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Koning tegen wil en dank Alistair Theirin van Ferelden is op zoek naar
Maric de verlosser, zijn vader. Hij krijgt hulp van de huurlingen Isabela
en Varric Tethras. Isabela is een oogstrelende piraat, die vooral
vaardig is met haar mes. Varric is een barman die heel behoorlijk
overweg kan met een uit de kluiten gewassen kruisboog. Maric is
uit de gevangenis ontvoerd door de fraaie Heks van de Wildernis.
Voordat het trio bij de heks is moet er strijd geleverd worden, veel
supervet getekende strijd. Uitgeverij Dark Dragon Books manifes
teert zich steeds meer met goede titels en heeft met Dragon Age
een topper in handen. What's in a name? (KS)
dragon age 1. het stille woud (((( €17,95 dark dragon books

tweeluik

Krachttoer

Philemon is pure nostalgie. We
kennen de wat wazige hippie uit
de jaren zeventig. Hij beleefde
avonturen op alle letters van de
Atlantische Oceaan in het
stripblad Pep. Nu wordt de hele
reeks van 17 albums opnieuw
uitgegeven. Nou ja, opnieuw, de
meeste albums zijn nooit in het
Nederlands verschenen. De
volgorde van de albums is niet
nummeriek, maar op volgorde
van de letters van de Atlantische
Oceaan. Een prachtige strip!
Alleen snappen we niets van de
volgorde van albums. De trein
naar straks wordt als zevende
uitgegeven, maar is het laatste
verhaal. Dus nu weten we al hoe
alles afloopt. Of toch niet? (MK)

Om nu te zeggen dat we fan zijn
van Khaal zou niet netjes zijn,
misdadig zelfs. Want deze vleesgeworden duivel ontziet niets of
niemand in zijn zucht naar macht
en lebensraum. Visioenen vertellen
hem hoe het verder moet met zijn
koninkrijk, maar die visioenen
krijgt hij alleen als hij een vrouw
tot een orgasme brengt. En dat
gaat niet zachtzinnig, kunnen we
je vertellen. De tekeningen van
Valentin Sécher zijn weer echt
fenomenaal. Jammer dat Sécher
zó langzaam werkt dat het
beoogde drieluik nu een tweeluik
is geworden. We houden hem in
de gaten! (KS)
khaal - boek twee ((((
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