
NY!

Simon Petersen

Punk Life Crisis
112 siders graphic novel om en totalt mislykket band-
turné ned gennem Europa – med Simon selv i hovedrol-
len som hæs forsanger i midtvejskrise. Et stort, blivende 
tegneserieværk om den moderne mands flugt fra ansvar, 
terminer og bleskift!

DKK 185,00 UDKOMMER 10/9

Werner Wejp-Olsen

Peter og Perle
Fra 1966 til 1972 gik Werner Wejp-Olsens tegneserie 
Peter og Perle hver dag i Jyllands-Posten. Serien om den 
lille, fiffige dreng og hans firpotede følgesvend var WOWs 
gennembrud som tegneserieskaber. Nu udgiver Forlaget 
Eudor for første gang Peter og Perle som seks samlebind.

Første bind, Peter og Perle 1: De små dukker, udkommer 
1. oktober. Derefter kommer der ét bind hver 6. måned. 

DKK 249,00 UDKOMMER 1/10

GRATIS KATALOG     BØGER OG TEGNESERIER 2021
Alle priser er i danske kroner og inkl. 25% moms. Forbehold for fejl og prisændringer.

BØGER & TEGNESERIER

Paperback
240 x 200 mm, 156 sider s/h 

Paperback 
175 x 250 mm 

112 sider

FORUDBESTIL
Send en e-mail inden udgivelsesdagen med 

navn, adresse og mobilnummer til post@eudor.dk. 
Så kontakter vi dig vedr. betaling, når vi har bøgerne 

fra tryk, og sender din bog fragtfrit!

NY!

www.eudor.dk



Sussi Bechs
Samlede Værker

»Er der nogen, der fortjener at få sine 
Samlede Værker udgivet, er det hende.«

Søren Vinterberg, Weekendavisen

»Det hele tegnet og fortalt med et enormt 
overskud. Sussi Bech er blandt dansk  
tegneseries allerstørste. Sussi Bechs  
samlede værker er stor tegneseriekunst,  
i flotte samlebind.«

Bibliotekar Morten Langkilde, Tid til Tegneserier 

Zainab, De vilde svaner, Egtvedpigen

Nofret: Slave i Levanten

425,- 185,-

Dalila den Drevne 1-2
Aida Nur 1-2 Nofret 1-3

325,- 325,- 425,-

Nofret 4-6 Nofret 7-9 Nofret 10-12

425,- 425,- 425,-

Sussi Bech er af Danmarks mest populære og prisbelønnede tegneseriekunstnere. 
Nu fås alle bind i serierne “Dalila den Drevne”, “Aida Nur” og “Nofret”  samlet i 7 luksussamlebind. 

Hvert samlebind indeholder to eller tre af hendes klassiske albumhistorier samt et fyldigt ekstramateriale, 
hvor Sussi beretter om arbejdet med serierne og viser aldrig før trykte skitser, fotos og tegneserier.

»En yderst velkommen genudgivelse af den 
prisbelønnede tegneserie om den  
ukuelige og selvbevidste minoiske prinsesse 
Nofret og hendes eventyrlige liv. Sussi Bech 
er en tegneseriekunstner i verdensklasse, og 
hendes heltinder er bestemt et bekendtskab 
værd.«

Bibliotekar Jytte Kjær Schou, Litteratursiden.dk

»Det er sådan nogle fine bind de bliver 
genudgivet i, som også indeholder lidt bag- 
grund omkring fortællingen og om Sussi  
Bechs inspiration.«

Sidsel Buch Odgaard, Buchs Books

KØB HELE 
SERIEN MED RABAT!

På www.eudor.dk kan du bestille alle 7  
samlebind + Nofret: Slave i Levanten

og en smuk Nofret-plakat i 50x70 cm 
og en portfoliobog med Sussis tegninger 

og skitser for kun

DKK 2.775,00

NY 
NOFRET PÅ VEJ!
Sussi arbejder lige nu på

Nofret bind 13, som vi 
udgiver i 2022. Du kan følge 

arbejdet med det nye 
Nofret-album på 
www.eudor.dk/

nofret13



DE HAR 
POSITIVE HOVEDER OG NEGATIVE 

FØDDER!

Alt er noteret og indberettet!

Lad os stakke dem i en søjle! JA! Et batteri af pral og hovmod!

Hvad 
har jeg 
GJORT?

Du tror, du kan tænke dig til natur-lovene!

HOLD 
HOVEDET 

      KOLDT OG 
  FØDDERNE 

VARME!

  SÅ      BLIVER ALLE APOTEKERE ARME!
Han 

fortjener en hård straf!

HVORFOR 
HAR DU IKKE 

SKREVET?

SOPHIE!
To og et halvt år er lang tid at vente!

PAS PÅ 
ØRSTED OG 

RITTER!

HA!
HA!

HA!

Øh ... Herr Ritter har endnu ikke sendt mig nøjagtige beskrivelser, så jeg har ikke efterprøvet det ...

Men måske kan vi i fællesskab efterprøve hans opdagelse? ... under mindre formelle former, naturligvis!

Men hvis det mislykkes! Måske skulle jeg hellere aflyse?

... nemlig at jorden er som én stor Volta-søjle med galvaniske poler!

Hvorfor sagde jeg ikke bare ligeud, at jeg har prøvet at følge Johanns løse angivelser!

Og min sølv-zink-nål pegede i en ny retning hver gang! Det bliver en fiasko!

Men Coulomb er en dygtig eksperimentator. Med hans hjælp kan det måske lykkes? Sikken triumf!

Og hvis vi arbejder i fællesskab, er mit renommé vel ikke i fare.

Men jeg har lovet Johann ... og jeg rejser snart hjem, så det er nu eller aldrig!Hvorfor har Johan, det rodehoved, dog ikke sendt mig, hvad jeg bad om!

Men De har jo også fortalt os, at Deres ven Ritter har gjort en endnu større opdagelse ... Det vil vi virkelig gerne have demonstreret!

www.eudor.dk

Hvad er der
med Finn?JAMMER

&
KLAGE!

AAHHHH!

SUK!

Han
skammer sig!

Finn, Finn! Vi har læst din nye
bog, og SÅ slem var 
 den altså HELLER 
       ikke!

Nej, nej!
Han skammer
sig ikke over

sig selv!

Han
skammer
sig over

danskerne!

Over os? Har
staten ikke lige

givet ham det 3-
årige arbejdslegat?

Finn siger, legatet
forpligter ham til
at råbe op, når vi
svigter verdens

svageste.

I HAR faktisk
også rigtig god
plads til et par
stykker mere.

Og en carport, I
aldrig bruger.

Nej, nej, nej!
Ikke OS!
Når Finn 
siger ”vi ”,
mener  han

SAMFUNDET!

Nååh, os ANDRE!
Jamen, udover Finn skal
vi jo også brødføde os
selv. Og banken vil ikke

låne os flere penge.

Det var faktisk derfor, vi
kom. Vi vil bede om jeres 

accept af, at vi udlejer
marken overfor jer til

kommunen, der vil opføre et
stort modtagecenter ...

Han holdt i
det mindste
op med at
skamme

sig.

Af Frank Madsen og Sussi Bech.

!?!?

!?!?

Eks Libris: Satire på højt plan! *

KØB HELE 
SERIEN MED RABAT!

Bestil alle 10 bind på www.eudor.dk 

DKK 750,00

Den satiriske tegneserie
om litteraturens verden i 
10 bind af Frank Bruun 
Madsen og Sussi Bech. 

Flere gange nomiret til 
Claus Deleuran Prisen 
som Danmarks bedste 
tegneserie.  

»Når Danmarks kulturhistorie 
i 10’erne skal skrives, behøver 
fremtidens litteraturforskere 
blot slå op i Eks Libris.«

Christopher Arzrouni

Pr. bind DKK 120,00

* anmelder på Nummer9.dk

Tegneserien
om H.C. Ørsted

Tegneserien om H.C. Ørsteds liv er skabt af to af 
Danmarks førende tegneserieskabere, Sussi Bech og Ingo 

Milton, i samarbejde med Jens Olaf Pepke Pedersen,  
seniorforsker ved DTU Space Institut for Rumforskning.

En af de mest solgte danskproducerede tegneserier i 
2020: Nu trykt i 5 oplag og over 5.000 eksemplarer!

»Det mest originale bidrag til fejringen af Ørsted, jeg 
hidtil har set, er nok tegneserien eller den grafiske roman 
“Ørsted – Han satte strøm til verden”. Tegneserien er 
et visuelt, originalt og begavet bidrag til forståelsen af 
Ørsted og hans samtid.«

– Jens Ramskov, Ingeniøren

185,-

»Det er også en fin skildring af 
Danmark og København på Frederik 
d. 6 tid. Man får indblik i samfundets 
udvikling, og om de politiske og filo-
sofiske strømninger, der fyldte  
dengang.«

– Thomas Ole Brask Jørgensen, historiker
Nummer9.dk

Hardcover
230 x 315 mm, 80 sider i farver

Også udkommet i engelsksproget udgave.



Gravrøverens
lærling
NEDJEM er i lære hos førsteskriveren User. 
De arbejder på faraos grav i Kongernes Dal. Det 
er en stor ære, men det har også sin pris at være 
i lære hos User. Nedjem kan stadig mærke gårsdagens lussing.
EN DAG følger Nedjem efter User og opdager, at hans mester  
stjæler fra en af de andre kongegrave. For sent opdager  
Nedjem, at han har tabt sin skriveæske i den forbudte grav.  
Finder vagterne den, er han dødsens! 
GRAVRØVERENS LÆRLING – en thriller af Sussi Bech for 
læsere i alderen 10-14 år.

          Læs også Sussi Bech og Ingo 
          Miltons actionfyldte odyssé i to 
          bind, Aziru, om en fønikisk dreng, 
der kæmper mod pirater og uhyret Minotaurus og for 
at rense sin fars navn. En actionmættet fortælling for 
læsere i alderen 10-14 år.

Aziru

      Sussi Bechs 
      charmerende  
      bogserie om Emil 
og hans lillesøster, “På ferie med 
Emil”, emmer af dansk sol og som-
mer, når Emil fanger krabber, leder 
efter sin kat og farer vild i skoven. 
Med stemningsfulde akvareller. 
 
Velegnet til selvlæsning fra 8 år  
(lix 5).

Emil

førend

149,-

9950

8950 89508950

9950

Gustav og Raketbroderskabet
Bøgerne om Gustav og Raketbroderskabet er fyldt med humor, spænding og uhygge for de 9-12-årige.

En nat styrter et meteor 
ned nær Grødby, og sære 
ting begynder at ske. ...

Billedbøger for de mindste
Den flyvende kuffert er en skøn 
billedbog af Orlaprismodtageren 
Sussi Bech. Baseret på et af H.C. 
Andersens allerførste eventyr fra 
1839. 

Hvad ville du sige til at bo hos 
figurerne i eventyrene og skrive 
hjem om dine oplevelser? Det 
handler Tove Krebs Langes nye 
billedbog Eventyrrejsen om.

5 killinger og Zuccinis Dyre- 
orkester er to herlige billedbøger 
af Jan Mogensen, som de mindste 
vil elske at få læst højt.

NY!
DKK 129,50 DKK 129,50 pr. stk.

DKK 79,50 pr. stk.

DKK 229,50



Bestil bøgerne via www.eudor.dk eller din lokale forhandler! 

Du kan også bestille via e-mail – post@eudor.dk – og indsætte totalbeløbet på MobilePay 34065.
Læg DKK 34,50 i fragtomkostninger til bestillinger under DKK 300,00.

Tjek også udvalget 
af e-bøger på

www.eudor.dk/ebog 

100+ titler for store og små børn

Sjove og spændende detektiv-
historier for de yngste. Velegnet 
til højtlæsning fra 4 år.

Snus Mus

En ny, gakket billedbog af Frank Madsen for 
børn i alderen 3-7 år.  

Sussi er 5 år. Sussi holder enormt meget af sko. 
En dag finder Sussi nogle sko i sin mors skab, 
hun aldrig har set før. Det er, som om de taler 
til hende og lokker hende til at gøre ting, hun 
aldrig har gjort før. Pludselig bliver Sussis vej 
til skole meget sjovere!

Billedbogen om Sussi 
er en historie i samme 
serie som Alf vil ha’ et 
kæledyr NU! – vores 
mest populære billed-
bog på eReolenGO! 
og Fairytell i 2020.

Sussi og de ufornuftige sko

 

130,-

Opslag fra bogen.

NY!
DKK 229,50

Pr. bind

DKK 120,00


