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TORPEDO 1936
Af Enrique Sanchez Abuli og 
Jordi Bernet
(opstillet under Sanchez)

Torpedo 1936 er en spansk serie, der 
oprindelig er skabt tilbage i 80'erne. Nu 
genudgivet i store lækre samlebind. Den 
følger Luca Torelli, der er en afstumpet 
og kynisk lejemorder i New York Citys 
voldelige gangstermiljø, i tiden lige efter 
Depressionen. 

Det er gennemført grumt og grimt! Klas-
sisk krimi, med et twist af punk. Mænd 
er ofte kriminelle, men altid nogen dum-
me svin. Kvinder er smukke og lever af 
deres udseende. Heldigvis er skæbnens 
ironi også en spiller i Torpedo 1936, og 
det er en trøst, at grumheden ikke altid 
vinder. En stærk sag.

VEJEN TIL VALHAL
Af Nicolas Pothier og Marc Lechuga
(opstillet under Pothier)

Vikingerne fryser, samtidig med at deres 
hjemegn er truet af en vulkan i begyn-
dende udbrud. Så de drager ud for at 
finde nyt land at emigrere til. 

Det hele fungerer på to planer, hvor du 
både kan læse en underholdende 
ramasjang-historie, men også dykke 
ned i de dybere lag, der drager en lang 
række paralleler til nutiden. Det bliver 
næsten helt Goscinny'sk flere steder. 

Tegningerne har masser energi, replik-
kerne er overraskende og sjove, og 
handlingen gør ting du ikke lige gætter 
dig til. Stærkt underholdende humor-/
fantasyserie, foreløbig udgivet i tre bind.



NATACHA
Af Francois Walthery m.fl.
(opstillet under Walthery)

Natacha er alle tegneserielæseres ynd-
lingsstewardesse. Nu genudgivet i lækre 
samlebind, der udover tegneserierne 
også indeholder mængder af stærkt 
underholdende ekstramateriale, bl.a. om 
Natacha i Danmark.

Historierne om Natacha og hendes side 
kick Walter er stadig energi, spændstig-
hed og action så det vil noget. Walthery 
er en tegner ud over det sædvanlige. 
Skolet hos Smølfernes far Peyo, og en 
europæisk superstar i mange år. 

ROBERT SAX
Af Rodolphe og Louis Alloing
(opstillet under Rodolphe)

Robert Sax er en krimiserie, der foregår 
i Belgien i slutningen af 50'erne. Det er 
en klassisk krimihistorie, tegnet i klassisk 
stil. Stemningen er trykket, og sceneri-
erne er usædvanligt lækre. Præcis som 
det skal være med en god krimihistorie.

Værkstedsejeren Robert Sax bliver 
hvirvlet ind i spændende historier om 
spionage og mord. Det er set før, men 
ikke så tit set udført så fermt som her.



SHI
Af Zidrou og José Homs
(opstillet under Zidrou)

En af de sidste par års allerbedste 
spændingstegneserier.

Historien springer mellem nutid, og 
London i tiden omkring den første Ver-
densudstilling i 1851. Uden at afsløre 
for meget handler det bl.a. om antiper-
sonnelminer, verdens ældste terrororga-
nisation, hvad der skaber terrorister, og 
at en mands terrorist kan være en anden 
mands frihedskæmper. 

Den er skrevet af Zidrou, som bl.a. står 
bag det fremragende Splint-album 
Borneos lys, og er tegnet af Homs, der 
tidligere på dansk har tegnet Angelus. 
Hvert eneste opslag er en grafisk nydel-
se, hvad enten det er dialog, eller action, 
og historien er aldeles velfortalt

De første to bind af den fortsatte histo-
rie er kommet. Der er to bind mere på 
vej.

HÅBETS TID 
af Emile Bravo
(opstillet under Bravo)

Første del af fire - og dermed i alt ca. 
350 sider - om Splint (og Kviks) oplevel-
ser under Anden Verdenskrig.

Tegnestilen er en hel anden end de van-
te gummiboldstegninger, der altid har 
været Splints varemærke. Her er alt af-
dæmpede farver i klassiske sidelayouts.

Men historien er velfortalt. Overrasken-
de, rørende, tankevækkende. Og den 
viser, hvorfor Splint er en ægte helt - de 
svages beskytter, udfordrer af konventi-
oner, en projektleder, der altid kæmper 
for det han tror på, omgivet af sit hold af 
respektfulde støtter.

En fantastisk historie.



DER VAR ENGANG I FRANKRIG
Af Fabien Nury og Sylvain Vallée
opstillet under Nury)

Der var engang i Frankrig er en yderst 
velfortalt historie om den rumænske 
jøde Joseph Joanovici, der opbygger en 
succesfuld skrotforretning. Men sam-
tidig er det også en historie om hykleri 
og pragmatisme, om om en overlever og 
en kyniker. Om en mand der vil gå til det 
yderste. En mand, der må tage konse-
kvenserne af sine livsvalg, selvom han 
prøver ihærdigt at slippe fra dem.
Det er en intens og gribende sag.
 
Nury er en mester ud i både karakte-
rer med dybde og fængende historier. 
Vallée er ferm, dog traditionel, i sin 
tegnestil, men hans layouts understøtter 
både dialog og action.

OVERMAND
Af Pascal Jousselin
(opstillet under Jousselin) 

Uden at afsløre for meget, så er Over-
mand en superhelt, hvis superhelteevne 
er, at han kan springe mellem billederne 
i tegneserien. D.v.s. han kan redde en 
kat ned fra et træ, ved at gå tre billeder 
frem i tegneserien, og løfte katten ud af 
træet fra billedruden ovenover.

Der er en række en-sides episoder, hvor 
Overmand klarer ærterne på den måde, 
men også nogen lidt længere historier, 
hvor andre karakterer træder frem. Bl.a. 
D-boy - en teenage superhelt, med 
to-dimensionelle evner. Og en stemme i 
overgang!

Som læser bliver man hele tiden udfor-
dret på sin opfattelsesevne, og sin måde 
at tænke ”kan man det her?”, og nej,det 
kan man jo ikke i virkeligheden. Men 
det fungerer superfedt, fordi det er fedt 
tegnet og godt tænkt.



JEROME K. JEROME BLOCHE
Af Alain Dodier, Makyo og Serge Le 
Tendre
(opstillet under Dodier)

Krimiserie i den typiske fransk/belgiske 
stil: et mysterie tilsat doser af humor. 
Og en helt, der ikke er en pumpet 
veldesignethed i spandex. Kort sagt: en 
underdog, en kikset antihelt der bruger 
sin snuhed (OG sit held) til at løse 
opgaverne.

Oprindelig udgivet på fransk i 
midt-80'erne, hvor man er nået til næ-
sten 30 albums. På dansk er udkommet 
to samlebind, hvert indeholdende tre 
albums. 

Historierne er spændende, og det er su-
per lækkert tegnet. Dynamiske plancher, 
der arbejder meget med perspektiv. 
Fantastiske settings, biler, huse, folk i 
baggrunden. 

ORK-SAGAEN
Af Peter Snejbjerg, Jan Bratenstein og 
Michael Peinkofer
(opstillet under Bratenstein)

Ork-Sagaen er oprindeligt skrevet 
som ungdomsfantasybøger af Michael 
Peinkofer. Omsat til tegneserieformatet 
af Jan Bratenstein, og så det vigtigste: 
tegnet af danske Peter Snejbjerg, der 
bl.a. har arbejdet for DC Comics og 
samarbejdet med legendariske Garth 
Ennis. 

Ork-Sagaen handler om de to orkbrødre 
Balbok og Rammars kamp mellem lysets 
og mørkets kræfter. Der er fart på de her 
kampscener! Snejbjergs energiske teg-
ninger nærmest springer ud af siderne, 
og selv om Ork grundlæggende er en 
voldsom sag, så er den både skrevet og 
tegnet med et glimt i øjet. 

Veludført fantasy. Der er kommet to bind 
og flere er på vej.



GAMLE GUBBER
Af Wilfred Lupano og Paul Cauuet
(opstillet under Lupano)

Gamle Gubber er hylende morsom! Vid-
underlige figurer, sjov dialog, velfunge-
rende historie, skarpt tegnet og layoutet.

Pensionisterne Emile, Antoine og Pierre 
har været venner siden de var børn. De 
har viet deres lange liv til både aktivis-
me og anarkisme. De er stadig bitre på 
samfundet, og det fører til et væld af 
sjove episoder. Fjerde og sidste hoved-
rolle har Antoines barnebarn, Sophie. 

Hvert album er en afsluttet historie, men 
de udspiller sig som udløbere af en ho-
vedhistorie om en skjult skat, en masse 
multinationale penge, og Antoines op-
dagelse af en ukendt side af sin afdøde 
kone Lucette.

Der er kommet fire albums på dansk, og 
nummer fem er på vej.

DEATH SAVE
Af Rune Ryberg
(opstillet under Ryberg)

Death Save er kort sagt megafedt 
tegnet! Kombinationen af de vilde farver 
- der trods alle regler skifter uhæmmet 
fra ramme til ramme - og den stramme 
styring af den løse streg, giver tegne-
serien en sjælden energi og fremdrift. 
Såvel action- som dialogsider fungerer 
godt.

Det er en klassisk ungdomshistorie, om 
et lettere ulige venskab. Ballademage-
ren Rick og den nørdede Bass hænger 
ud i den lokale flipperspilarkade. Rick 
er en småkriminel tornado af sjov og 
ballade. Bass er en tænksom dagdrøm-
mer, der interesserer sig for flipperma-
skineteknik. 

Rune Ryberg har skabt en fint fortalt og 
vedkommende historie, der er aldeles 
overlegent tegnet. En af årets bedste 
danske tegneserier.



HVAD NU HVIS...  
RUSSERNE PÅ MÅNEN!
Af Fred Duval, Jean-Pierre Pécau og 
Philippe Buchet
(opstillet under Duval)

Russerne på månen er første bind i en 
ny serie, hvor konceptet er at gentænke 
store øjeblikke i historien. Hvordan ville 
verden se ud, hvis det var gået anderle-
des end det gjorde.

I Russerne på månen går det grueligt 
galt for amerikanske Apollo 11 kort før 
mål, og dermed er det Rusland, der som 
de første sætter et menneske på månen. 
10 år senere raser den kolde krig på 
jorden, men der er opstået et hemmeligt 
venskab på månen mellem amerikanere 
og russere. Det kompliceres af nyligt 
ankomne astronauter, til begge baser, 
der skal kontrollere og rydde op.

Underholdende historie, der er tegnet i 
semi-realistisk stil.

SKAMLØS - REBELSKE KVINDER 
DER ÆNDREDE VERDEN
Af Pénélope Bagieu
(opstillet under Tegneserier/99.1/
Bagieu)

Skamløs fortæller 15 kvinders livshisto-
rie. Nogen er verdenskendte, andre endt 
under offentlighedens radar. Fælles for 
dem alle er, at de skildres i både sjove 
og alvorlige portrætter. 

Mød bl.a. Joséphine Baker - den 
amerikanske artist, der forelskede sig i 
Frankrig, og undervejs blev et national-
ikon. Tove Jansson, kvinden der skabte 
Mumitroldene, men som følte sig fanget 
i troldeland, og brød ud på smukkeste 
vis. Og Annette Kellerman, der opfandt 
badedragten, og samtidig søsatte en 
del af en frigørelse. Hvert portræt er på 
fire-seks sider.

Skamløs er gennemsyret af en skarp 
humor - både i tekst og i tegninger. 



DEN SIDSTE TEMPELRIDDER
Af Raymond Khoury og Miguel Lalor
(opstillet under Khoury)

Dette er tegneserieudgaven af bestsel-
ler-spændingsromanen Den sidste tem-
pelridder. Det er fire bind (ca 200 sider) 
med spænding, masser af action, store 
overvejelser om religion og moral, og 
historiske facts, der spiller en væsentlig 
rolle for fortællingens udfoldelse.

Arkæologen Tess Chaykin og FBI-agen-
ten Sam Reilly trækkes ind i en drama-
tisk sag om forsvundne bøger skjult i 
1200-tallet af tempelriddere. Vatikanet 
vil gøre alt for, at de ikke bliver fundet 
og offentliggjort, mens andre, stærke 
kræfter kæmper for at komme først.

Khoury har skabt en særdeles medriven-
de historie, der elegant springer mellem 
middelalder og nutid. Lalor har tegnet i 
klassisk realistisk stil, men udmærker sig 
med særdeles velkomponerede layouts, 
dynamiske actionscener, og detaljerede 
baggrunde, der underbygger enhver 
tilsigtet stemning. 

SPAGHETTIERNE
Af Carlos Trillo og Domingo Mandrafina
(opstillet under Trillo)

Spaghettierne er historien om Cento-
bucchi-familien, der i 1910 emigrerede 
fra Italien til Amerika. De fem børn vok-
ser op til at blive henholdsvis gangster, 
filmdiva, præst, politibetjent og hemme-
lig lejemorder. 

Det går ikke stille for sig, når konflikter 
og besværlige familierelationer står i 
kø, midt mellem organiseret kriminalitet, 
vold, mord og afpresning. 

Trillo var en ferm forfatter, med sans for 
at skabe interessante karakterer, og 
overraskende historier. Mandrafina har 
klare rødder i den spanske tegneserie-
industri, der rummer alt hvad pulp fiction 
kan byde på af manglende censur. Det 
er skrevet og tegnet råt uden filter. 



COGNAC
Af Luc Brahy, Corbeyran og Chapuzet
(opstillet under Corbeyran)

Cognac er en fin krimiserie i tre bind, 
der uden de store benspjæt fortæller 
en spændende historie, pakket ind i 
lækre tegninger. Det er cognac, der er 
omdrejningspunktet og der bliver nørdet 
igennem om produktion, lagring, klassifi-
kation, og ikke mindst smag.

Krigsjournalisten Anna er tilbage i sin 
hjemegn i Charente-regionen, for at 
skrive en artikel om Cognac til Natio-
nal Geographic. Hun erfarer, at hen-
des barndomsveninde Alice er død. 
Tilsyneladende myrdet af sin mand, der 
efterfølgende begik selvmord. 

Med hjælp fra den lokale cognacekspert 
Fernand dykker Anna ned i en histo-
rie, der skaffer hende flere fjender på 
halsen. Der er to nye relaterede serier 
på vej: Vinserien Chateaux Bordeaux, 
skrevet af Corbeyran, og kokkeserien 
Stjernedrømme, tegnet af Brahy.

FEM FLIPPEDE ÅRTIER MED 
FLIP-KOMPA'NIET
Af Gilbert Shelton m.fl.
(Opstillet under Shelton)

Gilbert Shelton skabte Flip-kompa'niet i 
1967. Serien om de tre hippier Phineas, 
Freewheelin' Franklin og Fat Freddy - og 
ikke mindst Fat Freddys kat - var en 
kæmpesucces i Danmark i perioden fra 
midten af 70'erne til midten af 80'erne. 

Seneste album med nye historier udkom 
på dansk i 1997, og jubilæumsudgivel-
sen Fem flippede årtier med Flip-kom-
pa'niet samler de sidste sider med 
trioen, der endnu ikke har været udsendt 
herhjemme.

De tre hippier holder stadig fanen højt, 
når det kommer til at udfordre systemet. 
Og allerhelst, hvis dette kan kombineres 
med at score damer. Men Shelton 
spider heldigvis fortsat såvel venstre - 
som højrefløj.  
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