redactie Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

GESTRIPT
het spat van de pagina
Londen, 1891. Nora de Wing verhuist naar de hoofdstad van
Groot-Brittannië om haar intrek te
nemen in een Psychisch Instituut.
Ze is paranormaal begaafd en
dit trekt de
aandacht van
een beroemde
schrijver en een
schilder. Dit verhaal is wat rommelig en
nogal zweverig, maar wat geeft dat als
de tekeningen zo fraai zijn dat ze van
de pagina spatten? Tekenaar Ricardo
Federici heeft inmiddels ook de fameuze
serie Saria overgenomen van het
fenomeen Serpieri, die het
wegens ziekte moest laten
vallen, en het lijkt ons dat
deze talentvolle artiest dat
wel aankan. (MK)
de madonna van pellini 1: lamb house (((
€16,95 medusa

vader op zoon

merlijn goes lotr

De serie Lijst 66 speelt zich,
hoe kan het ook anders,
af in de jaren zestig. De
vorige delen gingen
over Alex die een lijst
bezit, de befaamde
Lijst 66, met de
namen van in
de VS geïnfiltreerde
spionnen van de
KGB, die niet in
verkeerde handen
mag vallen in deze
hoogtijdagen van
de Koude Oorlog.
Het vierde deel
Oklahoma/Texas
gaat over zijn zoon Rob.
Wanneer zijn stiefvader overlijdt
gaat hij wanhopig op zoek naar
zijn echte vader. Hij komt hem
op het spoor in een gesticht.
Fraai getekend en duidelijk
deel uitmakend van een
prachtig, groter verhaal. We
kunnen niet wachten op het
volgende deel. (MK)

Merlijn is een prachtserie waar
deze twee delen Queeste naar
het zwaard een spin-off van zijn.
Fraai getekend, maar er moet
ons toch iets van het hart. Veel
fantasyfans zal het opvallen dat
grofweg de verhaallijn van Lord
of the Rings wordt gevolgd.
Saruman, de Uruk-Hai, de vete
tussen de dwerg en de elf, de
belegering van Helms Deep, het
komt allemaal voorbij. En o ja:
ook nog ‘Code 66’ uit Star Wars
Episode III. Zeer vermakelijk, dat
dan weer wel. (MK)
Merlijn, Queeste naar het zwaard
1 & 2 ((( €16,95
p.s. silvester

lijst 66 - 4: oklahoma/texas
(((( €16,95 medusa
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