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- NEDERLANDSTALIG –

Dwarf 1 - Wyrïmir
Shovel
16,95 € hc (Daedalus)
Eerste deel van deze nieuwe fantasyreeks. Oth, een dwerg, wordt geboren met een
onheilspellend merkteken. De traditie zegt dat zijn vader hem eigenhandig moet doden,
maar deze vlucht de bossen in. Oth wordt in het geheim opgevoed totdat iemand hem
zegt dat hij de erfgenaam voor de troon van Landée is…
Arawn 3. De slag van Cad Goddun.
Le Breton - Grenier
16,95 € hc (Daedalus)
Deel 3 van deze reeks over Arawn, de god van de hel. Voor de liefhebbers van
Heroïc Fantasy. Aan bijlen, bloed en monsters geen gebrek…
Als pakket verkrijgbaar met De orde van de Kling 1 aan de prijs van 29,95€ ipv
33,90€.
De orde van de Kling 1. Renaissance.
Tackian - Kendall
16,95 € hc (Daedalus)
In een wereld die door oorlog verscheurd wordt ontstaat een bondgenootschap tussen
mensen en oude rassen zoals Orcs,… Ze raken in de vergetelheid maar worden verplicht om
zich opnieuw te verenigen om de spoken die hen achtervolgen te trotseren.
Als pakket verkrijgbaar met Arawn 3 aan de prijs van 29,95€ ipv 33,90€.
Alchemie 2. De laatste vervloekte koning.
Nolane - Roman
16,95 € hc (Daedalus)
Onthoofde Arenden 13. De vermoorde prinses.
Kraehn - Pierret
8,95 € sc (Daedalus)

Gil St André tweede cyclus box (delen 6-8)
Kraehn
59,95 € hc (Daedalus)
Delen 6, 7 en 8 van de tweede cyclus van deze spannende reeks. In verzamelbox.
Carmen mc Callum 7. De oproep van Baikonoer.
Gess – Duval – Rabarot
8,95 € sc (Daedalus)
Travis 7. Topkapi.
Quet – Duval – Alizon
8,95 € sc (Daedalus)
Zombies 2. Het vluchtige leven.
Peru – Cholet – Champelovier
16,95 € hc (Daedalus)
Het leven is niet te kort, wij verliezen het te vroeg…
Weerwolven 2. Sandra Morgan.
Gaudin – Mutti
8,95 € sc (Daedalus)

Africa Dreams 2. Tien geketende vrijwilligers.
Maryse – Charles – Bihel
12,50 € hc (Casterman)
De laatste dagen van Stefan Zweig
Sorel – Seksik
17,50 € hc (Casterman)
Op de vlucht voor het nazisme emigreert Stefan samen met zijn vrouw Lotte naar
Brazilië. Ook daar blijken ze niet veilig te zijn. Kan hij dan nooit aan zijn demonen
ontsnappen?
Tristan 13. De schaduw van de Katharen
Martin – Cayman – Payen
6,95 € sc (Casterman)

Black Crow 3. De boom met de Hollanders
Delitte
14,50 € hc (Glénat)
Derde deel van deze piratenreeks van de auteur van U-Boot, De nieuwe Tsaren, Tanatos
en Belem.
De vampier van Benares 3. Het hart van de duisternis.
Georges Bess
14,50 € hc (Glénat)
Deel 3 in deze reeks van Georges Bess, bekend van Pema Ling, De blanke Lama, …
Missi Dominici 3. Jelami
Gloris – Dellac
14,50 € hc (Glénat)
Ars Magna 1. Raadsels
Alcante – Jovanovic
6,95 € sc (Glénat)
Deel 1 van een reeks rond geheime kennis ten tijde van het Nazisme.

Het vlindernetwerk 3. Littekens
Cecil – Cuveele
7,95 € sc (Arboris)
Het langverwachte 3e deel in deze prima reeks over een ondergronds netwerk van
dieven en inbrekers die achter het geheim van een baron komen. Een duister geheim…
Iedereen blijkt zijn eigen motieven en agenda te hebben…
De zang der elfen 3. De Catalaunische velden.
Falba – Ratera – Max
17,95 € hc (Dark dragon)
Snooze 1. Diepe Slaap.
Toussaint – Evenhuis
17,95 € hc (Dark dragon)
Na de aanval en moord op zijn ouders raakt Joshua in coma. In zijn dromen leidt hij een
spectaculair leven in een vreemde wereld. Als hij uit zijn coma ontwaakt lijken de
personages uit zijn dromen tot leven gekomen… Droom of werkelijkheid ?
Betty & Dodge 6. Verraad in de Pyreneeën.
Van Rijckeghem – Van Beirs – Du Caju
6,95 € sc (Standaard)
De kleine prins 2. De planeet van de vuurvogel.
Dorison – Poli – Fayolle – Benoit
5,95 € sc (Standaard)
De Rode Ridder 233. Doctor Faustus.
Vandersteen
5,95 € sc (Standaard)

FC De Kampioenen 71. De verdwenen kampioenen.
Leemans
5,95 € sc (Standaard)

De lustige kapoentjes 8.1. Arm- en beenbreuk.
Bouden
7,95 € sc (Nouga)
Heeft het gesmaakt.
Peter Van Straeten
14,90 € (De Harmonie)
Een best off van Peter Van Straeten over het uit eten gaan. Zijn zesde themaboek na
titels als ‘Roken, neuken, drinken’, ‘Zo zijn we niet getrouwd’ en ‘Er kan wel wat zout
uit’. Bekend uit Humo.

Arcadia Archief 18 - Benjamin.
Hachel
19,95 € hc (Arcadia)
Uitgave in Hardcover met beperkte oplage van 500 ex.
Ook verkrijgbaar in gelimiteerde luxe editie in linnen met gouden opdruk, oplage 50 ex
aan 69,95€.
Otto 1. Blijven roeien
Frodo de Decker
16,95 € hc (Syndikaat)
Ontwapenend, naïef, onschuldig… Otto
Tom Carbon 6. Lunatoys
Cromheecke – Letzer - Fritzgerald
6,95 € sc (Strip 2000)
Dirkjan. Dikke vrienden
Mark Retera
6,90 € sc (Van Gennep)
Kappie 4. Voor op het terras
Bert van der Meij
6,90 € sc (Sherpa)
Van de auteur van oa Moesashi, De Mussen, …

- MANGA NEDERLANDSTALIG/ENGELSTALIG –

De wandelende man.
Taniguchi
17,50 € sc (Casterman) NL
Wie neemt tegenwoordig nog de tijd om een ommetje te maken ,de vogels te
observeren,… De wandelende man nodigt ons uit om hem te vergezellen en het
geluk te delen van in het wilde weg te wandelen. Van topauteur Taniguchi !
Furari.
Taniguchi
19,50 sc (Casterman) NL
Ook dit boek gaat over een wandelaar. Hij ijsbeert door se stad met als doel de
eerste moderne kaart van Japan te tekenen. Hij heeft oog voor elk detail en meet
alles nauwkeurig op. Taniguchi deelt zijn voorliefde voor wandelingen die de geest
verrijken met de lezer. Zeer de moeite !

Bleach. Masked (Official Character book 2)
Kubo
14,99 € sc (Viz) USA
Dit boek beschrijft de personages van de volumes 21-37. Bevat ook een interview
met de maker van Bleach, Tite Kubo.
Naruto 55.
Kishimoto
9,99 € sc (Viz) USA
Psyren 3.
Iwashiro
9,99 € sc (Viz) USA
Sparko
Karl Stephan
14,95 € sc (SLG)
Norman was een rockstar met alles erop en eraan. Hij heeft dat leven nu finaal de
rug toegekeerd, is afgekickt en begeeft zich in wat hij denkt dat de onderwereld
van london is. Hij wordt overvallen en in de Thames geworpen. Niets zal nog
hetzelfde zijn…
One Piece 61.
Oda
9,99 € sc (Viz)

One Piece. Color Walk 2
Oda
19,99 € sc (Viz)
Een boek in kleur met artwork van Oda uit de reeks One Piece.
Soulless 1.
Carriger
12,99 sc (Yen Press)
Speelt zich af in het Victoriaans tijdperk te London. De kloof tussen ‘onze’ wereld
en het bovennatuurlijke wordt overbrugd. Het hoofdpersonage wordt benaderd
door een vampier…
- ENGELSTALIG –

The third book of hope.
Musturi
15,00 € sc (Bries)
King City.
Graham
19,99 € sc (Image)
Emitown 2 – A sketch diary Journey
Emi Lenox
24,99 € sc (Image)
Gaboon’s Daymare.
Tobias Tak
14,95 € sc
Zeer kunstige strip over dagmerries...
Obedience.
Benjamin Demeyere
13,00 € sc (Bries)
Over de bereidheid om je vrijheid in te wisselen voor veiligheid…

The Vault
Sarkar - Gastonny
9,99 € sc (Image)
Een team van schattenjagers tracht een legendarische schat op te gracevn voor de
storm toeslaat op Sable Island…

Hellboy 12. The storm and the fury.
Mignola – Fegredo
19,99 € sc (Dark Horse)
Gotham City Sirens.
Calloway – Guinaldo - Ruggiero
14,99 €hc (Dc comics)
Bevat bekende personages zoals Catwoman, Poison Ivy, The Joker en meer…
The Boys 10. Butcher, baker, candlestickmaker
Ennis - Robertson
19,99 € sc (Dynamite)
- ARTBOOKS

Encres.
José Muñoz
27,00 € sc (Galerie Champaka)
Mooi, kleurrijk boek dat werken van Muñoz bundelt.

Bezoek ook onze koffiebar !
Deze zaterdag (17/3) in de Stripkever:
Pannekoeken met bruine of witte suiker aan 3,50 €
Pannekoeken met koffie of thee aan 5,00 €
ZATERDAG 24/3: The Hindu Needle Live in De Stripkever !!!

Zaterdag 24/3 kan u van 17u – 20 u terecht in De Stripkever vooreen heuse Happy Hour!
Alles aan -15% !!!
Dit alles onder muzikale begeleiding van The Hindu Needle, het éénmansproject van Roel
Spoelders…
The Hindu Needle is een one man Boys Band die akoestische Rock ’n Roll mengt met Folk
und Blues…
Een avond om met stip te noteren !!!

- 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!

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
Openingsuren :
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

