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From hell Alan Moore Hent PDF Forlaget skriver: Denne luksusudgivelse er lærredsindbundet med tilhørende
kassette. Udgivelsen er signeret af Alan Moore og Eddie Campbell. Endvidere er den kun udgivet i 212

nummererede eksemplarer.

From Hell er Alan Moores fabulering om det engelske kongehus indblanding i de fem bestialske drab begået
mod prostituerede i Whitechapel distriktet, bedre kendt som Jack The Ripper mordene.

Alan Moore nøjes dog ikke med at fortælle en god krimi, han giver, sammen med Eddie Campbells smukke
illustrationer, et anderledes dystert portræt af London. Et London, som i 1888 var metropol for verdens største

imperium. Alan Moore´s dissekering af Victoriatiden bliver samtidig også en kritik af vores egen
narcissistiske tid.

Dette storslåede værk, som vandt Will Eisner awarden i 1993, er resultatet af 10 års research af historiske
kilder. Læseren har mulighed for at udforske en del af denne research i de to appendikser.

Denne graphic novel er den komplette udgave af From Hell der oprindeligt udkom i 10 hæfter fra 1989 -
1996.
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