbarian
Grant MOrrisson – Sean Murphy
29,99 € hc (Vertigo)
Aanrader!

The death ray
Daniel Clowes
19,95 € hc ( D& Q)
Van de auteur van ‘Ghostworld’ en ‘Wilson’
The GNB double C (The great brotherhood of Canadian Cartoonists)
Seth
24,95 € hc (D&Q)
Van de maker van ‘wimbledon green’
Lost and Found
Shaun Tan
22,00 € hc (Arthur A Levine)
3 kortverhalen gebundeld in deze mooie uitgave van de maker van ‘de Aankomst’
en de ‘Rode boom’. Aanrader!

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

