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Vi producerar de maffigaste coffee table-

böckerna för nördar, fans och spelare.  

Vi arbetar i dag med Sveriges mest inbitna 

och nördiga formgivare och illustratörer. Vi 

känner nördarna och nördarna känner oss. 

FANDRAKE drivs av Orvar Säfström och Jimmy 

Wilhelmsson, erkända och prisbelönta för-

fattare av nördlitteratur och profiler inom 

spel-, film-, musik-, serie- och retrokulturen. 

Orvar Säfström är kanske mest känd som före 

detta programledare för Filmkrönikan, men 

han är verkligen en mångsysslare: skribent, 

debattör och föreläsare om populärkultur. 

Jimmy Wilhelmsson är författare, skribent och 

produktutvecklare som till vardags driver 

retrobloggen Spelpappan.se om datorspel, 

brädspel, rollspel och serier från förr. 

Förlagsnamn: Fandrake AB 

Grundare: Orvar Säfström och 

Jimmy Wilhelmsson 

Startår: 2017 

Titlar per år: 2-5 

Webb: www.fandrake.com 

Epost: info@fandrake.com 

Sociala medier: @fandrakebooks 

 

Hej, vi är Fandrake! 

 
Orvar Säfström och Jimmy Wilhelmsson och deras tidigare 

verk på andra förlag. 
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Låt oss ta dig på en resa tillbaka till tiden för skapandet av 

dina lyckligaste barndomsminnen – en tid då det mesta i 

livet var enkelt. Detta är en sprängfylld kavalkad av det 

tuffaste, ballaste och godaste en tjej eller grabb på 1970- 

eller 1980-talet kunde tänka sig. Det var en tid då du hade 

gott om tid, men ont om pengar. I dag är chansen stor att 

du har det precis tvärtom. 

 

SERIETIDNINGSREKLAM! är den maffiga boken om de 

roliga annonserna du hittade i serietidningar som Kalle 

Anka, Fantomen, Buster, Knasen, Acke och många fler. På 

somrarna frestade de med Vira Blåtira, Hubba Bubba och 

Päronsplitt – och om vintrarna med Commodore 64, 

Barbie och He-Man. 

 

Författarna presenterar inte bara serietidningsreklam du 

minns - utan har även letat rätt på reklammakare, 

producenter, fotografer och medverkande för att få hela 

storyn. Det här är boken som besvarar alla frågor du gått 

och grunnat på sedan barnsben och som ger dig 

hundratals anekdoter att stoltsera med på födelsedags-

festen, mötesmiddagen eller på dejten. 

Läs mer om boken på Bokinfo, Smakprov.se eller 

Fandrake.com. 

Titel: Serietidningsreklam! 

Författare: Jimmy Wilhelmsson och 

Adam Evertsson 

ISBN: 978-91-984567-0-7 

Antal sidor: 240 
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F-pris: 285 kronor 

Distributör: Stjärndistribution 

 

Serietidningsreklam! 

En nostalgisk faktabilderbok 

  

http://media.serietidningsreklam.se/2018/02/0210-INL-SERIE-08-Snacks-FD-OLW.png
http://media.serietidningsreklam.se/2018/02/0210-INL-SERIE-12-Dockor-FD-play.png
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1984 innebar det definitiva genombrottet för rollspels-

hobbyn i Sverige. Ett helt nytt spel utspelade sig efter 

katastrofen, och blandade intryck från filmer som Mad 

Max och Flykten från New York med en genuint 

skandinavisk atmosfär. 

MUTANT – Minnen från den förbjudna zonen är hela 

berättelsen om en av Sveriges märkligaste och mest 

framgångsrika populärkulturexporter, från det hem-

snickrade rollspelet till dagens internationella franchise.  

Det är inte bara en djupdykning i Mutant-fenomenet, utan 

i den samtid som spelet uppstod i, och dess fascination 

och farhågor för genforskning, datorer och det kalla kriget. 

Författarduon Orvar Säfström och Jimmy Wilhelmsson har 

tidigare skildrat svensk rollspelshistoria i den prisbelönta 

boken Äventyrsspel – Bland mutanter, drakar och demoner 

som sålde slut på bara två månader och släpptes i en 

andra utgåva under hösten 2017. Bokem om MUTANT är 

den spirituella uppföljaren till Äventyrsspel. 

Läs mer om boken på Bokinfo eller fandrake.com. 

Observera att boken för närvarande är under produktion 

och vi kan därför inte visa några siduppslag eller utdrag.  

 

MUTANT 
MINNEN FRÅN DEN FÖRBJUDNA ZONEN 
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