Moeder oorlog
Deel 2

Scenario: Kris / tekenaar: Maël
Januari 1915, in de streek van Champagne. Reeds zes maanden is Europa in de ban van vuur en bloed. Reeds
zes maanden maakt de oorlog duizenden doden per dag. Maar op deze plek aan het front zijn de lichamen van
drie vrouwen schijnbaar belangrijker dan de oorlog. Roland Vialatte, luitenant van de politie, leidt het onderzoek
op verzoek van kapitein Janvier. Een vreemd onderzoek, omwille van de slachtoffers, omwille van de loopgraven
… Op 8 januari verliest sectie Peyrac tweederde van zijn soldaten in de strijd. Zelfs al waren het ordinaire
criminelen die vanuit de gevangenis naar het front gestuurd werden, korporaal Peyrac Gaston houdt van deze
kinderen. Het kan hem niet schelen wat ze in hun verleden hebben gedaan, zijn enige doel is hen levend te
houden. Dus als Vialatte en Janvier zijn mannen beschuldigd van de gepleegde misdaden, brengt dat hem aan
de rand van de waanzin…
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Scenario: Goret Christophe
Pseudoniem: Kris
Biografie:
Christophe Goret werd geboren in Brest op 4 September 1972. Na zijn studies geschiedenis werkte hij eerst als
barman en boekenverkoper. Hij laat daarna een carrière als leraar links liggen om zich geheel op zijn passie als
stripscenarist te werpen. Hij werkt samen met Obion, Éric Davodeau en andere grote namen uit de Franse
stripwereld. Zijn debuut, ‘De deserteur’, verschijnt bij Delcourt. De volgende stripreeksen verschijnen bij
Futuropolis. Hij werkte ook mee aan een verstripping van de gedichten van Arthur Rimbaud.
In onze bib :

Van Praag naar Tcheliabinsk
Svoboda! : Rusland, 1914 - 1920 ; 1

En waarom niet de hel...
De wereld van Lucie; 1

Onheilsnacht
De deserteur ; 1
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Tekeningen: Martin Leclerc
Pseudoniem: Maël
Biografie:
Hij is een Franse striptekenaar geboren op 24 april 1976 te Grenoble. Tijdens zijn jonge jaren hield hij zich vooral
bezig met het kopiëren van ‘Lucky Luke’ verhalen. Hij studeerde aan de ‘Sciences Po’te Grenoble en zette het
fanzine Youkaïda op poten. Hij woont sinds 2000 in Parijs waar hij een dubbelleven leidt. Hij is enerzijds
leadzanger van een folkrock groep HitchcockGoHome!, en werkt anderzijds als striptekenaar onder het
pseudoniem Maël.
In onze bib :

De inkt van toen
Collectie Vrije vlucht

Miltons dromen (2 delen)
Collectie Vrije vlucht

Het verheven licht
Collectie Zwarte loge. Tamino; 1

