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- NEDERLANDSTALIG –

Ayako 3 – Een wereld om van te houden
Tezuka
16,95 hc (Uitgeverij L)
Derde en laatste deel in deze geweldige reeks van meesterauteur Tezuka. Alle
verhaallijnen komen samen en leiden naar het onvermijdelijke bittere eind….
De Beat Generation
Piskor – Buhle - Pekar
16,95 gn (Parvenu)
Graphic novel die het verhaal vertelt van de Beat Generation, een literaire
stroming uit de jaren ’50 – ’60. Enkele bekende namen uit die periode zijn
Ginsberg, Kerouac en Burroughs. Dit boek is de ideale manier om met deze
generatie kennis te maken… Van de auteur van ‘American Splendor’.
De hond is een beetje kapot
Deprez - Casaer
18,95 hc (De eenhoorn)
Gelukkig heeft je moeder twee oren
Deprez - Casaer
18,95 hc (De eenhoorn)

De avonturen van een vader en zijn zoon
Marc Sleen
49,95 sc (Adhemar)
Bundel van delen 11-15. Enkel in pakket verkrijgbaar !

Pandemonium 1 – 2 – 3
Bec – Raffaële
59,97 sc (Saga)
Drieluik in beperkte oplage… Enkel in pakket te verkrijgen.
Duistere reeks die je gegarandeerd met kippevel zal opzadelen. Beperkte oplage !
-

ENGELSTALIG –

Someone has to set a bad example
Anne Taintor
16,95 tp (Chronicle Books)
Droge grappen over dating, het huwelijk, vriendschap, geld en meer… Bij
momenten hilarisch… Heel het boek is in vintage-stijl vormgegeven.
Wizzywig
Ed Piskor
19,95 hc (Top Shelf)
Het verhaal van een serie-hacker. Mooi uitgevoerd!
Lost Dogs
Lemire
9,95 tp (Top Shelf)
Heruitgave van een geniaal werk van Jeff Lemire… Over een familieman die groter
is dan het leven zelf, maar zelfs dat blijkt niet genoeg…
The league of extraordinary gentlemen – Century: 2009
Moore – O’Neill
9,95 tp (Top Shelf)

Anna & Froga – Want a gumball?
Ricard
14,99 tp (DC)

Bezoek ook onze koffiebar !
Er is de mogelijkheid om een paar drankjes te nuttigen waaronder Carolus
bieren, Duvel, Koffie, Thee en verschillende frisdranken…

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
Openingsuren :
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

