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Illustrationer til Bamses Suttebog
for Forlaget Carlsen.
Udkommer efteråret 2010.
Forfatter: Gitte Melgaard.
Redaktør: Sille Funder.
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Ideer, tekster, illustrationer og dtp på Cirkus Summarum Opgavebog for Forlaget Carlsen.
Redaktør: Sille Funder.

Illustrationer + Flash til Køge Bugt Kulturjagt,
et fælles børnesite om kulturarven i Greve,
Solrød, Køge og Stevns kommuner.
Projektkoordinator: Lars Kjær, Køge
Byhistoriske Arkiv.
www.kulturjagtkoegebugt.dk
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»Det er godt fundet på!«
Positiv anmeldelse af »Søren tror ikke på bøhmænd« i
Weekendavisens BØGER tillæg:

BØHMÆND
Søren tror ikke på

»I Frank Madsens og Sussi Bechs Søren tror ikke på Bøhmænd møder vi den seks-årige Søren, hvis far er konkret
og rationel: »Sørens far er ingeniør. Sørens far tror ikke på
bøhmænd. Det gør ingeniører af princip ikke. De har alt
for travlt med at bygge broer, bore tunneller, tegner med
lineal og alt sådan noget.« At det med principper går lidt
henover hovedet på Søren, får forfatteren markeret på en
sjov måde.Vi får at vide, at Søren heller ikke af »prins Ib«
tror på bøhmænd. Det er godt fundet på!
Historien er velskrevet, morsom og opfindsom, kontrasterne er skarpt aftegnede, og mon ikke man derhjemme
efter oplæsningen får en god diskussion om det at tro
kontra det at måle og veje. Sussi Bechs illustrationer er
DAMIAN ARGUIMBAU
lige i øjet.«

Franks layoutskitser fra manuskriptet til den næste bog om Søren.

25 farvelagte layouts til kundepræsentation.
Bureau: ADVANCE A/S

