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NEDERLANDSTALIG –

Legende van de scharlaken wolken 3. De perfecte streek
Tenuta
16,95 € hc (Silvester)
Raido, ronin zonder geheugen, dwaalt door een gedroomd Japan. Alles kan in zijn
tegendeel verkeren, en iedere held is zijn eigen schaduw. De legende verleidt de lezer
met een mengeling van poëtische fantasma’s en diepzwarte tragiek. Als de mens niet
over zijn eigen lot kan beschikken, dan mag hij toch een spoor achterlaten?
De bijbel - Het nieuwe testament 1. evangelie volgens matteus
Camus – Dufranne – Talajic – Svorcina
16,95 € hc (Silvester)
Casus 4. De grote zwendel (Londen 1977)
Duval – Quet – Basset
16,95 € hc (Silvester)
Verschillende tekenaars/auteurs in 6 verhalen, 6 wandaden. Londen, 1977. De punkgolf
overspoelt Groot-Brittannië. Het icoon van de culturele protestbeweging, de Sex
Pistols, heeft net zijn majesteitsschennende plaat God Save The Queen uitgebracht. Ze
worden verbannen van de radio, en hun concerten worden verboden. Ze besluiten een
concert te geven op de Thames, ter gelegenheid van het jubileum van Elizabeth II .
Verborgen geschiedenis 18. Het einde van Camelot
Pecau – Kordey – O Grady
16,95 € hc (Silvester)
Arctica 4. Onthullingen
Pecqueur – Kovacevic – Schelle
16,95 € hc (Silvester)
Red Sonja 5. De wraak van Karena
Oeming – Rubi
17,95 € hc (Dark dragon books)
Conan 8. De toren van de olifant
Bustek – Nord - Stewart
17,95 € hc (Dark dragon books)

-

ENGELSTALIG –

Batman & Robin 3. – Batman & Robin must die
Grant Morrison
24,99 € hc (Dc)
Aanrader
House of Mystery 6. Safe as houses
Sturges – Rossi – Dell’Edera – Marzan
14,99 € sc (Vertigo)
Crossed 3D vol 1.
David Lapham – Pagliarani
8,99 €sc (Avatar)
Ultimate comics captain america
Aaron – garney
19,99 € hc (Marvel)
American Vampire 2.
Snyder – Albuquerque – Santolouco
24,99 € hc (Vertigo)
5 Ronin
Peter Milligan – Coker – Talajic – Campbell – Parlov - Fernandez
19,99 € hc (Marvel)
-

MANGA ENGELSTALIG –

Fairy tail 13.
Mashima
10,99 € sc (Kodansha)
Negima 29.
Akamatsu
10,99 € sc (Kodansha)
Ghosttalkers daydream 6.
Saki – Sakichi
10,99 € sc (Dark horse)

Saturn Apartments 3.
Iwaoka
12,99 € 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 –

Tijdens de vakantiemaanden gelden aangepaste openingsuren!

Vanaf 12 juli tot 30 juli is De stripkever
zondag, maandag en DINSDAG GESLOTEN
woensdag t/m zaterdag open van 10u – 18 u
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

