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NEDERLANDSTALIG –

Legenden van Troy – De zoektocht van Alunys.
Arleston – Melanyn – Cartier
8,90 € sc – 18,95 € hc (Uitgeverij L)
De donkere toren 5. De slag bij Jericho hill.
Stephen king – Furth – David – Lee – isanove
17,95 € hc (Uitgeverij L)
Roland is de laatste der scherpschutters. In een wereld vol oude technologie en
dodelijke nieuwe magie heeft hij maar één doel: de zoektocht naar de
geheimzinnige donkere toren….
Cross fire 1. Operatie Judas.
Sala – Chan
19,99 € hc (Saga)
Stille helden 1.
Stille helden 2.
Merlé – Tefenkgi
19,99 € hc (Saga)
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal en speelt zich af zo’n 65 jaar geleden.
Tijdens de gevechten die volgden op de landing in Normandië wordt een vliegtuig
neergehaald door het Duitse afweergeschut. De piloot kan nog net op tijd zijn
parachute gebruiken. Een eenvoudige boer vangt de Amerikaan op en verbergt
hem en blijft zich onverstoorbaar inzetten voor zijn familie…
Groom lake 4. monoloog.
Dzialowski – Richez
7,99 € sc (Saga)
Messenger 5. het geheim van de lans.
Mig – Richez
7,99 € sc (Saga)
The village 2. Rockstar.
Marchal – Rodolphe
7,99 € sc (Saga)

Thor – Vikingen.
Garth Ennis – Glenn Fabry
14,90 € sc (NonaArte)
Naar aanleiding van de recente film, werd ook dit felgeprezen album vertaald. Van
het duo dat ons reeds de cultklassieker “preacher” bracht…
Invincible – Kwestie van familie.
Kirkman – Walker
14,50 € sc (NonaArte)
Van de auteur van ‘Walking Dead’ en ‘Brit’.
Luxley integraal – Collectie 1.
Mangin – Ruizge
29,95 € hc (Dark dragoon books)
Integrale uitgave (waarvan de eerste 3 (van 5) delen vroeger verschenen zijn bij
het ondertussen failliete uitgeverij BeeDee). Origineel uitgangspunt: de Azteken
en de Maya’s zijn Europa binnengevallen, en Luxley (aka Robin Hood) verzet biedt
terwijl de ‘Atlantiden’ beetje bij beetje heel Europa overheersen…
Rood gras 2. Vannacht is mijn vriendin in een ijsje veranderd.
Rob Van Barneveld
9,95 € sc (Syndikaat)
Israel in 60 dagen
Sarah Glidden
24,90 € hc (oog en blik – bezige bij)
Sarah Glidden is van joodse afkomst maar kritisch over de politieke situatie in Israël.
Als ze op reis vertrekt denkt ze dat ze zal overspoeld worden met Israëlische
propaganda, maar als ze in het beloofde land aankomt blijken de verhoudingen veel
complexer te liggen dan ze verwacht had… Israël in 60 dagen is een reisverslag, maar
het is ook een reis door Gliddens emotionele en politieke bewustzijn.
Binnenskamers
Tim Enthoven
24,50 € sc (Bries)
Tim weet al van kleinsaf dat hij kunstenaar wil worden. Hij vertaalde zijn herinneringen
tot een mooie beeldroman, waarin hij alle narratieve conventies achter zich laat…
- KOOPJE De spiralen kooi – PROMOTIE!!!
Al davison
€ 6,95 (Sherpa) i.p.v 19,95 € !
Al Davison werd zwaar gehandicapt (met een open ruggetje) geboren.
De dokters gaven hem nog slechts een paar dagen te leven. Maar hij
overleefde… Niet alleen levert hij dag na dag een gevecht tegen zijn
ziekte, maar ook tegen de mentaliteit van volwassenen en
leeftijdsgenoten, die hem beschouwen als een gedrocht en een
mislukkeling. Toch vindt hij de kracht en de energie om dit te
weerstaan en staat hij mentaal supersterk. AANRADER!

-

ENGELSTALIG –

Courtney Crumrin Tales 2. The league of Ordinary gentlemen.
Ted Naifeh
5,99 € sc (Oni press)
Het heeft lang op zich laten wachten, maar eindelijk komen we meer te weten over
de jeugd van Aloysius Crumrin, de oom van Courtney, en Mrs Crips, haar lerares!
Shadoweyes 2. In love.
Ross Campbell
12,95 € sc (Slg)
Van de schrijver/tekenaar van Wet Moon (Natte maan) over de jonge superheldin.
DMZ vol 10. Collective punishment
Brian wood – Mutti – Fox – Zezelj – Chiang – Lapham
14,99 € sc (Vertigo)
Trouble
Mark Millar – Terry Dodson
19,99 € hc (Marvel)
Zand, zon en sex… Van de schrijver van Kick-Ass!
Paying for it – a comic strip memoir about being a john
Chester Brown
24,95 € hc (D&Q)
Chester Brown steekt zijn voorliefde voor betaalde liefde niet onder stoelen of banken.
Bekeken vanuit zijn eigen standpunt, zijn overpeinzingen, twijfels en ideeën geeft hij
op een filosofische manier (stapje per stapje) zijn ‘bezoekjes’ weer. Absolute Aanrader!
-

MANGA ENGELSTALIG –

Gantz 17.
Hiroya oku
12,99 € sc (Dark Horse)
Biomega 6. (einde!)
Nihei
12,99 € sc (Viz)
Van de auteur van het postapocalyptische ‘Blame’.

Bakuman 4.
Ohba – Obata
9,99 € sc (Viz)
Van de auteur van ‘Deathnote’.
Jormungand 7.
Takahashi
12,99 € sc (Viz)
Deathnote Black edition 3. (vol 5+6)
Ohba – Obata
14,99 € sc (Viz)
-

TENTOONSTELLINGEN IN DE STRIPKEVER –
Expo - Ventolin 100
Analoge Illustraties van Gijs Vanhee.
"Ademhalen, daar waar het probleem ligt wanneer je strot wordt
dichtgeknepen. Gesmoord door je omgeving, een samenleving waarin
zuurstof zo banaal en alledaags geworden is dat het niet meer de
levensnoodzakelijke kwaliteit bezit, die het moet hebben. Wanneer je leven
en geluk afhankelijk worden van tertiaire behoeften zonder dat je het beseft.
Als elke plek te klein wordt en de muren, huizen, gebouwen, stemmen en
mensen op je afkomen... Het moment dat je grijpt naar Ventolin100."
VERNISSAGE 24 JUNI om 20u
TENTOONSTELLING: 24 juni tot 16 juli

Gijs Vanhee is gedreven en tekent erop los. Met die
ingesteldheid ontpopt hij zichzelf als een echte tekenaar met
het hart van een straatrat. Het mag net ietsje meer zijn dan
het label street-artist/grafitti king. Die gedrevenheid straalt van
het doek af waar Gijs ons meeneemt in zijn wereld…

-

VAKANTIEPERIODE –

Verwacht jullie alvast tijdens de eerste week van juli aan een heuse SOLDENWEEK!!!
Het wordt te veel voor de Stripkever en daarom komt er een grote opkuis:
Heel wat strips-manga en comics aan superprijzen!!!
Ook zullen er tijdens de vakantieperiode aangepaste uren gelden. Hiervan houden we jullie
later zeker nog op de hoogte!
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
Openinsuren
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

