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AANKONDIGING –

Volgende week is er een wijziging van de openingsuren:
Dinsdag 4 juni zijn we uitzonderlijk gesloten.
Woensdag 5 juni: Open van 13 – 18 u
Donderdag 6 juni: Open van 14-18u
Noteer dit alvast in jullie agenda !!!
- NEDERLANDSTALIG –

Gids voor slechte vaders
Guy Delisle
14,90 € sc (Oog en Blik/De bezige bij)
Na de zware inhoudelijke werken van voorheen brengt Delisle een fout boekje uit
voor vaders. Het blijft allemaal wel kwalitatief sterk…
Epstein – Het brein achter The Beatles
Beekes
24,90 € sc (Oog en Blik/De bezige bij)
Een blik in het leven van de man die The Beatles groot maakte…
Kari Lente – Drossera Nervosa
Mau
9,99 € sc (Fenix)
Beperkte oplage: 750 exemplaren
Kari Lente – De frigimo’s
Mau
9,99 € sc (Fenix)
Beperkte oplage: 750 exemplaren
De daverende daden van Dees Dubbel en Cesar – De schat van Bibi
Zik
9,99 € sc (Fenix)
Beperkte oplage: 800 exemplaren

Kennismakingspakket: Een paar stappen naar het licht 1+2
Marchand
29,95 € hc (Silvester)
De pijl van Nemrod 6 – De moord
Bollée – Griffo - Mangin
16,95 € hc (Silvester)
Atalante 5 – Calaïs en Zetes
Crisse
16,95 € hc (Silvester)
Timo 2 – Goed Bezig!
Turk
7,50 € sc (Oeros)
-ENGELSTALIG –

Remind 1
Brubaker
24,95 € hc (CtC)
De kat van Sonja is verdwenen… Al wat ze wil is hem terugvinden. Op een dag
spoelt hij aan op de kust, met littekens op de kop… Bovendien kan hij spreken. Ze
gaan samen op zoek naar de waarheid achter zijn verdwijning en komen zo terecht
in een bizarre wereld onder de golven… Auteur Jason Brubaker is één van de
animatoren van Dreamworks…
Remind 2
Brubaker
24,95 € hc (CtC)
The From Hell Companion
Moore - Campbell
29,95 € hc (Top Shelf)
Boek met originele scripts en scènes uit de film…

Strange Attractors
Soule - Scott
19,95 € hc (Archaia)
Heller Wilson heft nog één idee nodig om zijn wiskundethesis te vervolledigen. Hij
neemt contact op met Dr. Brownfield, ooit een genie in zijn veld… Maar volgens
geruchten is hij gek geworden…
Star Wars – Darth Maul: Death Sentence
15,99 € tp (Dark Horse)
R.I.P.D. 2 – City of the Damned
Barlow – Lenkov - Parker
14,99 € tp (Dark Horse)
Exile to Babylon
Lapham - Reynolds
14,99 € tp (Dark Horse)
2040 – grondstoffen zijn schaars geworden. Een groep ex bendeleden zijn de enige
hoop geworden om een petroleumopslagplaats te bevrijden uit de klauwen van
een grote naam uit de onderwereld…
Dragon Age 2 – Those who speak
Gaider – Freed - Hardin
14,99 € hc (Dark Horse)

Spawn Origins 18
14,99 € tp (Image)
The Li’l depressed boy 4 – Love is a place
Struble - Grace
12,99 € tp (Image)
Peter Panzerfaust 2 – Hooked
Wiebe - Jenkins
14,99 € tp (Image)
Outlaw Territory 2
19,99 € tp (Image)
Grimm Fairy Tales – Godstorm
Shand – Johnson - Sawyer
12,99 € tp (Zenescope)
Fly the Fall 2
Gregory – Gill - Tobing
15,99 € tp (Zenescope)

Indestructible Hulk – Agent of S.H.I.E.L.D.
Waid - Yu
24,99 € hc (Marvel)
De Hulk werkt nu voor de overheid… Het ultieme wapen.
A vs X - Wolverine and the X-men
Aaron – Molina – Bachalo - Allred
16,99 € tp (Marvel)
A vs X – The new Avengers
Bendis - Deodato
24,99 € tp (Marvel)
The Authority 1
Ellis – Hitch - Neary
29,99 € hc (DC)
The Authority is een groep agenten met krachten die hun taak volbrengen, kost
wat kost…
Aquaman 1 – The Trench
Johns – Reis - Prado
14,99 € hc (DC)
Aquaman heerst in de oceanen… De mensen op het land hebben het niet zo op
hem begrepen, maar ze hebben hem nodig wanneer een nieuw gevaar opduikt in
de diepzee…
Batman Beyond – 10000 Clowns
Beechen - Breyfogle
16,99 € tp (DC)
Pathfinders – Dark Waters Rising
29,99 € hc (Dynamite)
Valeros, een krijger, kan rekenen op zijn vrienden en vechtkunsten, maar niets kan
hem voorbereiden op het nakende gevaar wanneer de Goblinstammen zich
verenigen…
- MANGA -

07 Ghost 4
Amemiya - Ichihara
9,99 tp (Viz)
Jormungand 11
Takahashi
12,99 tp (Viz)
Negiho – Mahora little Girls
Akamatsu - Yui
10,99 tp (KC)
Asuna wordt verliefd op de nieuwe leraar van de Negima klas. Kan ze zijn
aandacht winnen ?

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

