Hej, vi är Fandrake!
Vi producerar de maffigaste retroböckerna
för nördar, fans, nostalgiker och gamers.
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 författare av retrolitteratur och profiler inom
spel-, film-, musik-, serie- och nördkulturen.
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.
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Orvar Säfström och Jimmy Wilhelmsson och deras tidigare
verk på andra förlag.

FANDRAKE är ett ungt förlag som specialiserar sig på stora, vackra och matiga kaffebordsböcker med särskilt
nördiga ämnen som fungerar både som present- och samlarböcker. Våra böcker riktar sig rent allmänt till de
som växte upp i Sverige på 70- och 80-talet. FANDRAKE grundades under hösten 2017 och drivs av Orvar
Säfström och Jimmy Wilhelmsson. De ligger tidigare bakom boktitlar som Generation 64, Generation 500,
Äventyrsspel och Nils Gulliksson. Fandrake nås på info@fandrake.com. Läs mer på fandrake.com.

Serietidningsreklam!
En nostalgisk faktabilderbok

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 1970eller 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 födelsedagsfesten, mötesmiddagen eller på dejten.
Läs mer om boken på Bokinfo, Smakprov.se eller
Fandrake.com.
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Rock är det tuffaste som finns!
Boken om ROCK – för alla små och stora fans ger dig en
alldeles egen guide till den största, bästa och mest
högljudda musik som världen skådat: Rock!
Hur utvecklades de olika stilarna?
Vilka band har gjort de starkaste avtrycken?
Vad krävs det egentligen för att bli en ihågkommen som
en riktig rockstjärna?
Lärarinnan och musikentusiasten Rita Nabais tar dig med
på en resa genom rockhistorien och Joana Raimundo har
gjort fantastiska illustrationer.
Boken om ROCK är den första i sitt slag, en riktig guldgruva
för både nyblivna rockälskare och erfarna headbangers.

Titel: Boken om ROCK – för alla
små och stora fans

Boken om ROCK är ursprungligen publicerad i Portugal,
och Fandrake är först i världen att ge ut den i ett annat
land. Den svenska utgåvan är större än originalet och
innehåller ett nyskrivet förord av Dregen!

Författare: Rita Nabais
Illustrationer: Joana Raimundo

Läs mer om boken på Bokinfo, Smakprov.se eller
Fandrake.com.
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MUTANT

MINNEN FRÅN DEN FÖRBJUDNA ZONEN
År 1984 innebar det definitiva genombrottet för
rollspelshobbyn i Sverige. Ett helt nytt spel förflyttade
tusentals unga svenskar till framtiden 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
hemsnickrade rollspelet till dagens internationella
franchise. Det är en djupdykning i det unika Mutantfenomenet, från landhajar och rubbitar till cybersurfare
och nefariter.
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. Boken om MUTANT är
den spirituella uppföljaren till Äventyrsspel.
Läs mer om boken på Bokinfo eller fandrake.com.
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