
En hyldende morsom tegneserie om en kæledyrskrig på liv og død 
 
Sophie Souid og Thomas Hjorthaab: Møgmis - hævnen er sød og stinker af fisk 

Sophie Souid og Thomas Hjorthaab leverer med tegneserien Møgmis - Hævnen er sød og stinker 
af fisk en hylende morsom fortælling i ord og billeder om enebarnet Sivert, der ligger i åben krig 
med sin kat, Møgmis.  
 
Hvorfor får voksne børn? Sivert har fundet svaret! 
Det gør de for at have nogen at give skylden for alt mellem himmel og jord. Men hvis de voksne 
ikke er helt hjerteløse, vælger de at få mere end et barn, så børnene kan skyde skylden på 
hinanden – også kendt som søskendekærlighed. Desværre har Siverts forældre kun fået ham, så 
han må stå model til alverdens mere eller mindre urimelige anklager. 
 
Glæden er derfor stor, da Sivert får en kat. For katte kan som bekendt ikke sladre, så Puttegøj-
Ronaldo er den oplagte syndebuk for alt det, som Sivert ellers har været alene om at skulle bære. 
Men da Puttegøj-Rionaldo en dag forveksler Siverts seng med en kattebakke, bliver det 
begyndelsen på en krig på liv og død mellem Sivert og Møgmis – Puttegøj-Ronaldos nye øgenavn.    
 
Møgmis har ikke tænkt sig, at lade Sivert slippe af sted med de urimelige beskyldninger og med 
hjælp fra parcelhuskvarterets øvrige kæledyr; rockernes konfliktsky kamphund Killer Karen, den 
udsædvandelige ædedolk Mickey Mops og den afdøde Osemus, indleder Møgmis en blodig 
hævnaktion, som skal skaffe Sivert af vejen – en gang for alle. 
 
Tegneserien Møgmis – Hævnen er sød og stinker af fisk er en vanvittig morsom fortælling om en 
dreng og hans udspekulerede og hævntørstige kat – et par, som elsker at hade hinanden. 
 
Sophie Souid debuterede som børnebogsforfatter i 2018. Hun har allerede en lang række 
udgivelser i bagagen og er kendt for sin humoristiske og tempofyldte skrivestil.  
 
Thomas Hjorthaab er illustrator og debuterede som forfatter med historierne om Fims.  
Thomas er uddannet tegneserietegner i 2012 fra Serieskolan i Malmö og har siden arbejdet fuldtid 
som illustrator af primært børnebøger. 
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