dvd & blu-ray
downton abbey S3-I
dramaserie Met: hugh bonneville, dan
stevens, Maggie smith, shirley maclaine,
michelle dockery, jim carter GB
2012 - 300M Nu op dvd €15,-

The Killing 3
Na een matig tweede seizoen is de Deense serie
The Killing weer helemaal terug in topvorm.
De slobbertrui van Sarah Lund kan weer aan!
misdaadserie met: Sofie Gråbøl, Nikolaj Lie Kaas, Morten Suurballe,
Anders W. Berthelsen, Olaf Johannessen DK 2012 - 10 afl. Nu op dvd €30,-

>>

Na het perfecte eerste seizoen
waren we erg enthousiast over
The Killing. Maar liefst 20 afleveringen
over één moord, waarbij de makers het
voor mekaar kregen élke aflevering te
laten eindigen met een cliffhanger.
Seizoen 2 besloeg maar 10 delen en
was ook slechts half zo leuk. De link met
Afghanistan kwam geforceerd over en
de killer maakte elke aflevering wel een
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nieuw slachtoffer – dat werd vervelend.
En dan die ongeloofwaardige ontknoping.
Kennelijk hebben de makers ervan
geleerd, want The Killing 3 is wederom
fantastisch. Ons enige kritiekpunt is dat
ook dit seizoen maar 10 afleveringen
lang is. De dochter van ’n rijk industrieel
wordt ontvoerd. Inspecteur Sarah Lund
(een opnieuw briljante Sofie Gråbøl)
komt er al snel achter dat een en
ander te maken heeft met de
onopgeloste moord op een jong
meisje in Jutland, jaren geleden.
Die moordenaar is nooit gepakt en
de ontvoerder wil dat rechtzetten,
met een lief klein blond meisje als
onderpand. Ook de Deense premier
zit met deze zaak in zijn maag.
Spannend, verrassend, onvoorspel
baar en met een briljant slot. (MK)
★★★★★

We zijn verslaafd geraakt
aan de dames en dienst
bodes van Downton
Abbey, maar dat is nog
geen reden om ons af te
schepen met een half seizoen!
Het is wel een teken van de
populariteit en de kracht van deze
serie, die ook in zijn derde jaar
alles biedt wat je verlangt van een
Brits kostuumdrama. Hollywood
veteraan Shirley Maclaine komt
de boel door elkaar schudden en
geeft de superbe Maggie Smith
het nodige tegengas. De verdere
ontwikkelingen schurken
ongegeneerd tegen het soapige
aan, met kwesties als: zal Lord
Grantham de Ierse man van zijn
dochter accepteren? Zal zijn
derde dochter eindelijk een man
vinden? En komt meneer Bates
ooit op vrije voeten? Voor wie niet
kan wachten tot het hele seizoen
op dvd uitkomt, is het wel weer
genieten van de onberispelijke
vormgeving. (RvK) ★★★★

