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- NEDERLANDSTALIG –

Pakket Love 1(De Vos) + 2 (De Tijger)
Brrémaud - Bertolucci
24,95 € hc (Dark Dragon)
Na het succes van Love 1, is er nu het pakket dat het eerste deel bundelt met het
nieuwe deel: ‘De Tijger’. Het is een rotdag voor de tijger, alles lijkt te mislukken.
Zijn prooien ontglippen hem, hij wordt aangevallen, … Bertolucci bekijkt de
kringloop van het leven door de ogen van de tijger…
Pakket Pandala 1 + 2
Tot - Hottin
24,95 € hc (Dark Dragon)
Pandhrava heeft zijn wraak kunnen botvieren en komt tot rust eenmaal hij terug
op Pandala is aangekomen. Nu is het tijd om zijn leven weer op te nemen en op
zoek te gaan naar zijn roots. Samen met Leopardo verlaat hij Pandala en trekt op
avontuur.
Pakket Atlas & Axis 1+2
Pau
24,95 € hc (Dark Dragon)
Atlas en Axis zijn 2 straathonden met een compleet verschillend karakter.
Wanneer hun thuis vernietigd wordt besluiten ze om samen wraak te nemen…
Deze reeks wordt vergeleken met ‘Bone’…
Rembrandt
Typex
29,90 € sc (Oog en Blik – De bezige bij)
Graphic Novel over het leven van Rembrandt. We zien hem tegen de achtergrond
van het oude Amsterdam, de rattenplaag, … Prachtig geïllustreerd door Typex!
De boeken van de zieners – Robin Hobb 6 - Nachtogen
Gaudin – Clerjeaud - Picaud
17,95 € hc (Uitgeverij L)

Zomer Waanzin
Guedin - Craoman
17,50 € sc (Xtra)
Autobiografisch verhaal waarin de schrijver zijn ervaringen beschrijft van toen hij
met mentaal gehandicapten werkte… Een harde confrontatie…

Aquablue 13
Hautière - reno
8,95 € sc (Daedalus)
De eekhoorn van de Vel’d’Hiv
Lax
24,95 € hc (Daedalus)
Het verhaal van twee broers. Sam is wielrenner, een zogenaamde eekhoorn en
Eddie is gehandicapt. Eddie bewondert zijn broer en wil zichzelf ook bewijzen. Hun
vader is dokter, maar na de uren verliest hij zichzelf in het kaarten met Duitse
officieren. Eddie wordt uiteindelijk journalist en publiceert anti-nazistische teksten
die hij ondertekent met ‘De Eekhoorn’…
Prachtige one-shot van de auteur van ‘De teenloze adelaar’ en ‘Vinkenbrood’.
De terugkeer van Dorian Gray 2 – Dierlijk Zwart
Betbeder - Vukic
17,95 € sc (Daedalus)
Arawn 4 – De Bloedketel
Le Breton - Grenier
17,95 € sc (Daedalus)
Dierenriem 2 – Het geheim van de stier
Corbeyran - Horne
8,95 € sc (Daedalus)
Woestijnvalk 1 – Martuba Airfield
Zumstein
17,95 € hc (Daedalus)
Ali observeert de Duitse piloten die overvliegen tijdens de 2e wereldoorlog. Hij
heeft zichzelf gespecialiseerd in het spelen van vliegsimulators. Ali wil zijn ouders
terugvinden, dus als hij de kans krijgt om te vliegen in het Afrika Korps aarzelt hij
niet…
Carmen Mc Callum 8 – In de leegte van Kirkwood
Gess – Duval - Rabarot
8,95 € sc (Daedalus)

Sluiers 2 – Het Labyrint
Ersel - Renot
12,50 € hc (Casterman)
Mx-22 6 – Dynastie De Wilde
Bartoll - Frisco
6,95 € sc (Casterman)
De avonturen van Kuifje – Vlucht 714
Hergé
19,50 € hc (Casterman)
Het orakel van de maan 1 – De meester van de Abruzzen
Lenoir - Griffo
9,50 € sc (Glénat)
We schrijven Italië in de 16e eeuw. Een man wordt bewusteloos teruggevonden in
de hut van een heks. Wanneer hij bijkomt vertelt hij over God, seks, de Paus en
nog veel meer…Griffo verdiende reeds ruimschoots zijn strepen met S.O.S
Geluk,Samba Bugatti, Mister Black….
De wachters van het bloed 5 – Acta est Fabula
Convard - Falque
14,95 € hc (Glénat)
-ENGELSTALIG -

Benjamin Bear – Bright Ideas
Coudray
12,95 € hc (Toon Books)
Verzameling gags over een beer die even goed is in het creëren van problemen dan
in het oplossen van deze problemen…
Are you my mother?
Bechdel
15,95 € tp (Mariner)
Autobiografisch werk over de verhouding van de auteur met haar moeder.Mooi en
gevoelig geïllustreerd!!

Recounting Streets
Berrio
24,95 € hc (Kettledrummer)
Parodie over het leven in de stad.
Superman - Secret Identity
19,99 € tp (DC)
Dit boek bundelt de losse delen van deze reeks
G.I. Combat 1 – The war that time forgot
19,99 € tp (DC)
Soldaten tegen dino’s…
Batman Detective Comics 1 – Faces of death
Daniel
16,99 € tp (DC)
Iron Man - Extremis
Ellis - Granou
14,99 € tp (Marvel)

- MANGA NL -

Last Man 1
Balak – Sanlaville - Vivès
14,50 € tp (KSTR)
Adriaan is in de wolken. Na hard werken op de gevechtssportschool mag hij
deelnemen aan een tornooi. Ook Vlad, zijn minder getalenteerde partner is in de
wolken. Maar dan wordt Vlad ziek…Vivès is een jonge rasverteller, bewezen reeds
Polina, De smaak van Chloor,In mijn ogen en De Grote Odalisk….
One Piece 16 – De geërfde wil
Oda
8,50 € tp (Glénat)
One Piece 17 – Hiruluks Kersenbomen
Oda
8,50 € tp (Glénat)
Black Cat 9 – Het beslissende gevecht in het kasteel
Yabuki
8,50 € tp (Glénat)
Black Cat 10 – transfo en dan…
Yabuki
8,50 € tp (Glénat)

Black Cat 11 – Belofte
Yabuki
8,50 € tp (Glénat)
Rurouni Kenshin 10 – Mitsurugi, leraar en leerling
Watsuki
8,50 € tp (Glénat)
Rurouni Kenshin 11 – Ouverture voor de vernietiging
Watsuki
8,50 € tp (Glénat)
- MANGA US -

Tiger & Bunny 1 – Wild Tiger
Sakakibara
9,99 € tp (Viz)
Wild Tiger is een veteraan van de ‘Next’, een groep superhelden. Sommigen
bestrijden de misdaad, anderen zijn niet zo zuiver… Nu moet hij samenwerken met
Barnaby Brooks Jr., een beginneling met een attitudeprobleem.
Battle Angel Alita Omnibus 1
Kishiro
19,99 € tp (KC)
Fairytail 24
Mashima
10,99 € tp (Viz)
Barrage 1
Horikoshi
9,99 € tp (Viz)
Astro zoekt een manier om zijn planeet te redden. Hiervoor moet hij het opnemen
tegen Aliens. Zal het hem lukken?
Barrage 2
Horikoshi
9,99 € tp (Viz)
Blue Exorcist 9
Kato
9,99 € tp (Viz)
Bleach 56
Kubo
9,99 € tp (Viz)

- AANKONDIGINGEN -

ANTWERP CONVENTION
Op zondag 28 april is het weer zover !!! Antwerp Convention, 6000 m2 vol Manga,
Comics, Toys, Cosplay en veel meer. Ook De Stripkever zal aanwezig zijn !!!
Waar?: Antwerp Expo – Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
Meer info: www.antwerpconvention.be

FREE COMIC BOOK DAY
Op zaterdag 4 mei is het Free Comic Book Day !!! De dag die in het teken staat van
het stripverhaal en de stripspeciaalzaak !!!
Ook De Stripkever doet mee, dus kom op 4 mei tot hier en neem je gratis
exemplaar in ontvangst !!!
Meer info: www.fcbd.be

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

