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I detta inbundna praktverk på över 500 sidor har vi samlat allt
Rocky-material från de fem senaste åren fram till 2013 - det är

dagsstrippsidor, enbildsskämt och helsidor som varit publicerade i
böcker, dagstidningar och veckomagasin. Denna bok tar alltså vid
där den förra jubileumsboken; ?Rocky tio år - samlade serier 1998-
2008? slutade. Författaren Karl Ove Knausgård har skrivit ett förord

i boken om fenomenet Rocky, han skriver bland annat:

?De flesta tecknade serier har en livstid på högst några år, sen dör de,
det vill säga att de tappar det oväntade och inspirerande som gör att
vi skrattar åt dem. Universumet töms, poängerna upprepas, det roliga
blir rutin, och inte roligt längre. Serien om Rocky är undantaget från

den regel, den blir bara bättre och bättre. Dels beror det på att
Rockys universum inte är begränsat, med fasta karaktärer och

situationer, utan öppet som livet självt är öppet: historierna hämtas
från Kellermans eget liv, när det ändrar sig, ändrar sig också

historierna. Serien tecknar en bild av vår tid, om det som händer just
nu, och som författare gärna skulle hugga av sig handen för att få

tillgång till, för det är det som är så förbannat svårt att få tag i: tonen
i våra samtal, sakerna som sysselsätter oss, kunskapen vi har om

världen - Kellermans gehör för denna ton är absolut?.



?Rocky ger mig så mycket. Martin Kellerman är en av vår tids bästa
skildrare här i Sverige./? / Oerhört bra på att fånga livet. Blir bara
glad när jag läser honom. Vissa av dessa grejer kan jag läsa om och
om igen. /../ Han blir bara bättre med åren. Jubileumsboken är den

perfekta julklappen!?
C-G Karlsson, SVT GoKväll
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