t
p
i
r
t
s
e
g
Beregoed
Elke dag fietst Amadeo langs de immer
geile Silvana naar Don Palermo, om hem
zijn horoscoop voor te lezen. De oude Don
hoopt nog altijd dat zijn eeuwige liefde
weer in zijn leven komt. Op een dag begint de
Don zijn levensverhaal te vertellen. Van zijn tijd als
circusartiest (met volwassen beer) tot zijn jaren als hulpje van
Don Pomodoro, een misselijkmakend mafiabaasje in een smetteloos wit pak – tot twaalf
uur, want dan moet er bloed op zitten.
De verboden liefde voor de dochter van
Pomodoro maakt het verhaal compleet.
Klassiek ‘oude man vertelt’-verhaal, maar wel
verdomd goed gedaan. De tekenstijl moet je
liggen; erg lelijke mannen maar mooie
vrouwen vormen een perfect geheel. (KS)

het vel van de beer ★★★★ €14,95 (HC) blloan

redactie: Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

pijn en woede
De strijd tussen de
Assassijnen en de
Tempeliers gaat
onverminderd verder
en de arme Daniel Cross zit
er nog steeds middenin.
Veel interessanter is het
parallel lopende verhaal
over Daniels voorouder en
Assassijn Nikolai Orelov, die
zijn zoon Kenya met harde
hand opvoedt. De pijn,
woede en wanhoop van
de arme Kenya spat van
de fenomenaal getekende
pagina’s. We love Cameron
Stewart. Maar echt! (KS)

assassin’s creed - the chain
★★★★ €24,95 dark dragon
books

Japanse trollen!
Een beetje maf is het wel...
Ongeveer halverwege dit
actierijke album begin je te
beseffen dat alle hoofdrolspelers trollen zijn en dat er
geen mensen in voorkomen.
Raar, want het avontuur
speelt zich af in middeleeuws
Japan. Als je daar niet aan
kunt wennen, is dit niks voor
jou, maar de liefhebbers
kunnen genieten van een fraai
getekend album over een
queeste van Zeven Samuraiachtige proporties, maar dan
met trollen. Dit
album is het eerste
van een reeks (MK)

huurlingen ★★★
€8,90 uitgeverij l
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