
...et nyt album fra 

Had og hævn i Mexico i 1864 
 
   I 1864 rasede kampene i USA i striden mellem nordstaterne og sydstaterne, som de danske tegneserielæsere har kun-
net læse om i serier som ”Blueberrys unge år” og ”Blåfrakkerne”. Men i periferien af den amerikanske borgerkrig udspille-
de der sig endnu en blodig krig, som de færreste danskere måske har hørt om: den fransk-mexicanske krig, som fandt 
sted mellem 1862 og 1867. 
    
   Det er denne krig, der danner baggrund for tegneserien ”Sauvage”, som begynder en solvarm sommerdag i 1864 et 
sted i Mexicos steghede ørkener. Den unge franske løjtnant Felix Sauvage deltager i krigen, men virker som et fremmed-
element blandt de øvrige, mere grovkornede soldater. Det undlader de da heller ikke at drille ham med, lige indtil solda-
terne løber ind i et blodigt overfald på en diligence. Og så tager handlingen ellers fart, med masser af dramatiske situatio-
ner og nervepirrende konfrontationer mellem de stridende parter, som ikke blot omfatter de franske soldater og de mexi-
canske oprørere. Også andre grupperinger deltager i krigshandlingerne, hvilket ikke gør situationen lettere for de franske 
soldater. Og midt i krigens virvar har Sauvage sin helt egen dagsorden, som er årsagen til hans rejse til Mexico. 
    
   Der er rigeligt med gode grunde til at følge løjtnant Sauvage på hans hemmelige færd langt fra hjemlandet, og tegnese-
rien er da også hurtigt blevet en stor succes i de fransktalende lande. Seriens første cyklus omfatter 3 bind, som p.t. er 
ved at blive oversat til dansk. Indtil videre er der udkommet 5 bind med den formidabelt flot tegnede serie i Frankrig. 
 

 

   Tegneren Felix Meynet er et nyt bekendtskab for de 
danske tegneserielæsere, men i sit hjemland Frankrig 
har han en lang række udgivelser bag sig, bl.a. thril-
lerserien ”Les Eternels”, som han har lavet i fælles-
skab med manuskriptforfatteren Yann. 
    

   Yann, med det borgerlige navn Yannick le Penne-
tier, har de danske tegneserielæsere til gengæld haft 
god lejlighed til at stifte bekendtskab med, bl.a. i en 
stribe albums i serierne ”Thorgals verden” og ”Et eks-
traordinært eventyr med Splint & Co.”. Yann har efter-
hånden skrevet manuskripter til mere end 100 tegne-
seriealbums, og hans navn nævnes i dag sammen 
med de største tegneserieforfattere som Charlier, 
Greg og van Hamme. 
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