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Jeruzalem.
Guy Delisle
24,90 € gn (Oog & Blik / De bezige bij)
Delisle (auteur van oa ‘Pyongyang’ en ‘Birma’) verbleef een jaar in Jeruzalem. Hij
beschrijft zijn ervaringen met de naïeve blik van een buitenstaander. Ondanks de
gereserveerdheid van de plaatselijke bevolking bleef de auteur lastige vragen stellen
waarop hij uiteindelijk antwoord kreeg. Het resultaat is een humoristisch verslag over
de verschillen tussen de westerse en oosterse cultuur, en dat in zijn eigen
minimalistische stijl. Prachtig werk, ABSOLUTE AANRADER !!!
De Muur
Maximilien Le Roy
17,50 € gn (Casterman)
Maximilien Le Roy, auteur van ‘De Muur’ leert in 2008 tijdens een reis naar
Palestina Mahmoud Srour kennen. De twee raken bevriend.
Maximilien brengt daardoor een stripboek over het alledaagse leven in een zwaar
bezet Palestina. Hoe een jonge Palestijnse vluchteling zijn leven ervaart in een
bewaakt en geïsoleerd gebied, omringd door meters prikkeldraad en een betonnen
muur, wordt door de auteur sfeervol in beeld gezet!
Een aangrijpend stripboek over een al te groot wereldprobleem. Een strip die je
aandacht verdiend… ABSOLUTE AANRADER!
Schoonheid 12
François Schuiten
18,00 € hc (Casterman)
Schuiten brengt een prachtig geïllustreerd boek over de 12.004, een stoomlocomotief…
Het is het verhaal van Leon, de machinist, en zijn metgezel 12. Een verhaal van de
opkomst van het electrische transport en de strijd tegen de ‘vooruitgang’. Prachtig
getekend werk! In het boek zit een kaartje waarmee je via het internet een 3D ervaring
kan beleven…

De schaduw van de raaf.
Comes
13,50 € tp (Casterman)
Heruitgaven van dit verhaal uit 1981. Mooi uitgewerkt in de bekende stijl van Comès,
auteur van oa ‘De Laatste’ en ‘Het huis waar de bomen dromen’. Het centrale thema is
de onrechtvaardigheid van oorlog. Met een inleiding van Thierry Bellefroid.
Kuifje – Raket naar de maan
Hergé
19,50 € facsimile (Casterman)
Dracula de ondode 2
Kowalski - Dufranne
12,50 € hc (Casterman)

De oorlog van de Sambers – Werner en Charlotte 2, herfst 1768
Yslaire
15,50 € hc (Glénat)
Magellaan – Naar het einde van de wereld
Clot – Verguet – Orenge
16,50 € hc (Glénat)
Tot hoever moet je gaan om de juistheid van je ideeën aan te tonen…?
Eerste boek in de ‘Collectie Explora’
Blackstone 1 – De Magiërs
Corbeyran – Chabbert
14,50 € hc (Glénat)
Magie brengt ambitie voort. Ambitie brengt duisternis voort…
Notre Dame 1 – Het narrenfeest
Recht – Bastide
15,50 € hc (Glénat)
Ella Mahé 4 – De kleur van de goden
Charles – Simon
14,51 € hc (Glénat)
Sasmira 2 – De valse noot
Vicomte – Pelet
16,50 € hc (Glénat)
Eindelijk na 14 jaar het tweede deel uit deze reeks! Kwestie van up-to-date te
blijven…
Mary Kingsley – De berg van de goden
Clot – Dorison – Mathieu – Telo
16,50 € hc (Glénat)
Mary Kingsley vertrok in 1892 naar West-Afrika op zoek naar een volk van
bloeddorstige kannibalen. Ze vertrekt om te sterven… Boek 2 uit de ‘Collectie
Explora’.

Diamanten 4 – De opstand van Ramat-Gan
Bartoll – Kölle
11,50 € hc (Glénat)
Ash 2 – Faust
Debois – Krystel
16,95 € hc (Daedalus)
Deel 2 van deze mooie reeks over het mysterieuze meisje Ash… AANRADER !!!
Svoboda 1 – Van Praag naar Tcheliabinsk
Pendanx – Kris
17,95 € hc (Daedalus)
Aspis 2 – Detectives van het ongewone
Gloris – Lamontagne
8,95 € sc (Daedalus)
De roos en het kruis 4 – De kroon van Pruisen
Jarry – Richemond – Popescu
8,95 € sc (Daedalus)
De Tempelier 3 – De verklaringen van de grootmeester
Falba – Bono
8,95 € sc (Daedalus)
Universal war one 6 – De patriarch
Bajram
16,95 € hc (Daedalus)

Girlz 3 – Vriendinnen voor het leven
Goupil – Douyé – Dentiblu
5,95 € sc (jungle)
Piet Pienter en Bert Bibber 44 – Vakantie in Pandorra
Pom
10,00 € sc (’t mannekesblad)

Piet pienter en Bert Bibber 40 – Hypnosestralen
Pom
10,00 sc (’t mannekesblad)
Lanfeust van Troy – Integraal boek 3+4
Arleston – Tarquin
19,95 € hc (Uitgeverij L)
De eerste Lanfeust cyclus wordt nu terug heruitgegeven door L in een hardcover
integraal versie per 2 delen!!
Godenschemering 2 – Siegfried
Jarry – Djief
16,95 € hc (Medusa)
De Feul 2 – De Brohms
Gaudin – Peynet
16,95 € hc (Medusa)
Het is jullie plicht om voor de levenden te zorgen! Enkel en alleen voor de
levenden!

De zang der elfen – Lege Box voor delen 1-2-3
Falba – Ratera
10,00 € hc (Dark Dragon)
Red Sonja – Lege box voor delen 4-5-6
Avon Oeming – Rubi – Renaud
10,00 € hc (Dark Dragon)
Conan – Lege box Cyclus 3
Busiek – Nord
10,00 € hc (Dark Dragon)
- ENGELSTALIG –

The house that groaned
Fransman
19,95 tp (Square Peg)
Dit boek brengt op niet zo subtiele wijze het leven in beeld van 6 mensen die in
hetzelfde huis wonen, zij het in verschillende appartementen. We zien 6 mensen
waar vanalles mis mee is. Een man die valt op ziekelijke vrouwen, hoe erger de
aandoening, hoe liever hij het heeft, een retoucheur, een veelvraat en een meisje
dat nieuw is in de woning. De auteur vertelt hun verhaal, hun beperkingen en
eigenaardigheden en naarmate het boek vordert komt de lezer ook de achtergrond
van deze figuren te weten wat alles in een ander daglicht stelt.
Plots beseft de lezer dat de achterliggende problematieken zeer herkenbaar zijn
en de grens tussen geluk en eenzaamheid zeer dun is… ABSOLUTE AANRADER !!!
Courtney Crumrin 1 – The night things
Naifeh
19,99 € hc (Oni Press)
Heruitgave in kleur en hardcover. Het origineel werd uitgegeven in zwart-wit en in
een tp (paperback) uitgave.
Unterzakhn
Corman
24,95 € hc (Schocken)
Graphic novel over het leven in de immigrantenwijken van New York, eind jaren
1800, vanuit het standpunt van twee zussen wiens levens op een radicale manier
veranderen…
The art of Daniel Clowes – Modern Cartoonist
Buenaventura
40,00 € hc (Abrams Comicarts)
Gebundelde werken van Clowes ( bekend van ‘The Ghost World’). Mooi boek voor
de fan!

Severed
Snyder – Tuft – Futaki
24,99 € hc (Image)
Verhaal over een jongetje dat in 1916 van huis wegloopt om zijn vader te vinden.
De ‘American Dream’ wordt als snel een nachtmerrie… Van de auteur van
‘American Vampire’ en ‘Swamp Thing’.
Avengers vs X-men – It’s coming
Heinberg – Aaron – Young – Kyle – Yost – Bendis – Loeb – Cheung – Kubert – Mann – Finch
– Coipel – McGuinness
19,99 € tp (Marvel)
Punisher Max – Frank
Aaron – Dillon
19,99 € tp (Marvel)

Punisher Max – Homeless
Aaron – Dillon
19,99 € hc (Marvel)
Batman No man’s land 2
29,99 € tp (DC)
The forgotten forest of Oz treasury Edition
Eric Shanower
9,99 € sc (IDW)
- MANGA -

Dororo – Omnibus Edition
Osamu Tezuka
24,95 € tp (Vertical)
Deze omnibus verzamelt de volledige Dororo reeks… Een samoerai heeft de
organen van zijn pasgeboren zoon geruild met 48 demonen om zo onverslaanbaar
te worden in de strijd. Het kind wordt gered door een medicijnman die het kind
van prothese-organen voorziet. Deze blijken een dodelijke kracht te bezitten en de
zoon gaat op zoek naar de demonen om hen te verslaan en zijn lichaam terug te
claimen zodat hij zijn vader kan confronteren… ABSOLUTE AANRADER !!!
Sengoku basara 1
Haibara
19,99 € tp (Capcom)
Deze reeks vertelt het verhaal van bestaande figuren uit het feodale Japan.
Twilight 1
Stephenie Meyer
14,99 € tp (Yen Press)
Bleach 39
Kubo
9,99 € (Viz)
Blue Exorcist 7
Kato
9,99 € tp (Viz)
Nura Rise of the Yokai clan 8
Shiibashi
9,99 € tp (Viz)
Rosario vampire 8
Ikeda
9,99 € tp (Viz)

Bakuman 10
Ohba – Obata
9,99 € tp (Viz)

-

AANKONDIGINGEN -

FREE COMIC BOOK DAY (FCBD) – 5 Mei 2012:

Free Comic Book Day is één dag waarbij uw stripspeciaalzaak gratis stripverhalen
weggeeft aan iedereen die een bezoek brengt aan De Stripkever, zonder
aankoopverplichting en zonder kleine lettertjes.
Als klant hebt u de keuze uit volgende titels:
• Carmen McCallum 6: De zesde vinger van Punjab
• Dwarf 1: Wyrïmir
• Gil St André 1: Een vreemde verdwijning
• Het beste van Oogachtend
• Storm 12: De 7 van Aromater
• Walking Dead 3: Achter slot en grendel
• Portugal (van auteur Pedrosa) – dit is niet het volledige album!

2nd Antwerp Convention – 6 mei 2012
Grote comic/film/manga en SF beurs in het Antwerp Expo gebouw, jan Van
Rijswijcklaan 191, te Antwerpen. Ook De Stripkever zal aanwezig zijn!
Voorverkooptickets zijn bij ons verkrijgbaar aan 8€ !!!

Bezoek ook onze koffiebar !
Er is de mogelijkheid om een paar drankjes te nuttigen waaronder Carolus
bieren, Duvel, Koffie, Thee en verschillende frisdranken…

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

