GESTRIPT
voetbalmaffia

Een voetbalstrip maken is behoorlijk moeilijk. Hoe te ontkomen
aan dat voorspelbare einde dat de held in de laatste seconde het
winnende doelpunt van de finale maakt? Laat dat maar over aan
veelschrijver Stephen Desberg. In deze twee afsluitende delen van
de cyclus IR$ Team krijgt de Braziliaanse spits van FC Twente het
moeilijk omdat hij in de Champions League een goal kan maken,
terwijl de van tevoren afgesproken uitslag al is bereikt!
Wat gaat hij doen? De FIFA krijgt het ook
behoorlijk voor zijn
kiezen in deze geslaagde
misdaad/voetbalstrip. (MK)
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redactie Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

pittig Ding

In de reeks Xlll Mystery staat
steeds een ander personage
centraal dat een rol heeft
gespeeld in de eerste negentien
albums. Let wel: een bijrol,
geen hoofdrol. Dit keer is Betty
Barnowsky aan de buurt. De
pittige roodharige SPAD die een
oogje heeft op XIII. Dit verhaal
begint na de gebeurtenissen
van Rood Alarm uit de reguliere
serie. Betty gaat opnieuw de
jungle in. Het vliegtuig wordt
gekaapt en men valt in handen
van gedeserteerde SPADS onder
leiding van een oude bekende.
Een heerlijke actiestrip,
fantastisch getekend,
met leuke
verrassingen
en een
onvergetelijke
schurk:
Quinn!
(MK)
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pijlloos

Na zeven albums komt er een
einde naar de jacht op de pijl van
Nemrod. Hoe doe je dat? Het
antwoord is aan scenarist Bollée,
maar ook hij heeft niet genoeg
pijlen op zijn boog om alles even
soepel en fraai af te laten lopen.
De confrontatie tussen rijke
stinkerd Witzler, die inmiddels in
tijdnood begint te raken in zijn
jacht op die vermaledijde pijl, en
de onsterfelijke Morgan Shepherd
verdient daarentegen een
compliment. Al met al was De
pijl van Nemrod een vermakelijke
serie, maar of we er later nog met
waterige oogjes aan terugdenken
is twijfelachtig. (KS)
de pijl van nemrod 7. de nachten
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