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Endelig lykkedes det. Comic Factory er vist tæt på at have overgået sig selv med udgivelsen
af denne flotte tegneserie. 
Forlaget har længe arbejdet med at få rettighederne i hus til steampunk-eventyret, der rækker
ud over, hvad man ofte er vant til i tegneseriernes verden.
Vi er forbi verdens undergang, sådan føles det næsten, mens man læser, og her kan vi som
læsere ikke undgå at tænke på lurende konflikter i snart alle verdenshjørner samt corona og
klima.
Hvad mon fik verden til at gå under. . . . 
En fin måde at forsøge at få tegneseriefolket med i kampen, hvis man ellers har lyst til det.
Hvis mindre kan gøre det, ja så er det bare med at nyde de flotte Silvio-tegninger, der taler til
sanser og pirrer ved fantasien.
Mickey, Minnie og Fedtmule er bjergere i en verden, hvor der efter en storkrig er blevet fred.
De dykker ned og leder efter vrag i havenes dyb på jagt efter teknologi.
En fin metafor til, hvad man kan lære af krige, konflikter og kriser.
I skarp konkurrence med Sorteper, der skal symbolisere en truende konflikt, lykkes det dem at
bjærge artefakten fra Afskygraven.

Teksten er skarp og præcis og tegninger og streger er overflod af dybe dale, klippefremspring,
uvejr, maøvredygtige flyvefartøjer.

Vi starter af alle steder i de uvejsomme Ural-bjerge 17 år efter den store konflikt, og så sætter vi
godt af herfra.

Man mærker ironi og overraskelser allerede i kolofonen, hvor vi ser, at redaktøren er vandet,
mens korrekturlæseren er vandskadet, og redaktørassistenterne er forsvundne. . .  .

Herlig læsning. Små og store tegninger, dybe og rammende streger ligeledes og de velkendte
ansigter, der i udtryk og positioner går lige akkurat til stregen, så at sige, men aldrig over den,
så det bliver upassende og patetisk, og det er virkelig en nydelse.
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