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De legende van het wisselkind 3. Spring heeled jack
Dubois – Fourquemin
€ 8,95 sc (Le Lombard)
Scrubby weet maar net te ontsnappen aan de mijnexplosie waar hij een paar van zijn
vrienden moet achterlaten. Ondertussen geraakt hij verwikkeld in de moord op Laura, een
vriendin die hem zeer dierbaar is! Er ontstaat stilaan een sfeer dat doet denken aan het
London van Jack the Ripper! En zal hij als elfenkind een nieuwe vuurproef doorstaan? Eén
van de meest fantastische reeksen van de afgelopen tijd, een must voor elke Loisel (Peter
Pan) liefhebber!!! Wordt door ons alvast gekroond tot topper van de maand!
De Balling 1. De last van onze overwinningen
Tarumbana - Henscher
€ 8,95 sc (Le Lombard)
Hector Wiestal werd twintig jaar eerder verbannen na vele veldslagen die hem een status van
levende legende opleverde. Zal hij na al die jaren in vergetelheid terug het zwaard oppikken
als zijn oude vriend, de koning, hem om hulp vraagt? Een staaltje tekenwerk, en dat is veel
bloed meegerekend, dat zowat een kruising is tussen Civiello(Kiem van de waanzin) en
Rosinski( Wraak van Graaf Skarbek)!! Onze protagonist is een man met grijs haar en de
nodige hoeveelheid spiermassa, alsof ik (Jan) daar geen fan van zou zijn ☺!!
Alfa - wapenfeiten 1. Vuurdoop
Loutte – Herzet
€ 6,50 sc (Le Lombard)
Werelden van Aldebaran – Antares 3.
Leo
€ 6,50 sc (Dargaud)
De planeet Antares is vijandiger dan wat Kim tot nu toe al heeft meegemaakt. Beetje bij beetje
sterven er verschillende leden van de expeditie. Maar nu loopt ook haar dochtertje gevaar…
Nico 1. Atomium-express
Berthet – Duval
€ 6,50 sc (Dargaud)
Berthet, auteur van Pin-Up en Poison Ivy, komt met een nieuw stripluik over de Koude
Oorlog. Hij is vooral gekend om zijn vintage-achtige tekenstijl!
De laatste tempelier 2. de ridder van de crypte
Khoury – lalor
€ 6,50 sc (Dargaud)

Hard times
Jaime Martin – Wander Antunes
€ 15,50 hc (Dupuis, Vrije vlucht)
Een roadmovie verhaal dat zich afspeelt op de stoffige plattelandswegen van het Amerika uit
de crisisperiode van de jaren twintig. De krassige lijnen maken de sfeer in dit boeiend verhaal
over geweld en onrechtvaardigheid.

Box 3. Durf je?
Mounier
€ 7,99 sc (Saga)
Sam Lawry 5. Vyshaya, Mera, Marina
Richez – Chetville
€ 7,99 sc (Saga)
Omnopolis 3. Oud litteken
Lainé – Geyser
€ 7,99 sc (Saga)
Antichrist 1. Goede wil en trouw
Falba – Aleksic
€ 19,99 hc (Saga, geheimen van het vaticaan)
Het testament der tijden 1. Melencolia
Jarry – Loevenbruck – Pacurariu
€ 19,99 hc (Saga, geheimen van het vaticaan)
Het boek van het lot 1. de eerste stap
Le Tendre – Biancarelli
€ 19,99 hc (Saga)
- UIT DE OUDE DOOS Pats 1. blonde karolien
Tits 1. De zeven slapers
Tits 2. Bolle Ballons
Tits 3. De badschuimers
Willy Vandersteen
€ 9,99 sc per deel (Adhemar) wordt enkel verkocht per set
In navolging van de reeds eerder verschenen Bessy en
Jerom, worden nu ook de avonturen van het titske-flappytrezebees trio uitgegeven.
Beperkte oplage van 1250 exemplaren, op=op!!!

-

OUTDOORS/FESTIVAL-

Domino-festival Ancienne-Belgique.
Van 8/04 tot 13/04 en 22/04 loopt dit jaar weer Domino en De Stripkever zal er op die
avonden bij zijn,samen met o.a. Autechre, Fuck Buttons,Fool’s Gold,Daniel Johnston en Rain
Machine (met de gitarist van het fantastische TV on the Radio).
De Stripkever zal samen met Dj Svenout post vatten in de foyer van de AB met tal van strips
en illustratieve boeken. Meer info: http://www.abconcerts.be/nl/concerten.

- TENTOONSTELLING Shaun Tan
Catalogus
€ 22,00 (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

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

