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geniale truc

Enige tijd geleden bespraken we hier de fantastische
graphic novel van Nicolas de Grécy voor en over het
Parijse museum het Louvre. We waren flink onder de
indruk. Dus de verwachtingen zijn flink gespannen als
we zijn nieuwste, Dagboek van een spook, openen.
Tekenaar Nicolas is naar het Japanse Nagoya gevlogen
ook al haat hij vliegen. Zijn manager
zal snel volgen. Ze gaan op zoek naar
een poppetje voor een commerciële
opdracht. De truc die De Grécy
vervolgens uithaalt is geniaal, de
schets voor het poppetje is voor
iedereen te zien. En het arme ‘ding’
schaamt zich dood, want hij lijkt nog
nergens op. De Grécy doet waar hij goed
in is; hij dwingt de lezer zijn fantasie aan te spreken,
om die vervolgens nog wat op te rekken. (KS)
dagboek van een spook (((( €27,90 scratch
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Nee: zo mooi als de serie XIII was
in de eerste vijf albums, zo wordt
het niet meer. Maar de nieuwe
tekenaar Iouri Jigounov heeft de
stijl en de techniek van William
Vance goed onder de knie
gekregen. De boodschap van
de martelaar is weer een fijn
door Yves Sente verteld
thrillerverhaal, dat zich, hoe leuk:
afspeelt in en rond Leiden. De
mooie studente Annika (met
roze haar!) helpt onze held met
geheugenverlies op zoek naar
een geheime boodschap van een
celmaat van zijn vader. Een hoop
schurken en helaas ook een
paar onschuldige Nederlandse
slachtoffers leggen het loodje in
deze strakke thriller. (MK)

De stad Guangzhou wordt in 1801
door de genadeloze piraat Zheng
Yi Qui overvallen. De prostituee
Shi Xiu is zo’n beetje de enige die
het hoofd koel houdt en ze zorgt
er dan ook voor dat het luxe
bordeel waar ze werkt gespaard
blijft. Ze weet Zheng Yi Qui
te overtuigen, of eigenlijk te
betoveren met haar lichaam,
wijsheid en fysieke kracht. Hij valt
als een blok voor haar. Oog in oog
is het eerste van vier delen en is
zeer zeker interessant. Over de
inkleuring zijn hier de meningen
verdeeld, maar wat vaststaat is
dat tekenaar Wu Qing Song de
meeste aandacht voor zijn
hoofdrolspeelster heeft. (KS)
Shi Xiu - koningin der piraten 1. oog
in oog ((( €8,95
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books
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