GESTRIPT
hulde!

Nieuwe Eppo-heldin
Rhonda, fantastisch
getekend door Bob Everstekenaar Hans van Oudenaarden,
werkt zich in de nesten door een
koffer met een half miljoen dollar
te jatten van een onfris type. De jacht
op de prachtige Rhonda is geopend. Ze
wordt geholpen door een gladde manager
die in haar een perfecte kopie van de
vermiste filmster Dana Dane ziet. Help me,
Rhonda! is een ouderwets lekkere strip
zoals we ze graag zien. Voor ons had de
voice-over niet per se gehoeven maar
verder... hulde voor Van Oudenaarden! (KS)
rhonda 1. - Help me, rhonda! (((((
€8,95 don lawrence collection

BRILJANTE UPGRADE

redactie Kees jan spapens & anne spapens-hamminga
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John Tiffany is een premiejager
van formaat. Goeie kop, keurig
in pak, muscle-car onder zijn
kont. Vrouwen trekken hem het
liefst meteen de slaapkamer in
maar daar is John niet altijd in
geïnteresseerd want hij heeft
een grote liefde. Laat dat nou
een hoer zijn. Als hij hoort dat
er een prijs op zijn hoofd staat
moet hij flink aan de bak. Het
eerste deel van John Tiffany zit
vol vette actie, wapengekletter
en flinke vrouwen. Gewoon
recht voor zijn raap genieten
geblazen. (ks)
john tiffany 1. het geheim
van het geluk ((((
€7,50 derde stroming lombard

Amoras is Suske en Wiske voor
volwassenen en dat moet je
letterlijk nemen. Wiske is
vermoord door meesterboef
Krimson en Suske probeert het
eiland Amoras te redden met
behulp van de vrijgevochten (zie
plaatje...) Jérusalem. Dit tweede
deel gaat nog een stapje verder
met de upgrade van kinderstrip
tot volwassen comic waarin
Suske karakter heeft, Wiske
borsten en humor en actie de
boventoon voeren. En de meest
briljante uitvinding van professor
Barabas, de teletijdmachine,

heeft gelukkig
weer een
prominente rol.
The Saga Unfolds
is een briljante
upgrade. (MK)
amoras jérusalem
(((((
€6,95 standaard
uitgeverij
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