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Dragens tænder¤Tordendragens død Henk Kuijpers Hent PDF Forlaget skriver: I en hyggelig
marskandiserbutik køber Franka noget, som hun tror er en dekorativ krokodillekæbe - men kort efter bliver
hun forfulgt af en mystisk og morderisk kinesisk pige, der vil have fat i den for enhver pris. Jagten går over
byens tage og videre til London, Venedig og det filippinske øhav, hvor overraskende og farlige eventyr

venter.   

Franka udkom på dansk første gang i 1979 og er siden da udgivet kontinuerligt i foreløbig 23 album. Henk
Kuijpers er i disse år ved at restaurere hele serien, nyfarvelægge den og for visse albums vedkommende endda
udvide de enkelte historier med sider, der oprindelig blev skåret ud af dem, fordi hans daværende hollandske

forlag forlangte, at hvert album kun måtte være på 48 sider.   

Med FRANKAS SAMLEDE EVENTYR er det hensigten både at genudgive den klassiske tegneserie og at få
Henk Kuijpers til at fortælle om tilblivelsen af de enkelte historier - samt at bringe alle de enkeltstående

illustrationer og kortere tegneserier med Franka, som aldrig tidligere er udkommet på dansk.   

Vi starter med de oprindelige album 7 og 8 og fortsætter videre derfra, men det er også meningen på et senere
tidspunkt at genudgive de første seks album, der er tegnet i en lidt mere barnlig stil.
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