Aan het front
Verdun

Scenarioschrijver: Morvan, Jean-David; Striptekenaar: Kordey, Igor
Na het eerste deel (De Marne), waarin we een zicht kregen op het speelveld van het verhaal (een apocalyptisch
slagveld), duwt Jean David Morvan ons ditmaal op een nog erger speelpleintje van de generaals. Als je dacht dat
de veldslagen aan de Marne en de IJzer gruwelijk waren dan had je nog niets gehoord over de streek rond
Verdun. Op een paar maanden hebben een paar gekken, die toevallig generaals waren in zowel het Franse als
het Duitse leger, ervoor gezorgd dat daar een paar honderdduizend onwetende mensen het leven lieten. Het
merendeel van de slachtoffers wisten zelfs niet waarom zij daar waren. Het was geen ideologische oorlog zoals
de Tweede Wereldoorlog, maar echt een puur boven-onze-kop-conflict.
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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.
In onze bib:

Appoline : al 8 jaar verdwenen...

Nomad (reeks) deel1-8

Hercules ; 1
Het bloed van Nemeos

Tschai, de waanzinnige planeet
(reeks) deel 1-8

Konvooi (reeks) deel 0-12
Konvooi. De jeugdjaren van Nävis
deel 1-4

Robbedoes en Kwabbernoot ; 48,
50

Enzoverder
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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

Diosamante; 2

Keltos; 1

Taras Bulba deel 1-2

Texas kid, mijn beste

