Aan het front
De Marne

Scenarioschrijver: Morvan, Jean-David; Striptekenaar: Kordey, Igor
1940, de Tweede Wereldoorlog is een feit ... Marvin Selcap, een Amerikaanse journalist raakt gefascineerd door
een propagandakrant van het Franse leger uit de Eerste Wereldoorlog. Vastberaden zoekt hij dan ook de
uitgever van ‘Aan het Front’ op, de intellectueel Blaise Boforlant. Deze leest snel de gedachten van de Amerikaan
en weet dat Marvin niet komt voor het gezeur van een oorlogsveteraan. Al snel komt het onderwerp Amaréo
Zamaï op de proppen. Deze koloniale spierbundel was hét gespreksonderwerp in de loopgraven, het voorbeeld
voor een hele generatie Franse soldaten, maar tegelijkertijd ook het toonbeeld van pacifisme. Marvin wordt
beloond voor zijn moeite. Alsof het gisteren was, verhaalt Blaise zijn verleden in de loopgraven aan de Marne ...
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Jean-David Morvan
Biografie:
Frans stripscenarist, geboren op 28 november 1969 te Reims (Marne, Frankrijk). Studeerde kunst aan Sint Lukas
te Brussel. Probeerde eerst als striptekenaar aan de kost te komen, maar realiseerde zich al snel dat zijn sterkte
lag in het vertellen van verhalen. Woont en werkt te Reims.
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Igor Kordey
Biografie:
Kroatische striptekenaar, geboren te Zagreb 1957. Tekenen, inkten en inkleuren doet hij meestal zelf. Covers
worden geschilderd. Hij start zijn loopbaan op de Franse stripmarkt bij ‘Les Humanoïdes Associès’, gaat dan in
Amerika werken voor ‘Dark Horse Comics’, ‘Marvel’ … om later terug te keren naar Frankrijk en de FransBelgische stripscene.
In onze bib:

De verborgen geschiedenis (reeks)
deel 1-2 en 6-26

Empire(reeks) deel 1-3
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Taras Bulba deel 1-2
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