
STANDS! 

STOP, DIN 

ODDER!

Stands! 

Stop!

Ej, altså! 

Nu slap

han væk!

Hvem?

!

Pusterørs-manden! 

Han løb lige forbi dig!

Det er vist dig, der trænger til 

at puste ud. Nu skal jeg vise dig 

udgangen ...

Jeg 

skal 

først 

have min 

jakke!

Du har nøjagtig 

ét minut!

Gamle nar! 

Nu finder jeg aldrig 

ud af, hvem ...
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Københavnermysteriet

Ny, spændende tegneserie fra holdet bag »Ørsted - han satte strøm til verden«. 

Hvem er den mystiske »F«, der anonymt inviterer de fire gymnasieelever Thomas, Astrid, Beck og Gulle til 
at give møde på forskellige lokationer i København – blot for at belære dem om fysikkens historie? 

UDKAST
UDKAST

FORUDBESTIL DEN I SIGNERET UDGAVE – LÆS MERE PÅ BAGSIDEN >>>

Københavner
MYSTERIET

– Jagten på fysikkens 
historie
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Sussi Bechs
Samlede Værker

Nofret 13: Tutankhamon

Nofret:
Slave i
Levanten
Hardcover
230 x 315 mm 

80 sider i farver

»Forfatteren har altid være afsender af skyhøj kvalitet, og dette 

album er ingen undtagelse. Det er en nydelse at have i hånden, at 

læse sig igennem og en stor tilfredsstillelse at opleve slutningen 

på Nofrets rejse. Dette bind er en værdig afslutning på serien.«

Martin W. Hansen , Bibliotekernes lektøranmelder

q 185,-

Nofret bind 4-6

q 425,-

Dalila den Drevne bind 1-2

Aida Nur bind 1-2
Nofret bind 1-3

q 299,- q 299,- q 425,-

Zainab, De vilde svaner, Egtvedpigen

q 425,-

Nofret bind 7-9
Nofret bind 10-12

q 425,- q 425,-

Sussi Bech er af Danmarks mest populære og prisbelønnede tegneseriekunstnere. 
Nu fås hendes 19 første tegneseriealbum fra perioden 1985-2011 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.

»Tutankhamon« er det 13. og afsluttende bind i Sussi Bechs 
prisbelønnede tegneserie om den minoiske prinsesse Nofrets 

oplevelser i Egypten på farao Akhnatons tid.

Farao Akhnatons forsøg på at indføre Aton som den eneste 

sande gud i Egypten har kastet landet ud i en krig mellem 
tilhængere af Aton og tilhængere af Egyptens gamle guder. 
Da tingene begynder at gå skævt for Egyptens kætterkonge, 

sættes en desperat plan sættes i værk for at skaffe den unge 
kronprins Tutankhaton i sikkerhed, inden Akhnatons fjender 
får fat i ham. Nofret får betroet opgaven med at bringe sin 

nevø i sikkerhed, men det udvikler sig hurtigt til en hektisk 
flugt ned gennem Nildalen med Nofret og Tut er de jagede, 
og Eje og hans trofaste soldater som jægerne.

Hardcover – 230 x 315 mm – 72 sider i farver

Sussi Bechs Slave i Levanten er et afsluttet 
80 siders album udenfor den ordinære  
Nofret-serie, der genfortæller Nofrets  

oprindelseshistorie.

»Sussi Bech er en tegneseriekunstner i verdensklasse.«
Bibliotekar Jytte Kjær Schou, Litteratursiden.dk

»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.«
Bibliotekar Morten Langkilde, Tid til Tegneserier 

»Det er sådan nogle fine bind de bliver genudgivet i.«
Sidsel Buch Odgaard, Buchs Books

q 195,-
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Hardcover
230 x 315 mm 

120-192 sider 

i farver. 

KØB ALLE 9 BIND MED RABAT!
På www.eudor.dk kan du bestille alle 7 samlebind 
+ Nofret: Slave i Levanten + Nofret 13: Tutankhamon 

samt en smuk Nofret-plakat i 50x70 cm for kun

SAMLET PRIS: 2.795,-

q 2.795,-



Runernes verden
Af Anders Lundt-Hansen, Niels Roland og Lisbeth Imer

»Runernes verden« fortæller runeskriftens 2.000-årige historie som 
tegneserie. Over 40 farvestrålende sider berettes om den nordiske 

skrifts opståen i folkevandringstiden, til den døde endeligt ud i 
den sene middelalder. Bagest i bogen er der udførlige noter om 
de runefund, der er afbildet i tegneserien, og hvor du finder dem 
rundt omkring i Danmark, Skandinavien og Europa. Nu i 2. oplag!

Hardcover – 17,4 x 25,6 cm – 40 sider i farver

Punk Life Crisis
Af Simon Petersen

En graphic novel af Simon Petersen om musikmiljøet og Simons 
midtvejskrise, der fører til en karriere som hæs forsanger i det fik-

tive punkband P.M.B. En tegneserie om den moderne mands flugt 
fra ansvar, terminer og bleskift.

Softcover m/ flapper – 17,4 x 25,6 cm – 112 sider i farver

»Det bedste fra Simons hånd til dato.«     — Kim Larsen, metronaut.dk

»Superfedt tegnet. Personerne virker ægte. Dialogerne er sindssygt godt 

skrevet. Han hudfletter flere generationer på en super overskudagtig 

måde. Jeg blev eddermaneme ramt. Et godt lille samtidsportræt af en 

generation.«     — Jakob Stegelmann og Ida Rud, DR Troldspejlet

»... svært ikke at være ovenud begejstret.«     — Torben Bille, Kulturkapellet

Ørsted – han satte strøm til verden
»Det mest originale bidrag til fejringen af Ørsted, jeg hidtil har set.  

Et visuelt, originalt og begavet bidrag til forståelsen af Ørsted og hans 

samtid.«     — Jens Ramskov, Ingeniøren 

Nu i 6. oplag! Solgt i over 5.400 eksemplarer!

H.C. Ørsteds liv fortalt som tegneserie: To af Danmarks førende 
tegneserieskabere, Ingo Milton og Sussi Bech, har i samarbejde 
med Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker ved DTU Space Insti-
tut for Rumforskning, har lavet denne 80-siders tegneseriebiografi 
om en af Danmarks største naturvidenskabsmænd, H.C. Ørsted. 
H.C. Ørsted skabte grundlaget for det moderne menneskes liv, da 
han en forårsdag i 1820 under en forelæsning lod strømmen fra 
et batteri løbe gennem en platintråd hen over et kompas – og 

opdagede, at kompasnålen bevægede sig!
Tegneserien er samtidig en enestående skildring af Danmark og 
København i Guldalderen. 

Hardcover – 23,0 x 31,5 mm – 80 sider i farver

Rolands univers
Af Niels Roland

Videnskab for børn: Lær om videnskab  
– på den sjove måde! Tag med lille Bohr,  
frøken Lehmann og professor Roland på  
rejse til Mars, til fortidens dyreliv eller  
tilbage til universets begyndelse.

Hardcover – 23 x 20 cm – 52 sider i farver

q 149,- q 185,-

Eks Libris 
Af Frank Bruun Madsen og Sussi Bech

Ugentlig satirestribe om litteraturens muntre verden, 
bragt i Weekendavisen 2009-2020 og udgivet i 10 bind.
»Eks Libris« blev i 2018 nomineret til Claus Deleuran 
Prisen i kategorien bedste danske tegneserie. Frank Mad-

sen har fire gange været nomineret i kategorien bedste 

danske tegneserieforfatter for sit arbejde på serien. 

Enkelte bind udsolgt. Bind 1-6, 9-10 stadig på lager. 

Softcover – 25 x 17 cm – 52-96 sider i farver – 10 bind

q 99,- pr. bind

q 185,-

q 149,-
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Peter og Perle
Softcover m/ flapper 
24 x 20 cm 

160-196 sider i s/h

Werner Wejp-Olsens første tegneserie fra 1966-72 huskes stadig  
for dens humor, action og mange James Bond-inspirerede handlings- 
elementer: Megalomaniske skurke, der vil overtage verdensherredøm-

met fra baser i udslukte vulkaner – udstyret med alt det nyeste inden-

for laserkanoner, undervandsbåde og smart elektronik. 
Nu udgiver Forlaget Eudor tegneserien som seks samlebind. Værket 
forventes afsluttet i foråret 2024.

«««««
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Gravrøverens lærling
Spændende thriller fra oldtidens Ægypten om  

Nedjem, der arbejder i Kongernes Dal og opdager, 

at hans mester stjæler fra Faraos grav. Hvordan 

skal han undgå at blive dømt som medskyldig?

Billedbøger for 
de mindste
Børn elsker at få læst højt, og godnatlæsningen er i 
gode hænder med billedbøger af Jan Mogensen, Tove 
Krebs Lange, Sussi Bech, Frank Madsen og Stefan 
Fjeldmark. Bestil dem via din boghandler – eller på 
www.eudor.dk, hvor du kan bestille 4 billedbøger og 
betale for 3 (den billigste er gratis).

Senest har vi udgivet »Den Store H.C. Andersen Even-

tyrbog«, et stort, pragtfuldt billedværk, hvor 89 illus-

tratorer fra Dansk Forfatterforening hver fortolker et 

udvalgt tekststykke fra H.C. Andersens eventyr.

Kapitelbøger for 
børn 7-14 år
»På ferie med Emil« er tre herlige letlæsningsbøger for 

drenge og piger fra 7 år, der emmer af dansk sol og 

sommer.

Bøgerne om »Aziru« er spændingsmættet action med 
pirater, giftmord og farlige uhyrer i oldtidens Fønikien, 
fortalt for børn 10-14 år.

»Gustav og Raketbroderskabet« er fyldt med humor, 
spænding og uhygge for de 9-12-årige. En fantastisk 
læseoplevelse, hvor mystiske rumvæsener lander i 
Grødby, hvor Gustav og hans venner bor. 

Bestil dem via din boghandler – eller www.eudor.dk, 
hvor du kan bestille 4 kapitelbøger og betale for 3 
(den billigste er gratis).
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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 37,00 i fragtomkostninger til bestillinger under DKK 300,00.

Følg vores blog

EUDOR NYT på

www.eudor.dk/nyt 

og abonnér på vores nyhedsbrev

 

Københavner
MYSTERIET

– Jagten på fysikkens 
historie

FORUDBESTIL NU!

Årets største 
tegneserienyhed!

NY!

KØBENHAVNER-MYSTERIET – EN VIDENSKABELIG THRILLER I TEGNESERIEFORM

AF SUSSI BECH, FRANK BRUUN MADSEN, JENS OLAF PEPKE PEDERSEN OG INGO MILTON

HISTORIEN: Fire gymnasieelever, der har dannet en dovenskabsloge med det uædle formål at slippe så nemt 
som muligt igennem gymnasiets fysiktimer, begynder at modtage breve fra den mystiske »F«. Det første brev 
narrer Thomas til at overvære en forelæsning på Glyptoteket, om hvordan den moderne fysik bygger på idéer, 
der opstod i det antikke Grækenland. Også logens øvrige medlemmer Beck, Gulle og Astrid modtager breve, og 
snart går den vilde jagt gennem Københavns seværdigheder, hvor de prøver at fange »F«, der dog hver gang 

slipper bort. Undervejs oplever de fire venner, meget mod deres vilje, en række nedslag i fysikkens historie. 

I bogens dramatiske fortælling kulminer jagten på »F« 
med en lang nat, der fører de 4 venner gennem historiske 

lokaler og underjordiske gange på Niels Bohr Instituttet i 
København. Om eleverne når at afsløre »F« og stifte 

bekendtskab med fysikkens hellige gral i form af den 

endelige Teori om Alting, skal ikke afsløres her. Blot, at vore 
fire helte – og sikkert også læseren – efter endt læsning 
vil være væsentlig klogere på fysikkens sammenhænge 

end før KØBENHAVNER-MYSTERIET!

   FORUDBESTIL TEGNESERIEN 
   MED RABAT OG I SIGNERET UDGAVE!

    Forudbestil KØBENHAVNER-MYSTERIET for 225 kr.

    signeret af ophavsmændene og inkl. forsendelse: 

    Send en e-mail til cph@eudor.dk senest 1. april 2023 

    med din adresse + mobiltelefonnummer. Når vi har 
    tegneserien fra trykkeriet, modtager du en e-mail 
    om betaling, hvorefter vi fremsender tegneserien til 

    afhentning på nærmeste GLS pakkeshop.
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