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Gustav
og Raket-
broderskabet
bind 1-2

“Frank Madsen og Sussi Bech tegner og fortæller, så englene synger ...”

      Steffen Larsen i Weekendavisen

““Makkerparret Frank Madsen og Sussi Bechs enorme erfaring med 

tegneserier er tydelig. Tempoet er højt, humoren er altid til stede uden 

at historiens mystiske tråde går fløjten.”                         
 Bogbotten

“Det er en meget vellykket, sjov og spændende bog for de 9-11-årige 

og et herligt alternativ for de børn, der går udenom de mange volu-

miniøse science fiction- og fantasy-bøger. Jeg glæder mig til at stifte 

bekendtskab med seriens næste bind.”         DBCs lektørudtalelse

De første to bind af 

i alt 10 i Frank 

Madsens og Sussi 

Bechs nye serie af 

science fiction-bøger 

for børn.
Udgivet på Forlaget

Eudor og modtaget 

med positive 

anmeldelser.

Der kommer 3 bind i

2015.

www.eudor.dk

Bøgerne afsluttes alle med 4 faktasider om videnskab og 
teknik.

Tekst og illustrationer er tæt integreret, 

så historien bliver sjov og underholdende læsning.BØRNEBØGER
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RakettensHISTORIE

Det var KINESERNE, der opfandt

krudtet. I 1232 forsvarede de byen 

Kai-fung-fu mod mongolerne ved   

  hjælp af raketter.

Tyskeren Wernhervon Braun designededen første moderneraket, V2. Von Braun arbejdede for Hitler, der brugte V2 til at angribe London.

Okay!

1232 til 1969? Det

var godt nok lang tid!

Du bliver nok nødt til at

være LIDT hurtigere om

at bygge vores Mars-

raket, Magnus!

Jeg skal se,

hvad jeg kan gøre,

hr. præsident. Måske

kan jeg bede om flere

lommepenge der-

hjemme.

Cool!

61

FØRST
E

MÅNELA
NDING

:

1969
Tyskeren Wernhervon Braun designededen første moderneraket, V2. Von Braun arbejdede for Hitler, der brugte V2 til at angribe London.

Efter 2. Verdenskrigovergav von Braun sig tilamerikanerne, der begyndteat bygge større og størreraketter. Den størstehed Saturn V ogden bragte denførste mand til
Månen.

       USAs rum-

   rakett blev sendt

       op fra Florida.

Apollo 11 landede i området

»Stilhedens Hav«. Første

mand på Månen var

Neil Armstrong.

V2 Saturn V

Saturn V
er stadig
den
største
løfte-
raket,
der er
bygget.

Hmf!

MARS

RUM-
KAPSEL

TRIN 2

TRIN 1USA

CAPE

KENNEDY

For at få kraft

nok, byggede man

en flertrins-raket.

Når et trin var 

løbet tør for brænd-

stof, blev det drop-

pet i Atlanterhavet.

Gustav og Astrid får besøg ved morgenmaden af 

en irriterende flue, der måske ikke er så uskyldig, 

som den først ser ud! Og det er Stella, klassens nye 

pige, måske heller ikke. For det viser sig, at hun 

bor sammen med de mystiske fremmede, der er 

flyttet ind i det store hus overfor Gustavs.

64 sider sjov, spænding, uhygge og fede tegninger! 

1. Den Grønne Pige

2. Fluen

3. Robotter (udkommer februar 2015)

Dette er den 

anden bog af 10!

ISBN 978-87-997500-2-3

www.eudor.dk/raket
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FLUEN
9 788799 750023

Drengene spænede efter Astrid. Hun dansede elegant over 

kabler og ledninger. Drengene snublede. Lyset gik ud.  

»Hahaha! Taber-nørder! I kan ikke fange mig! I kan ikke fange 

mig!« Astrids stemme lød triumferende i mørket.

»Hun er ved kældertrappen!« råbte Gustav. »Fang hende! Hun 

har alle vores filmoptagelser!« 

I samme sekund hørte de lyde udenfor! 

En bil bremsede hårdt op foran huset. Bildøre smækkede. Tunge 

skridt i gruset og dybe stemmer. 

Astrid og drengene blev ildrøde i hovederne! 

15

»Herre! Ter var lyz i gælderen li’e før!« sagde en uhyggeligt 

gnæggende stemme. Den afsluttede hvert ord med en tørt 

raslende piben. 

 
Gustav åbnede forsigtigt kældervinduet på klem. Udenfor huset 

stod to mørke skikkelser. En stor, sort bil holdt bag dem. 

Ham, der gnækkede, var en lille kroget skikkelse. Med noget, 

der lignede en stor rygsæk på nakken. Den anden var stor og 

bred over skuldrene. I bilen sad en tredje, spinkel skikkelse. 

Helt stille uden at røre sig.

www.eudor.dk


TEGNESERIE

Frank Madsen og Sussi Bech står for tegneserien “Eks Libris”, 

der siden 2009 har været et fast, ugentligt indslag i Weekend-

avisens litteraturtillæg BØGER. Serien har trofaste læsere, der 

bl.a. skriver ind til redaktionen og klager, når forfatteren Finn 

Sysholm ikke er fundet værdig til at blive nomineret til 

Weekendavisens Litteraturpris. 

I september 2014 

udkom den 4. samling af “Eks Libris”-striber.

Litterær
satire hver
fredag 

Ide og tekst:

Frank Madsen 

Illustrationer: 

Sussi Bech 

Serien kan læses hver uge i

Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Shop: www.eudor.dk
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Desværre!
Læser af
princip 

aldrig den
slags!

Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Bogshop: www.eudor.dk

Banke,
banke på!

Næh dog! Fornemt 

kollegialt besøg fr
a 

Transportministeriet! 

Hvor hyggeligt!

Kalender-
gaver?

Nå, ja .. .
2,3 og 2,3 .. .
bop, bop .. .

Det er fru kulturm
inisterens 

store kampagne, ”Danmark 

  læser ”.     Den har du 

  vel hørt      om?

Jo, tak! 40 procent af befolk
ningen læser 

aldrig eller sjældent skønlitteratur! 
En

imponerende ambitiøs plan! At løfte 2,3 

mio. danskere ud af den illitterære sump

må kræve milliarder!

Vi har afgrænset opgaven ved at koncentrere 

indsatsen i 10 kommuner. De får hver 

500.000 at lege med. Vinderen får et diplom 

lige omkring næste folketingsvalg.

Fru ministeren fik ideen 

efter at have set d
enne film.

Det bliver vort stø
rste 

kup! Vi skal bruge en 

bukseelastik, en bu
ssemand 

og et bøjet søm!

Så det er løsningen på

alle DSB ’s problemer?

Ja! Vi udpeger ti IC4-tog 

og udlover en flot præmie 

til det, der kan køre!

Af Frank Madsen og Sussi Bech.

Bogshop: www.eudor.dk

Krimier, erindringer, 

kogebøger! Bogbranchen

er blevet én stor j
agt på

laveste fællesnævner!!!

Jamen..?
Det er jo det,
folk vil have!

Vi skal sandelig ikke give

folk, hvad de vil have!

Det er forlagenes 
opgave

at UDFORDRE folk,

ikke at FODRE dem!

Stod det til mig, opgav vi alle

krimier og koncentrere
de os

om finlitteratur
og lyrik!   

HAR I set
tallene?

Jussi har solgt
250.000!

Åh, TAK, kære Gud!

Undskyld, at jeg

tvivlede på dig!

Så slipper vi ALLIGEVEL for

at fyre halvdelen af personalet

efter nytår!

Store, beskidte
magasællerter

HAR
naturligvis
deres klare
berettigelse!

Absolut!

FRANK MADSEN & SUSSI BECH

Forord af Mikkel Andersson

Lotte går i

parterapi!
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LOTTE

Kan man skrue for højt op for sin Pixi-bog?

Er Lotte og Totte kommet videre i deres liv?

Hvad har samfundet mest nytte af: At læse Rifbjerg eller bælge ærter?

Var Yahya Hassans barndom virkelig vand ved siden af Finn Sysholms?

Har Porno-Lasse tom kalender i juli måned?

Handler Den Hemmelige Socialdemokrat i Køge Bageri?

Hvad sker der helt nøjagtigt, hvis man bruger G.A.S. i et digt?

Var navlefnuller årsagen til Københavns brand i 1728?

SARAH PALIN

USAs NÆSTE PRÆSIDENT

“JEG KAN LÆSE

SERIEN FRA ALASKA!

ERLING GJØL

PATENTTROLD

“DE HAR HUGGET

ALLE MINE IDÉER!

LARS LØKKE

DRESSMAN

“ALBUMMET KOSTER

JO IKKE MERE END

ET PAR NYE 

SNØREBÅND!

BIKER-BJARNE

VEN MED HEMMELIG SOCIALDEMOKRAT

“DU SKAL IKKE 

TEGNE MIN VEN 

HENRIK!

Få svarene i denne fjerde vanvittige samling af 

EKS LIBRIS striber!

Med forord af Mikkel Andersson!

“TOTTE! RÆK MIG

HAGLGEVÆRET!

MARIANNE JELVED

FHV. STATSMINISTERKANDIDAT

“THIS IS DENMARK’S

LARGEST FOREIGN POLICY

CHALLENGE SINCE WORLD

WAR II, SO IT IS RELEVANT

FOR US TO KNOW WHAT

WENT WRONG AND WHY!

DET SAGDE DE OM EKS LIBRIS:

EUDOR COMICS

9 788799 750009

http://www.weekendavisen.dk


www.skovensdag.dk
Skovens Dag afholdes af Dansk Skovforening og private og kommunale skove. Skovens Dag støttes af Nordea-fonden og G.B.Hartmanns Forskningsfond.

Læs mere om fotokonkurrencen og alle arrangementerne på

Vær med påVær med på

søndag

maj
4

Skovens Dag 2014Skovens Dag 2014

Foto
konkurrence

 

Vind kameraer fra                       .Førstepræmie: E-M10 spejlløs systemkamera for det bedste FOTO AF SKOVENS FOLK
Læs mere på www.skovensdag.dk

TG-850

E-M10
E-PL5

PLAKATER

Plakat i A2 til DONG Energy.  

Tidstavle i A1 til Haase & Søns Forlags
skolebogsserie “Tro møder tro”. 

Myldretegning i A2 til KFUM-KFUK.

Alle udarbejdet i samarbejde 
med Sussi Bech.

Plakat
til

Skovens
Dag

2014 
 

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

FLORENCE
NIGHTINGALE

LÆRE-BOG

2. Ansvar

4. Arbejdsfællesskab

1. Drømme og realiteter 3. Faglighed

NÆSTEN NYUDDANNET

ILLUSTRATION
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Summarum

Natur/teknik
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Igen i 2014 blev opgavehæftet til
Cirkus Summarum genoptrykt, denne
gang til salg i de to store daglig-
varekæder COOP og Dansk Super-
marked.  
Tekst og tegninger: Frank Madsen (ikke 
omslag). 

Illustrationer til GO Forlagets lærerve-
jledning UDESKOLE, en lærerhånd-
bog til 5.-6. klasse, der gør det nemt at 
tage undervisningen ud i nærmiljøet og 
gennemføre udeskole.

Illustrationer om 
nyuddannede 
til Dansk 
Sygeplejeråd.

Herunder: Illustrationer til 
Dansk Sygeplejeråd TR- 
artikeldatabase.

Bulls Press

KFUM-KFUK

Pack Design

Designforslag til webportal,
illustrationer og logoer.

Novelleillustrationer med maskotterne 
Rune, Rikke og Rasmus til børne-
magasinet BRICKS.

Diverse illustrationer til emballage og 
butiksdisplays.



FILM

Wood takes the chair 

 2 minutters tegnefilm til træindustrien i anledning af  

Hans J. Wegners og Børge Mogensens 100-årsdag. Produceret 

af Flemming Andersen og Frank Madsen for www.trae.dk

Pres-Vac messefilm 
 Pres-Vac fik i efteråret produceret to tegnefilm hos Frank Madsen Studio. Filmene præsenterede firmaets to 
hovedprodukter: ventiler til fragtskibe og nitrogengeneratorer. De vistes kontinuerligt på storskærm på Pres-Vacs 
udstillingsstand på SMM i Hamborg, verdens største maritime messe. Lavet i samarbejde med Sussi Bech.

Storyboards 
 2 informationsfilm til dansk ejendomsselskab og valgvideoer i forbindelse med EUs parlamentsvalg og valget til 
Regionsrådene. Kunde: Kailow Creative A/S.

Se filmen: youtube.com/watch?v=oMQjjamNr-4

Kriterier:
Det skal være en økonomisk og/eller 

beboerdemokratisk fordel at sammen-

lægge afdelinger.

Afdelinger skal ikke være for spredt 

geografisk 

og skal ligge inden for samme kom-

mune, 

og det skal helst være muligt at sam-

le ejendomsdriften fra de tidligere 

afdelinger i et driftsfællesskab, da det 

er forudsætning for at opnå de økon-

omiske og driftsmæssige fordele ved 

sammenlægning. 

Hånd tegner rødt kryd over det hele

Hånd visker ud og tegner nye krydser

og V-tegn.

til at udvikle nye, innovative ideer. 

Ideer der bliver til 

danske virksomheder og danske arbe-

jdspladser. 

Derfor er vi også blandt dem, der får 

mest ud at kunne beskytte og forsvare 

vores ideer mod idetyveri.

Med et ja beskytter vi nemlig vores 

små og mellemstore virksomheder ved 

at gøre det både enklere og billigere 

for dem at opnå og håndhæve deres 

patenter bredt i Europa.

Et ja sikrer, at vores iværksættere og 

virksomheder har råd til at beskytte 

deres ideer og får tiden til at udvikle 

ideerne til produkter og i sidste ende 

nye danske arbejdspladser. 

    

Masser af idé-pærer popper op

Tyv skifter ansigtsudtryk

Idé-pære bliver til bombe i

hænderne på tyven, der ser

forskrækket ud

I

I

for Socialdemokratiet for at blive 

regionsformand for Socialdemokratiet 

i Region Hovedstaden. 

Regionerne er utroligt vigtige – de har 

ansvaret for vores sundhedsvæsen, 

og det er derfor dem, der sikrer alle 

borgere dig en god, tryg og kompetent 

behandling.  

 
 
 
 
 
 
Regionen står for vores hospitaler, 

adgang til praktiserende læge, vores 

ambulancer, den psykiatriske behan-

dling, alle speciallægerne samt og 

genoptræningstilbud. 

I Region Hovedstaden har vi i alt 

37.000 medarbejdere med et budget 

på 37 milliarder kroner. Og derfor er 

det også vigtigt, at man træffer den 

rigtige beslutning om fremtiden for 

vores Region. 

Jeg mener, at du som vælger har to 

muligheder: 

du kan vælge vejen med privatisering 

og brugerbetaling, hvor der opstår 

ulighed og penge mellem læge og 

patient 

(Klip til halvtotal) 

(Klip til tættere beskæring)
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vores Region. 
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og brugerbetaling, hvor der opstår 

ulighed og penge mellem læge og 

patient 

(Klip til halvtotal) 

(Klip til tættere beskæring)

I

I

Når man overvejer sammenlægning 

mellem to eller flere boligafdelinger, 

er det vigtigt indledningsvist at få 

afklaret nogle grundlæggende spørg-

smål. 

For hvis disse forudsætninger ikke er 

til stede, 

så kan en sammenlægning få svært 

ved at blive en succes. 

Hånd tegner mand med spørgende

udtryk

Hånd visker ud

Glad og afklaret mand tgnes

Laurbærkrans

www.trae.dk
http://www.youtube.com/watch?v=oMQjjamNr-4
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“Sehr geil!” 
 
Kultsuccessen “Mis med de store kugler” 

blev i 2014 trykt i 3. oplag på dansk. 

Den ukastrerede hankat var også visitkort 

for Frank og Sussi, da de besøgte

tegneseriemesserne i St. Malo (Frankrig) 

og Erlangen (Tyskland). De tyske

fans fandt Mis “Sehr geil!”

Mis på nye
eventyr 
 
Nye titler med Mis er lige nu

under overvejelse. Følg med på 

facebook.com/forlageteudor

I september udkom

opfølgeren, “Mis med de store 

julekugler”, der blev udsolgt på 

8 uger. I november blev de to 

bøger om Mis Forlaget Eudors 

første satsning på e-bogs-

markedet sammen med “Gustav 

og Raket-broderskabet 1” og 

“Kurt Dunder i Afrika”.

Biker Joe

Eudor

Der Mausekater hat etwas, was andere 

Mietzekatzen nicht haben – und er ist 

deswegen äußerst beliebt und begehrt bei der 

Damenwelt. Eines Tages behandelt die Gesellschaft 

den Mausekater (und seine Klicker) hundsgemein, 

aber das ist ihm gerade mal scheißegal…

Eins der wenigen Bilderbücher von heute, das die ganze 

nackte Wahrheit zeigt!

9 788798 779650

SPEZIAL
EIN

Von Frank Madsen und Sussi Bech

Biker-Bjarne

Eudor

Mis med de store kugler har noget, 

kvarterets andre hankatte ikke har, 

og damerne er helt tossede med ham. 

Men Mis er en rastløs sjæl, og en dag er samfundet 

ond ved Mis, så han drager ud for at erobre verden.

En af de få billedbøger, der for alvor sparker røv.

1. oplag blev revet væk på 6 dage - nu i 3. oplag!

9 788798 779650

SPECIAL
EN

af Frank Madsen og Sussi Bech

Eudor

Matou a des grosses boules. 

Les autres, non. Matou avec les 

grosses boules est populaire chez les minettes.

Un jour, la Communauté en a marre de Matou, 

alors il part à la recherche de nouvelles aventures.

L'un des trop rares livres d'images qui sort les gri�es! 

Le cadeau d'hôtesse parfait!

9 788798 779667

SPECIAL
UN

par Frank Madsen et Sussi Bech

mailto:post@frankmadsen.dk
http://www.frankmadsen.dk
facebook.com/forlageteudor

