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Den kåde kyk Jean Moebius Hent PDF Forlaget skriver: Den kåde kyk er en eftertragtet mand! Madame
Kowalsky vil have ham, men det vil æglederen også! Og for at gøre ondt værre så har vores helt forbrudt sig
mod loven ved at have en konstant erektion. Hvordan skal det gå vores helt og er det virkelig Major Grubert

in disguise! Aldrig i verdenshistorien har en stivert voldt så store problemer!
Note: Indeholder et forord og ekstra sider i forhold til den forrige udgivelse

Major Grubert var egentlig tænkt som en bifigur. Majoren optrådte første gang i ´majorens feriere´ som
egentlig var en parodi på franskmænd på ferie.

Historien var ikke nogen succes, som avisstribe, men som det tit er sket hos Moebius, fik figuren sit eget liv.
Tingene tog fart og Den hermetiske garage betragtes i dag som et af hans hovedværker under pseudonymet

Moebius.

Moebius:
Jean Henri Gaston Giraud 8. maj 1938 - 10 marts 2012. også kendt under pseudonymet Moebius. Som 18-årig

lavede han sin første egentlige
tegneserie. Hans talent blev spottet af Jijé, som tog ham under sine vinger og oplærte ham.

I 1962 starter han sammen med Charlier det, som blev hans gennembrud, nemlig serien ´Fort Navajo´ senere
kendt som ´Løjtnant Blueberry´.

Historien blev et kæmpe hit, og Giraud fik stjernestatus. I 1963 skabte Giraud pseudonymet, Moebius, i
magasinet Hari Kiri. Navnet blev synonymt med nytænkning og brud med traditioner. Sammen med

Jodorowsky skabte han ´Inkalen´, og han kreerede bl.a. karakterene Arzak og Major Grubert.

Hvor Tardi er superfransk, har Moebuis vovet sig mere ud på internationale eventyr og har bl.a. lavet ´Silver
Surfer´ sammen med Stan Lee,

og han har arbejdet sammen med Miyazaki. Desuden har Moebius været inden over en del film bl.a. ´Dune´
og ´Det 5. element´ af Luc Besson.

 

Forlaget skriver: Den kåde kyk er en eftertragtet mand! Madame
Kowalsky vil have ham, men det vil æglederen også! Og for at gøre
ondt værre så har vores helt forbrudt sig mod loven ved at have en
konstant erektion. Hvordan skal det gå vores helt og er det virkelig
Major Grubert in disguise! Aldrig i verdenshistorien har en stivert

voldt så store problemer!
Note: Indeholder et forord og ekstra sider i forhold til den forrige

udgivelse

Major Grubert var egentlig tænkt som en bifigur. Majoren optrådte
første gang i ´majorens feriere´ som egentlig var en parodi på

franskmænd på ferie.
Historien var ikke nogen succes, som avisstribe, men som det tit er
sket hos Moebius, fik figuren sit eget liv. Tingene tog fart og Den
hermetiske garage betragtes i dag som et af hans hovedværker under

pseudonymet Moebius.

Moebius:



Jean Henri Gaston Giraud 8. maj 1938 - 10 marts 2012. også kendt
under pseudonymet Moebius. Som 18-årig lavede han sin første

egentlige
tegneserie. Hans talent blev spottet af Jijé, som tog ham under sine

vinger og oplærte ham.

I 1962 starter han sammen med Charlier det, som blev hans
gennembrud, nemlig serien ´Fort Navajo´ senere kendt som ´Løjtnant

Blueberry´.
Historien blev et kæmpe hit, og Giraud fik stjernestatus. I 1963

skabte Giraud pseudonymet, Moebius, i magasinet Hari Kiri. Navnet
blev synonymt med nytænkning og brud med traditioner. Sammen

med Jodorowsky skabte han ´Inkalen´, og han kreerede bl.a.
karakterene Arzak og Major Grubert.

Hvor Tardi er superfransk, har Moebuis vovet sig mere ud på
internationale eventyr og har bl.a. lavet ´Silver Surfer´ sammen med

Stan Lee,
og han har arbejdet sammen med Miyazaki. Desuden har Moebius
været inden over en del film bl.a. ´Dune´ og ´Det 5. element´ af Luc

Besson.
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