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Edgar P. dubbelop
Een stripbiografie is natuurlijk een heel goede
methode om het leven van een striptekenaar
vast te leggen. Het fraai maar prijzig uitgegeven
Het Jacobs Teken (Met een knipoog naar Het
gele teken, zijn beste album) is een gedetailleerd overzicht
van het leven van Edgar P. Jacobs, de legendarische Belgische
auteur van Blake en Mortimer. Zijn carrière – van operazanger
naar stripmaker – is absoluut interessant, net als zijn verklaring
voor zijn vete met Hergé (de maker van Kuifje) en de reden
waarom hij zo veel tekst gebruikt: „Om de lezer langer bij een
plaatje te laten hangen.” Ondertussen is ook een
nieuw verhaal verschenen, De eed van de vijf
Lords, van de hand van navolgelingen Yves
Sente en André Juillard. Een heerlijk
ouderwets en fascinerend verhaal.
Een reeks mysterieuze diefstallen
uit de archeologische collectie van een
Oxfords museum houdt de stad in z’n
ban. De diefstallen houden verband
met een reeks mysterieuze moorden
én met de dood van Lawrence of
Arabia. (MK)

het jacobs teken ★★★★
€24,95 (HC) Daedalus
blake en mortimer – de eed
van de vijf lords ★★★★
€8,95 blake en mortimer sa

redactie: Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

epische trekjes
De Wolkenverkenners is alweer het derde deel van Kazu Kibuishi’s
Amulet. Deze serie voor de jeugd – maar ook voor volwassenen –
lijkt met elk deel aan kracht te winnen. Net als de steen om
Emily’s nek. Nog steeds op de vlucht voor de Elfenkoning
– inmiddels met haar moeder – leert Emily meer en meer de
steen te beheersen. Omgekeerd krijgt de steen ook steeds meer
vat op Emily. Op zoek naar de verdwenen stad Ciëlis krijgen Emily
en haar entourage hulp uit onverwachte hoek, maar of
ze daar blij mee moeten zijn? Amulet is een avontuur
dat inmiddels epische trekjes begint te
krijgen. (KS)

amulet - de wolkenverkenners
★★★★ €19,95 silvester
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