“Matsuoka, het nieuwe label van Standaard Uitgeverij,
raapt een steek op die anderen hebben laten vallen.” (jbx)
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NERO
Nero-integraal
De Stallaert Jaren 2

T

oen in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen verscheen,
stelde geestelijke vader Marc Sleen zijn nieuwe medewerker Dirk Stallaert voor aan zijn lezers. Tien jaar lang zou
hij de avonturen van Nero in beeld brengen, terwijl Sleen zich
toelegde op de scenario’s. Tot aan het einde van de reeks in 2002
zou Stallaert 42 Nero-verhalen tekenen, die nu door Matsuoka
in een prachtige integrale worden verzameld.
Integrale 2 bevat 4 verhalen: Doe de petoe, De kolokieten, De hond van Pavlov en
De duivelsklauw.
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ASTRID IJSKOUD

mamette

Hoe je spoken verdrijft

DE GOUDEN JAREN

A

strid IJskoud heeft alles om gelukkig te zijn want haar
ouders zijn rijk. Schatrijk. Ze woont in een huis, zeg maar
gerust een paleis, dat boven New York uittorent. Alleen: ze
verveelt zich stierlijk en voelt zich eenzaam. Daarom trekt
Astrid van zodra ze maar kan op avontuur. Ze wil de wereld
ontdekken — en haar gouvernante en de butler van de familie
proberen te voorkomen dat dat niet uit de hand loopt. Overal
maakt ze vrienden — al loopt dat niet altijd van een leien dakje.
Astrid IJskoud is één van de beste kinderstrips van de voorbije jaren, voor de jeugd van 7 tot 77 jaar. Bedenker en tekenaar
Fabrice Parme geldt als één van de beste Franse stripmakers
van zijn generatie.
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hardcover, quadri
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M

amette is oud. Maar niet versleten. Ze heeft kinderen
en kleinkinderen, maar ook vrienden en vriendinnen
met wie ze vanop een bankje de gang van zaken in de grootstad
bekijkt en van commentaar voorziet. Met nostalgie en humor
slaat ze zich door het leven, en laat de mensen rond haar baden
in liefde en warmte. Nob (ook bekend van Dad) maakte met
Mamette een ontroerende, geestige en vooral heel mooie strip
over een bejaarde vrouw die haar mannetje staat in een drukke,
jachtige wereld, de gedroomde grootmoeder van iedereen die de
strip ooit gelezen heeft.
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