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handjeklap

De Brokkenmakers was een geinige strip
uit de jaren 80. Tekenaar Christian
Denayer is nog steeds actief, en nog
immer tekent hij uiterst vermakelijk.
Op verhalen van scenarist/legende
Jean Van Hamme maakt hij
tegenwoordig de stripserie
Wayne Shelton, een soort ‘poor
man’s James Bond op leeftijd’. In dit
twaalfde deel No Return moet hij na
handjeklap tussen de CIA en de
belastingdienst vrijwillig de jonge vrouw
van een atoomgeleerde uit een zwaar
beveiligd dorp midden in Iran zien te
bevrijden. Het is niet altijd even realistisch
en coherent, maar goed getekend en met
veel actie en humor. (MK)
Wayne Shelton 12. No Return ((((
€7,50 dargaud

stripfies

Iedereen die meetelt in
Nederlands stripland heeft
een stripfie gemaakt, of
selfie zo je wilt. Van Franka
tot Olie B. Bommel en van
Agent 327 tot Roodhaar.
Maar Olga Lawina maakt
toch de meeste indruk. In
totaal zijn het er zestig.
Mocht je ze 'live' willen zien dan
moet je naar het Stripmuseum in
Groningen. Mocht je een van de
originele stripfies thuis aan de
muur willen hangen, hou dan
Catawiki.nl in de gaten. (KS)
stripfies ((( €9,95
don lawrence
collection

OOM LUCKY

De Daltons zitten weer eens in de
gevangenis wanneer het heuglijke
nieuws ze bereikt dat ze een klein
neefje blijken te hebben. Als ze
worden vrijgelaten om onder
toezicht van onze vriend Lucky
Luke het jochie op te voeden,
vergaat de lol ze al snel. MiniDalton blijkt een verwend rotjoch
dat alleen geïnteresseerd is in eten,
heel veel eten. En als ervoor dat
eten geroofd moet worden, prima.
Lucky heeft zijn handen vol en de
bewoners van het keurige dorpje
waar het gezelschap woont, zijn de
wanhoop inmiddels nabij. Er is
maar één iemand die dan nog orde
op zaken kan stellen: Ma Dalton.
I’m a poor lonesome... (ASH)
lucky luke - de oompjes dalton
((( €6,95 lucky comics

118

veronicamagazine.nl

