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I andet bind af Pope Hats følger vi igen de to veninder Frances og Vickie og deres ven Peter.
Vickies skuespilkarriere udvikler sig, mens Frances bliver forfremmet og lærer sin nye excentriske chef at kende.
Udover Frances og Vickie møder vi denne gang nogle nye figurer, blandt andre den lidt for
højlydt filosoferende Gould og en talende røgsky.
Der gik lang tid mellem tilblivelsen af nummer 1 og nummer 2, og det kan mærkes, at Rilly har
haft tid til at øve sig. Han er i topform både tegne- og historiemæssigt i Pope Hats 2.
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 freelance-illustrator for flere forskellige
magasiner.
Rilly har en bachelor i psykologi fra McGill University, men er ellers lidt hemmelighedsfuld
omkring sin person. Han modtog et legat fra The Xeric Foundation, som finansierede selvudgivelsen af det første Pope Hats-hæfte i 2009. Siden er udkommet to yderligere hæfter fra
Adhouse Books, og det fjerde er under forberedelse nu.
Forlaget Damgaard følger op med danske udgaver, hvoraf nummer 1 udkom i oktober 2013.
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Udtalelser om Pope Hats 1:
“Det er let og lovende som et første kys. [...] De sort-hvide tegninger kan virke rigeligt
skitseagtige, men Ethan Rilly har sans for at fortælle i billeder, og så skriver han skide godt.
Jeg har kedet mig gennem alt for mange tegneserier, der er vidunderligt tegnet og fortalt, men
hvor replikkerne 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
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