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Tåge over Tolbiac-broen Jacques Tardi Hent PDF Forlaget skriver: En sigøjnerkvinde med hår sort som
ibenholt, en forhendværende betjent som vandrer rundt i Paris med et tomt blik samt en død anarkist, så er

scenen sat for vores parisiske detektiv, Nestor Burma.

Nestor Burma: »Har de aldrig hørt, hvad Frankrigs førstestrisser, Clemanceau, sagde? Den, som ikke er
anarkist som 16-årig, er en tåbe«"

Inspektør Fabre: »Tænk engang! Sagde Tigeren virkelig sådan... Tilføjede han så ikke også: ...men den, der
stadigvæk er anarkist som fyrreårig, er en endnu større tåbe?«

Nestor Burma: »Han sagde så meget, man må sortere det. Min frasortering er god nok!«

Dette er tredje bind i serien om Nestor Burma. Køber du de sidste to bind samtidigt, får du en gratis
samleboks med plads til hele serien (fire bind) af Tardi om mesterdetektiven Nestor Burma.

Bindet indeholder desuden et fyldigt forord af Léo Malet

Tardi - en pariser med stort P:
Jacques Tardi er født i Valence, Frankrig i 1946. Efter endt kunstuddannelse i Lyon og Paris startede han i en
alder af 23 med at lave tegneserier. Det tog ikke den talentfulde kunster lang tid at blive opdaget, og hans stil

har siden dannet skole.

Tardis forkærlighed for Paris og Første Verdenskrig har skabt nogle af de største klassikere indenfor den
europæiske tegneserieverden. Som han selv har udtalt »De fleste af mine tegnenserier foregår i Paris, det er,

fordi jeg elsker at tegne denne by.

Med sin kvindelige helt Adèle Blanc-Sec i ´Adèles ekstraordinære oplevelser´ viste han allerede tidligt, at
han ville gå sine egne veje, når det gælder en god kriminalhistorie. Tardis adaptioner af en af Frankrigs største
krimiforfattere Léo Malet om detektiven ´Nestor Burma´ har indbragt ham adskillige priser, og han betragtes

med rette som en af Frankrigs største nulevende tegneseriekunstnere
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fyrreårig, er en endnu større tåbe?«

Nestor Burma: »Han sagde så meget, man må sortere det. Min
frasortering er god nok!«
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Jacques Tardi er født i Valence, Frankrig i 1946. Efter endt

kunstuddannelse i Lyon og Paris startede han i en alder af 23 med at
lave tegneserier. Det tog ikke den talentfulde kunster lang tid at blive

opdaget, og hans stil har siden dannet skole.

Tardis forkærlighed for Paris og Første Verdenskrig har skabt nogle
af de største klassikere indenfor den europæiske tegneserieverden.
Som han selv har udtalt »De fleste af mine tegnenserier foregår i

Paris, det er, fordi jeg elsker at tegne denne by.

Med sin kvindelige helt Adèle Blanc-Sec i ´Adèles ekstraordinære
oplevelser´ viste han allerede tidligt, at han ville gå sine egne veje,
når det gælder en god kriminalhistorie. Tardis adaptioner af en af
Frankrigs største krimiforfattere Léo Malet om detektiven ´Nestor
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