redactie Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

GESTRIPT
HERMANN IS EEN HELD!
Een paar weken geleden lazen we Terug naar Congo van Hermann, en
nu worden we verrast door Station 16. De Belgische tekenaar is 75
jaar, laat de scenario’s schrijven door zijn zoon Yves, maar staat nog
steeds op eenzame hoogte. Een normaal mens is al tien jaar met
pensioen en doet het rustig aan, maar Hermann heeft er zo veel
plezier in dat zijn productie de laatste jaren juist omhooggaat. Station
16 gaat over het pooleiland Nova Zembla (bij ons wel bekend), waar
de Sovjets jarenlang kernproeven deden.
Een groep soldaten ondervindt
daar jaren later nog ernstige
nadelen van. Mysterieus,
actierijk en uiteraard
fantastisch getekend.
Hermann is een held!
(MK)
station 16
(((((
€18,95 le lombard

liefde & oorlog

doe-het-zelf
dandy

Kunstacademiestudent Van Raffe
wordt verlaten door zijn vriendin
en besluit zichzelf opnieuw uit
te vinden: hij wordt dandy.
Wijn drinkend en schrijvers
citerend probeert hij uniek te
zijn. Dat klinkt inderdaad net
zo vermoeiend als het is.
Ongetwijfeld ontgingen
uw recensent de ironie en
gelaagdheid. Hoogtepuntjes
zijn het moment dat de
bijdehante Van Raffe
met zijn zelfingenomen
kunstdocenten afrekent
en ze in vertwijfeling
achterlaat. En de cover
natuurlijk. (ASH)
zonder filter (((
€24,90 oog & blik /
de bezige bij
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Terwijl koningin Blanche haar
Schemerrijk probeert te redden
wordt ze door familie en bond
genoten keihard genaaid. Bij toeval
stoot ze op het lichaam van haar
doodgewaande geliefde Maldoror,
prins van het Rijk der Duisternis.
Haar kus doet hem ontwaken. En
de liefde spat vervolgens
van de pagina’s. Samen
gaan ze de strijd aan
tegen het kwaad. Met
de niet geheel vrijwillige
hulp van de kleine
gifmenger, Horibli.
Het zal geen
geheim zijn dat
we fans zijn van
tekenaar Munuera
en helemaal in
combinatie met
inkleurder Sedyas.
Deze Spanjaard
doet fenomenale
dingen met kleuren en
tinten. (KS)
betoveringen - boek 2
((((
€9,50 dargaud
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