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kan intet huske. Sammen med en talende kat forsøger han at finde ud af hvad der mon er sket. 

Deadboy er Tom Kristensens debut. Første udgivelse i Forlæns Budget-linje - nye danske graphic novels i
billigbogsformat.    

“Tom Kristensen bruger omvendt en »maksimal« stil i den absurde »Deadboy« om en lille skeletdreng, der
leder efter sit kød. Der er tegnet med en hårdt optrukken, nærmest neurotisk streg, hvor pennen og blækket

løber ekspressionistisk over siderne”
- Kristian Lindberg, Berlingske

"Midt i den hæsblæsende historie er der rig lejlighed til at beundre Tom Kristensens alsidige,
stemningsmættede og aldeles laid-back streg og rumopfattelse. Det vrimler med vibrerende perspektiver,
overraskende visuelle pointer og humoristiske hip til den eventyrlige, overjordiske og aldeles ujordiske

verden, der nødvendigvis må være grundlaget for den uendelige fantasis univers." 
- Gert Poder, Dagbladet Arbejderen   

"Deadboy er tegnet i en kantet sort-hvid streg, og stemningen i tegneserien føles som Sandman møder Steen
og Stoffer. Den er tænksom, men også fuld af grotesk humor og en hel del blod" 

- Emil Blichfeldt, Weekendavisens børnesektion Faktisk   

“Uforsagt ramasjang og skævt humør skader ikke i grafiske eksperimenter, og Budget-konceptets paperback
giver lav pris” 

- Søren Vinterberg, Politiken
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