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Håbets bog Tommi Musturi Hent PDF Forlaget skriver: Den prisbelønnede finske serieskaber Tommi
Musturis hovedværk kan nu læses på dansk. I et usædvanligt sindigt tempo indføres vi i den stille hverdag
hos et pensioneret ægtepar, der bor ude i den finske ødemark. Bag billederne af hverdagslivet tager noget

større form. Tanker om døden trænger sig på hos manden og leder fortællingen ind i en verden af drømme og
spørgsmål. Alt imens hans kone hele tiden anes i baggrunden som fornuftens stemme.

Den finske serieskaber Tommi Musturi (født 1975) er opvokset i landsbyen Juupajoki. Foruden Håbets bog,
der udkom i Finland i fem mindre bøger mellem 2005 og 2013, står Musturi bag talrige

tegneseriepublikationer, bl.a. den kritikerroste, stumme grafiske roman Samuelin matkassa (På tur med
Samuel), og han har udført illustrationer til magasiner, bøger og pladecovers. Han er en af grundlæggerne af

det internationalt anerkendte finske tegneseriekollektiv Kutikuti, redaktør af den internationale
tegneserieantologi Glömp, og i 2011 modtog han den største finske tegneseriepris ´Puupäähattu´ fra Det
Finske Tegneserieselskab. Musturis værker er allerede udkommet i over 30 lande, men Håbets bog er hans

første bogudgivelse i Danmark.
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