GESTRIPT
wat als?

Als de geallieerde invasie op
de stranden van Normandië
mislukt, zien we dat twee jaar
later in 1946 Duitsland heer en
meester is in het luchtruim.
Met hun ultramoderne
Wunderwaffen zijn ze de Britten
en Amerikanen te slim af. Piloten
komen bij bosjes om het leven. 1946?
Ja, want Nolane en Maza maakten een
‘Wat als’-album. In deel 1 van deze
nieuwe serie, Piloot van de duivel,
volgen we majoor Walter Murnau.
Hij is een door Hitler zelf gedecoreerde
piloot, maar geen groot aanhanger van de nazi’s en hun regime. De
gevechtscènes zijn indrukwekkend en vol vaart getekend. Het verhaal
zelf komt wat langzaam op gang, maar eindigt veelbelovend. Iets meer
intrige in deel 2 graag! (ASH)
wunderwaffen ((( €7,95 daedalus

redactie Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

pure
actie
Een coole held: check! Veel
mooie dames: check! Superveel
actie: check! Goede dosis humor:
check! Dit is weer een perfecte
aflevering van de magnifieke
stripserie Largo Winch van
meesterscenarist Jean van
Van Hamme en de geweldige
tekenaar Philippe Francq. Zoals
altijd is het weer een tweeluik,
waarbij Cross Fire het eerste
deel is. Terroristen hebben het
voorzien op de miljardair, waarbij
de mooie Saïdé een sleutelrol
speelt. Maar verrassing: het
doelwit en de vrouw die hem
moet vermoorden worden
hopeloos verliefd op elkaar. (MK)
largo winch - cross fire
((((( €7,50 dupuis

ciao belle

Het stadje waar Belle woont,
wordt te grazen genomen door de
Zielenrijger, een vliegend schip vol
smeerlappen op zoek naar verse
zieltjes. De onverschrokken Belle
biedt zichzelf aan in ruil voor het
leven van haar familie. Op het
schip lijkt er al snel een klik te
zijn met de kapitein. Vastbesloten
haar te redden, gaat Liam, het
‘vriendje’ van Belle, mee als
verstekeling op het schip.
Looky en L'Hermenier flikken
hetzelfde trucje als met Snow
White, maar lijken in Belle een
karakter gevonden te hebben met
veel meer potentie. Avontuur in
maar twee delen, helaas. (KS)
belle en het beest ((((
€18,95 (HC) dark dragon books

128

veronicamagazine.nl

