FEBRUARI 2013
Nieuwsbrief I

- NEDERLANDSTALIG –

DE VLAAMSE VIERVULDIGHEID (God bestaat in 4 toptitels)

1.Bruss. – Brussels in shorts
19,95 € sc (Oogachtend)
10 jonge auteurs, 10 verhalen over indrukken en belevingen in de stad Brussel.
Brussel heeft zoveel te bieden en dat wordt in deze sfeervolle kortstrips nogmaals
bewezen. De auteurs zijn al dan niet bekend, Belgische en internationale
tekenaars. Het zijn verhaaltjes die even blijven plakken of nazinderen…
Een student die na een nachtje stevige seks op haar blijft wachten, en wachten en
wachten… Een meisje dat door een aanbidder doorheen de straten van Brussel
wordt gevolgd – als dat maar goed eindigd… Hoe de Europese wijk steeds meer
van de oude stad opslokt en de monsters die Brussel aan de horizon toont.
Een prachtig uitgegeven stripboek dat je rustig kan doorbladeren of al eens aan de
kant leggen, mijmerend over Brussel… AANRADER !!!
2.Madame Pipi
Delphine Frantzen
15,00 € sc (Oogachtend)
Madame Pipi is het verhaal van een toiletdame. Ze doet veel meer dan de toiletten
poetsen. Madame Pipi is ook een luisterend oor, een dromendealer. Maar de
realiteit blijkt soms een nachtmerrie te zijn. Madame Pipi is het afstudeerproject
van Delphine Frantzen en het ziet er super uit ! AANRADER !
3.Morgen weer een dag
Bart Schoofs
15,00 € sc (oogachtend)
De auteur neemt alledaagse situaties en stelt ze op een andere, ietwat bizarre
manier voor. Je krijgt als lezer hilarische taferelen op je bord, en toch heeft het
allemaal een zekere herkenbaarheid over zich. Bart Schoofs illustreert ook in
Knack. Bart Schoofs is een klasbak apart…geef het tijd,leer zijn werk kennen…….
of……. koop nog wat kookboeken☺
☺

4.Monsieur Bermutier
Maarten Vande Wiele
18,00 € sc (Oogachtend)
Dit boek is een grafische bewerking van vijf kortverhalen van Guy de Maupassant,
de vader van het moderne kortverhaal (1850-1893 ). De verhalen zijn doordrenkt
van een zwartgallige ondertoon. Een fikse dosis kritiek op de samenleving, op de
mens, op het leven… auteur van “I love Paris” en “Doctor Carnacki”.
Kort Amerikaans 3
Wolkers - Matena
19,90 € hc (De Bezige Bij)

De orde van de drakenridders 10 – Naar het licht
Ange - Guiton
16,95 € hc (Silvester)
Het testament van kapitein Crown 1 – Vijf bastaardkinderen
Roulot - Hénaff
16,95 € hc (Silvester)
We bevinden ons in de 17e eeuw, langs de Venezolaanse kust. Kapitein Crown
werd vermoord in zijn hut. In zijn testament geeft hij de opdracht zijn 5 kinderen
samen te brengen. Het probleem is dat ze elkaar haten…
Hannibal Meriadec en de tranen van Odin 3 – Santa Maria Della Salute
Istin – Créty - Cordurie
16,95 € hc (Silvester)
Nerd Alert ! – H.E.R.O.
van de Coolwijk – de Wit
11,95 € hc (De Fontein)
Op hun zestiende verjaardag krijgen de twee zussen van Bas elk een hond. De
zussen zijn meteen verliefd, maar Bas ziet er meer in. Hij ziet dat de honden
hoogbegaafd zijn en wil ze inzetten voor een wetenschappelijk project…
Nerd Alert !
van de Coolwijk – de Wit
11,95 € hc (De Fontein)
Bas is een nerd en hij is ervan overtuigd dat hij de beste gitarist ter wereld zal
worden…

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

