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Ellers går det godt Maren Uthaug Hent PDF Forlaget skriver: Maren Uthaug vandt i 2013 Politikens
tegneseriekonkurrence med striben Ting jeg gjorde og har siden været daglig stribetegner i avisens

kultursektion. Ellers går det godt er hendes første tegnede bog - den blev nomineret som årets debutant.

Ellers går det godt har bl.a. fået disse begejstrede kommentarer på Marens blog:

Rating by Belinda: »... Den er genial den bog - jeg æææælsker din streg. Jeg kan kun sige ´TAK !!! - skynd
dig at skrive/tegne en 2´er´«

Rating by Mette: »Den er skidesjov, som en mavepuster og latterkrampe på én og samme tid. den var alt for
kort.«

Rating by Dorte (Kaffekværneren): »Læste bogen igår aftes. Elsker det fandme altsammen. Men grinede nok
højest over gensynet med ´Ørdi-børdi´-Maren der er alene med ungerne i alle de dér dage. ÅHR mand jeg var
helt færdig igen! Og så er der f.eks. lige din sove-neurose. Fede pupiller i øjnene, hvor du ligger og fræser
derudaf i søvnmangel-speed-tanker om bl.a. at blive sådan en der ved ting om fugle. Fed tankerække i det

hele taget. Dør af grin. SÅ godt ramt.«

Rating by Tullemoren: »Så kan jeg endelig få takket for den super skønne bog du har kreeret. Skulle jo give
det ene eksemplar til min søster, da det var hende der fik mig gjort afhængig. Men idet hun jo også læser
med, måtte jeg pænt vente med at takke. Bogen gjorde stor lykke, både hos hende og hos mig. -Allerstørste

minus ved den, er dog at den er AAAAAALLLTTT for hurtigt læst.. Mer, vil have mer. ;D

Glædelig jul, fra en glad læser.«

Rating by Louisa: »Jeg fik geni-stregerne i julegave af min kæreste og vores børn (efter at have sendt links og
utallige opfordringer.), så hvad anmeldelsen skriver, vidste jeg allerede. Men hvor er det fedt og velfortjent -

champagne all around!!«

Rating by Lotte: »Tak for gaven til mig selv. læste den alt for hurtigt; grinte for højt til at kunne læse den i
sengen; nød hele den time alene i sofaen med latter-tårer ned af kinderne Gider du ikke lige lave en til? Og
inkluder din tegning fra før ´Nu hiver jeg stikket ud og tager til et eksotisk sted i 100 år med min familie og

lader en anden vikariere min blog´. den med øjenbetændelse og store briller. de taler stadig om mine
upassende latterkramper på arbejdet.«

Rating by Cecillie: »Gud hvor jeg elsker bogen. Jeg skal holde mig selv i ørerne for ikke at sætte mig ned og
læse den på en eftermiddag, for ved jeg vil fortryde det lige bagefter, når der ikke er mere bog tilbage ...«

Rating by frits einspor: »Det var en lille, fin ting du har kreeret. Tak fordi du turde gi mig et indblik i din
hjerne, og hjerte.Godartede hilsner.«
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