GESTRIPT
flitsend
Klokkenmakerszoon Tim Tijdloos
wordt in Het Switchkristal
met zijn ouders ontvoerd
door het hulpje van Herr
Doctor 'Verdampt' Digidoom.
Pa Tijdloos moet een klok
maken op het switchkristal,
zodat Digidoom de tijd in zijn
macht krijgt. Uiteraard gaat er
iets fout. Pa en moe Tijdloos
worden weggeflitst en daarna ontploft de boel.
Tim overleeft het, maar heeft een klap van het switchkristal gekregen
waardoor hij nu door de tijd kan reizen. Als een dolle knalt hij door de
tijd, op zoek naar zijn ouders. Erg leuk album voor de jeugd, vol
flitsende dialogen en dito tekeningen van Willem Ritstier en Pieter
Hogenbirk. Wat ons betreft een blijvertje. (KS)
tim tijdloos - het switchkristal (((( €8,95 strip 2000
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eindelijk!

Het Pinkerton Draaiboek is de
laatste January Jones uit de
eerste cyclus van vier (er zijn
inmiddels al zes albums) die
opnieuw uitgegeven is. Eindelijk
kunnen we 'm weer lezen,
misschien wel het leukste album
van JJ. Onze vliegenierster gaat
naar Hollywood waar veel
westerns gemaakt worden. Daar
beleeft ze een fraai getekend
avontuur vol grappen, grollen en
spektakel, met bekende namen
uit het Wilde Westen: Butch
Cassidy, the Sundance Kid en
Pinkerton. (MK)
january jones 4. het pinkerton
draaiboek (((( €8,95
don lawrence collection

tamme jacht

De driemaster de Belem ligt bij
het Bagno van Cayenne om dit
gevangeneneiland te bevoorraden.
Zeeman Rio maakt van de
gelegenheid gebruik om bij zijn
neef op bezoek te gaan. Echt
gezellig wordt het niet, want drie
onsnapte gevangenen komen het
feestje verstoren. Rio wordt
meegenomen als gijzelaar op een
barre tocht door de jungle met een
stel bloeddorstige bewakers op
hun hielen. Dat Jean-Yves
Delitte kan tekenen staat
buiten kijf, maar dit album
loopt wat stijfjes. Het
onderwerp leent zich voor
flink wat spektakel zou je zeggen,
maar dat komt er niet uit. (KS)
belem 3. het jacht van het bagno
((( €16,95 silvester
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