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7. samling af den satiriske tegneserie Eks Libris fra Weekendavisen. 52 mere eller mindre vanvittige
tegneserieskildringer af bogens og litteraturens muntre verden, skrevet af Frank Madsen og tegnet af Sussi

Bech.

Dette bind samler de 52 striber bragt i Weekendavisen i perioden 12. august 2016 til 4. august 2917.

I dette album bliver Finn Sysholm forbigået til Nobelprisen i litteratur af mundharpevirtuosen Bob Dylan –
Donald Trump bliver indsat som USA's præsident (i en prægtig parodi på "Vinden i Piletræerne") – Lars

Løkke optræder som Odysseus i kamp med den enøjede kyklop Thulesen Dahl, der æder en tredjedel af hans
mænd – Lotte bliver træt af den daglige trummerum som lesbisk - Biker Bjarne Jr. glæder sig over julen og
mor har peberkager bagt – Finn Sysholms kat forkorter hans store episke slægtsroman med 1.230 sider –
Georg Brandes går på facebook – den svenske krimibølge topper – skandalen i SKAT fortælles som

Molbohistorie - Jørgen Leth fylder 80 – og meget, meget mere.
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