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- NEDERLANDSTALIG –

Legende van het Wisselkind 5 – Asrai-Nacht
Dubois - Fourquemin
8,95 € sc (Le Lombard)
Het langverwachte deel van deze mooie reeks is eindelijk beschikbaar…ABSOLUTE
AANRADER!!!
Rani 3 – Slavin
Van Hamme – Alcante - Valles
6,95 € sc (Le Lombard)
Van de tekenaar van “Meesters van de Gerst”!
Cassio V – De weg naar Rome
Desberg - Reculé
6,95 € hc (Le Lombard)
Deel 5 van deze reeks…
Ook verkrijgbaar als kennismakingspakket met deel I voor de prijs van 10€.
De adelaars van Rome – Verzameluitgave deel 1-3
Marini
39,95 € hc (Le Lombard)
De eerste 3 delen verpakt in een gekartonneerde hoes. Beperkt in oplage!
Tramp 10 – Het vervloekte vrachtschip
Kraehn - Jusseaume
8,95 € sc of 16,90 hc (Dargaud)
Schijn Bedriegt
Cyril Bonin
15,95 € hc (Blloan)
Naar de roman van Marcel Aymé. Een man heeft een nieuw gezicht waardoor de
vrouwen op straat hem geïntrigeerd aankijken. Hij heeft fijnere trekken en is
verleidelijker dan voorheen. Zijn vrienden echter herkennen hem niet meer en zijn
oude leventje lijkt hem te ontglippen. Hij moet keuzes maken… Schijn bedriegt…
Van de tekenaar van ‘Donkere Kamer’.

Pablo 1 – Max Jacob
Birmant - Oubrerie
16,95 € hc (Blloan)
Deze serie brengt het verhaal van Picasso nog voor hij bekend werd. Mooi
uitgewerkt!

Papyrus 32 – De stier van Montoe
De Gieter
5,95 € sc (Dupuis)
G.Raf Zerk 28 – Liefde op het kerkhof
Hardy - Cauvin
6,50 € sc (Dupuis)
Bravo Brothers
Franquin
24,00 € hc (Dupuis)
Heruitgave van het favoriete verhaal van Franquin zelf. Het speelt zich af op de
redactie van het weekblad Robbedoes. In deze strip krijgen we Robbedoes,
Kwabbernoot en Guust Flater samen aan het werk te zien… Een aanrader!
Ralph Azham 3 – Zwart zijn de sterren
Trondheim
6,95 € sc (Dupuis)
Gringos Locos
Schwartz & Yann
8,95 € sc of 13,95 € hc (Dupuis)
1948. Enkele Belgen vluchten uit het oude Europa richting Nieuwe Wereld. Dit
boek vertelt het knotsgekke verhaal van 3 Belgische striptekenaars die het
Belgische stripverhaal op de wereldkaart zullen zetten. Het gaat over Jijé,
Franquin en Morris. Hardcover beperkt in oplage!!
Alter Ego – Jonas
Renders – Lapière – Zuga - Erbetta
6,95 € sc (Dupuis)

Jommeke – Indianenstreken
Nys
5,95 € sc (Ballon)
Bundelt volgende Jommeke – titels: ‘Jommeke in de Far West’, ‘Twee halve lappen’
en ‘Strijd om de bizon’.
Jommeke – Gekwak en geboemel
Nys
5,95 € sc (Ballon)
Bundelt volgende Jommeke – titels: ‘Het Wonderdrankje’, ‘Anakwaboe’ en ‘De
geest van Anakwaboe’.
Sisters 5 – Indianenstreken
Nys
5,95 € sc (Ballon)
Niks mis met klussen
De jong - Windig
8,95 € tp (Oog&Blik – De bezige bij)
Heinz de kat gaat overal wat klussen… Natuurlijk loopt dit danig uit de hand…
Kookaburra 1 – Big Bang Baby
Crisse – Hicks – Ramos - Olea
7,95 € sc (Arboris)
Dit verhaal speelt zich af in een verre toekomst. Een bloedrode golf overspoelt het
universum, de aarde stopt te bestaan. Eén ruimteschip kan ontsnappen…
Uur U – Lege verzamelbox
Blanchard – Pécau – Duval – Wilson – Mr Fab – Gess - Damien
10,00 € hc (Silvester)
Lege verzamelbox voor delen 5-8
- ENGELSTALIG –

Abe Sapien – The devil does not jest and other stories (from the pages of Hellboy)
Mignola – Reynolds – Harren – Arcudi – Snejbjerg - Stewart
17,99 tp (Dark Horse)
Van de tekenaar van ‘Hellboy’ …
Gotham Central
Rucka – Brubaker – Kano - Gaudiano
19,99 € tp (DC)
Black Orchid – Deluxe Edition
Gaiman - McKean
24,99 € hc (Vertigo)
Van de auteur van ‘Coraline’ en ‘Sandman’ en de tekenaar van ‘Cages’, ‘Mr Punch’,
en de prachtige visuele film ‘Mirror Mask’…

Wolverine – Wolverine’s Revenge
Aaron – Guedes - Sudzuka
16,99 € tp (Marvel)
Ultimate Comics – X Origins
Loeb - Adams
19,99 € tp (Marvel)
The Dark Tower – Battle of Jericho Hill
Stephen King
19,99 € tp (Marvel)
Soulfire – Definitive Edition
Turner – Loeb – Krul – Benitze - Steigerwald
39,99 € tp (Aspen)
Chew – Major League
Layman - Guillory
12,99 € tp (Image)
Tony Chu (de federaal agent die psychische impressies krijgt van wat hij eet) is
ontvoerd. Zijn ontvoerders willen hem voederen wat hij maar wil om van hem te
kunnen leren. Zijn dochter is om dezelfde reden ontvoerd…HEEL LEUKE REEKS!!!

Jeruzalem.
Guy Delisle
24,95 € gn (D&Q)
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 !!!

- MANGA Nederlandstalig -

Ikigami 5
Motoro Mase
9,95 € tp (Big Kana)
Doubt 4
Yoshiki Tonogai
9,95 € tp (Big Kana)
Ayako 2 – Een familie om van te houden
Tezuka
16,95€ hc (Uitgeverij L)
O-Ryo wordt onder vreemde omstandigheden dood aangetroffen. De politie gaat
op onderzoek. Dit alles komt ter sprake op de bijeenkomst van de familie Tenge.
Ayako is bang… Ze weet iets… Alles begint uit de hand te lopen… ABSOLUTE
AANRADER !!!
-

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! De
Stripkever geeft op zijn stand speciale discount prices op alle TPB’s,
Hardcovers, single issue comics en manga!!!
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

