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Motomania¤7 Holger Aue Hent PDF Forlaget skriver: Gustav "Gedestyr" er i fokus i dette nummer af
MOTOmania. Han forsøger sig med et TikTak-Klippekant-FlipFlop-Gladiator spring, som han regner med går

godt - han har nemlig set det på eurosport.  

Anthon "Andenplads" drømmer om en byste i form af et mindesmærke på byens torv, men ender på
lokalavisens forside, med overskriften "SKANDALE! Biker voldtager mindesmærke". Han mister sit arbejde

som svejser på atomkraftværket, og søger derfor nye udfordringer. 

Robert "Røgslør" skal kører racerløb, og får hjælp af Gustav, med at tømme lastbilen for udstyr. Men har
han ikke glemt et eller andet. ?

Bent "Brembo" stoler på meteorologerne, og indleverer sine nummerplader alt for tidligt - eller gør han. Han
kaster sig ud som ægteskabsrådgiver, og slynger om sig med gode råd. 

Hans "Hæsblæs" tager med Anthon ud for at fælde juletræ, men træets størrelse giver ham store problemer.
Senere har han svært ved at forstå, hvordan hans benzintank kan rumme 49 liter.

Info:
Holger Aue viser med fine detaljerede tegninger, sin kærlighed og besættelse af motorcykelverden, samtidig
med at irriterende hustruer og nærtagende betjente angriber dit mellemgulv af latter. Det er en fortælling om
de skøreste tegneseriehelte på landevejen, hvor hver kilometer kørt, er et angreb på dine lattermuskler -

motorcykler er deres liv!

Med sin spidse blyant, store kærlighed til tekniske detaljer og en ualmindelig god sans for situationskomik,
tegner Holger Aue motorcykel-kulturen, som alle med et smil på læben, kan nikke genkendende til. Selv

motorcykelhadere får lyst til at hoppe op på de to-hjulede.

1994 blev det store gennembrud for Holger Aue, som sender fyrene ud på deres benzin-gennemblødte
eventyr, i form af den første tegneserie der ser dagens lys. Sidenhen er tegneserien blevet trykt i det Tyske
tidsskriftet "Motorrad", som har ført den groteske humor til kultstatus. De fem skøre tegneseriefigurer fik
hurtigt et voksende antal læsere, og går i den danske udgave, under navnene; Gustav Gedestyr, Robert

Røgslør, Anthon Andenplads, Hans Hæsblæs og Bent Brembo.

 

Forlaget skriver: Gustav "Gedestyr" er i fokus i dette nummer af
MOTOmania. Han forsøger sig med et TikTak-Klippekant-FlipFlop-
Gladiator spring, som han regner med går godt - han har nemlig set

det på eurosport.  

Anthon "Andenplads" drømmer om en byste i form af et
mindesmærke på byens torv, men ender på lokalavisens forside, med
overskriften "SKANDALE! Biker voldtager mindesmærke". Han
mister sit arbejde som svejser på atomkraftværket, og søger derfor

nye udfordringer. 

Robert "Røgslør" skal kører racerløb, og får hjælp af Gustav, med
at tømme lastbilen for udstyr. Men har han ikke glemt et eller andet.
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Bent "Brembo" stoler på meteorologerne, og indleverer sine
nummerplader alt for tidligt - eller gør han. Han kaster sig ud som

ægteskabsrådgiver, og slynger om sig med gode råd. 

Hans "Hæsblæs" tager med Anthon ud for at fælde juletræ, men
træets størrelse giver ham store problemer. Senere har han svært ved

at forstå, hvordan hans benzintank kan rumme 49 liter.

Info:
Holger Aue viser med fine detaljerede tegninger, sin kærlighed og
besættelse af motorcykelverden, samtidig med at irriterende hustruer
og nærtagende betjente angriber dit mellemgulv af latter. Det er en
fortælling om de skøreste tegneseriehelte på landevejen, hvor hver
kilometer kørt, er et angreb på dine lattermuskler - motorcykler er

deres liv!

Med sin spidse blyant, store kærlighed til tekniske detaljer og en
ualmindelig god sans for situationskomik, tegner Holger Aue
motorcykel-kulturen, som alle med et smil på læben, kan nikke

genkendende til. Selv motorcykelhadere får lyst til at hoppe op på de
to-hjulede.

1994 blev det store gennembrud for Holger Aue, som sender fyrene
ud på deres benzin-gennemblødte eventyr, i form af den første

tegneserie der ser dagens lys. Sidenhen er tegneserien blevet trykt i
det Tyske tidsskriftet "Motorrad", som har ført den groteske humor
til kultstatus. De fem skøre tegneseriefigurer fik hurtigt et voksende
antal læsere, og går i den danske udgave, under navnene; Gustav
Gedestyr, Robert Røgslør, Anthon Andenplads, Hans Hæsblæs og

Bent Brembo.
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