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- NEDERLANDSTALIG –

Niet zo, maar zo !
Joost Swarte
24,90 € hc (Oog & Blik / De bezige bij)
Nieuw boek van Swarte waarin hij zijn eigenzinnige kijk op het leven weergeeft.
Jim Morrison – Dichter van de Chaos
Bertocchini - Jef
14,99 € hc (Saga)
Het leven van Jim Morrison…
Het bronzen tijdperk 2 – Duizend Schepen
Shanower
14,99 € hc (Saga)
Vincent
Barbara Stok
15,00 € gn (Nijgh & Van Ditmar)
Een kijk op het leven van Van Gogh tijdens de periode die hij in Zuid-Frankrijk
doorbracht. Leuk illustratief werk van Barbara Stok.
Le mirroir de Mowgli
Olivier Schrauwen
15,00 € sc (Ouvroir Humoir)
Tekstloos boek. Auteur van ‘De man die zijn baard liet groeien’.
Succubus 2 – Roxelane
Mosdi – De Vincentiis
7,99 € sc (Saga)
Auteur van ‘Xoco’ en ‘De kiem van de waanzin’.

Boeven op de kermis
Franquin - Jidéhem
14,99 € hc (Dupuis)
Dit verhaal kwam tot stand op een bijzonder schakelmoment. Brussel organiseerde
de wereldtentoonstelling na WO II, Franquin was net vader geworden, … Dit
album werd ingekleurd volgens de historische aanwijzingen. Ontbrekende plaatjes
werden toegevoegd. Een must voor de liefhebber !
Thorgal – Het ontstaan van de werelden
Rosinski – Sente – De Vita – Yann - Surzhenko
6,95 € sc of 12,95 hc (Le lombard)
Hoe kwam het idee van Thorgal tot stand? Hoe werd de wereld waarin Thorgal zich
beweegt geschapen?,… Antwoorden kan u in dit boek vinden.
Thorgal – Kriss Van Valnor 3 – Een koningin waardig
De Vita - Sente
6,95 € sc of 12,95 hc (Le lombard)
Alter Ego - Darius
Renders – Lapière – Efa - Erbetta
6,95 € sc (Dupuis)
Yoko Tsuno 26 – De vloek van de Amethist
Leloup
6,50 € sc (Dupuis)

De aasgieren – Volle verzamelbox delen 1-4
Dufaux - Marini
34,95 € hc (Dargaud)
De reeks draait rond de mythe van vampieren, waarbij het niet enkel draait om
bloed en geweld… Er wordt dieper ingegaan op de psyche van de mens.
Combinatie tussen ervaren scenarist Dufaux en meester van de Aquarel, Marini.
Overlevenden 2
Leo
6,95 € sc (Dargaud)
Na hun ontmoeting met de vriendelijke buitenaardsen op GJ 1347, trekken de
bemanningsleden het bos in. Manon werpt zich op als natuurlijke leider. Een reeks
onverklaarbare gebeurtenissen bedreigt echter hun overlevingskansen.

Barracuda 3 – Duel
Dufaux - Jérémy
6,95 € sc (Dargaud)
De Schorpioen 10 – In de naam van de zoon
Marini - Desberg
6,95 € sc (Dargaud)
Empire USA cyclus 2 - 6
Desberg - Koller
6,95 € sc (Dargaud)
Djinn 11 – Een eeuwioge jeugd
Dufaux - Miralles
6,95 € sc (Dargaud)

Kid Paddle 13 – Slime Project
Midam
5,95 € sc (Ballon)
Game Over 8 – Cold Case
Midam - Adam
5,95 € sc (Ballon)
Marsupilami 26 – Santa Calamidad
Franquin – Batem - Colman
6,50 € sc (Marsu Productions)
Lucky luke 5 – Ieder voor zich
Achdé – Pennac – Bena - Quista
5,95 € sc (Ballon)
Dossier Michel vaillant – Spa-Francorchamps
19,95 € hc (Graton)
Ingeleid door Jacky Ickx
Michel Vaillant – In de naam van de zoon
Graton – Lapière – Bourgne - Benéteau
6,95 € sc of 12,95 € hc (Graton)
- ENGELSTALIG -

August Moon
Thung
14,95 € tp (Top Shelf)
De inwoners van Calico geloven sterk in familiebanden. Ze beweren dat de zielen
van hun dode voorouders over het stadje waken. ’s Nachts zou je ze kunnen zien
dansen in de lucht… Wanneer Fiona samen met haar vader hier aankomt, merken
ze al snel dat de voorouders slechts het tipje van de ijsberg zijn van de mysteries
die hier heersen… Rare graffiti duikt overal op, een groot konijnachtig wezen
wordt gevonden, een jongetje beweert van de maan te komen,…

! EXTRA OPENINGSMOMENTEN TIJDENS DE FEESTDAGEN !
Zondag 16/12/2012: 13.00 – 18.00
Maandag 17.12.2012: 10.00 – 18.00
Zondag 23/12/2012: 13.00 – 18.00
Maandag 24.12.2012: 10.00 – 17.00
Dinsdag 25/12/2012: KERST (Gesloten)
Zondag 30/12/2012: 13.00 – 18.00
Maandag 17.12.2012: 10.00 – 16.30
Dindsdag 01/01/2013: GESLOTEN
Woensdag 02/01/2013: GESLOTEN

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

