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Det är en skarp studie av en illustratör med krut i pennan. Nils
Gulliksson gav liv åt det fantiserade och gläntade på dörren till det
fantastiska. Stilbildande är ett slitet ord, men på Gulliksson passar
det som ett Rambo-pannband. Martin Söderström, Aftonbladet

Nils Gullikssons magiska illustrationer kom att bli referenspunkt för
en hel generation unga svenskar på 80- och 90-talet. Orcher och
trollkarlar samsades med postapokalyptiska mutanter i bilder som
kastade sig ut från sidorna i rollspelsföretaget Äventyrsspels

produkter. I en tid då svensk genrekultur fortfarande låg i sin linda
var Gulliksson inte bara en ledsagare för de tusentals spelare som
drömde sig bort till fantastiska världar, utan också en inspiratör och

föregångare för dagens internationellt erkända svenskar inom
fantasykonsten.

Sagt om Nils Gulliksson: Illustrationer och skisser:

Alla som spelade Drakar och Demoner eller något annat av
Äventyrsspels rollspel på 80-talet känner igen Gullikssons distinkta
stil. Hans fantasyvarelser är alltid i rörelse på något vis, som om han
knäppt en stillbild i någon pågående händelse vi bara kan ana oss
till. När vi spelade rollspelen kunde vi dock se de här rörelserna, i
våra huvuden. Hans monster blev mer än statiska bilder på ett

papper."~FZ, Joakim Kilman

"Jag växte upp med Gullikssons Mutant-bilder och det går inte att
nog understryka hur mycket de influerat mig, särskilt i arbetet med
Ur Varselklotet och Flodskörden."~Simon Stålenhag, illustratör



"Som Jenny Nyström en gång fastställde hur den svenska julen bör te
sig, så fastställde Nils Gulliksson hur det ser ut bland svenska
mutanter, drakar och demoner."~Anders Fager, författare

"I mina väldigt kantnötta spelböcker ser jag ursprunget, inträdet till
det fantastiska. Det var Nils Gullikssons bilder jag växte upp med,
det var dem jag kopierade och försökte lära mig själv att skapa
otroliga figurer och världar av."~Kim W Andersson/ illustratör
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