


Spannend, een nieuwe serie!  

MacGuffin & Alan Smithee zijn twee zeer geheime agenten in 
dienst van een internationale organisatie. Ze laten de swingende 
jaren zestig herleven vol minirokjes, flower power en heel veel mojo. 
Het Canadese auteursduo Michel Viau en Ghyslain Duguay zijn 
inmiddels druk bezig met het vierde album... 
wat betekent dat uitgeverij Hum! er nu al drie Ready to Rock heeft. 
Deel 1 van deze reeks verschijnt medio juni. 

Deze proloog is een introductie op het eerste avontuur. 
Geen preview dus, want dit verhaaltje komt niet in ’t album.

Yeah Baby!
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Geef je over! 
Je bent 

omsingeld!

Koka, Japan.-

Pak 
aan!

Umpf!

Made in 
Japan?!?

URGHL!

argl!
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AUW!

YATTA!
slik!

Miss 
MacGuffin?

Telefoon 
voor u, Miss 
MacGuffin!

Pfff!

ja?

Hmmm… 
Tahiti?

Nu meteen?

Oké!

Ik moet gaan. 
Tot de volgende 
keer, jongens!

’t Waf 
gevellig, miff 
MacGuffin!



Parijs, 
op datzelfde 
moment…

Donders!

Snel! Hij is via
 het dak gevlucht!

 Hij mag niet 
ontsnappen!

Eén 
verkeerde

 stap…

… en ik lig zes 
verdiepingen 

lager…

dekselse
donders!

hop!

… als een 
geklutst ei op 

straat!



Zeg, Coco, naakt is 
uit hoor! Vandaag 
de dag schilderen
 ze blikken soep! 

Oeps! 
Sorry!

Daar is-ie…
Nu heb ik ‘m!

Eruit!
Barbaar!
Fascist!
Nozem!

Je kunt 
geen kant 
op, rotzak!

Kittig ding, zeg. 
Die laat zich 

niet makkelijk 
pakken!

Hier is uw 
vlooienbaal, 
grootmama. Oh, m’n kleine Winston.

Kom maar bij mama! 
Die gemene Smithee 
heeft je toch geen 
pijn gedaan, hè?

Goed. Lloyd is hier 
met een nieuwe missie 
voor je. Je vertrekt 
onmiddellijk naar 

Tahiti!

tahiti?



Ia ora na!*

* Welkom!

Kop dicht! 
Naar die 

motor daar.

Hartelijke 
ontvangst!

Papeete, het 
vliegveld 
van Tahiti.

Geen geintjes, Alan 
Smithee, of ik schiet! 
Je gaat met me mee, 

heel rustig.

Hoezo, 
‘nee’?

Handboeien om, 
Smithee, jij gaat 
in de zijspan!

Volgende keer niet 
je gebruikelijke 
parfum opdoen!
Fragans feminae, 
         lieve schat, 
        fragans feminae!* 

Speelkwartier 
is over, 

MacGuffin!

nee.

Damn it!
Maar… hoe 
heb je me 
herkend?

Lanvin Arpège.

* vrouwenluchtjes!



Waar gaan 
we naar 

toe? niet ver. Ik 
heb een faré* 

gehuurd, 
aan de kust.

Heb je 
het dossier 
gelezen?

Wat denk je zelf, 
na een vlucht van 
22 uur? Ik ken ‘t 

zowat uit m’n hoofd!

* Tahitiaans huis.

Ha, ha… ik durf 
te wedden dat je 
het in het latijn 
hebt vertaald!

WE ZIJN ER!

Gelukkig maar! 
Mijn nieren overleven 
deze schokbrekers 

geen minuut langer!



Jouw kamer is aan die kant. kleed 
je maar om, je ziet er uit als een 
belastingconsulent… da’s geen 
gezicht in een belastingparadijs! Ik ga me even 

opfrissen!

Schattig huisje, 
en zo gezellig!

 
helemaal naar 
je eigen smaak 
ingericht, zie ik! 

Gelukkig 
heb ik m’n 

zonnebril nog. 

Mijn God, geen 
idee wie deze shirts 

ontwerpt... wat 
een felle kleuren! 

Nog een geluk dat 
ik wat lokale mode 
op het vliegveld 

heb kunnen kopen.

Belastingconsulent?! 
Pfff, wat weet zij van 
mannen met stijl?

Daar moet je 
van profiteren!

Niks mis met een missie 
op een tropisch eiland. 
Het lijkt wel vakantie!

wat ben jij nou aan ’t doen, 
Smithee? We hebben de basis 
van de Sovjets ontdekt, we 
vertrekken onmiddellijk!

Ik hoorde dat-ie 
altijd in ’t zwart 
gekleed ging…

Misschien ’n 
nieuw soort 
camouflage?

Hoe het MacGuffin en Alan Smithee op de geheime sovjetbasis en daarna verloopt... LEeS HET IN: 

medio juni in de winkels!



* Speciale Sectie voor Stiekeme Staatszaken 
  en Supranationale Spionage-activiteiten. 

Geboren in Edinburgh, 1949. Polokampioen en expert in oosterse 
vechtsporten. Op zestienjarige leeftijd gerekruteerd bij de S6, * 
zeer tegen de wens van haar ouders Lord Alabaster MacGuffin 
en Lady Rosamund. Aldus werd ze de jongste agent ooit bij deze 
zeer geheime dienst.

Achter deze op het oog onschuldige jongedame gaat een pittige 
tante schuil. Gedreven, slim, een expert op diverse wapens, tot in 
perfectie getraind om iedere tegenstander te overmeesteren 
(liefst na een stevig pak rammel). Buiten diensttijd heeft ze 
bijzondere aandacht voor droge witte wijn, minirokjes en
discotheken.

Niemand kent haar voornaam. Vrienden noemen haar ‘Mac’.
Vijanden noemen haar... levensgevaarlijk!

MacGuffin
Dossier

orders?
het zijn altijd
 de volgzame

types…

nog
één keer 
draaien
en dan…

DEZE LA ZIT OP SLOT!



Geboren in Belleville, Parijs, 1933. Zijn militaire dienstplicht bracht hem 
naar Indochina en Algerije. Agent bij de SDECE *, waar hij terroristen van 
de OAS ** bestreed. Onder een waas van geheimzinnigheid verlaat hij 
plotseling de Franse geheime dienst, waarna hij korte tijd later als 
geheim agent opduikt bij de S6 onder de naam Alan Smithee.

Avonturier voor de buitenwereld, gentleman voor intimi. 
Pienter, denkt goed na voordat hij tot actie overgaat en weet zijn 
tegenstanders met een minimum aan middelen uit te schakelen. 
Houdt niet van technische snufjes en geeft de voorkeur aan klassieke 
opsporingsmethodes.

Deze intellectueel vermoeit z’n collega’s met Latijnse citaten en 
brengt z’n avonden door met het verzameld werk van Seneca 
onder het genot van een kopje verse Bai Mu Dan thee.

Alan Smithee
Dossier

 *   Franse inlichtingendienst voor buitenlandse zaken (1944 – 1982).
**  rechts-extremistische terreurorganisatie, gericht tegen de 
      onafhankelijkheid van Algerije.

een stukje appel in 
het verkeerde keelgat 
geschoten, lijkt het! 

alle
donders!

trouwens, mac, in dat
pakje lijk je wel wat op
een heerlijk geurende
dennenboom! eentje

van een jaar of drie…

aaHH!
Geef je over! 

Je bent 
omsingeld!

en weer
een klus

geklaard! 



Haar herkomst is onbekend. ‘GrootMama’ is de codenaam van de 
directeur van de S6. Ze leidt haar organisatie met ijzeren hand.

Onaantastbaar maar fragiel, en zonder gevoel voor humor, 
vertrouwt ze met tegenzin delicate missies - dat wil zeggen, 
opdrachten die niet op diplomatieke wijze opgelost kunnen 
worden - toe aan het duo MacGuffin en Alan Smithee. 

Als de onvermijdbare uitglijders van haar ongedisciplineerde 
agenten haar te veel worden, vindt ze rust bij haar kat Winston, 
vernoemd naar een oude jeugdliefde, en voor Alan Smithee tevens 
een nachtmerrie op pootjes.  

GrootMama
Dossier

en waar stuurt
u ons ditmaal

naartoe,
grootmama?

andere eilanden,
jongedame,

naar…

ondanks jullie strapatsen zijn we er in geslaagd 
professor noths en z’n atoomgeheimen veilig

te stellen en zit valdès achter slot en grendel. 
alle buitenlandse agenten zijn het land uitgezet, 

opgeruimd staat netjes!

jullie opdracht was toch duidelijk: professor noths
en zijn plannen op discrete wijze onderscheppen,

dat wil zeggen zonder schietpartijen, achtervolgingen
en paniek op het expoterrein. het was dus niet de

bedoeling jullie persoonlijke vete met majoor bröski
en señorita valdès in het openbaar uit te vechten!

kreeg hij toch 
wroeging?

maar natuurlijk?
denken jullie soms
dat ik een ouwe

vrijster ben? dat ik 
niet weet hoe je een
man moet verleiden?



Geboren in Saint-Michel de Bellechasse, Canada, 1945. 
Alfred Morisset is sinds 1965 verbindingsofficier van de S6 in Montreal. 
De opdracht bij de wereldtentoonstelling van 1967 is z’n eerste grote 
operatie. Een groentje nog, maar vol goede moed, compenseert zijn 
gebrek aan ervaring met een gezonde dosis enthousiasme, wat 
jammer genoeg niet altijd begrepen wordt door z’n collega’s.

Werkt bij voorkeur keurig volgens de regels. Liefhebber van 
spionageromans en –films, heeft het volste vertrouwen in 
moderne gadgets, het liefste die uit de laboratoria van S6 zelf.

Doet zijn uiterste best een goed figuur te slaan in aanwezigheid 
van zijn grote voorbeeld, Alan Smithee. Daarentegen raakt de 
jonge Freddy geregeld de kluts kwijt als agent 
MacGuffin voor z’n neus staat. 

Freddy Morisset
Dossier

de codenaam van onze directeur is groot-
mama, niet grootmoeder. dus grootmama 
verwacht dat wij je de fijne kneepjes van

het vak zullen bijbrengen, junior?

slik!
da’s dan 20
cent… plus
de fooi

natuurlijk!

pssst! 
jullie!

oh! daar
gaat-ie!



De firma list en bedrog, dat is in het kort de omschrijving van 
majoor Yuri Brösky. Gaat over lijken om z’n doel te bereiken. 
Nam tijdens de Tweede Wereldoorlog als Sovjet-soldaat deel aan de 
Slag om Berlijn. Dankzij enkele vervalste documenten krijgt hij na 
de oorlog diverse onderscheidingen en de rang van luitenant, 
terwijl hij in werkelijkheid vooral de latrines van zijn regiment 
schoonmaakt. Bedreigingen, chantage en verraad loodsten hem 
probleemloos naar de hoogste regionen van het rode leger.

Toen de Koude Oorlog eenmaal een wig dreef tussen de 
voormalige bevrijders van oost en west, werd hij gerekruteerd 
door de KGB, waar hem dubieuze missies worden toevertrouwd 
om de suprematie van de Sovjetunie aan de wereld te tonen.

Yuri Brosky
Dossier ..

nu is 
’t mijn 
beurt!

stop, smithee!
geef dat buisje

terug, anders gaat
’t net als in dat

liedje “bang, bang”!

leuk dat we
elkaar weer
tegen komen,

agent macguffin.



De term ‘femme fatale’ is haar op ’t lijf geschreven. 
Geboren in Cienfuegos, Cuba, 1939. Afgestompt door de enorme 
corruptie in haar land, vecht Valdès in 1959 mee in de vrijheidsstrijd,
zij-aan-zij met Fidel Castro en Che Guevara. Ze is zo toegewijd aan 
de revolutie dat ze alle inwoners van een dorp, verdacht van heulen 
met dictator Batista, laat vermoorden. De prille Cubaanse regering 
ziet een uitwisselingsprogramma met de Sovjetunie als een
mooie gelegenheid om deze bloeddorstige idealiste te lozen. 
 
Onder toezicht van de KGB bekwaamt Valdès haar talenten tot 
een perfecte moordmachine. Ze trekt de aandacht van majoor 
Brö sky, die haar onder zijn hoede neemt. Sindsdien vergezelt 
Valdès hem bij diens dubieuze geheime missies. Haar rol in 
de moord op president John F. Kennedy is nooit opgehelderd.

Renate Valdès
Dossier

ze vluchten!
SNEL! ZET
DE ACHTER-
VOLGING IN!

dit wordt je ritje
naar de eeuwigheid,

schoonheid! 

genoeg!

ik ga de majoor
waarschuwen.



Zeer geheime agenten van de S6.

Eerste album! 

64 pagina’s softcover € 9,95. 
Gelimiteerde ‘beurseditie’ bij de uitgeverij, 
hardcover met linnen rug en ex-libris € 29,95 
(reserveren aanbevolen! - info@uitgeverijhum.nl)
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