JANUARI 2013
Nieuwsbrief II bis

- NEDERLANDSTALIG –

Sprakeloos – Herinneringen
Small
4,95 € sc (Lebowski)
Sprakeloos is een autobiografisch verhaal. De auteur neemt ons mee naar zijn
jeugdjaren. De lezer wordt geconfronteerd met de terreur van een disfunctioneel
gezin. Op een gegeven moment groeit er een cyste in zijn nek, maar zijn familie
weigert er aandacht aan te geven, met zeer zware gevolgen… We zien de sfeer
veranderen in het verhaal, en dat uit zich in de tekenstijl en dialogen… NU AAN DE
SPOTPRIJS VAN € 4,95 AANRADER !!!
Rosie en Moussa
De Cock - Vanistendael
12,95 € hc (Querido)
Jeugdboek over 2 jongeren die opgroeien in hetzelfde flatgebouw. Geïllustreerd
door Judith Vanistendael.
Cirque sans Soleil
Marec
12,50 € sc (Van Halewyck)
Marec werpt zijn blik op 2012…
De 9 levens van Van Bommel
Van Bael - Kragt
6,95 € sc (Eureducation)
Het verhaal over het voortbestaan van een familiebedrijf…
Casanova II
Kolk – Van Camp
10,00 € sc (Griffioen)

- ENGELSTALIG -

Dear beloved stranger
Pai
19,95 € tp (Urban Fairy Tales)
Het verhaal is een soort van modern sprookje dat verschillende thema’s aansnijdt.
Een ode aan de verloren liefde, de zoektocht naar een plaats in het leven. Het
hoofdpersonage is een beginnend kunstenaar die op zoek gaat naar de manier om
zijn innerlijk vuur terug aan te wakkeren…
Fables 18
Willingham – Buckingham – Leialoha - Ha
16,99 € tp (Vertigo)
Batwoman 1 - Hydrology
Williams - Blackman
14,99 € tp (DC)
Batwoman 1 - Hydrology
Williams - Blackman
14,99 € tp (DC)
Fear Itself – The Fearless
Bunn – Fraction – Yost – Bagley - Pelletier
29,99 € tp (Marvel)
Invincible 17 – What’s Happening
Kirkman – Ottley – Walker – Rathburn - Rauch
16,99 € tp (Image)
The one trick rip-off + deep cuts
Pope
29,99 € hc (Image)
The Hunger - Promiscuity
Rogiers
20,00 € tp
Unearthing
Moore - Jenkins
29,95 € tp (DC)
Verhaal aan de hand van fotografie…

- MANGA -

Jormungand 10
Takahashi
12,99 € tp (Viz)
Dogs 7
miwa
12,99 € tp (Viz)
ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE
De Stripkever betaald vanaf nu 1 uur parkeertijd !
Bij aankoop van minimum 50 € krijg je 1 uur gratis parkeertijd bij Inno Parking
Leermarkt, op 100 meter van de winkel.
Hou je parkeerticket bij, geef dit bij je aankopen af in de winkel en ontvang een
stempel !!!
BESTELLINGEN - BESTELLINGEN - BESTELLINGEN - BESTELLINGEN
Wegens plaatsgebrek vragen wij vanaf nu aan onze klanten om bestellingen
binnen de 30 dagen op te halen in de winkel… Gelieve hier rekening mee te
houden. Bestellingen die niet tijdig opgehaald worden, worden automatisch
geannuleerd…

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

