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Zaki en Michaël Vincent flikken het weer
Op woensdag 12 oktober verschijnt
Code 17 houdt geen steek, het tweede
album van de stripreeks rond de Gentse
ﬂikken. Daarin brengen scenarist Zaki en
Michaël Vincent Bruce en zijn collegaﬂikken in een stekelig parket.
Flikken 2, Code 17 houdt geen steek
Ballon Comics, softcover, 48 pagina’s, € 5,95
Scenario: Zaki / Tekeningen: Michaël Vincent

Code 17 houdt geen steek
In Gent woedt een golf van autodiefstallen, ‘Code 17’ in politietaal,
telkens van peperdure en goed beveiligde luxeauto’s. Met een gloednieuw ultramodern trackingsysteem maken de ﬂikken zich sterk
dat ze de dieven een halt kunnen
toeroepen. Alleen, drie keer na elkaar valt het signaal van de gestolen
auto’s ineens weg en verdwijnen ze
van de radar. In een poging om een
van de auto’s tegen te houden, raken Jimena en Andrea betrokken in
een zwaar ongeluk.

Tourette, Tommelinge!
Terwijl Jimena herstelt in het ziekenhuis, mag
Andrea – die er gelukkig alleen maar enkele
schrammen aan heeft overgehouden – het
even rustiger aan doen. Ze krijgt een ‘zacht’
klusje: een bende jongens opsporen die
Marie pesten, een meisje met het Tourettesyndroom. De meid is een getalenteerde
hobbyfotografe met een voorliefde voor mooie
en dure auto’s. Zorgen haar kiekjes voor een
doorbraak in de autodiefstallenzaak? Bovendien blijkt ook de diefstal van de bijenkasten
van een ex-ﬂik een stekelige kwestie.

Flikkenstrip gaat door op zijn elan
In dit tweede album
van ‘Flikken’ – precies
een jaar na Bruce en de
maraboes – proberen
Bruce en zijn collega’s
van de Gentse politie
de angel uit de zaak te
halen. Gentenaren Zaki
– Jackie Dewaele op zijn
papieren – en Michaël
Vincent, het auteursduo achter ‘Flikken’, gaan in dit tweede album
door op hun elan. Duizendpoot Zaki schreef
een spannende plot met enkele verrassende
wendingen en knap in elkaar gevlochten verhaallijnen. Hij werkte ook nauw samen met de
Tourettevereniging België om het personage
Marie zo waarheidsgetrouw mogelijk over te
laten komen. Zaki’s scenario is een kolfje naar
de hand van tekenaar Michaël Vincent die zijn
talent andermaal kan uitspelen in overtuigende actiescènes en sprekende tronies.

Gent in een glansrol
De stripreeks ‘Flikken’ is het resultaat van een
publiek-private samenwerking tussen uitgeverij Ballon Media en de vzw Amigo, de vriendenkring van Politie Gent. Van de Vooruit over ’t
Zuid tot de Korenmarkt: ook nu speelt de Stad
Gent met een rits herkenbare locaties en lokale
persoonlijkheden een glansrol in het verhaal.

Info en beelden?
Meer weten over ‘Flikken’, de personages en de auteurs?
Op www.ﬂikkenstrip.be vindt u heel wat extra informatie.
De cover en uittreksels van de strip?
Op ftp.ballonmedia.com plukt u ze uit de map ‘Flikken’
(login én wachtwoord: GuestPers).
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