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Velkommen

Tid Til Tegneserier
Her er 18 af de mest interessante tegneserier fra andet
halvår 2019. Tegneserien favner bredt, så der er både
spænding, gys, drama og grin. Du kan låne og/eller
reservere dem alle på www.roskildebib.dk

Udvalgt og kommenteret af bibliotekar Morten Langkilde,
Roskilde Bibliotekerne

ALENE
af Fabien Vehlmann og Bruno Gazzotti
SPÆNDING

DE DØDES SJÆLE
af Edgar Allan Poe og Richard Corben
GYS

Alene er en serie der følger fem børn,
der en morgen vågner op til en verden
der er helt forladt. Væk er deres forældre, venner, naboer, skolekammerater.
Hvad er der sket? - og det skal jeg
naturligvis ikke afsløre her - men det er
er en medrivende historie, med stærke
karakterer og en masse overraskelser.

Bogen samler 15 af Poes digte og
noveller, fortolket og tegnet af Richard
Corben. Bl.a. Ravnen, Mordene i Rue
Morgue, samt Poes hovedværk, Huset
Ushers fald. Det er en række oftest
korte historier om skæbnens ironi, hævn,
mord og død.

Alene er skabt af Fabien Vehlmann, der
er den nuværende forfatter på Splint
& Co. og Bruno Gazzotti, der bl.a. har
tegnet hovedparten af serien om Soda.
Begge har tidligere vist, at de er i den
absolutte top af deres metier, og i Alene
går det hele op i en højere enhed: det er
fabelagtigt tegnet og ditto fortalt.

Edgar Allan Poes horrorhistorier har
klassikerstatus. I denne udgivelse har
den legendariske gysertegner Richard
Corben taget Poes digte og noveller
under behandling og tilført dem sin
helt egen og meget farverige, næsten
airbrush-agtige tegnestil. Menneskelig
dekadens, ulmende samvittighedskvaler
og grum død hjemsøger historierne,
og tegningerne understreger dette på
fornem vis. Samspillet mellem tekst og
billeder er særdeles velfungerende.

ANGEL WINGS
af Yann og Hugault
SPÆNDING

BERNARD PRINCE
af Greg og Hermann
SPÆNDING

Angel Wings er en flyverserie der
foregår under Anden Verdenskrig.
Hovedpersonen er Angela 'Angel' McCloud. Hun er en såkaldt 'WASP', en af
flyvevåbnets kvindelige transportpiloter.
Naturligvis skal hun bevise sit værd i en
mandsdomineret verden, alt imens hun
søger efter sandheden bag sin søsters
død.

Bernard Prince er en klassisk
spændingsserie, skabt af forfatteren
Greg og tegneren Hermann i 1966.
De klassiske albums har ikke været
tilgængelige på dansk i 30 år, men nu
genudgives serien komplet, i fire store
samlebind.

Angel Wings er mageløst tegnet.
Tegningerne springer nærmest ud af
papiret. Det skyldes ikke mindst en unik
farvelægning, der giver de detaljerige
stregtegninger imponerende liv og
dybde. Og sikke nogen kampscener!
Detaljerige flytegninger, i enhver
tænkelig actionpakket vinkel.
Lækre layouts, der heldigvis behandler
personerne med samme respekt som
flyvemaskinerne.

Persongalleriet er, udover skibet
Cormorans kaptajn, Bernard Prince,
larmende og øretæveuddelende Barney
Jordan og skibsdrengen Djiin. Læg dertil
et hav af skarpt skårede skurke, som vores helte møder i fantasifulde lokationer.
Greg tildeler ofte naturen en af hovedrollerne i handlingen, og det forstærkes
yderligere med Hermanns imponerende
evne til at tegne jungle, ørken, regnvejr
og lignende.

BLUEBERRY
af Charlier og Giraud
SPÆNDING/DRAMA

BØRNENES JORD
af Gipi
DRAMA

Westernserien om Blueberry er om
noget en klassiker. Skabt af forfatteren
Jean-Michel Charlier og tegneren Jean
Giraud i 1963, og for første gang
udgivet på dansk i 1969. Sidenhen
udsendt i hav af udgaver, fra en række
forskellige forlag.

Børnenes jord er en knapt 300 sider tyk
sort/hvid-udgivelse, skrevet og tegnet af
italieneren Gipi. Den vandt kritikerprisen
ved Angouleme i 2018.

Nu genudgives serien i ialt ni samlebind,
der endelig giver serien den respekt,
den har fortjent. De to første er
udkommet.
Blueberry defineres hurtigt som en lone
rider, der går sine egne vegne og altid er
på kant med sine overordnede. Egoistisk, heroisk og med en stærk retfærdighedssans. En hæderlig mand er en
hæderlig mand. Og en skurk er en skurk.
Uanset hudfarve.

Det er en mageløs fortælling om
brødrene Lino og Santos liv i en dyster
ødemark. Det er afgjort en post-apokalyptisk verden, men årsager/historie
lades aldeles usagt. Kun følgerne af
hvad der nu end er sket, bliver
behandlet. Og det mest i kraft af
leveregler som børnenes far indskærper
for dem. Faderen skriver løbende i en
notesbog, men vil ikke fortælle børnene
hvad han skriver, endsige lære dem at
læse. Notesbogen bliver et
omdrejningspunkt for historien.

ZORGLUB
af José Luis Munuera
HUMOR
Zorglub er skrevet og tegnet af
spanieren José Luis Munuera. Han var
tegner på Splint & Co fra 2004-2008,
og trak serien i en mere moderne retning
end de fleste fans kunne kapere.
Zorglub er stadig skurkagtig. Ikke
længere fokuseret på at overtage
verdensherredømmet, men involveret
i fremstilling af våben for at finansiere
sine eksperimenter. Og så har han en
datter, teenageren Zandra. I historiens
start er hun på date med André, og det
har gamle Zorglub svært ved at kapere.
Et klassisk far/datter-drama tager sin
begyndelse.
Der er fuld drøn på de smukke og
spændstige plancher, der hiver læseren
elegant gennem en sjov og tankevækkende historie.

PAULUS HEGESIPPE ADELARD
LADISLAS, GREVE AF
CHAMPIGNAC
af Beka og Etien
HUMOR/SPÆNDING
Serien om Champignac er skrevet af
forfatterteamet Beka og tegnet af Etien.
Albummet følger en ung grev Champignac i starten af anden verdenskrig. Han
kaldes til London, hvor han - sammen
med forskerne Blair og Black - skal
hjælpe de allierede med at bryde kodet
tysk kommunikation. Omdrejningspunktet er krypteringsmaskinen 'Enigma'.
Det er en spændende historie, der byder
på vigtige karakterer fra verdenshistorien, men også et gensyn med bl.a. byen
Champignacs ord-ævlende borgmester
og den lokale drukkenbolt Dyptud. Det
er super-fedt tegnet! Moderne, men
med masser af rødder fra sit klassiske
ophav.

KIJARA
af Tatiana Goldberg
SPÆNDING/DRAMA

DET RETTE ELEMENT
af Line Høj Høstrup
DRAMA

Serien om Kijara er skrevet og tegnet af
danske Tatiana Goldberg. Den foregår
i Union City i en slags parallelversion
af et moderne Europa, hvor kontrolleret
genetisk modifikation af mennesker
er hverdag, designerbørn skabes, der
eksperimenteres med at fremme særlige
evner hos mennesker, og hvor uønskede
borgere marginaliseres og fratages alle
rettigheder.

Det rette element er Line Høj Høstrups
afgangsprojekt fra Grafisk Fortælling i
Viborg. Nu med farver og i bogformat.

Det er så velskrevet, at det er svært
at forstå, at Goldberg blot har ganske
få udgivelser bag sig. Tegningerne er
energiske og farvestrålende, personerne
afgjort karrikerede i deres stil, men med
mængder af lækre miljøtegninger og
scenerier. Kontraster skaber dynamik,
og her er det minutiøst udført.

Den handler om Ellen, en ung
ambitiøs kvinde, der netop skal til at
indfri drømmen om at istandsætte et
forfaldent håndværkertilbud, da hun
bliver diagnosticeret med ALS, en
dødelig sygdom, der langsomt lammer
hende og umuliggør hendes drøm.
Mens hun fortvivlet forsøger at holde
sin drøm i live, begynder sygdommen at
overtage hendes krop, og Ellen flyder
ind i en drømmeverden, der giver hende
det, virkeligheden ikke kan.
Det rette element er en vedkommende
historie om livets skrøbelighed og
kampen for at acceptere dets
uretfærdigheder.

RØDSKÆG
af Charlier og Hubinon
SPÆNDING/DRAMA

LADY S
af Van Hamme og Aymond
SPÆNDING

Serien om sørøveren Rødskæg, og hans
søn Eric, blev skabt i 1959 af forfatteren
Charlier og tegneren Hubinon.

Lady S er en spændingsserie skabt af
den produktive belgiske forfatter Jean
Van Hamme og den franske tegner
Philippe Aymond.

Rødskæg er en grum pirat, der efter
overfald på et skib står tilbage med
en overlevende lille dreng, som han
beslutter sig for at adoptere og oplære i
pirateriets ædle kunst. Senere, som ung
mand, får Eric andre planer for sit liv.
Farefulde eventyr venter.
Trods de mange år på bagen er
Rødskæg både velskrevet og -tegnet.
Charlier skabte få år senere mesterlige
'Blueberry' (sammen med Giraud), og
må betegnes som én af sin generations
allerstørste tegneserieforfattere.

Suzan Fitzroy er en ung kvinde, der er
adoptivdatter af en diplomat i Bruxelles.
Hvor hun oprindeligt stammer fra, og
hvad der er baggrunden for hendes
nuværende situation, vil jeg undlade at
dykke for meget ned i. Det er nemlig
drønspændende fortalt i første album,
og starter med at hun ser sin estiske
forældre, af jødisk oprindelse, arresteret af KGB. Selv stikker hun af, og en
medrivende karakterdefinerende historie
tager fat.
Lady S er en særdeles veludført
spændingsserie.

MAX JORDAN
af Maurice Tillieux og Gos
SPÆNDING/HUMOR

ORBITAL
af Runberg og Pellé
SPÆNDING

Max Jordan er privatdetektiv. Han får
hjælp til at løse mysterierne af den
tidligere kriminelle Moritz, politikommisæren Knebelsbart, og den unge
kvinde Alix. Det er både spændende og
morsomt.

Science fiction har altid haft en
fremtrædende placering i tegneseriens
verden. Klassikeren på området er den
franske serie Linda og Valentin, der med
23 albums over en periode på 40 år
altid vil være sammenligningspunktet for
en europæisk science fiction-serie.

Det er seriøst lækker retro. Tillieux
var en ferm tegner, og kan som dét
placeres lige i slipstrømmen af kongerne
Franquin, Morris og Peyo. Miljøskildringerne er særdeles stemningsskabende,
og tæt befolket med vidunderligt
tegnede baggrundspersoner. Og hvis
man har en ting for gamle biler, er Max
Jordan en guldgrubbe.
Det er ikke for alle, men for nydere af
stilen er Max Jordan et must.

Orbital er både helt sin egen og en
skarp arvtager. Seriøst lækkert tegnet,
og med en lang og spændende historie,
der trods løbende afslutninger af
forskellige handlingsforløb må betegnes
som én lang fortsat historie.
Fyldt til randen med fantasifulde
skabninger, der er mageløst tegnet.
Energisk, spændstig, spændende og
tankevækkende.

DET STORE SVINDELNUMMER
af Trillo og Mandrafina
DRAMA

FRANKA
af Henk Kuijpers
SPÆNDING/HUMOR

En sydamerikansk diktator skaber med
hjælp af en landskendt forfatter 'Den
intakte Jomfru' i et forsøg på at skabe
ny moral i landet. Målet er at sænke
fødselsraten, så oprørerne/frihedskæmperne får færre børn, og der dermed
er færre til at kæmpe imod diktatoren.
Men så stikker 'Den intakte Jomfru' af,
og en menneskejagt begynder. Hun
hjælpes af den alkoholiserede ekspolitimand Reynoso og jages af den frygtede
Leguanen.

Franka er muligvis den første gennemført europæiske tegneserieheltinde. Hun
er sin egen chef, er kreativ, beslutsom
og snarrådig og klarer enhver sag uden
hjælp fra et mandligt side-kick.

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

Franka var også blandt de første
tegneseriehelte, der har kærester og
et sexliv. Dette viste sig først i serien
efter den første håndfuld albums, der
både tegne- og indholdsmæssigt er i en
mere børnevenlig stil. Disse samlebind
koncentrerer sig i første omgang om
'den moderne Franka', og er dermed en
samling drønspændende historier med
en hovedperson, der er mere menneskelig end de fleste.

NOFRET
af Sussi Bech
DRAMA/SPÆNDING

FRIBRYDEREN
af John Kenn Mortensen
GYS

Det er ganske få danske tegneserieskabere forundt at få sine samlede værker
genudgivet i luksusbind. Men det er det,
der sker for Sussi Bech i disse år.

Fribryderen Forhammer vågner efter en
druktur og befinder sig i en lille båd, ført
af en dæmonisk skikkelse. Han husker,
at han er blevet tilbudt en masse penge
for én sidste kamp. Mens han føres til
kampen dukker fortiden langsomt op, og
han erindrer en særlig aftale, han indgik
med en mystisk mand for 25 år siden.

Hovedværket Nofret er i fire samlebind.
Tredje og næstsidste samlebind er
netop udkommet. Nofret er prinsesse
fra Kreta. Tiden er ca. 1.350 f.v.t. Hun
og søsteren Kiya bortføres af pirater,
der sælger hende til slavehandlere i
Levanten.
Herfra går det over stok og sten for
Nofret, der ender midt i vilde intriger,
dødsensfarligt magtbegær og tvivlsomme giftermål. Det hele tegnet og fortalt
med et enormt overskud.

Fribryderen er imponerende tegnet.
Holdt i sort/hvid og en ultratynd streg,
og med dygtig brug af både kraftige
skraveringer og helt hvide baggrunde.
Historien fastholder læseren via en
række effektive skift mellem nutid og
fortid, og med sin sørgmodige
beskrivelse af grusomheder og uhygge.
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