GESTRIPT
einde van
een tijdperk
De Franse tekenaars Régis Loisel
en Jean-Louis Tripp openden hun
Magasin Generale in 2006 in het
plaatsje Notre-Dame-des-Lacs in
1927 Quebec, Canada. Sindsdien
zijn we vaste klant in de meest hart
verwarmende winkel in stripland. Helaas sluit
het Magasin Generale in dit negende deel z’n deuren. Maar
niet voordat de baby van Marie en de onbekende vader
geboren is en – jawel – de boot van Noël eindelijk te water
wordt gelaten. We gaan ze missen die schattige FransCanadese gekkies. Als afscheidscadeautje krijgen we nog een
heus fotoalbum toe. Als doekje voor het bloeden. (KS)
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familieband
De Schorpioen heeft net
uitgevonden dat hij een Trebaldi
is, een van de negen machtigste
families ter wereld. Of hij daar
echt blij mee moet zijn is nog
maar de vraag want de Trebaldi's
worden één voor één afgeslacht
door een gemaskerde Etrusk
die op zoek is naar het geheim
van de macht. Helaas is dat niet
het enige probleem van De
Schorpioen, want maar liefst
drie vrouwen vechten om zijn
aandacht. Om het af te maken
blijkt hij ook nog eens een zoon
te hebben. En wat voor een! De
tandem Marini (tekenaar én
co-scenarist) en Desberg
(scenarist) loopt als een fraaie
koets getrokken door een stuk of
tien topfitte paarden. (KS)
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en zo voort!

Met dit derde deel komt de Star
Wars-cyclus In de schaduw van
Yavin tot een einde. De galactische
burgeroorlog is begonnen. Luc
en Han Solo sluiten zich aan bij
prinses Leia en de rebellen. Maar
die hebben het niet gemakkelijk,
er is een verrader onder hen. Leia
wordt in het nauw gedreven door
twee squadrons van het keizerrijk.
Bevat het verhaal de typische
Star Wars-sfeer en is er genoeg
spektakel? Ja! Is het verhaal nu
afgelopen? Nee! De volgende
cyclus wordt alweer opgestart met
De ruïnes van Alderaan, waarvan
het eerste deel tegelijk
uitkomt met dit verhaal.
En zo voort! (MK)
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