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Nu släpps Den helige ande, den tredje och avslutande delen i trilogin Deus Ex Machina. Bakom Theos ockulta kuriositeter står
serieskaparen Ola Skogång och serietecknaren Daniel Thollin. Samtidigt släpps det första Theo-äventyret Mumiens blod i en ny
version med omarbetad text och delvis nytecknade scener. Och så firar Theo 10 år på Uppsala Comix i helgen.

Ola Skogängs kultserie om björnen Theo och den förbannelse som vilar över honom har snabbt blivit en klassiker inom svensk serieutgivning.
I arbetet med trilogin Deus Ex Machina tecknas Theo av både Ola Skogäng och Daniel Thollin. Nu ger Pagina förlag ut Deus Ex Machina: Den
helige ande, den tredje och avslutande delen i trilogin. Samtidigt ges en nyutgåva av det första Theo-äventyret, Mumiens blod, ut med
omarbetad text och delvis nytecknade scener.

Båda serieromanerna släpps på Uppsala Comix som äger rum den 11-12 april. Där firas även att det är 10 år sedan Theo först dök upp i
seriealbumet Sommarserier. Den 12 april hålls ett seminarium med Ola Skogäng och Daniel Thollin, mer info på www.uppsalacomix.se.

Deus Ex Machina: Fadern nominerades till Seriefrämjandets prestigefyllda Urhundenpris för 2013 års bästa originalsvenska seriebok.

Pressröster om tidigare böcker om Theos ockulta kuriositeter

"Mer ockulta kuriositeter från Ola Skogäng, tack!" 
Svenska Dagbladet

"Varje ruta blir ett littet konstverk" 
Ystads Allehanda

"Stilsäkert i bästa Lovecraft-anda" 
ETC 
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Ola Skogäng debuterade 2008 med Mumiens blod, den första delen i hittills fem volymer om Theos ockulta kuriositeter. 2009 erhöll han den
prestigefyllda Adamsonstatyetten för sitt debut. Han är en av få svenska serieskapare som blivit översatt till franska och 2014 illustrerade han
Sagan om ABBA med text av Björn Ulvaeus.

Daniel Thollin har medverkat i Fubar-böckerna som hamnat på NY Times Bestsellerlista och 1 000 ögon, samt är medskapare till
serieromanen Fylgia. 2015 kommer hans första solobok En ohelig allians.

För intervjuförfrågningar, recensionsexemplar och ytterligare information, kontakta:
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Pagina är ett av de ledande svenska fackboksförlagen. Sedan 1981 har vi publicerat cirka 1 500 titlar inom IT, data, foto, hälsa,
kost, mat & dryck, debatt, barn & ungdom och presentböcker.


