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En kolossal folkemænge følger den venstreradikale forfatter Jules Vallès’ kiste gennem byens gader til

kirkegården Père-Lachaise – hvor de sidste kommunarder var faldet fjorten år tidligere sammen med deres
kortlivede revolutionære folkestyre, Pariserkommunen. 

Fem år er gået, siden kommunarderne fik amnesti, og de eksilerede kunne vende hjem, men
Pariserkommunens skurke og helte er ikke glemt. Midt i menneskemylderet genfinder vi Zabo, som vi forlod
tyve år tidligere i Louisiana, og som nu lyder navnet Clara. Da hun ser en ung pige blive mishandlet efter

netop at være ankommet til storbyen fra Bretagne, reagerer Zabo ... 

I dette første bind af to i den allersidste cyklus om Vindens passagerer iscenesætter François Bourgeon
en storslået grafisk roman med tråde til Pariserkommunens komplekse og misagtede periode ... og først

og fremmest henlagt til den maleriske bydel Montmartre. 

Noteapparat med forklaringer til historiske personer, begivenheder og begreber.

Det er fyrre år siden, at François Bourgeon lancerede sit storslåede, historiske periodedrama Vindens
passagerer, der blev en af tidens mest bemærkelsesværdige og indflydelsesrige tegneserier for voksne. Med
sin kraftfulde blanding af detaljerede maritime miljøer, blodige begivenheder – og samtidig en udpræget

kønspolitisk og social undertone med den handlekraftige og seksuelt selvbevidste unge pige Isa i hovedrollen
– var både mandlige og kvindelige læsere begejstret for de fem første bind, der i sin helhed må betragtes som
en kraftpræstation af en mastodontisk graphic novel. Cobolt udgav den samlede udgave i 2011. For ti år

siden udkom seriens anden cyklus, Barn af Kaimantræet, i to bind. Mens de oprindelige fem bind kredser om
tiden for Den Franske Revolution 1798-99 og samtidens omfattende slavehandel, udspiller Barn af

Kaimantræet sig under Den Amerikanske Borgerkrig i 1863 i Louisianas sumpområder med Isas barnebarn
Zabo i hovedrollen. Den tidligere danske udgave af de to bind har længe været udsolgt og stærkt efterspurgt.
Efteråret 2019 udkommer de i en ny, samlet udgave. I denne nye, tredje og allersidste cyklus, som også
kommer til at omfatte to bind, møder vi omkring tyve år senere atter Zabo, der nu befinder sig i Paris i

efterdønningerne af Pariserkommunens blodige begivenheder. Sammen med den unge bretonske pige Klervi
forsøger hun at navigere i Montmartres smeltedigel af ludere, lommetyve, dissidenter, revolutionære,

royalister, nationalister, kunstnere og excentrikere, mens hun langsomt begynder at blive indhentet af sin
smertefulde fortid. 

[Pressen skrev om Vindens passagerer:] 

»Enestående ... Billedruderne dugger af erotik, og detaljegraden i skildringen af 1700-tallet er forbilledlig.« 
 – Politiken (5 hjerter) 

»Fortællingen har et episk omfang, som ikke er hverdagskost i tegneserier, og så er den fuld af eksplicit vold
og sex.«  – Information 

»En vaskeægte klassiker. Serien er smukt fortalt og tegnet, og denne samlede, indbundne udgave i størrelse
XXL kan kun anbefales.«– Ekstra Bladet 

»Tegnet med udsøgt sans for detaljer og farvelægning ... Man får en på opleveren.«– Weekendavisen   
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