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Kraa 2. De schaduw van de arend
Benoit Sokal
18,00 € hc (Casterman)
Het tweede deel van het donkere drieluik. De vallei wordt sinds tijden beheerst door de
adelaar, nu bijgestaan door een jonge indiaan met een telepathische band…
Hedendaagse legendes: Enki Bilal
Enki Bilal – Pierre Christin
29,50 € hc (Casterman)
Integrale uitgave van ouder werk (1975-1977) van gekende toptekenaars. (Het
dorpje dat ging vliegen – schip van steen – onbestaande stad)
Magasin general 7. Charleston
Loisel – Tripp
8,50 € sc (Casterman)
Heel het dorp raakt in de ban van stadskledij en leuke dansjes… Aanrader!
Kuifje fac Simile: De scepter van Ottokar
Hergé
19,50 € hc met linnen rug (Casterman)
Lois 5. De apollo
J Martin
6,95 € sc (Casterman)
Historisch avontuur, van de maker van Alex, dat zich afspeelt ten tijde van Lodewijk XIV
Sjanghai 2. De beloften van de dageraad
Mariolle Tisseron
15,50 € hc (Glenat)
De kleine prins 1. De planeet van de wind
Delaporte – Dubos - … (naar de gelijknamige animatiereeks)
5,95 € sc (Standaard uitgeverij)
Slag om Arnhem september 1944 1. De brug
Hennie Vaesen
14,95 € hc (Pelikaanpers)

De wegen van Malefosse 2. De verloren berg
Gelot – Dermaut
8,95 € sc (Daedalus)
16e eeuws verhaal in de sfeer van Torens van schemerwoude
Dracula 1. De kindertijd van een monster
Corbeyran – Fino
16,95 € hc (Daedalus)
Legioen – ik ben legioen 1. De dansende faun
Fabien – Nury – Cassaday
16,95 € hc (Daedalus)
1942, drie gevaarlijke mannen (Pilgrim, Ricek, Von Kleist) hebben het lot van de wereld
in handen… Schrijver van Tijgerbrigades en WEST. De verfilming verschijnt in 2012!
Lancelot 1. Claudas van de verlaten landen
Lancelot 2. Lweret
Istin – Peru – Alexe – Jacquemoire
29,95 € voor de twee delen als kennismakingspakket (Daedalus)
Een kind wordt door zijn vader achtergelaten bij de dame van het meer. Het begin van
de legende ontplooid zich… Ridder lancelot wordt degene waar de Bretoenen al zolang
op wachten. Van de schrijver van o.a. Merlijn, Druiden, Vijfde evangelie,…
Onthoofde arenden integraal 7.
Kraehn – Arnoux – Pierret
15,95 € hc (Daedalus)
Legende 5 met box (voor delen 4+5)
Swolfs
27,95 € hc (Daedalus) of los voor diegenen die het album reeds kochten: € 10,00
Jeronimus 3. met box
Dabitech – Pendanx
29,95 € hc (Daedalus) of los voor diegenen die het album reeds kochten: € 10,00
Gil st Andre 4. De jager
Kraehn
6,95 € sc (Daedalus)
Knappe thriller! (Herdruk van het eerder verschenen ‘Spoorloos’)
- MANGA NEDERLANDSTALIG –
Berserk 17.
Miura
9,50 € sc (Glenat)
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Samoerai 6. Shobei
Di Giorgio – Genet ; 8,95 € sc (Daedalus)
Einde van de tweede cyclus… Takeo in een duel met de onoverwonnen Shobei!!
Zang van de vampiers 12. Vallen
Corbeyran – Guerineau – Hedon ; 8,95 € sc (Daedalus)
Einde van de tweede cyclus… De ultieme confrontatie!
Airborne 44 4. Kruisende wegen
Jarbinet ; 11,50 € hc (Casterman)
Einde van de 2e cyclus… 1944, de langverwachte landing van de geallieerden!
Killer 10. Hart voor het werk
Jacamon – Matz ; 9,80 € hc (casterman)
De intrige van de verrassende loopbaanwending van de Killer vervolgt…
Jeremiah 31. De krabbenmand
Hermann ; 6,95 € sc – 11,95 € hc (Dupuis)
Jeremiah en Kurdy worden ontvangen bij Verona in de luxueuze villa van haar vader…
Siegfried 3. Godenschemering
Alex Alice ; 15,50 € hc (Dargaud)
Langverwacht slot van dit drieluik gebaseerd op de Nibelungensaga van Wagner
Golden city 9. Het raadsel Banks
Pecqueur – Malfin – Schelle ; 16,95 € hc (Silvester)
Golden city vergaat met man en muis… maar wat is er met Banks zelf gebeurd?
Walking dead 11 + 12.
Kirkman – Adlard – Rathburn ; 19,95 € hc (Silvester)
De prijswinnende zombie-apocalyps gaat verder… (ondertussen ook als tv-serie)

Wouden van opaal 7.
Arleston – Pellet ; 8,90 € sc, 16,90 € hc (uitgeverij L)
Tekenaar van krijgsheren en schrijver van Lanfeust bundelen nogmaals hun krachten
Ayako 1.
Tezuka ; 14,95 € hc (uitgeverij L)
Meesterschrijver van Ode aan Kirihito en Boeddha brengt een nieuw verhaal (3 delen)

Jeruzalem
Guy Delisle ; 24,90 € sc (oog en blik)
De schrijver van o.a. ‘Pyongyang’ is hier vruchteloos op zoek naar een huis in Jeruzalem
Scenes uit een aanstaand huwelijk
Adrian Tomine ; 9,90 € oog en blik)
Een hilarische getuigenis van alles wat er aan een huwelijk voorafgaat…
Schaduw en het vuur 1. + 2. +3.
Cheng – Rui – Tao ; 7,99 € sc of 19,99 € hc (Saga)
Yin en Yang…de ene kan niet zonder de andere, en de ontmoeting van beiden creëert Qi.
Bloemenschrift 1. +2.
Galandon – Nicaise
Een jonge violist maakt furore… een oude man herinnert zich de Armeense genocide…
Kronieken van de zwarte maan special 2.
Froideval ; 7,95 € sc (Arboris)
Alweer wordt er een personage uit de gekende reeks verder uitgediept
- EXPO & VERNISSAGE “LES FEMMES DE GILLES” Gilles Vranckx werd geboren met een potlood in de hand. Hij studeerde
Grafisch design, Animatie en Striptekenen. Zijn grootste invloeden zijn
Ashley wood, Kent Williams, Mike Allred, Rene Gruau, Edward Hopper en
oude 50'-60' reclames... Ook films zijn voor hem een grote inspiratie.
Tussen zijn persoonlijk werk door werkt hij in de reclamewereld en stelde
hij reeds tentoon in Brussel en Antwerpen.
Zonder twijfel de moeite waard!
Vernissage: 10 februari 2012 vanaf 20u
Expo van 11 februari tot 10 maart 2012
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

