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op zoek naar opa
Billy Summer is een gelukkig man. Zijn vriendin is zwanger, hij staat op
het punt haar ten huwelijk te vragen én het huis van zijn dromen te
kopen. Dan stort alles in elkaar. Zijn oma, die hem opvoedde nadat zijn
ouders en zusje omkwamen bij een brand, overlijdt en zijn vriendin wijst
hem af. Gefrustreerd vertrekt hij naar Korea, waar na vijftig jaar
het lichaam van zijn opa is gevonden, een soldaat die
omkwam tijdens de Koreaanse oorlog. Tenminste, dat is
wat Billy denkt. Want eenmaal daar aangekomen is
niets meer wat het lijkt. Olivier Grenson tekende en
vertelde een meeslepend, mysterieus verhaal. (ash)
geen weg terug (((( €29,95 (HC) le lombard

femme fatale

De dandy Engelsman Byron Peck en zijn murmelende
bediende Hoggaard lopen de mislukkeling Tim Bishop
tegen het lijf terwijl ze het huis van Manolo Cruz in de
gaten houden. De karakteristieke Mexicaanse bandiet
Manolo heeft zojuist een trein beroofd en de fraaie
Margot de Garine ontvoerd. Tim wil Margot redden en
Hoggaard blijkt ook nog een appeltje met haar te willen
schillen. Ondertussen bladert mooie Margot in haar
drie dubbele agenda's. Gezellig niets-aan-de-handavontuur vol clichés die het leven zo leuk maken. (KS)
de engelsman die niet van vuurwapens houdt - 1. chili met
blauwe bonen ((( €16,95 (HC) silvester

doorzetten wordt beloond
Zeven Klonen maken zich in 2093 op om de leider van
de mensheid te doden. Zeven Klonen kunnen we
afficheren als een van de beste uit de reeks De Zeven.
De makers hebben het zich niet
gemakkelijk gemaakt. Her en der in
de galactische wereld worden
zeven verhalen opgestart.
Ondertussen speelt het verhaal zich
ook af in een fanatasiewereld,
waarin de zeven klonen geen
gezicht hebben. Ingewikkeld en
lastig te volgen, maar de
doorzettende lezer wordt
ruimschoots beloond. (MK)
Zeven Klonen (((( €16,95 (HC) silvester
202

veronicamagazine.nl

