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Så sammenlignede  

de aftrykkene 

med afstøb-
ningerne...

Nu hentede de stempelpude

og papir i Snus Mus’ detektivkuffert og tog 

poteaftryk af alle sagens involverede.

»Hvis vi undersøger gerningsstedet, så er der 

sikkert masser af spor, der viser hvilken af mine 

teorier, der er den rigtige!« 

sagde Snus.

    Bente 
  fejede 
gerningsstedet, 

for der så jo farligt ud 

med fodspor og kødben og 

hundehår over det hele.

Snus Mus: 
Månetyven
+ Larven, der 
blev væk

DEN SKANDINAVISKE KRIMIBØLGE topper dette efterår 

med to helt nye historier om den super-snedige detektiv SNUS 

MUS og hans tålmodige sekretær, Bente.  

Skrevet af Frank Madsen og illustreret af Sussi Bech. 

Udkommer på Boldens Forlag. Hardcover, 24x24 cm, 36 sider, 

IDE & TEKST

Solen skinnede og Snus Mus peb fornøjet. Hans sekretær 

Bente havde brugt hele søndagen på at ombetrække Snus’ 

gamle kontorstol og pynte den, så enhver kunne se, at her sad 

verdens største detektiv! Snus betragtede den rørt og sagde så: 

»Man kan slet ikke kende den igen! Det er en helt ny stol!«

Hendes bedste veninde, 

larven Linda, var 

forsvundet!
»I al den tid, jeg har kendt 

Linda, har hun altid været 

glad og festlig at være 

sammen med. En elegant 

dame i pels og med rød 

læbestift,« 
sagde 
Marie.

Månetyven
Larven, der

blev væk

NY UDGAVE af succesen “Hvor er Kaj?”

med DRs kendte figurer Kaj og Andrea. 

Følg og find Kaj og Andrea på chartertur

rundt i verden. L&R/Carlsen 2012.

Ide, tekst og tegninger: Frank Madsen og

Sussi Bech.

HISTORIEN OM KRONBORG

fortalt for de allermindste af Frank Madsen og 

illustreret af Sussi Bech. 18 sider, 48x22 cm.

Forlaget Alvilda 2013.
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Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Ja, det bliver 
spændende at 
møde publikum!

Hvem er 
du? Kan 
du tegne 
Batman?

Jeg tegner graphic 
novels! 

Tegneserien som kunstnerisk 

statement! Batman er en 

klam mainstream-fidus.

Det skal du ikke bestemme! 

Se her! Nu får du en flot 

tegning af din mor, der 

bliver bollet i røve
n af 

Zombievampyren XorThug!

Du skal tegne 
Batman og 

det skal være 
lige NU!!

MOOAR!
Manden 
tegner

underligt!!

Og nu over og 
høre Klaus 
Rothstein!

Sådan! Ingen 
kan knægte 
den skabende 

kunst!

Du milde! Jeg har arbejdet 

på bordel i 30 år, men jeg 

har aldrig set noget lig-

nende! BJARNE! Kom her!

BAAATMAN!

Hør, stump! Nu tegner du ham der

Bat-Mand, eller jeg ved, hvor du bor!

Orv! Du er faktisk e
normt 

hurtig til at tegne 
super-

helte, når du får sat en 

stram deadline!

God stemning 
på Bogforum 

i år! FELIX REEPER

NYT!

www.eks-libris
.dk

Af Sussi Bech og Frank Madsen.
www.e

kslibri
s.dk

Hvad er 
det med 
Finn?

Sådan har han været 

siden i fredags.

Danmark-
Bulgarien?

Næh! 
Nobel-
prisen i 
litteratur!

Han 
nægter at 
tage føde 

til sig.

Så er 
det 

slemt!

DYBT 
SUK!

Han troede jo på sin 

chance efter at pr
isen de 

seneste år er tildelt for-

fattere, man aldrig har 

    hørt om.

Men så gav de den til en kineser! D
et slog ham helt ud.

Ja, det må være bittert at opleve
 

halvanden mia. smutte foran i køen!

Oh V!
Oh V!
Oh W!

Død, hvor er 
din brod?

Jeg har fjernet 
snore og bælter 

fra hans tøj.

Vi havde faktisk en 

tyr, der opførte sig 

på nøjagtig samme 
måde.. .

Havde den 
også håbet 
på Nobel-

prisen?

Næh, men da den blev nr. 2 til  

 dyrskuet, gav køerne
 kun fut-

  mælk i 14 dage!

Til sidst 
måtte vi 

slæbe den ud 
bag laden og 
skyde den en 

kugle for 
panden!

Jamen, 
Alfred! 
Den tyr 
vandt da 
første-
præmie!

Det kunne jeg 
jo ikke stå og 

prale med.

Og det fik 
ham da 

kvikket ge-
valdigt op!

Et satirisk portræt af litteraturens Danmark: 

Hvor mange stykker sukker brugte Søren Kierkegaard i en kop 

kaffe? Er Batman en klam mainstream-fidus? Hvilken litterær 

genre hader mænd allermest? Hvem ville Thorvald Stauning 

stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? 

Få svaret i denne tredje vanvittige samling af EKS LIBRIS striber.

NY Eks
Libris bog
med 52
striber 
 
64 sider, 129,50 kr.

Eudor Comics

Udkommer 19. september 

 
Serien kan læses hver uge i

Mis med de 
store kugler
udsolgt på 
seks dage!

Ide og tekst:

Frank Madsen 

Illustrationer: 

Sussi Bech

Ide og tekst: Frank Madsen 

Illustrationer: Sussi Bech

Da Mis - en bigur fra Eks

Libris serien - fik sin egen

bog i foråret, blev 1. oplag

udsolgt på 6 dage! Den

lille hårdtslående værtinde-

gave var det helt store hit

på årets COPENHAGEN

COMICS festival i Øksne-

hallen.

En dag er samfundet rigtig ond ved Mis (og hans kugler).

Så giver Mis

samfundet 
fuck-poten!



ILLUSTRATION

Luther 
 
31 illustrationer til de sidste to bind

af Haases 4-binds undervisnings-

serie Tro møder Tro, “Luther” og

“Ateisterne”.

Plakat
til

Skovens
Dag

2013 
 

A2-plakat og A4-flyer til
Dansk Skovforenings
årlige “åbent skov”-
arrangement over
hele Danmark.



ILLUSTRATION

Insekter

Dansk Sygeplejeråd 

9 illustrationer til artikler.

Dip
Crackers 
Ny emballageillustration. 

Kunde: Pack 

Design.

Illustrationer til nye bind i

Geografforlagets undervisningsserie 

UNDERSØG.
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Øko-trold
til Fru Hansens Kælder.

SEAS 
Tegninger til

intern 

kommunikation.

KFUM/KFUK  
Tegninger til børneblad

Ikoner til Ten Sing



ILLUSTRATION FILM

Minifras 
 
Myldreillustrationer til 2 nye æsker. 

Kunde: ADVANCE a/s.

Art Director: Annemette Elkær.

Whiteboardfilm
 
Storyboards og speeddrawing for KAILOW a/s (3 film) 

www.trae.dk
 
Norske og tyske udgaver af to

animationsfilm produceret for 

Træindustrien i 2011 og 2012.

Tegner: Flemming Andersen.

Produktion & klip: Frank Madsen.

Animation
 
Storyboards + slutanimations i Adobe Flash CS6 for OPENING a/s (3 film)

Metronisser 
 
6 kæmpe kravlenisser til Metroselskabets

hegnsudsmykning i december 2012.
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Tegneserie-app 
 
Frank Madsen Studio står bag 5 af de 10 mest solgte 

tegnesererier på Danske Tegneserieskaberes app til

iPhone og iPad. Hent appen på iTunes i dag!

LAYOUTS til børnebog (2014).


