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Har du set mig? Jaime Hernandez Hent PDF Forlaget skriver: Jaime Hernandez har i nogle-og-tredive år
tegnet på sin version af the great American (graphic) novel: Fortællingen om punktøserne Maggie og Hopey.

Undervejs har han for sine historier vundet et utal af Harvey og Eisner Awards i sit hjemland.

I Har du set mig? går Maggie og Hopey fra hinanden efter i årevis at have været det uadskillelige kærestepar
blandt vennerne på L.A.'s punkscene. Begge kastes ud i prøvelser, der truer dem på livet, og uden hinandens
støtte overmandes de næsten af voksenlivets kompromitterende kompleksitet, mens de prøver at genfinde

deres ungdoms frihed - eller i det mindste hinanden.

Pressen skrev om Speedy Ortiz dør:
* * * * *  »Ikke så lidt af et mesterværk.«

- Strip!

* * * * * »Jaime Hernandez har en suveræn streg.«
- Jyllands-Posten

* * * * * »Tæt på at være den perfekte tegneserie.«
- Nummer 9

* * * * * »Jaime Hernandez´ værk har klassikerstatus.«
- Ekstra-Bladet

»En milepæl i udviklingen af den grafiske roman.«
- Weekend-avisen
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