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- NEDERLANDSTALIG –

Ardalén
Prado
29,90 € hc (Oog en Blik/De Bezige Bij)
Een verhaal over een meisje dat haar familiegeschiedenis tracht te achterhalen en
begrijpen. Ze zoekt mensen die haar grootvader gekend hebben om zo de stukjes
van de puzzel in elkaar te kunnen passen. Zo ontmoet ze Fidel. Maar het wordt
moeilijker dan verwacht want er duiken andere mensen op in het geheugen van
Fidel… Zijn we ook niet een beetje wat anderen zich van ons herinneren? Prachtig
geïllustreerd !!!
Het kan nog altijd erger – In duizend-en-één tekeningen
Van Straeten
17,50 € sc (De Harmonie)
Overzicht van cartoons die Van Straeten maakte voor zijn zeurkalenders…
Dog
Perriot
19,00 € sc (Les editions de la cerise)
Tekstloos boek.
Fred het Hert
Smit
14,90 € hc (De Harmonie)
Kinderboekje over een zeer eigenwijs hert…

Ambulance 13
Cothias – Ordas - Mounier
24,99 € hc (Saga)
We volgen een ambulancedienst tijdens WO I. Hun kracht bestaat eruit dat ze
toegewijd zijn aan het verzorgen van de gewonden, maar ook uit het feit dat ze
zich wat afzetten tegen de reglementen. Het is schipperen tussen de gruwelijke
taak die de oorlog hen opdringt en het behouden van een greintje menselijkheid…
Primal Zone
Gabrion
14,99 € hc (Saga)
Het verhaal van een psychotische man die geen ziel meer heeft…
Magus 1 – De grafdelver
Debois – Cyrus - Annabel
7,99 € sc (Saga)
Softcoverversie.
Magus 2 – De verrader
Debois – Cyrus - Annabel
7,99 € sc (Saga)
Magus 3 – De deserteur
Debois – Cyrus - Annabel
7,99 € sc (Saga)

Biebel 30 – Geen gedoe
Ikke
8,95 € sc (Strip 2000)
Uitgave naar aanleiding van het 30-jarige bestaan van Biebel.
Victor & Vishnu 3 – Op safari
Retera
6,90 € sc (Strip 2000)
Dirkjan + Bert – Buitenaards goed
Ikke
8,95 € sc (Van Gennep)
3Hoog – Niet te beffen
9,95 € sc (Strip 2000)

-ENGELSTALIG –

Jerusalem
Yakin - Bertozzi
24,99 € hc (First Second)
Dit boek schetst een familieportret tegen de achtergrond van Jeruzalem tijdens de
periode 1940 – ‘48. Het is een mengelmoes van fictie en realiteit, mooi
vormgegeven met een strakke tekenstijl.
Edgar Alan Poe - Tales of the Macabre
Lacombe
29,95 € hc (Archaia)
Impressie van het bekende werk van Edgar Alan Poe, door Benjamin Lacombe.
Lacombe heeft een heel eigen illustratiestijl. Hij illustreerde ook het prachtige
Sneeuwwitje… Zeer mooi boek !
Cursed Pirate Girl
Bastian
19,95 € hc (Archaia)
Een prachtig geïllustreerd boek ! Cursed Pirate Girl wordt omschreven als een
sprookje met vreemde wezens, bizarre piraten, avontuur, spanning en geweld… De
tekeningen zijn werkelijk outstanding!
Transfusion – Vampires vs Robots
Niles – Menton 3
17,99 € tp (Dark Horse)
Zeer duister verhaal…
True Blood – Where were you?
McMillian – Nocenti - Gaydos
24,99 € hc (Dark Horse)
Gebaseerd op de televisiereeks.
Orchid 2
Morello – Hepburn - Jackson
17,99 € tp (Dark Horse)
Angel & Faith 3
Gage – Isaacs - Whedon
17,99 € tp (Dark Horse)
Darksiders II – Death’s Door
Kreisberg – Slagle – Robinson - Atiyeh
12,99 € hc (Dark Horse)

Batman – Year 100
Pope - Villarrubia
19,99 € tp (DC)
Happy!
Morrison - Robertson
12,99 € tp (DC)
Nick Sax is een corrupte, drugsverslaafde ex-flik die huurmoordenaar geworden is.
Eén van zijn opdrachten mislukt waardoor hij op de vlucht is voor zowel de politie
als de maffia. Wanneer er ook nog eens een gestoorde kindermoordenaar
rondloopt is de chaos compleet…
Dial H 1 – Into You
Santolouco
14,99 € tp (DC)
Een uitgebluste loser is getuige van een opstootje in een steeg. Hij vindt een
telefoon en belt om hulp. Wanneer hij de H-toets indrukt wordt hij
getransformeerd in een reeks superhelden…
Manhattan Projects 2
Hickman - Pitarra
14,99 € tp (Image)
Hack / Slash 12 – Dark Sides
18,99 € tp (Image)
Harvest
Lieberman - Lorimer
19,99 € hc (Image)
Dr.Dane bevindt zich in een nachtmerrie. Omringd door mensenhandelaars,
onbetrouwbare medische ploegen en Yakuza wordt het hem allemaal een beetje
teveel. Hoe kan hij ontsnappen?
The Dark Tower Gunslinger – The battle of Tull
19,99 € tp (Marvel)

The Avnegers - Mythos
Jenkins – Rivera – Aguirre – Sacasa – Hans – Higgins – Siegel – Perger – Glass – Benson –
Talajic – McKeever – Pierfederici – Immonen - Barrionuevo
19,99 € tp (Marvel)
Avengers vs X-Men - Legacy
29,99 € tp (Marvel)
X-men Legacy – Back to school
Gage – Baldeon – Sandoval
16,99 € tp (Marvel)

Wolverine – Back in Japan
Aaron – Kubert – Garney – Sanders – Diaz - Tan
19,99 € tp (Marvel)
Amazing Spiderman – Trouble on the horizon
Slott – Yost – Ramos – Clark - Camuncoli
16,99 € tp (Marvel)
Invincible iron Man - Demon
Fraction - Larroca
16,99 € tp (Marvel)
FF 3
Hickman – Bobillo - Dragotta
16,99 € tp (Marvel)
Castle – Deadly Storm
Bendis – Deconninck - Medina
14,99 € tp (Marvel)
- MANGA -

The flowers of Evil 5
Oshimi
10,95 tp (Vertical)
Knights of Sidonia 2
Nihei
12,95 tp (Vertical)
Animal Land 7
Raiku
10,99 tp (Kodansha)
Danza
Ono
12,99 tp (KC)
6 kortverhaaltjes over verschillende onderwerpen zoals vriendschap, de
verhouding tussen ouder en kind, broederliefde, … Veelbelovende Manga !
Bokurano Ours 8
Kiton
12,99 tp (Viz)
Dorohedoro 9
Hayashida
12,99 tp (Viz)

Alice in the country of Hearts 2
Quinrose – Psyche - Shinotsuki
11,99 tp (Yen Press)
Doubt omnibus 1
Tonogai
18,99 tp (Yen Press)
Bunny Drop 8
Unita
13,99 tp (Yen Press)

- AANKONDIGINGEN -

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

