GESTRIPT
bad day at
black rock

Een drugsdeal loopt volledig uit de hand
en Tyler Cross overleeft het maar net.
Lopend, maar mét de heroïne komt
hij in het plaatsje Black Rock. Een
naam die door scenarist Nury bewust
moet zijn gekozen, want het verhaal
vertoont nogal wat overeenkomsten met
de film Bad day at Black Rock. De familie
Pragg heerst in Black Rock en Tyler moet
zijn hele arsenaal aanspreken om uit de
klauwen van de Praggs te blijven. Verhaal,
tekeningen en inkleuring zijn perfect in
balans en hard op weg om een klassieker
te worden waar Quentin Tarantino zijn
vingers bij af zou likken. (KS)
tyler cross ((((( €23,95 (hc) dargaud

strikt geheim soepele dame

redactie Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

Twee jaar geleden kwam Kijk en
Lees met de strips Kik en Joep,
voor lezertjes uit groep 3 en 4.
Die kinderen zitten inmiddels in
groep 5, dus om ze aan het
lezen te houden en om ze een
goede basis te geven voor
een latere stripverslaving
is Geheim agent G. Ruwel
bedacht. Samen met zijn
hulpje Vonkie speurt
Gruweltje naar monsters
die de fout in zijn gegaan.
Heel soepel gaat dat allemaal
niet, maar grappig is het wel.
Vooral voor achtjarigen. (KS)
Geheim agent g. ruwel
(((( €9,95 (HC) kijk en lees

We hebben al meer dan veertig
jaar een groot zwak voor de mooie
stewardess Natasja, niet
alleen omdat ze zo
mooi is en altijd jong
blijft (haar korte blote
optreden in het begin
wordt door ons op
waarde geschat),
maar ook omdat ze
zo kordaat tegen
boeventuig
optreedt. Dit
avontuur is
een raamvertelling die
zich afspeelt
in het verleden.
Natasja’s oma en Walters opa
spelen de hoofdrol. Ze zeilen
doelloos rond over de oceaan, op
zoek naar avontuur. Dat vinden ze
wanneer ze op een wrak en een
lijk stuiten. Ze raken betrokken in
een lekker ouderwetse jacht op
een schat. Tekenaar Walthéry is
al een tijd bezig, maar zijn soepele
tekenstijl heeft hij gelukkig nog
niet verloren. (MK)
natasja 22: de blauwe sperwer
((( €6,95 dupuis
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