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Pastoor druifje

Pierre Ferra is een jonge pastoor die zich verheugt op zijn eerste post,
een rustig dorp in een Franse wijnstreek. Al was het alleen maar om
eindelijk van zijn dominante moeder te zijn verlost. Groot is dan ook zijn
schrik wanneer blijkt dat het dorp op zijn kop staat vanwege de dood
van een van de wijnboeren, die omkwam in een verdachte explosie.
Diens grootste concurrent, de horkerige Rénard, lijkt ook nog eens zijn
eigen gezin te terroriseren. Pastoor Pierre heeft de grootste moeite zijn
kudde troost en leiding te bieden. Het feit dat zijn moeder besluit dat
haar zoon niet zonder haar kan helpt ook niet. En die wijn overal... (ASH)
Losse tongen (((( €19,95 (HC) Blloan

heet
als ijs
In no time heeft Aimée Joubert,
de fatale vrouw in kwestie,
een voet tussen de deur bij
de notabelen van het plaatsje
Bléville. Haar uitzonderlijke
schoonheid en haar ogenschijnlijk
flinke bankrekening openen alle
deuren. Al gauw weet ze waar
alle vuile was hangt en dan is ze
in haar koelbloedige, levens
gevaarlijke element. Femme
Fatale is een bewerking van
de diep donkere roman Fatale
van Jean-Patrick Manchette.
Tekenaar Cabanes mag van ons
de hele wereld bewerken. De
sfeer is fantastisch. IJskoud en
bloedheet tegelijk. 136
pagina’s genieten. (KS)
femme fatale
((((( €27,95
(HC) vrije vlucht

nieuwe hoop

Er zijn genoeg Star Wars-strips
verschenen, maar verhalen met de
personages uit de originele trilogie
zijn zeldzaam. De eerste twee
delen van de trilogie In de schaduw
van Yavin bevatten Darth Vader,
Luke Skywalker, Han Solo en
prinses Leia. Het verhaal speelt
zich vlak na de gebeurtenissen
van Episode IV: A New Hope af.
De Death Star is vernietigd en
Darth Vader krijgt op zijn kop
van de keizer. Prinses Leia wordt
opgedragen om een eliteteam te
vormen. Haar missie moet geheim
blijven, want er is een spion actief
in haar omgeving. Een prachtig
getekend en spannend verhaal,
maar helaas nogal matig vertaald
uit het Engels. (MK)
STAR WARS: In de Schaduw van
Yavin 1 & 2 (((( €8,95 (per deel)
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