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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

TEX WILLER KIRJASTO 2 : Kiero vakooja Mefisto
Ilmestyy: Vko 4
304 sivua / Sh 24,90
Jakelukanavat: Kirjakaupat, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Tex Willerin varhaisten seikkailujen toinen värikäs ja vauhdikas eepos tempaisee henkipatosta rangeriksi ryhtyneen sankarimme rajaseudun villeimpiin
seikkailuihin. Mystiseen intiaanikulttiin liittyvät kuolematapaukset, kiivas aarrejahti ja Meksikon lietsoma sota työllistävät Texiä lujasti. Vaarallisia retkiä sulostuttavat arvaamattomat ja eksoottiset kaunottaret, intiaaniprinsessat Tesah
ja Yogar, saluunatypykät Estrella ja Lily sekä meksikolainen villikissa Lupe. Pysyvämmät roolit Tex-legendassa saavat paholaisen asussa esiintyvä maagikko
Mefisto sekä vapaustaistelija Montales.
AGENTTI X9
Ilmestyy: Vko 7
96 sivua / Sh 7,50 €
Jakelukanavat: lehtipiste
Kuvaus:
Klassinen AGENTTI X9 palaa jälleen lehtipisteisiin! Mustavalkoinen lukupaketti pitää sisällään liki 100 sivua maailman parasta toimintasarjakuvaa: Dashiel
Hammettin ja Alex Raymondin luoma “Salainen Agentti X9” jatkaa seikkailujaan vakoilun kylmässä maailmassa. Peter O’Donnellin ja Jim Holdawayn upea
“Modesty Blaise” julkaistaan uudistetun sivutaiton kruunaamana alusta asti, kronologisesti! Brian Azzarellon ja Eduardo Risson “100 Bullets” saapuu viimein Suomeen - nämä ja muut piinaavan jännittävät lukukokemukset tarjoaa
uusi AGENTTI X9!
NEMI 20: KEVÄÄN KAIKUJA
Ilmestymisviikko 8
48 sivua / Sh 8,90
Kuvaus:
Albumillinen uusia Nemi-sarjakuvia! Kipakka goottisankaritar kuuntelee kevään kaikuja ja ihmettelee maailmanmenoa.
Jakelukanavat: Kirjakaupat, lehtipisteet, www.egmontshop.fi
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KERRASSAAN MERKILLISTEN HERRASMIESTEN LIIGA: 1910
Ilmestyy: Vko 8
84 sivua / 17,90 €
Jakelukanavat: Kirjakaupat, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Kerrassaan merkillisten herrasmiesten liiga on palannut pelastamaan IsonBritannian pahuuden voimilta! Vuosi on 1910. British Museumin syövereissä kummitusjahtaaja Carnackia piinaavat näyt okkultisesta salaseurasta, joka yrittää tuoda maailmaan “Kuulapsen”. Samaan aikaan edellisen vuosisadan pahamaineisin sarjamurhaaja on palannut Lontoon satama-alueille jatkamaan karseaa uraansa. Neiti Murray, nuorentunut Allan Quatermain, parannuksen tehnyt varas Anthony Raffles sekä kuolematon soturi Orlando tempautuvat brutaaliin oopperaan, jossa muita pääosia näyttelevät raivoisa Merirosvo-Jenny sekä karismaattinen teurastaja Puukko-Mackie.
Käsikirjoittajanero Alan Moore laatii nykyään aniharvoin uusia sarjakuvia, joten kun häneltä ilmestyy upouusi teos, kyseessä on jo tapaus sinänsä. Yhdessä kuvittaja Kevin O’Neillin kanssa laadittu teos jatkaa herrojen muutaman
vuoden takaista kulttisarjaa.
RÄMEEN OLENTO
Ilmestyy: VKO 9 (ALUSTAVA)
216 sivua / Sh. 34,95 €
Jakelukanavat: Kirjakauppa, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Legendaarisen Alan Mooren (Vartijat, V niin kuin verikosto) ensimmäinen
suurtyö vihdoinkin suomeksi yksissä kansissa! Rämeen olento (Swamp Thing)
oli Mooren läpimurto amerikkalaisille sarjakuvamarkkinoille, ja sitä pidetään
edelleen yhtenä hänen pääteoksistaan. Alec Holland oli tiedemies, jonka kaamea onnettomuus muutti vihreäksi kasvihirviöksi. Nyt Rämeen olento piileskelee Floridan suoalueilla ja yrittää tavoitella kadottamaansa ihmisyyttä... kunnes ulkopuoliset, pahantahtoiset voimat puuttuvat peliin. Mooren sävähdyttävää, kammottavaa ja yllättävää tarinaa myötäilevät hienosti Stephen Bissetten sekä John Totlebenin houreiset piirrokset. Esipuheet kokoelmaan ovat
kirjoittaneet hahmon luoja Len Wein sekä maineikas kauhukirjailija Ramsey
Campbell. Rämeen olento on ajaton mestariteos ja pakkohankinta kaikille modernin sarjakuvan ja jännityksen ystäville!
HÄMÄHÄKKIMIES VUOSIKERTA 1980
Ilmestyy: Viikko 10
320 sivua / Sh: 34,90 €
Sidonta: Kovat kannet
Jakelukanavat: Kirjakauppa, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Suomalainen HÄMÄHÄKKIMIES-lehti täyttää maaliskuussa 2010 kokonaiset
30 vuotta, ja juhlan kunniaksi Egmont julkaisee sarjan ensimmäisen vuosikerran “näkkärihenkisenä” kovakantisena kokoelmana. Vuoden 1980 lehdet esittelivät maailman suosituimman supersankarin suomalaisille lukijoille ja aloittivat Marvel-aikakauden maassamme. Sarjaa kirjoitti tuolloin legendaarinen Len
Wein (mm. Wolverinen luoja) ja piirsi mestarillinen Ross Andru, ja monet pitävät tätä jaksoa seittisankarin pitkän uran kohokohtana. Näissä klassisissa 10
lehdessä Hämähäkkimies kohtaa Hiekkamiehen, Tohtori Mustekalan, Liskon,
Kingpinin ja monta muuta hurjaa superroistoa - minkä lisäksi näissä tarinoissa nähtiin ensi kertaa suomeksi niin Ryhmä-X kuin Tuomarikin! HÄMÄHÄKKIMIES VUOSIKERTA 1980 sisältää 320 sivua ensiluokkaista seikkailusarjakuvaa
asianmukaisilla artikkeleilla & alkuperäisillä kansilla varustettuna.

BATMAN: VIIMEINEN BATMAN-TARINA (Mitä tapahtui viittaritarille?)
Ilmestyy: VKO 11 (ALUSTAVA)
128 sivua / Sh: 25,90 €
Jakelukanavat: Kirjakaupat, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Naamioitu etsivä makaa arkussa, ja hänen lähimmät ystävänsä sekä pahimmat vihollisensa kokoontuvat jättämään viimeisen tervehdyksen vainajalle.
Jokainen kertoo varsin erilaisen tarinan tuntemastaan Batmanista: miten hän
eli... ja miten hän kuoli.
Tumma hahmo seuraa makaaberia muistotilaisuutta. Hän tietää, että sankareiden ja rikollisten ristiriitaiset tarinat eivät mitenkään voi olla totta. Ennen
kuin yö päättyy ja Batmanin arkku suljetaan lopullisesti, hänen pitää vastata
kysymykseen: Mitä tapahtuis viittaritarille?
Palkittu bestseller-kirjailija NEIL GAIMAN ja supertähtikuvittaja ANDY KUBERT
punovat kymmenien vuosien Batman-legendat yhdeksi unohtumattomaksi tarinaksi, joka tarjoaa meille liikuttavan tulkinnan sarjakuva-ikonin viimeisistä
hetkistä. Tarinan lisäksi albumi sisältää Kubertin luonnoksia ja Gaimanin kirjoittaman johdannon sekä 4 hänen laatimaansa lyhyttä kertomusta Batmanin
maailmasta.
KARVINEN miinus KARVINEN
Ilmestyy: vko 12
128 sivua / 11,95 €
Jakelukanavat: lehtipiste, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Karvinen on yksi maailman suosituimmista sanomalehtisarjakuvista. Mutta miltä mahtaisi tuo sarja näyttää ILMAN Karvista? Dan Walshin nerokas nettisarja poisti lihavan kissan kuvioista, ja tilalle jäi eksistentiaalista ahdistusta poteva yksinäinen Esko, joka piehtaroi vainoharhoissa ja elämän pettymyksissä. Ja kuinka ollakaan, tämä konsepti tuotti entistä enemmän naurunpurskahduksia! Vaikka kyseessä olikin luvaton piraattisarja, ennenkuulumattoman
avokatseisesti sarjan alkuperäinen luoja Jim Davis ihastui tähän ajatukseen,
ja yhdessä herrat Davis & Walsh ovat koonneet kirjan “Karvisettoman” Karvisen parhaista stripeistä - taatusti ainutlaatuinen lukukokemus, jolle hykertelevät niin sarjan ystävät kuin vihollisetkin!
RAUTAMIES - IRON MAN: VIISI PAINAJAISTA
Ilmestyy: Vko 19
184 sivua / 34,95 €
Jakelukanavat: Kirjakaupat, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Kevään 2010 hittielokuva tulee olemaan IRON MAN II, ja sen sankari seikkailee myös upeassa sarjakuvakirjassa! Rautamies 2.0 on täällä, mutta Tony
Stark EI ole tehnyt tätä haarniskamiestä! Ezekiel Stane on tullut kostamaan
isänsä Obadiahin kuoleman. Nuori Stane on yhtä häikäilemätön kuin isänsä,
mutta kymmenen kertaa älykkäämpi... hänessä tiivistyvät kaikki Starkin viisi
pahinta painajaista! Kun tämä arvaamaton vastustaja muokkaa Starkin teknologiasta aseen, jolla voi tappaa satoja viattomia yhdellä iskulla, käynnistyy samalla sakkipeli, joka Rautamiehen on pakko voittaa! Rautamiehen vauhdikas
teknothrilleri tarjoilee elokuvista tuttua toimintaa, jännitystä sekä siistejä hahmoja! Mukana myös Hämähäkkimies!
HAIKARALAIVUE 1: ILMOJEN KOTKAT
Ilmestyy: VKO 20 (ALUSTAVA)
48 sivua /15,90 €
Jakelukanavat: kirjakauppa, verkkokauppa
Kuvaus:
Legendaarinen HAIKARALAIVUE palaa uutena, upeana kovakantisena laitoksena. Haikaralaivue on Jean-Michel CHARLIERIN (mm. Punaparta ja Blueberry) kirjoittama ja Albert UDERZON (Asterix) piirtämä klassinen sotaseikkailu,
joka kertoo kahden lentäjän edesottamuksista Ranskan ilmavoimien riveissä.
Tanguy ja Laverdure ovat kaikin puolin toistensa vastakohtia: Tanguy on vah-

va, totinen ja noudattaa ohjeita, kun taas Laverdure on omapäinen törmäilijä. Mutta yhdessä kaverukset muodostavat napakan tiimin, joka selvittää vaikeatkin haasteet!
Jean-Michel Charlier on tunnettu tarkoista ja dynaamisista käsikirjoituksistaan, ja tässä sarjassa Asterixin kuvittaja Albert Uderzo pääsee esittelemään
taitojaan realistisemman taiteen laatijana. Tätä Haikaralaivueen aloitustarinaa
ei ole ennen suomeksi julkaistu!
RAATELIJAT
Ilmestyy: VKO 20 (ALUSTAVA)
56 sivua / 16,90 €
Jakelukanavat: kirjakauppa, verkkokauppa
Kuvaus:
Uudenlainen vampyyritarina alkaa! New Yorkissa kuohuu -- kaupungissa tuntuu riehuvan sarjamurhaaja, joka tappaa uhrinsa korvan taakse isketyllä piikillä. Metsästääkö joku alamaailman edustajia? Ja yhdistääkö murhattuja kenties jokin muukin kuin se, että he ovat tekemisissä rikollisten kanssa? Etsivä
Lenoren kumppaneineen pitää selvittää asia, ennen kuin tiedossa on verilöyly... mutta vastassa on jotakin, mihin poliisi ei ole lainkaan varautunut... jotakin, joka viekottelee Lenoren uuteen, kauhistuttavaan maailmaan. Vampyyriseikkailu RAATELIJAT on täynnä häikäisevää toimintaa, goottilaista romanssia
ja värisyttävää kauhutunnelmaa. Eurooppalaista sarjakuvataidetta parhaimmillaan!
MANGAT
Magic Kaito 1
Ilmestymisviikko 8
192 sivua / 8,50 €
Jakelukanavat: Kirjakaupat, lehtipisteet, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Magic Kaito on Salapoliisi Conanin tekijän Gosho Aoyaman jännittävä neliosainen sarja, jossa seikkailee nuori mestarivaras Kaito Kuroba eli Kaito Kid. Hän
on taiturimainen naamioituja ja imitoija, joka tuntuu olevan poliiseille ylivoimainen vastustaja. Koulupäivien aikana hän on tavallinen lukiolaispoika, vapaa-aikoinaan salaperäinen varas. Kaito Kid on ottanut edesmenneen isänsä roolin taikurivarkaana, koska hänen täytyy löytää Pandora-jalokivi ja estää
sen joutuminen vääriin käsiin.
Pichi Pichi Pitch 1
Ilmestymisviikko 12
176 sivua / 8,50 €
Jakelukanavat: Kirjakaupat, lehtipisteet, www.egmontshop.fi
Kuvaus:
Merenneitojen taikaa! Pink Hanamorin ja Michiko Yokoten seitsemänosaisen
mangasarjan päähenkilö Lucia on kaunis lukiolaistyttö, mutta myös merenneito. Hänen tehtävänään on pelastaa maailman meret pahalta voimalta, joka uhkaa ottaa ne hallintaansa. Taikahelmet antavat Lucialle ja hänen merenneitoystävilleen “pichi pichi” -äänet, joilla laulaessaan tytöt voivat tehdä ihmeitä. Merenneidoksi muuttunut Lucia pelastaa komean surffaripojan ja rakastuu tähän
poikaan, Kaitoon. Kaitolla ei ole aavistustakaan siitä, että hänet pelastanut salaperäinen merenneito on Lucia, mutta Lucia on päättänyt voittaa Kaiton sydämen...
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