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NEDERLANDSTALIG –

Wouden van Opaal 5. De wortelstad
Arleston – Pellet
€ 8,90- sc (Uitgeverij L)
Darko, een jongen van eenvoudige komaf, is uitverkoren om de (oorspronkelijke) Titanen
van het Licht terug te vinden, en de volkeren te redden uit handen van de terreur van de
priesters van het Licht. Met een armband waarmee hij af en toe een demon kan oproepen,
en samen met zijn oom, zus, en een afvallige paladijn gaan ze op avontuur,
achternagezeten door het leger van het Licht. Een fantasievolle avonturenreeks, met de
nodige dosis humor. Van de schrijver van o.a. Lanfeust, Trollen van Troy,… Aanrader!
Sinbad 2. De klauwen van de djinn
Arleston – Alwett – Alary
€ 8,90- sc (Uitgeverij L)
De avontuurlijke zeeman en avonturier Sinbad, gaat op zoek naar zijn echte moeder en
vader. Als professionele dief en handelaar in magische voorwerpen kruist zijn pad al snel
met een geduchte tovenares, en een heel boosaardige djinn (welbekend van Aladin ;))
Vergezeld van een panter/vrouw beleeft hij allerlei avonturen. Leuke strip, met de nodige
knipoogjes naar een heleboel welbekende sprookjes!
Van de schrijver van o.a. Lanfeust, Trollen van Troy,…
Slapend kasteel I
Linda Medley
€ 29,90 hc (Oog en Blik – bezige bij)
Het kasteel is, na het vertrek van doornroosje en haar prins, een toevluchtsoord
geworden voor wezens en sprookjesfiguren van alle slag... In een mix van tovenarij,
geboorte, dood, humor, waarheid, verscheidenheid, tolerantie dieren, dieven en vrouwen
met baarden creëert Medley een schitterend humoristisch verhaal!
In het land van Horus 3. Tiasatré of het oordeel van Anubis.
Isabelle Dethan
€ 7.95- sc
Durango 11. Colorado.
Swolfs
€ 7.95- sc (herdruk)
De beproeving 1. Kapitein Trips
Stephen King - Aguirre – Sacasa – Martin – Perkins
€ 17,95 hc (Uitgeverij L)
Peppino Impastato: Een nar tegen de maffia.
Rizzo en Bonaccorso
€ 19.95- hardcover

Het proces
Kafka, Montellier en Mairowitz
€ 19.95- (paperback)

- TENTOONSTELLING Shaun Tan
Catalogus
€ 22,00 hc (Bilder & Bucher / Books & Images)
Deze schitterende catalogus werd gemaakt naar aanleiding van de
tentoonstelling van Shaun Tan. De stripkever is al een kijkje gaan
nemen, en was zo onder de indruk van al die prachtige beelden,
dat ze ineens hun best hebben gedaan om ook de mooie catalogus
in huis te halen… Absoluut de moeite!
Een vreemd land - Shaun Tan
Tentoonstelling van de alom geprezen tekenaar van ‘De Aankomst’
(The arrival), en ‘verhalen uit een verre voorstad’ (Tales of outer
suburbia)
7 maart – 15 mei 2010 : Literair Museum, Bampslaan 35, 3500 Hasselt
Toegang: 2,50 €
Open van woensdag tem zaterdag van 14u-17u
De droomwereld van Tove Jansson – Moomin
Moomin, een wit nijlpaardachtig wezentje, is een naïef individu
dat zich laat omringen met excentrieke personages en
wonderbaarlijke wezentjes…
Tot 29 augustus
Stripmuseum, Brussel > www.stripmuseum.be
Open van dinsdag tot zondag van 10u-18u

-

MANGA ENGELS –

Pluto 8. (einde)
Naoki Urasawa
€ 12,99 Viz
In een alternatieve toekomst voor Europa leven robots en mensen door elkaar. Wanneer
één na één de zeven grootste robots op aarde worden vermoord, evenals een aantal
hoogaanstaande wetenschappers, blijkt er meer aan de hand te zijn… Inspecteur Gesicht
(tevens één van die grootste robots) begint deze incidenten te onderzoeken, en ontdekt
zo dat alle moorden samenhangen, maar ook dat hij zelf eveneens een doelwit is. Wat is
er eigenlijk allemaal gebeurt tijdens de grote oorlog, en wat is het verband met wat er nu
gebeurt? Wie is er verantwoordelijk?
Urasawa zorgt weer voor een meesterlijke en meeslepende thriller! De robots worden met
zoveel gevoel weergegeven, dat de grens tussen mens en machine geregeld lijkt te
vervallen, en soms de ‘machines’ zelfs menselijker lijken te zijn dan hun ‘scheppers’. Een
mooie mix van spanning en gevoel!
ABSOLUTE AANRADER!
Chobits book 1-Omnibus
Clamp
€ 24.95-

-

ENGELSTALIG –

Northlanders Vol.3: Blood in the snow.
Brian Wood, Ormston, Lolos en Gianfelice
€ 14.99Haunt Vol.1
Mc Farlane, Capullo en Ottley
€ 9.99Darkness Origins Vol.1
Garth ennis en Silvestri
€ 12.99Swordsmith Assassin Tp
Cosby en Hayrula
€ 16.99Copper Tp
Kazu Kibuishi
€ 12.99-

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
BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: www.stripkever.be
Openinsuren:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

