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"Ørne Rejser" er historien om tegneseriefiguren Montana Eriksen og forfatteren af "Ørne Rejser", Anders
Christian Eriksen. Om det siger forfatteren:

"Myren Montana Eriksen er et egoistisk, ondskabsfuldt og destruktivt væsen, som vandrer rundt i en
unavngiven verden og er et røvhul over for dem han møder på sin vej. Som serien udvikler sig, begynder jeg
(mig selv, forfatteren/tegneren Anders Christian Eriksen) at dukke op i historien i et forsøg på at få Montana

til at lave noget som er mere sjovt, spændende eller værdifuldt.
"Ørne Rejser"s gennemgående tema er mig og Montanas modstridende interesse i "Ørne Rejser": Jeg prøver
desperat at få tegneserien til at fungere og blive et stort mesterværk. Montanas interesse er at ødelægge

tegneserien og mit liv."

"Ørne Rejser" blev oprindeligt udgivet som zine i perioden 1998 til 2008. På trods af et noget undseeligt
oplag fik del 1, 2, 3 og 4 et stort følge i zine-undergrunden i slut halvfemserne og specielt i start 00’erne.
Det er på opfordring fra alle disse mennesker, Marvel Morten og i anledningen af 20 års jubilæummet for
første del af "Ørne Rejser", at myren Montana vender tilbage i den splinternye "Ørne Rejser del 5: SOS fra

Montana - En intergalaktisk rumtragedie."
Som en ekstra bonus, bliver del 1, 2, 3 og 4 genudgivet for første gang siden zine-årene bagerst i den nye del

5.

 

Forlaget skriver:

"Ørne Rejser" er historien om tegneseriefiguren Montana Eriksen og
forfatteren af "Ørne Rejser", Anders Christian Eriksen. Om det siger

forfatteren:
"Myren Montana Eriksen er et egoistisk, ondskabsfuldt og

destruktivt væsen, som vandrer rundt i en unavngiven verden og er et
røvhul over for dem han møder på sin vej. Som serien udvikler sig,

begynder jeg (mig selv, forfatteren/tegneren Anders Christian
Eriksen) at dukke op i historien i et forsøg på at få Montana til at

lave noget som er mere sjovt, spændende eller værdifuldt.
"Ørne Rejser"s gennemgående tema er mig og Montanas

modstridende interesse i "Ørne Rejser": Jeg prøver desperat at få
tegneserien til at fungere og blive et stort mesterværk. Montanas

interesse er at ødelægge tegneserien og mit liv."

"Ørne Rejser" blev oprindeligt udgivet som zine i perioden 1998 til
2008. På trods af et noget undseeligt oplag fik del 1, 2, 3 og 4 et stort

følge i zine-undergrunden i slut halvfemserne og specielt i start
00’erne.

Det er på opfordring fra alle disse mennesker, Marvel Morten og i
anledningen af 20 års jubilæummet for første del af "Ørne Rejser", at
myren Montana vender tilbage i den splinternye "Ørne Rejser del 5:

SOS fra Montana - En intergalaktisk rumtragedie."



Som en ekstra bonus, bliver del 1, 2, 3 og 4 genudgivet for første
gang siden zine-årene bagerst i den nye del 5.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ørne Rejser&s=dkbooks

