
Sarjakuvia merestä 

BLAIN, CHRISTOPHE: Amerikkaan. WSOY 2004 

Nuoripari Isaac ja Alice unelmoivat naimisiinmenosta 1700-luvun Pariisissa. Seikkailut 
alkavat, kun taidemaalari Isaac saa tuottoisan työtarjouksen ja päätyy merirosvojen matkaan 
kohti Amerikkaa." Maalari ja merirosvo" -sarjan alkuosa, joka palkittiin vuonna 2001. 

BLAIN, CHRISTOPHE: Hyisille vesille. WSOY 2005   

"Maalari ja merirosvo" -sarjan toisessa osassa Isaac jatkaa matkaansa kohti jäätikköjä ja jäävuoria, mutta 
kaipaa jo kotiin. Isaacin ja Alicen suhde on koetuksella, varsinkin kun Alicea liehittelee kotipuolessa 
hurmaava aatelismies. Hienosti kuvitettu runollinen tarina. 

DIECK, MARTIN TOM: Viaton matkustaja. Daada 2008 

Kirjan nimettömäksi jäävä päähenkilö on matkustajana kohti avomerta lipuvalla laivalla. Myrsky uhkaa, mutta 
kukaan ei pysty muuttamaan laivan kurssia, koska kapteenia ei löydy. Tarinan voi tulkita eksistentialistisen 
etsinnän metaforaksi, mutta lukea myös ilman syvempää tulkintaa. 

RUPPERT, FLORENT & MULOT, JÉRÔME: Herrasmiessafari. Huuda Huuda 2012 

Joukko sotilaita lähetetään laivalla Afrikkaan tuliaseilla varustettuina, mutta orjakauppa-ajan arvot 
omaksuneina. Aihe on rankka, mutta satiiri osuu ja naurattaakin. 

RUUSUVUORI, JUHA & LUKKARINEN, HANNU: Nicholas Grisefothin seikkailut 1 
: Luukauppias. WSOY 2006 

Vuonna 1299 rampa kirkesundilainen turkiskauppias ja hylynryöstäjä Nicholas Grisefoth joutuu mukaan 
suurkauppiaiden ja kirkon juonitteluun: hänen pitäisi ryöstää Turun tuomiokirkosta Pyhän Henrikin 
jäännökset. 

RUUSUVUORI, JUHA & LUKKARINEN, HANNU: Nicholas 
Grisefothin seikkailut 2 : Kauppamiehen kosto. WSOY 2007 

Nyt selviää, tuleeko nuoresta turkiskauppiaasta Turun ensimmäinen 
kiinteistöruhtinas ja kuinka käy hänen uskollisen aseenkantajansa, 
huonoille teille eksyilevän leikari Detmar Kranin. 

RUUSUVUORI, JUHA & LUKKARINEN, HANNU: Nicholas Grisefoth 3 : Merirosvo. WSOY 2008 

Nicholas on menettänyt hankkimansa omaisuuden. Hän palkkaa avukseen viikinki Thorbjörnin ja kalmukki 
Ögödein, kaappaa hansalaivan ja purjehtii Turkuun. 

RUUSUVUORI, JUHA & LUKKARINEN, HANNU: Nicholas Grisefoth 4 : Kivinen laiva. WSOY 2009 

Nicholasille tarjotaan kaapparin papereita, mutta vapaudesta luopuminen tuntuu vaikealta. Kun tulee tieto, 
että rakastettu Anni on Räävelissä vankina noituudesta syytettynä, ryhtyy Nicholas uhkayritykseen. 

RUUSUVUORI, JUHA & LUKKARINEN, HANNU: Nicholas Griesfoth 5 : Susien linna. WSOY 2013 

Tanskan kuninkaan leipiin päätynyt Nicholas Grisefoth häärää milloin kaapparina, milloin tullien kerääjänä. 
Lyypekkiläinen terrorin ja noituuden avulla hallitseva klaani kaappaa Nicholasin ja Annan pojan. 

SARJARI 64: Koiravahti: merimiehet. Tampereen sarjakuvaseura 2005 

Merimiesaiheisia sarjakuvia. 

TOLPPANEN, PETRI & KAAKINEN, JUSSI: Sarasvatin hiekkaa. Tammi 2008 

Risto Isomäen ekotrilleriin perustuva sarjakuva, joka voitti vuonna 2009 Sarjakuva-Finlandian. Eri puolilla 
maailmaa tutkijat ymmärtävät, että jäätiköt ovat vaarassa sulaa ja aiheuttaa valtavan vedenpaisumuksen. 

Ennätetäänkö jättiläisaallon vyöryä enää estämään? 
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