GESTRIPT
Verbetering!
Wij volgen de verschillende
afsplitsingen van de reeks Thorgal
met argusogen. Het vierde deel van
Kriss van Valnor, de gevallen medestrijdster
van Thorgal, leek ons nogal haastig getekend.
Dat wordt in dit vijfde deel goedgemaakt. Giulio
de Vita ontwikkelt een meer eigen stijl en dat
komt vooral de actie ten goede. Halverwege
vindt de eerste grote veldslag plaats en
de rivier de Raheborg kleurt rood van
het bloed. Kriss van Valnor laat zich
weer van haar duistere en hebberige kant zien, en
de boogschutster wil koste wat kost het gouden
zwaard van de christelijke keizer Magnus
bemachtigen. Game on! (MK)

redactie Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

Kriss van Valnor 5: Rode Raheborg ((((
€7,50 le lombard

vriendendiensT

In het voor- én het nawoord
wordt heel erg duidelijk dat
Crisse en Pena heel graag wilden
samenwerken aan dit album.
Zodoende duurde het drie jaar
voor dit album naar de drukker
kon. Crisse verzorgt uiteraard de
tekeningen van deze sprookjescross-over en Pena neemt de
waanzinnige inkleuring voor zijn
rekening, maar slaat af en toe
een beetje door in het gebruik
van effecten. Tinkelbel belandt,
op zoek naar Peter Pan, via een
boek in Wonderland. Daar
ontmoet ze Alice en samen
speuren ze naar de uitgang, maar
er zijn een hoop snode types die
dat proberen te voorkomen.
Sprookjes blijven boeien,
vooral op deze manier. (KS)
tinkelbel in wonderland
(((( €16,95 dark
dragon
books

ONLUST

Bijna 500 bladzijden lang doet Ulli
Lust in het vrijwel overal bejubelde
Vandaag is de laatste dag van de
rest van je leven verslag van de reis
die ze als 17-jarige punker maakte
door Italië. Samen met vriendin Edi
lift, bedelt en neukt ze zich een
weg van Wenen naar Sicilië. Op
zoek naar avontuur, vrijheid,
zichzelf, geef er maar een naam
aan. Het is een schokkend, soms
boeiend verhaal. Maar het is ook
veel te lang en na de zoveelste
traumatische ervaring met een
behulpzame man die achteraf een
hufter bleek, wordt het moeilijk
nog sympathie voor Ulli te voelen.
Ga dan naar huis!, denk je als lezer
al gauw. (ASH)
vandaag is de laatste dag van
de rest van je leven ((
€29,90 uitgeverij scratch
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