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BEDREIGING: 

Lady X
(Jane Hamilton)

“Die heks is verdraaid bijdehand!” Buck

Danny durft het niets eens luidop te zeg-

gen wanneer Lady X hem weer komt

bedreigen in de loods waar zij hem gevan-

gen houdt. Hij kan zijn bewondering voor

de vliegenierster ook niet wegdrukken. Per

slot van rekening is zij “een der grootste

vliegeniersters die ik ooit heb gekend!” 

De Amerikaanse Jane Hamilton alias Lady X

was ooit een veelbelovend testpilote die als

enige vrouw ooit de geluidsbarrière door-

brak. Gezwicht voor het geld nam ze de

leiding van een machtige, internationale

spionageorganisatie die inlichtingen ver-

strekt aan de meestbiedende, zelfs voor de

Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog

(waarbij ze het aanlegde met een Japanse

admiraal). Werk heeft ze zat, maar Buck

Danny en zijn eskader jachtpiloten op

 Target Zero maken het haar knap lastig. Zij

leeft maar voor twee dingen: het geld en de

ondergang van Buck Danny voor wie ze

zich als een ware nemesis ontpopt. In deel

17, het album waarin Lady X haar identiteit

aan Buck Danny bekend maakt, probeert

ze de rechtschapen piloot om te kopen

(het is meewerken of sterven), maar daar

is hij te vaderlandslievend voor. 

Bucks bewondering maakt snel plaats voor

verschrikking als hij haar wreedheid leert

kennen. Ze draait er haar hand niet voor

om om handlangers op te offeren tijdens

een drieste actie op de luchthaven van

 Fairbanks. Ze boet voor haar misdaden

door met haar vliegtuig in zee neer te

 storten. Een opluchting, maar onkruid

 vergaat niet, al zeker geen personage van

het kaliber van Lady X.

Lady X is een knappe blondine — later een

fatale brunette — over wie al werd gepraat

in deel 16, GEVAAR IN HET NOORDEN. Pas in

deel 17 was ze ook te zien. Naar eigen

zeggen baseerde scenarist Jean-Michel

Charlier het personage op de Duitse test-

pilote Hanna Reitsch op wie Martin

Lodewijk zich ook al baseerde voor Dritta

Reich, de aarstvijandin van January Jones.

In GHOST QUEEN, deel 40 in de reeks en het

laatste album dat Victor Hubinon tekende,

legt ze zelf aan de lezer uit waarom ze

ervoor koos om voor spionne door het

leven te gaan. 

SCHURKEN&FEEKSENTOP 19

(Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

Ha ha ha... Buck Danny
ontloopt me niet! 
Als hij nog niet verkoold
is dan vliegt hij over 
drie minuten met 
deze keet in de lucht!”
Buck Danny stookt een vuurtje in de loods waar Lady X
hem opgesloten houdt, maar dat vindt de spionne niet
erg. Goed opgeruimd, vindt ze.
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