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Många av dagens tecknare i den nya svenska serievågen,
ritar serier för barn. Samtidigt som det har kommit nya
generationer läsare och som vill läsa tecknade serier för sina
barn. Det finns tidningar som Bamse och Tivoli, men inte
mycket vad gäller böcker. Vi har författare, tecknare och
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vi har läsare, här finns en bro att bygga och därför startar
Kartago Förlag i år Kartago Junior – tecknade serier för barn.
Och vi börjar med Felix av Jan Lööf, Loranga, Masarin och
Dartanjang i serieform och Katten Nils.

Förläggare

Felix är en av de allra första
svenska strippserierna i svensk
dagspress. Serien skapades 1967
av Jan Lööf som ritade den fram
till 1973. Felix innehöll en mängd
spännande äventyr med inslag av
science fiction, bovjakter, djungeläventyr och uppfinningar. Här finns
mycket av den värld som vi har
blivit bekanta med genom
Jan Lööfs barnböcker.

Katten Nils har varit ett av de
populäraste inslagen i Kamratposten sedan 2007. Detta är
första boken med den nyfikna
och påhittiga katten och hans
vänner. Hur ska Katten Nils
rädda båten från att sjunka till
havets botten? Här finns en stor
portion humor, galna upptåg och
även en del kärlek. De som har
följt Katten Nils i Kamrat-posten
kommer garanterat att känna
igen sig.

Författare: Johanna Kristansson & Joakim Gunnarsson
Titel: Katten Nils och Morris: Den mystiska ön
Binding: Mjukband Utgivning: Oktober ISBN: 978-91-87057-04-5

Författare: Jan Lööf Titel: Felix och tidsmaskinen
Binding: Mjukband Utgivning: September
ISBN: 978-91-87057-03-8

Barbro Lindgrens Loranga Masarin och Dartanjang har kallats världens roligaste
bok och kommer här i ny livfull tolkning i en färgsprakande tecknad serieform av
Sara Olausson. Här hamnar Loranga nästan i fängelse, Masarin blir rädd för
tigrarna igen och Dartanjang drabbas av nya sjukdomar. Tjyven Gustav hälsar på
och får konstiga myggbett, Arga Gubben dricker blaskkaffe och korvgubben har
fortfarande inte fått betalt för sina korvar.
Författare: Sara Olausson & Barbro Lindgren
Titel: Loranga, Masarin och Dartanjang del 1 och del 2
Binding: Mjukband Utgivning: September
ISBN: 978-91-87057--00-7 del 1, ISBN: 978-91-87057-01-4 del 2

