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pleister...
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Weegschaal. 3de decade. Treed 
uit de schaduw en stap in het 
daglicht. Dankzij jouw kleur, 
hemelsblauw, kun je een nieuw 
licht werpen op je verleden, 
vooral als het geassocieerd 
werd met middentonen zoals 
beige (tussen wit en bruin) en 
zandgeel (tussen oker en oran-
je). Een originele, sprankelende 
manier om opnieuw de controle 
te krijgen over je eigen verhaal. 

Katoen, linnen, elastaan … Al en-

kele maanden schieten de prijzen 

van de grondstoffen steeds verder 

de hoogte in. De gevolgen van die 

explosieve toename worden voel-

baar in de textielsector, die het al 

moeilijk had door corona en de Br-

exit, en kunnen ook impact hebben 

op de medische sector, die zich nu 

al schrap zet voor een enorme prijs-

stijging van kompressen, verban-

den en ander eerstehulpmateriaal.

HOROSCOOOP

Vanaf vandaag vind je in de 
boekhandel de ingekleurde 
versie van De sigaren van de 
farao, een van de hoogtepun-
ten uit het werk van Hergé. 
Het verhaal, vroeger gekend 
als Les Aventures de Tintin, 

reporter en Orient, verscheen 
vanaf 1932 als feuilleton in  
Le Petit Vingtième (de jeugd-
bijlage van de krant Le Ving-
tième Siècle). In november 
1934 kwam het dan uit als 
album, met de titel die we 
vandaag kennen. De intrige 
heeft alles weg van een avon-
turenroman. Talloze omzwer-
vingen en omwegen leiden 
Kuifje van Egypte naar India, 
tegen een achtergrond van 
drugssmokkel, spionage en 
mysteries waarin droombeel-
den en absurditeit samen-
komen. Enkele personages 
doen in dit verhaal hun in-
trede: agenten X33 en X33Bis 
die later de namen Jansen en 
Janssen krijgen. Dit exotische, 
kleurrijke verhaal is dus zeker 
het (her)ontdekken waard.

PRIJZIGE PLEISTERS

KLASSIEKER  
OP KOMST!

DE ONTDEKKING VAN DE EEUW, ÉÉN EEUW OUD
“Eindelijk buitengewone ont-
dekking gedaan in de vallei. 
Schitterende graftombe, nog 
volledig verzegeld.” Aanstaan-
de november vieren egyptolo-
gen uit de hele wereld, zowel 
liefhebbers als beroeps, de 
honderdste verjaardag van een 
ontdekking die de geschie-
denis van de mensheid op 
zijn kop zette: die van het graf 
van Toetanchamon. Het was 
de Brit Howard Carter die de 
tombe kon blootleggen op 26 
november 1922, tijdens inten-
sieve opgravingen in de Vallei 
der Koningen. Maar zeg niet 
zomaar ‘graf’ tegen deze schat 
van een onmetelijke rijkdom: 

de meer dan 5000 stukken die 
Carter liet opgraven, brachten 
de hele wereld in beroering. 
Die opwinding is nooit meer 
gaan liggen, want ook vandaag 

nog zijn talloze tentoonstellin-
gen over de hele wereld aan 
deze ontdekking gewijd; denk 
maar aan de expo die op 20 juli 
in Brussel zijn deuren opende.  
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WAGENS: EEN RODE BOLIDE IN EEN GROEN JASJE 

Alweer een retrofit, en helemaal raak! Lancia heeft de nieuwe 
Aurélia E.voluzione aangekondigd, de 100% elektrische versie 
van de legendarische Granturismo-sportwagen uit de jaren ‘50.


