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Magasin General – De vrouwen
Loisel - Trip
14,95 € hc (Casterman)
Volgende deel in deze geweldige reeks van Loisel (Peter Pan,Op zoek naar de
tijdvogel), die zich afspeelt op het platteland van Quebec in de jaren ’20.
ABSOLUTE AANRADER !
Ik René Tardi, krijgsgevangene in Stalag II B
Tardi
25,00 € hc (Casterman)
In dit boek gaat Tardi terug naar het oorlogsverleden van zijn vader. We bevinden
ons aan de vooravond (en later middenin) van WO II. De Franse bevolking,
inclusief de regering, achten zich onoverwinnelijk. Tot op het ogenblik dat de
Duitsers hun Blitzkrieg beginnen… De auteur voert een dialoog met zijn vader die
ons stap voor stap confronteert met de gruwelen van de oorlog en de
krijgsgevangenenkampen… ABSOLUTE AANRADER!
Bouncer 8 – To Hell
Boucq - Jodorowsky
14,50 € hc (Glénat)
Deel 8 in deze westernreeks van striplegendes Boucq en Jodorowsky. AANRADER!
Het derde testament – Julius Boeken 2
Alice – Dorison - Montaigne
14,50 € hc (Glénat)
Alex 31 – De schaduw van Sarapis
Martin
6,95 € sc (Casterman)
Lou! 6 – De kristallen leeftijd
Neel
6,95 € sc (Glénat)
Lou is een geweldige familiestrip!!! Goed voor jong en oud! Deze reeks won terecht
de prijs voor beste jeugdreeks op het stripfestival van Angoulême in 2010!! DIKKE
AANRADER!!!

Svoboda! 2 – Jekaterinaburg, zomer 1918
Pendanx - Kris
14,99 € hc (Dupuis)Een staaltje Tsjechische geschiedenis in deze prachtige serie van
de scenarist van Moeder Oorlog!
Inlandsis 1 – Twee-arm Twee-been
Betbeder - Frichet
16,95 hc (Daedalus)
Dit verhaal, dat in drie delen zal verschijnen, speelt zich af in ver vervlogen
tijden… Toen de mens nog niet bovenaan de voedselketen stond, en de goden een
muur van ijs hadden gebouwd om hen te beschermen tegen de mensen. Deze
muur noemt men de Inlandsis. De goden gaven de dieren intelligentie en spraak.
Na dit alles dachten de goden dat ze op hun lauweren zouden kunnen rusten tot
het einde der tijden…
De onthoofde arenden – Bundeling 8
Arnoux - Pierret
15,95 hc (Daedalus)
Katharen 2 - Klopjacht
Falba - Bono
16,95 € hc (Daedalus)
Plankgas 3 – Harry Octane 1 - Transam
Papazoglakis
7,95 € sc (Daedalus)
Plankgas 4 – Traject 1 – Twee ronden
Papazoglakis
7,95 € sc (Daedalus)
Een zakje knikkers 1
Bailly - Kris
19,95 € hc (Daedalus)
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.
PARELTJE!!

! 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

