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Diego og Dolly er en grafisk roman om den altoverskyggende kærlighed. En kærlighed, der kan få selv den
mest grå og triste hverdag til at lyse op i den smukkeste røde farve. Diego og Dolly er det perfekte par. De er
skabt til at være sammen. I al evighed … Pressen skriver: »Den fanger med sin vedholdende synsvinkel, hvor
Diegos fantasi om sit forhold til Dolly konstant er i grel kontrast til det, der faktisk sker i billedet. En sjældent
deprimerende historie – og det skal forstås positivt!« – Kristian Lindberg, JydskeVestkysten »Det er billede og
tekst forenet i en æstetisk velkomponeret, overvældende og smertefuld kærlighedshistorie. Jeg har sjældent
stødt på en grafisk roman, der i så høj grad forstår at gøre brug af virkemidlerne til rådighed. Og endnu engang
har Jesper Wung-Sung formået at gøre noget så skræmmende og mørkt som en stalker til noget så smukt og
uskyldigt som Diego.« – Mirabella, Bookeater »Det er en fin og velfortalt lille fortælling, der fungerer som en
slags grafisk novelle. Wung-Sungs tekst er tilpas sparsom og giver god plads til Scmidts tegninger. Tegneren
har hovedsageligt gjort sig i kriminalgenren, hvilket fint udnyttes i den noir-agtige og psykologiske
fortælling.« – Lektør »Den store kærlighed oplevet gennem et sygt og overordentligt fantasifyldt sind, der
aldrig vil kunne få realiseret sine ønsker […] Et spændende anderledes og gribende scenarie er sat op i denne
nærmest tragiske fortælling.« – Eiler Jensen, Børn & Bøger
Denne artikel eller dette afsnit er forældet Se artiklens diskussionsside eller historik. Cicero, Høst & Søn,
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