


BEARBETAD AV DANIEL ABRAHAM

TECKNINGAR AV TOMMY PATTERSON

FÄRGER AV IVAN NUNES

OMSLAG AV MIKE S. MILLER och MICHAEL KOMARCK

ÖVERSATT AV CATO VANDRARE

K A M P E N  O M  J Ä R N T R O N E N

A GA ME OF 
THRONE S

GEORGE R.  R .
M ARTIN

V O L Y M  2 

Detta album innehåller material från Bantam Books (www.bantamdell.com),  
en del av Random House Publishing Group, Random House, Inc. New York. 
Redaktör: Johan Kimrin. Repro och sättning: Yelda Polat och Johan Kimrin.

© 2013 George R. R. Martin. Alla rättigheter reserverade.
Tryckt av Ljungbergs Tryckeri i Sverige 2013. 1:a upplagan. 

Tryckt på G-Print från Arctic Paper, Sverige.
ISBN: 978-91-979592-9-2. 

Utgiven av Apart Förlag AB.

www.apartforlag.se



Lord Arryns död var en stor sorg  
för oss alla, ers nåd. jag berättar  

mer än gärna vad jag vet om  
hans bortgång.

Önskar ni 
förfriskningar?  

En kopp isad  
mjölk sötad med 
honung? Det är 
uppfriskande  

i värmen.

Det  
vore 

mycket 
vänligt.

isad mjölk  
åt konungens 
hand och mig, 

mitt barn.

Enkelt folk säger att 
sommarens sista år alltid 
är det varmaste. Dagar 
som dessa avundas jag  

er nordlänningar  
er sommarsnö.

Maekars sommar var 
varmare än denna 
och nästan lika 

lång.

Det fanns till  
och med dårar som 

hävdade att den 
långa sommaren 
äntligen hade 

kommit.

Men sedan hade  
vi en kort höst 
och en hemskt 
lång vinter.

Tack  
kära barn,  
du kan gå.

Så var 
var vi? Åh, 

ja, ni frågade 
om lord 
Arryn …

Det 
stämmer.

Om sanningen ska fram hade 
han inte varit sig själv en tid. 
Hans son var sjuklig och hans 
ärade fru så orolig att hon 
knappt släppte gossen ur 
sikte. Föga förvånande 

att han verkade 
nedstämd.

Vad kan ni 
berätta om 
hans sista 
sjukdom?



Han kom till  
mig en dag och  

frågade efter en viss 
bok, lika frisk och 

kry som vanligt. Nästa 
morgon var han för  
sjuk för att kliva  

ur sängen.

När lord jon 
fortsatte att 

försvagas besökte 
jag honom själv, men 
gudarna skänkte mig 
inte förmågan att 

rädda honom.

Sade han 
någonting till  
er i sin sista 

stund?

Under feberns sista 
fas ropade han namnet 
Robert, men om han 

frågade efter sin son 
eller konungen  

vet jag inte.

Konungen  
kom och satt vid 
sängen i flera 

timmar.

Hände  
något annat? 
Några sista  

ord?

Precis innan han slöt 
ögonen sista gången 
viskade han något till 

konungen och sin ärade 
hustru. En välsignelse 

för sin son. Säden  
är stark.

Han talade 
aldrig igen.

Ni är helt  
säker på att 

jon Arryn dog 
av plötslig 
sjukdom?

ja. Om det  
inte var sjukdom, 
min bäste herre, 
vad annars skulle 

det vara?

Gift.



Det är möjligt, ers nåd,  
men det verkar osannolikt.  
Den simplaste mäster känner  

de vanliga gifterna, och  
lord Arryn uppvisade inga  

sådana symptom.

Och handen  
älskades av alla. 
Vilket monster 

skulle våga mörda  
en så nobel  

herre?

jag har hört  
sägas att gift  
är en kvinnas  

vapen.

Kvinnor, 
ynkryggar … 

och eunucker.

Lord Varys  
föddes som slav  

i Lys, visste  
ni det?

konungen  
var vid lord 

Arryns sida. Var 
drottningen  
med honom?

Nej. Hon  
och barnen 
reste till 

Casterly Rock 
tillsammans  
med hennes  
far, lord  

Tywin.

jag  
skulle vilja  
se boken ni 
 lånade till  
lord Arryn  
innan han  
blev sjuk.

Ni kommer  
nog att finna  

den föga intressant.  
En otymplig lunta 

om de stora husens 
ättelinjer. Men om ni 

så önskar ska jag  
låta leverera  
den till er  

bostad.

jag  
tackar för  

er hjälp. jag  
har tagit allt 
för mycket  
av er tid.

Kom  
så ofta ni 

önskar, lord 
Eddard. jag är 
här för att 

tjäna.

ja, tänkte 
Ned. Men vem?



Sansa hade närvarat vid 
handens turnering med 
septa Mordane och jeyne 
Poole, och det hade varit 
bättre än i balladerna.

De såg hjältar 
från hundratals 
ballader rida ut, 
var och en mer 
sagolik än den 
föregående.



Ser Renly föll mot Hound så våldsamt att 
han verkade flyga ur sadeln. Hans huvud 
slog emot marken med ett ljudligt kras 
som fick publiken att dra efter andan, 
men det var bara det ena av de gyllene 
hornen på hans hjälm som bröts av.

Ser Aron Santagar och Lothor 
Brune möttes tre gånger utan 
resultat. Ser Aron föll sedan 
mot lord jason Mallister och 
Brune föll mot Yohn Royces 
yngre son Robar.

Kungadräparen red enastående. 
Han kastade av ser Andar Royce 
och gränsherren lord Bryce 
Caron lika enkelt som om det  
var ringränning, men fick sedan 
kämpa hårt för att besegra  
ser Barristan Selmy.

Lite senare drog en herrelös 
riddare i en rutig mantel 
vanära över sig genom att 
döda Beric Dondarrions häst 
och blev diskvalificerad. Lord 
Beric sadlade en ny häst bara 
för att kastas ur sadeln av 
krigarprästen Thoros av Myr.



Dagens otäckaste händelse inträffade 
under ser Gregor Cleganes andra dust  
när hans lansspets gled in under hals-
harnesket på en ung riddare från Vale.

Sansa hade aldrig sett  
en man dö. Hon borde ha  
gråtit, men inga tårar kom.

Det hade varit annor-
lunda om det varit 
jory eller ser Rodrik 
eller far, sade hon 
till sig själv. Denne 
unge främling från 
Arryns hus betydde 
ingenting för henne.

Världen skulle glömma hans namn nu. 
inga ballader skulle sjungas för honom.

Till slut var det 
fyra kvar. Hound och  
hans monstruösa  
broder Gregor,  
Kungadräparen …

… och Loras Tyrell, 
Blomsterriddaren.



WiNTERFELL!
Gryningen var full av 
skrik och skrän och 
tung av blodlukt.

Tyrion kände en plötslig iver 
att hoppa fram, svinga sin yxa 
och ropa ”Casterly Rock!”, men 
vansinnet gick snabbt över.

Världen 
förvändes  
i kaos.

Hjälp mig 
någon!

Gudarna  
vare nådiga, 
jag blöder.

jag  
tror att det  
där är häst- 
blod. Blunda  
och låtsas  
vara död. HjÄLP 

MiG!



De får gärna ta 
satkärringen, 
tänkte Tyrion.

Men ändå 
rörde han sig.

Yxan klöv 
kött och 
ben som 
ruttet  
trä.

Vedträn som 
blöder, tänkte 
Tyrion dumt.



Han kunde ha svurit på 
att de hade kämpat en 
halv dag, men solen 
tycktes inte har rört 
sig det minsta.

Er första strid? Ni 
behöver en kvinna 
nu. inget går upp 
mot en kvinna när 

man spillt  
blod.

jag är 
villig om 
hon är 
det.

Friryttarna 
började skratta. 
Det var alltid 
något.

Vi måste skynda 
vidare, min fru. De 

kommer att anfalla 
igen, och vi kanske 
inte överlever en 

andra attack.

Vi rider 
genast.

jag vill  
ha tillbaka 
klingan nu, 

dvärg.
Låt honom 

behålla den. 
Vi kan behöva 
den om vi blir 
attackerade 

igen.

jag tackar 
er, min  
fru.

Och som jag sade  
innan vi blev avbrutna  

finns det en svag punkt  
i Lillfingers fabel. Vad ni  
än må tro om mig, kan  

jag lova er detta.

jag satsar 
aldrig emot 
min familj.



Dany kunde inte förstå 
varför Vaes Dothrak 
behövde en port när 
den inte hade 
någon mur.

inga byggnader 
heller, vad hon 
kunde se.

Ändå stod den där, 
hästporten, enorm 
och vacker.

Var är 
staden?



Viserys skulle 
inte kunna  

sopa ett stall  
med tio tusen  

borstar.

Om någon 
annan ledde 
dem? Någon 

som var 
starkare?

När jag 
först kom hit tyckte  

jag att dothrakierna var 
halvnakna barbarer. jag 
skulle ha sagt att tusen 

dugliga riddare hade  
kunnat driva hundra 
gånger så många 

på flykten.

Nu är jag inte 
så säker. Om de 

sju kungadömenas 
härskare hade lika 
mycket förstånd 

som gudarna skänkt 
gåsen skulle de dra 
sig tillbaka till sina 

borgar. Men om 
Robert Baratheon 
vore dåraktig nog 

att möta dem 
i strid …

Er khal skulle säga att bara 
en ynkrygg gömmer sig bakom 

stenmurar istället för att möta 
sin fiende med vapen i handen, 
och Robert skulle kanske 

hålla med.

Men männen kring 
honom? Deras skällor 
klingar annorlunda. 

Stannis, Tywin 
Lannister.

STARK.

Ni hatar 
lord 
Stark.

Han tog allt jag älskade ifrån 
mig för några loppbitna tjuv-

jägares och sin älskade  
heders skull.

Ah! Titta där, 
khaleesi …



”Vaes Dothrak, 
hästherrarnas 

stad.”

Alla 
byggnader 
är olika.

Dothrakierna 
bygger inte. De 
här är byggda av 

slavar från länder 
de plundrat.

Var är 
människorna 

som bor 
här?

Bara 
häxorna i 

Dosh Khaleen 
lever permanent 

i den heliga 
staden.

Vaes Dothrak är 
tillräckligt stor för 
att rymma alla män i 

varje khalasar.

Häxorna har 
förutspått att en 
dag kommer alla 

khaler att återvända 
till bergens moder 
på en gång, så Vaes 

Dothrak måste 
stå redo.



Khaleesi. Drogo, som 
är blod av mitt blod, har 
beordrat mig att säga åt 
er att han måste bestiga 
bergens moder inatt för 

att offra åt gudarna 
som gjort hans 

resa säker.

Säg åt min sol-
och-stjärnor att 
jag drömmer om 

honom och väntar 
otåligt på hans 

återkomst.

Bara män fick 
sätta fot på 
modern, och 
sanning att 
säga skulle en 
natts vila vara 
välkommen.

jhiqui, 
ett bad 
tack.

Doreah? Leta 
rätt på Viserys och 
be honom att dinera 
med mig. jag ska ge 
min bror hans gåvor 
ikväll. Han borde se 

ut som en kung 
i den heliga 

staden.
irri, gå till  

basaren och köp  
frukt och kött.  
Vad som helst  
utom häst- 

kött.
 

Häst är bäst. 
Häst gör en 
man stark.

Viserys  
hatar häst- 

kött.

Som ni 
önskar.



Kläderna hade skräddarsytts åt hennes 
bror. Tunika och benkläden i vitt linne. 
Lädersandaler med remmar till knäna. 
En läderväst målad med drakar.

Dothrakierna skulle 
respektera honom 
mer, hoppades hon, 
om han inte såg ut 
som en tiggare.

Hur 
vågar 
du?

Hur 
vågar du 
skicka den 
här horan 
att befalla 

mig?

Det gjorde 
jag inte. jag 

ville … Doreah, 
vad sade du?

Khaleesi, förlåt mig, 
jag gick till honom 
som ni önskade och 
sa att ni befallde 
honom att komma 

på middag hos 
er.

ingen 
befaller över 

draken!

jAG ÄR DiN  
KONuNG!

Kära bror, 
snälla, flickan gjorde 

fel. jag sade åt henne att  
be dig att dinera med  
mig. Om det behagar 

ers nåd.
Titta, 

dessa är 
till dig.



Vad 
är det 
här? En ny 

dräkt. jag 
lät göra den 

åt dig.

Dothrakiska 
trasor. Understår 
du dig att klä mig 
nu också? Snart 
kommer du att 
vilja fläta mitt 

hår!

Du har 
inte förtjänat 
någon fläta. Du 
har inte vunnit 
några segrar 

än. Men 
de här 

kläderna 
är värdiga 
en khal.

jag är 
herre över de 

sju kungadömena, 
slyna! Tror du att 
din stora mage 

kommer att skydda 
dig om du väcker 

draken?



Det är du som inte vet 
din plats. Lärde du dig 

ingenting den där 
dagen i gräset?

Gå nu innan jag 
befaller min khas att 
släpa ut dig. Och be 

för att Drogo aldrig 
får höra om 

det här.
När jag 

besitter mitt 
kungarike kommer 

du att ångra 
denna dag, slyna.

Khaleesi?

jag är inte 
hungrig. Ni får dela 
på maten. Och ge lite 

till ser jorah, är 
du snäll.

Var 
snäll och 

ta hit ett av 
drakäggen.



S E R I E R O M A N E N
AV: ANNE GROE LL (HU VUDR E DAKTÖR) ME D  

KOMME N TAR E R AV TOMM Y PAT TE R S ON ( TEC K NAR E)  
O C H DANIE L ABR AH A M (M AN USFÖR FAT TAR E)

A  GA ME OF
THRONE S

S K A P A N D E T  A V

På de kommande sidorna ska vi visa er lite av magin bakom skapandet av serie-
romanen och resan in i denna omfattande och utmanande värld.

AUDITION 

Efter att ha skrivit under kontraktet som gav oss rätten att ge ut serien (och fått 
ombord Daniel som bearbetare), blev vår första uppgift att hitta en tecknare som 
kunde ge liv åt Westeros. Vi behövde någon som kunde ge oss mer än två år av 
sitt kreativa liv. Vi ville att en enskild tecknares idéer skulle vara drivande, men 
samtidigt behövde vi kunna publicera ett nummer i månaden. Och med tjugofyra 
nummer ... tänk er själva. Det är ett enormt åtagande.

För att pröva våra tilltänkta tecknare valde vi fem karaktärer som vi upplevde 
bäst kunde ge oss en känsla för spännvidden av deras talang, och bad sedan varje 
tecknare att skicka in bilder på de fem karaktärerna. Vi valde Eddard Stark, Jon 
Snow, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen och Arya Stark. Män och kvinnor, 
unga och gamla, korta och långa, tillsammans representerade de ett bra tvärsnitt  
av Georges värld.

Detta fick vi av Tommy:

unga och gamla, korta och långa, tillsammans representerade de ett bra tvärsnitt 
av Georges värld.

Detta fick vi av Tommy:



Tommy skickade in några enastående lovande skisser – bland de starkaste 
överlag, tyckte vi. Och han var definitivt en av de få som fick Tyrion rätt från 
allra första början. Men innan George och vi gjorde vårt slutgiltiga val bad vi 
semifinalisterna att skicka in två provsidor till det första numret, som Daniel redan 
hade skrivit.

Valet föll på ser Waymar Royces strid mot de andra och Danys reflektion över 
sitt förflutna. Återigen tyckte vi att dessa två sidor representerade spännvidden av 
en tecknares förmåga. På den första sidan är det liv och rörelse: svärd, strid och 
skogarnas vinterkyla. Den andra sidan är en stillsam bild från ett betydligt varmare 
klimat. Och båda bilderna tillät tecknaren att verkligen leka med världens olika 
detaljer.

En av de viktigaste sakerna för George R.R. Martin när vi valde tecknare var att 
världens detaljrikedom verkligen skulle synas. Varje sida skulle ha en detaljerad 
bakgrund. ”Om de går genom en sal,” sade han, ”vill jag se salen.” Särskilt sidan 
där Danys stirrar ut över Pentos gav oss chansen att se vad tecknarna kunde 
göra med bakgrund och detaljer. Ni kan säkert se varför Tommys skiss av Danys 
i Pentos, med sina rika detaljer, omedelbart förde honom högst upp på vår lista 
och sedermera gav honom jobbet. Den sidan hamnade utan förändringar i den 
slutgiltiga tidningen – ett betyg så gott som något!

Uppmärksamma läsare noterar att även Tommys andra provsida är nästan 
identisk med slutresultatet, med ett undantag: de andra. Vilket för oss till nästa 
ämne ...
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 Serien är sällsynt väl- 
gjord. Inte undra på att  
den gjort försäljnings- 
succé, vunnit priser och  
resulterat i en tv-serie.

Malin Krutmeijer, HD

Snygg svensk ut gåva  
och utmärkt över- 

sättning. Högt tempo,  
skoningslöst våld,  
tjusiga teckningar.

Henrik Zackrisson, Rocky Magasin
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9 789197 959216

I en varld befolkad av doda
.. ..

tvingas vi att till slut borja leva.
..

Sedan det första numret av serietidningen gavs ut 2003 har  
Robert Kirkmans saga vuxit till det dystraste, blodigaste och  
mest gast kramande som någonsin berättats i zombiegenren.
Huvudpersonerna i The Walking Dead sörjer inte bara sina  
vänner och släktingar utan hela den förlorade civilisationen.  
De sörjer den hänsyn, vänlighet och ömsesidiga respekt som  
vittrar bort när sam hället kollapsar. 
Samtidigt blir det allt mer osäkert om zombierna är de verkliga 
monstren. Kanske har människorna mest att frukta hos sig själva.
– – –
Ur Fredrik Strages förord till denna andra samlings volym med  
den kritikerrosade serietidningen The Walking Dead – förlagan  
till tv-succén med samma namn.
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.. ..

tvingas vi att till slut borja leva.
..

Zombie apokalypsens horder av vandrande lik må fylla oss med fasa, 
men det är när döden kommer i våra nära och käras skepnad som vi 
verkligen slits i stycken inombords. När gränsen mellan vän och fiende, 
gott och ont, suddas ut ställs vi samtidigt inför en självrannsakan. Vem 
är jag egentligen? Varför ska just jag överleva, och till vilket pris? 
Jag får ibland frågan hur jag definierar ordet kultur. Jag brukar  
svara att kultur är allt det där vi inte behöver för att överleva som  
biologiska varelser, men som är fullständigt oumbärligt för att vi ska 
stå ut som människor. I den meningen är det kulturen som ger oss vår 
mänsklighet. Sällan har detta skildrats mer tydligt än i The Walking 
Dead. Vänskap, kärlek eller bara något så basalt som fysisk närhet  
blir det som står mellan oss och avgrunden.
– – –
Ur Orvar Säfströms förord till denna tredje samlings volym med  
den kritikerrosade serietidningen The Walking Dead – förlagan  
till tv-succén med samma namn.

Walking Dead har länge hört till mina allra  
största favoriter. Att Apart Förlag ger ut dem i  

svensk språkdräkt är en stor kulturgärning. Därför  
är det så skönt att översättningen är så bra gjord.

Daniel Gustavsson, Seriebibliotekarien

ISBN: 978-91-979592-2-3 

9 789197 959223

K
IR

K
M

A
N
 • A

d
l
A
R
d
 • R

A
t
h
b
u
R
N

VolyM 3

I tRyGGt FoRVAR
..

RobeRt KIRKMAN ChARlIe AdlARd ClIFF RAthbuRN 

The_Walking_Dead_vol3_Cover_SWE_rev2.indd   1 2012-02-25   08:24

THE WALKiNG DEAD  
i tryggt förvar

S
ve

nsk  

ve
rsio

n

RobeRt KiRKman ChaRlie adlaRd Cliff RathbuRn 

4
www.apartforlag.se

i en varld befolkad av doda
.. ..

tvingas vi att till slut borja leva.
..

Rick Grimes och hans lilla grupp av överlevande har stängt in sig  
i ett fängelse, belägrade av de levande döda. Rollerna är ombytta,  
de ”andra” befinner sig plötsligt på utsidan. Situationen påminner om  
ett USA där de rika stänger in sig i så kallade ”gated communities”, 
alltmer rädda för den verklighet de själva har skapat – men inte vill se.
Själv känner jag en kall kår löpa längs ryggraden när Kirkmans  
berättelse sakta men säkert skiftar från det dystopiska till det profetiska. 
Liksom Rick vill man ta tag i sina medmänniskor och ropa: ”Fattar ni  
inte? Vi lever på lånad tid här. Varje minut vi lever är en minut som  
vi stjäl från dem!”. Vi är de levande döda!
– – –
Ur Michel Wenzer förord till denna fjärde samlings volym med  
den kritikerrosade serietidningen The Walking Dead – förlagan till  
tv-succén med samma namn. Michel Wenzer vann med sin fängelse- 
film At Night I Fly 2012 års Guldbagge för bästa dokumentär.

Att The Walking Dead blivit ett sådant fenomen som det 
är idag förvånar nog ingen som har läst serien. Vare 
sig du söker gripande människoöden, eller bara lite 
hisnande zombieaction så har den något för alla.

Johan Axell, kulturdelen.com

ISBN: 978-91-979592-3-0 

9 789197 959230

K
iR

K
m

a
n
 • a

d
l
a
R
d
 • R

a
t
h
b
u
R
n

Volym 4

KottetS luStaR
..

The_Walking_Dead_vol4_SWE_COVER_120419_FINAL.indd   1 2012-05-10   00:05

THE WALKiNG DEAD 
Köttets lustar

S
ve

nsk  

ve
rsio

n

RobeRt KiRKman ChaRlie adlaRd Cliff RathbuRn 

5
www.apartforlag.se www.skybound.com

i en varld befolkad av doda
.. ..

tvingas vi att till slut borja leva.
..

Aldrig får man vara riktigt glad! Det tänker jag ofta när jag läser  
The Walking Dead. Varje litet ögonblick av stiltje eller frid som glimtar  
till glider alltid omedelbart karaktärerna ur händerna. Ändå urartar 
serien inte i misärpornografi. Händelserna är för realistiska, figurernas  
psykologiska reaktioner fascinerande trovärdiga.
Folk frågar hur många album jag hunnit läsa. Oavsett siffran blir svaret 
alltid en uppskattande nick följd av en suck och kommentarer av typen 
”det går åt helvete, förstås”. Jag anade det. Att det går åt helvete är en 
stor del av seriens attraktionskraft. Det finns något lite tillfredsställande  
i att fantisera om hur alla djupa orättvisor, all vår alienation, vår isolering 
från varandra i den skadliga bekvämlighetens och skenbara trygghetens 
namn skulle kunna slås ut i ett enda, zombieapokalyptiskt slag. Men att 
det ändå alltid någonstans skulle finnas någon liten människospillra  
som kämpar på.
Problemet är bara att den människospillran i så fall måste bygga upp sitt 
samhälle på nytt och det är ju inte direkt självklart att det i så fall skulle 
ske enligt utopistiska principer. Därför läser vi The Walking Dead som 
man i bakfyllans hårda morgonljus läser sitt eget ansikte i en spegel.
– – –
Ur Johanna Koljonens förord till denna femte samlings volym med  
den kritikerrosade serietidningen The Walking Dead – förlagan till 
tv-succén med samma namn.
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I en varld befolkad av doda
.. ..

tvingas vi att till slut borja leva.
..

1

Jag gillar filmer som får dig att ifrågasätta allt det som vårt  
samhälle bygger på. Och bra zombie filmer gör det, i mängder. 
För mig är slutet alltid det sämsta med en zombiefilm. Jag vill  
alltid veta vad som händer sen. Till och med när alla dör på slutet ...   
så vill jag bara att det ska fortsätta. Så fort det börjar bli riktigt  
intressant ... börjar de där irriterande eftertexterna rulla. 
I The Walking Dead vill jag utforska hur människor hanterar extrema  
situationer och hur de här händelserna får dem att förändras.
Jag vill att The Walking Dead ska bli zombiefilmen som aldrig slutar.
– – –
Så skriver författaren Robert Kirkman i sitt förord till första samlings
volymen med den kritikerrosade serien The Walking Dead. Här samlas  
de sex första serietidningarna som lade grunden för tvsuccén. Och fler 
kommer det bli. The Walking Dead är zombiefilmen som aldrig slutar!
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 The Walking Dead är en  
av de absolut bästa serier  
jag läst det senaste året.”

Rikard Karlsson, shazam.se

”   ... antagligen det mest  
 blodisande som berättats  

i zombiegenren.”
Fredrik Strage, DN

”
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THE WALKiNG DEAD 
Tills döden skiljer oss åt 

RobeRt KiRKman ChaRlie adlaRd Cliff RathbuRn 

Volym 7

lugnet foRe ...
..

Bland zombier, gore och dystopiaction letar sig de större 
frågorna in. Etiken, moralen och meningen med allt. 

Kirkman får fortfarande till det. Väldigt bra dessutom. 
Jag kan inte nog rekommendera denna serie. Läs! 

Roger Bengtsson, Ikon 1931

7

i en varld befolkad av doda
.. ..

tvingas vi att till slut borja leva.
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Det går inte att föreställa sig fasan i att vara den enda överlevande i en död 
värld. Men jag tänker ändå att utöver de rent kroppsliga behoven – mat, 
värme, vätska och sömn – är trygghet det största problemet. Att tillgodose 
de fysiska behoven är förstås livsavgörande men det som överlevnaden 
verkligen hänger på är hur stora mentala påfrestningar du klarar. För om 
inte psyket fungerar kommer du ha svårt att fatta de riktiga besluten och  
få det du behöver.
Att kunna hantera sociala situationer på ett bra sätt och lösa konflikter är  
det som gjort att människan befinner sig överst i näringskedjan, något som  
tydligt framgår när man läser The Walking Dead. Men The Walking Dead 
visar också vilka de ödesdigra konsekvenserna blir när en grupp inte fungerar 
 – och vad som kan hända när någon inte känner sig delaktig i gruppen.
– – –
Ur Herman Geijers förord till denna sjunde samlings volym med den  
hyllade serien The Walking Dead – förlagan till tv-succén med samma  
namn. Herman Geijer är en av Sveriges ledande experter på att över- 
leva en zombiekatastrof. Ett av hans bästa tips är: skaffa dig en kofot. 
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RobeRt KiRKman ChaRlie adlaRd Cliff RathbuRn 

Om The Walking Dead har behandlat ondska innan  
så hamnar vi nu på en helt annan nivå och bitvis  

gör det ont i själen att läsa. Den redan svarta  
sagan tar ännu ett steg ner i infernot.

Jonas Knutsson, bokfetischist.se
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Ingen blir väl förvånad över upplysningen att de flesta dagdrömmar 
handlar om sex – det är där våra tankar och fantasier oftast hamnar när 
vi låter dem skena iväg. Nästan lika ofta fantiseras det om hämnd: 80 % 
av alla kvinnor och 90 % av alla män fantiserar om att döda någon de inte 
gillar, i synnerhet kärleksrivaler, styvföräldrar och föredettor av olika slag. 
Vi fantiserar om att ge igen, slå tillbaka, ta revansch, göra udda jämnt. 
Moderna sägner om hämnd tillfredsställer ett behov hos människor. 
Sägnerna ger oss möjlighet att ge utlopp för förbjudna känslor av hämnd 
utan att behäftas med skuldkänslor. Hämndgirigheten kan fungera som 
försvar mot känslor av skam, skuld, förlust och sorg genom att vreden 
riktas utåt istället för inåt. Den svaga blir stark och den onde får vad han 
förtjänar. I alla fall i fiktionens underbara värld: så sätt dig nu bekvämt 
tillrätta och njut av en stunds frossande i blodig moral. Se det som terapi!
– – –
Ur Ann Heberleins förord till denna sjätte samlings volym med den hyllade 
serien The Walking Dead – förlagan till tv-succén med samma namn.
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Volym 8 – Stormen 
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V älkommen till den första samlingsvolymen av A Game of Thrones,  
serie   romanen baserad på min fantasybok med samma namn.

Låt mig klargöra en sak: Detta är inget komplement till TV-serien. Det 
du nu ska få läsa är en helt egen bearbetning av mina romaner. Kreatörerna 
bakom de olika versionerna av min saga – Daniel Abraham och Tommy 
Patterson vad gäller serietidningen – utgick från samma källmaterial och 
stötte på delvis samma utmaningar, men de var samtidigt tvungna att hantera 
problem som är unika för deras respektive medium. I vissa fall hittade 
de kanske samma lösning, i andra fick de gå helt olika vägar. Men om du 
gillar TV-serien och undrar varför historierna skiljer sig lite åt, och varför 
karaktärerna inte liknar skådespelarna du sett på din platt-TV … så vet du nu.

För egen del älskar jag TV-serien, och jag älskar serieromanen också. Detta  
är min värld, det är mina människor, och det är fortfarande min historia, som  
nu berättas på ett annat sätt i ett annat medium, där en helt ny publik kan  
njuta av den.

Om du uppskattade böckerna eller TV-serien, hoppas vi att du skall gilla 
denna version också. Och om du inte tidigare har stiftat bekantskap med  
A Song of Ice and Fire, hoppas jag att du skall uppskatta att besöka Westeros 
och Winterfell, att möta Tyrion och Jon Snow och Arya och Ned och Cersei  
och Sansa och Bran och resten av mina tusentals roll figurer. (Men bli inte  
för fäst vid dem.)
– – –
Ur George R.R. Martins förord. 

George R.R. Martin är författare och har tagit världen med storm  
med sitt fantasyepos A Song of Ice and Fire, där A Game of Thrones  
är första delen.
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Vi finns även på  
Facebook, twitter  
och instagram!
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