
Det tredje album i Ethan Rillys Pope Hats-serie handler om identitet og forandring. I dette hidtil 
længste afsnit af føljetonen om Frances og Vickie får vi to sideløbende handlinger.
I den ene går det fremad for Frances på arbejdet. Hun er blevet forfremmet og jagtes af andre 
afdelinger i firmaet, hvilket får hende til at fundere over sin egen rolle og fremtid. Kollegaen Nina 
kæmper til gengæld hårdere og hårdere for at holde sig oven vande i det benhårde arbejdsmiljø.
Imens ser Vickies drømme om en skuespilkarriere ud til at gå i opfyldelse, og hun holder en stor fest 
for at markere en afslutning og en begyndelse.

Ethan Rilly fra Montreal har været nomineret til flere større tegneseriepriser. I 2010 modtog han en 
Joe Shuster Award og i 2012 modtog han The Doug Wright Spotlight Award.
Udover at være serieskaber arbejder Rilly også som freelanceillustrator for flere forskellige ma-
gasiner.
Rilly har en bachelor i psykologi fra McGill University, men er ellers lidt hemmelighedsfuld omkring 
sin person. Han har taget tegne- og fortællemæssige syvmileskridt siden han
modtog et legat fra The Xeric Foundation, som finansierede selvudgivelsen af det første Pope 
Hats-hæfte i 2009. Serien blev efterfølgende udgivet af Adhouse Books, og er nu nået til nummer 
fire på originalsproget.
  
Det lille enmandsforlag Damgaard følger op med danske udgaver, hvoraf nummer 1 udkom i 2013, 
og nummer to i 2014. Dansk er det eneste sprog i verden, som Pope Hats er oversat til.
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Udtalelser om Pope Hats 1:

Udtalelser om Pope Hats 2:

“Jeg har kedet mig gennem alt for mange tegneserier, der er vidunderligt tegnet og fortalt, men hvor replik-
kerne er fade som øl der har stået åbne natten over. Ikke her: Rillys replikker ligger naturligt i munden, er sjove 
som byture med gode venner og skarpe som smagen i munden morgenen efter.”
  Kristian Bang-Larsen, tegneseriemagasinet Nummer 9

“Tegneserien giver et øjebliksbillede af en generation, og det gør den meget overbevisende.”
  Steffen Kronborg, bibliotekernes materialevurdering

“Stille og roligt fremmaner Rilly en kafkask stemning af pludseligt fremvoksende meningsløshed, tavs des-
peration og slet skjulte magtspil.
... En tegnet og skrevet verden, der fuldstændigt overbevisende lever på papiret efter sin egen dragende logik. 
En sjældenhed i tegneserier, men også et af de karakteristika, der ofte kendetegner de bedste af slagsen.”
  Mathias Wivel, Dagbladet Information

“Rillys visuelle udtryk er langt mere fuldt realiseret nu, et sted mellem Adrian Tomine og Chester Brown. Eller 
måske snarere Chester Brown-forbilledet Harold Gray, ham med Little Orphan Annie.”
  Erik Barkman, tegneseriemagasinet Nummer 9

“... Arbejdspladsens uskrevne regler og det ubarmhjertige kon-
torhierarki bliver fortalt på en måde, der suger læseren helt ind bag 
skrivebordet.
... Ethan Rillys visuelle udtryk har udviklet sig meget siden Pope 
Hats 1 og virker er langt mere sikkert og realiseret nu. Hans inspira-
tion er tydelig og kommer bl.a. fra amerikanske serieskabere som 
Adrian Tomine og Chester Brown. Han forener det realistiske med 
det cartoony i en lækker og meget klar streg der både har plads til 
seriøsitet og humor.
Ethan Rilly er også en dygtig forfatter. Hans diskret og nærmest 
antydende fortællestil gør sammen med hans enormt veludviklede 
sans for dialog, gør Pope Hats 2 til en særlig form for virkelighed-
snær realisme, der også rummer et af tegneseriens grundsten: ka-
rikaturen. Det hele formidlet med en lethed, der gør Pope Hats 2 til 
intet mindre end en lille perle.”
  Pingprisen 2015 

Pope Hats 2 blev nomineret til 
Pingprisen 2015 i kategorien 
‘Bedste Internationale tegneserie 
på dansk’
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