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GESTRIPT
startschot

Op 28 juni was het
precies honderd jaar
geleden dat de jonge
Bosnische anarchist
Gavrilo Princip het
indirecte startschot voor
de Eerste Wereldoorlog gaf. Hij
schoot in Sarajevo de Oostenrijkse
troonopvolger Frans Ferdinand en diens vrouw dood en stak zo een
brandend lont in het politieke kruitvat dat Europa in die tijd was.
Miljoenen mensen stierven in oorlog die er op volgde. Henrik Rehr
vertelt het verhaal van Princip op meesterlijke wijze. Beschouwend
en gedetailleerd, maar zonder ook maar één ogenblik de vaart te
verliezen. De schitterende tekenstijl tilt het toch al fascinerende
verhaal naar een hoger plan. Uitgeverij Blloan heeft weer eens een
juweeltje te pakken. (ASH)
gavrilo princip ((((( €24,95 blloan

Vol gas

Vijf jaar geleden is Golden
City, de miljardairsstad op
het water, gezonken. Ondanks
alle protesten wordt de stad
nu heropend, in de ruimte!
De wezen Mifa, Apple en
Nikos hebben zo hun eigen
problemen. Een deurwaarder wil
ze uit huis zetten én vriendin
Kumiko is ontvoerd. Ze moeten
hiermee dealen zonder de hulp
van suikeroom Harrison Banks,
die vecht zijn eigen strijd tegen
de watermaffia. En dan zien
we ook nog een oude bekende
terug. Kortom, het gas staat vol
open in deel tien van deze prima
actieserie. (KS)
golden city 10. de aarde daar
beneden (((( €16,95 silvester

flashback

We hebben al jaren een zwak voor
de samoeraistrip, sinds Kogaratsu
eind jaren 80 op de markt kwam.
Ook de serie Okko kan ons
bekoren. In dit negende deel
komen we eindelijk meer te
weten over het mysterieuze
hoofdpersonage Okko. In een
lange flashback wordt verteld hoe
hij zijn jeugd heeft doorgebracht
en welk geheim hij al die jaren
heeft meegedragen. Majestueus
getekend en met een fantastische
spanningsopbouw in het verhaal.
Kleine details hebben vaak heel
belangrijke gevolgen. Gewelddadig,
avontuurlijk en heel erg mooi. (MK)
okko - de cyclus van de leegte 1
(((( €16,95 silvester
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