Mad women

Hanco Kolk en Peter de Wit
hebben al jaren de lachers op
hun hand. Gilles de Geus,
Mannetje & Mannetje, Cor
Daad, Inspecteur Netjes en
natuurlijk S1ngle. Dit nieuwe
album van S1ngle bevat strips
die in 2012 in diverse kranten
hebben gestaan. Absolute
hoogtepunt zijn de Fifty tastes
of Thee-stroken. Peter de Wit
leert ons in We gaan u eens
lekker dood maken de pure
fun van het euthaniseren.
De humor is lekker
zwart, de dodelijke
grappen bijzonder
geslaagd. (KS)

s1ngle – love / we gaan
u eens lekker dood
maken ★★★★
€12,50 / €12,50
de harmonie

Weinig helden
Het Oostfront. Het woord alleen al roept beelden
op van onmenselijke kou, onbeschrijflijke gruwelen
en het genadeloze Russische landschap. Olivier
Speltens laat ons precies dat zien in De Russische
winter, het eerste deel van een vierluik. Jonge
Duitse soldaten worden op een lange, koude reis
naar het front gestuurd. Per trein, later zelfs te
voet. Ze worden belaagd door partizanen, de
sneeuw maakt alles onbegaanbaar en wie bij
min dertig na een tijdje al z’n vingers en tenen
nog heeft, mag zich gelukkig prijzen. En dan
moet voor deze jongens de oorlog nota bene
nog beginnen. Weinig heldenverhalen, veel
wanhoop. En die maakt diepe indruk. (ASH)

de hel van het oostfront
★★★★ €16,95 (HC) silvester

Verzamel
jij strips?
Dan is Catawiki de place to be.
Catawiki is ‘s werelds grootste
catalogus en veilinghuis voor
verzamelaars. Er zijn op de
website elke week maar liefst
drie stripveilingen. Onder de
hamer komen dan bijzondere
strips, maar ook stripcuriosa,
zeefdrukken en originele
tekeningen. Eind vorig jaar
wisselde een tekening van
Franquin (Robbedoes) voor

De Stripboekgeschenkdagen 2013
lopen van 1 tot en met 17 maart.
Bij aankoop van twee stripboeken
krijg je het exclusieve album Texas
Kid, mijn beste van Igor Kordey
cadeau. Je kan 9 en 10 maart op
De Stripdagen in Gorinchem je
stripboekgeschenk ook nog eens
laten signeren door Igor Kordey
zelf! Tot ziens in Gorinchem.

maar liefst ¤35.000 van eigenaar.
Alle kavels starten op ¤1, er wordt
gewerkt met een veilingklok en de
hoogste bieder aan het einde van
de looptijd is dus de winnaar.
Je kunt bieden op de stripboeken,
maar het is ook mogelijk om als
particulier strips te laten veilen.
Tijdens de stripdagen staat één
van de veilingen op Catawiki in
het teken van Willy Vandersteen.
Gedurende de veiling gaat onder
andere een bijzonder exemplaar
van het album Rikki en Wiske
onder de hamer. De stripveilingen
starten elke vrijdag en lopen af
op maandag-, woensdag- en
donderdagavond. Kijk op
www.catawiki.nl/stripveiling.
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combi toppers

Mocht Dodenrit naar
Monte Carlo ooit verfilmd
worden – waarom niet? –
dan hoeft er niet lang
gezocht te worden naar
een actrice die January
Jones kan spelen. Want
de actrice met dezelfde
naam, bekend van de serie
Mad Men, is blond, mooi
en Amerikaans. Toeval?
Dat dachten we niet,
dit heeft gewoon
zo moeten zijn.
Er gaan al geruchten...

