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Det sidste ord Thomas Thorhauge Hent PDF Forlaget skriver: Det sidste ord  er for filmelskeren, der gerne vil
høre hvad Sylvester Stallone, Lars von Trier og Woody Allen har på hjertet i Thorhauges

tegneseriefortolkninger - kendt fra Politiken.

Tegneserietegneren Thomas Thorhauge har taget en række prominente filmkunstnere på ordet og på
baggrund af stjernernes citater skabt en stribe vilde og morsomme miniaturefortællinger. Thorhauge går med
Mel Gibson på druk og Ingmar Bergman på das, med Elisabeth Taylor på Twitter og Orson Welles på de

billige rækker.

Det sidste ord er spækket med vise ord og smarte bemærkninger om kunst og kærlighed, tilværelsens gåder,
druk og hor, livet og døden. Alt sammen fortalt - helt autentisk - af en række af filmverdenens allerstørste

personligheder og underfundigt iscenesat af Thomas Thorhauge.

Med forord af Peter Aalbæk Jensen og efterskrift af Peter Schepelern.  

Pressen skriver:

»Det sidste ord er sjov, indimellem grov, meget veltegnet og en fryd for enhver tegneserieinteresseret
filmelsker«

– Christian Monggard, Information

»En fornøjelse … markant og forførende«
**** – Bo Green Jensen, Politiken

»Fine streger, gode pointer og lækre fortællinger«
– Femina

»Thorhauge er en dygtig tegner med en klar, klassisk streg, en flair for pastiche«
**** – Bo Green Jensen, Politiken

»Fantastisk idé … Thomas Thorhauge har både en god streg og blik for krukkeriet i filmbranchen.«
– Theis Vallø Madsen, Fyns Stiftstidende

»Det sidste ord er en indlevende hyldest til tankegodset i både amerikansk og europæisk film, som vil glæde
enhver filmfan.«

**** – Kristian Lindberg, Berlingske Tidende

»En fornøjelig blanding af indsigt, spøjs kreativitet og fine tegninger.«
***** – Hans Bjerregaard, Ekstra Bladet

»Vægtige tegneserier for voksne. … velkommen og forfriskende.«
**** – Erik Andresen, Fredericia Dagblad
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