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NEDERLANDSTALIG –

Belem 2. De hel van Martinique
Jean-Yves Delitte
16,95 € hc (Silvester)
Het heeft lang geduurd, maar het langverwachte vervolg op de lotgevallen van het 19e
eeuwse schip Belem is dan eindelijk gearriveerd. Van de auteur van ‘Tijgerbrigades’
Aslak 1. het oog van de wereld
Hub – Weytens – Michalak – Drac
16,95 € hc (Silvester)
Een wrede Vikingkoning stuurt twee broers de wijde wereld in, op zoek naar een
legendarische verhalenverteller. Alleen degene die in zijn missie slaagt, zal blijven
leven en in dienst komen van de koning… Van de auteur van ‘Okko’.
De pijl van nemrod 3. De legende
Bollee – Griffo – heloret – Mangin
16,95 € hc (Silvester)
Apache junction
Nuyten
16,95 € hc (Silvester)
Hemel in puin
Pinard – Dauger
16,95 € hc (Silvester)
Marco mantani – Het einde van de piraat
Rizzo – Bonaccorso
19,95 € hc (Silvester)
Gebaseerd op het boek van de Franse onderzoeksjournalist Philippe Brunel. Hierin
worden de twijfels en vragen rond de dood van de wielrenner, die in 1999 uitgesloten
werd wegens het gebruik van doping, uitgediept.
Het kleine boek van de Beatles
Bournis
24,90 € sc (Oog en Blik)

De drakenorde 3. De eerste
Istin – Rodier – Jacquemoire
7,99 € sc (Saga)
In 1930 ontdekt een wetenschappelijke expeditie in de Himalaya gebouwen die een link
leggen tussen Bijbelse engelen en Keltische beeldhouwwerken. Drie jaar later is Eva
getuige van de moord op haar vriend, die haar vreemde informatie heeft achtergelaten.
Twee clans lijken al eeuwen met elkaar te kampen, en nu zit zij er middenin…
Sienna 2.
Desberg – Filmore – Chetville
7,99 € sc (Saga)
Van de auteur van de Schorpioen, ster van de woestijn, IRS, Black op,…
Testament der tijden 2. De steen van Iorden
Jarry – Loevenbruck – Pacurariu
7,99 € sc (Saga)
Na meer dan 2000 jaar staat de echte boodschap die Jezus aan de mensheid heeft
nagelaten, op het punt te worden onthuld…
Het boek van het lot 2. Metamorfose
Le tendre – Biancarelli
19,99 € hc (Saga)
Kroniek der barbaren 4. De terugkeer van de vikingen
Mitton
19,99 € hc (Saga)
Na de nacht
Meunier – Guerineau – Hédon
19,99 € hc (Saga)
Western van de auteur van Casus 2
Drie christussen
Mangin – Bajram – Neaud
19,50 € hc (Daedalus)
Van de auteur/tekenaar van Universal war one
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MANGA - ENGELS –
20th century boys vol 15.
Urasawa Naoki
12,99 € sc (viz) Engels
Van de auteur van het geniale Monster en Pluto…
De paus komt op bezoek om het graf van Vriend te bezoeken, terwijl
Kanna en haar vrienden doen wat ze kunnen om de verwachte
gruwel te voorkomen. Ondertussen verspreidt het nieuwe virus zich
razendsnel, en lijkt het nieuwe boek der voorspellingen beetje bij
beetje waarheid te worden… ABSOLUTE AANRADER!

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."

TENTOONSTELLING: 25 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 10.00u. – 18.00 u.

- SOLDEN IN DE STRIPKEVER–
Ook in De stripkever kan je deze maand koopjes doen ☺
Vanaf nu vrijdag 1 juli tot het einde van de maand zijn er reuze-solden op verschillende nieuwe
strips en US comics en Graphic Novels.
Vanaf – 15 % tot -50% korting!
Kom zeker eens een kijkje nemen!
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

