


Filip M. Lund – hemmelig detektiv. 

Karlo – ejer af Karlos Kiosk. 

Gurli – posedame og fuglemor. 

Børge B og Kalle – Filips !ender.

Hr. Kost – vicevært i Filips hus.

Mor Mona – Filips labre assistent.
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Tja, det er et af livets 
store spørgsmål. 
Så med andre ord var det lige 
en sag for mig, Filip M. Lund,
hemmelig detektiv. 
Og helt klar på at klare sagen om

Fælt og farligt

Kender du “heksens hus?” 
Måske ligger der sådan ét 
i din by? 
Det gør der i de "este byer.

Heksens hus er sådan et sted, 
hvor ingen tør gå ind. Fordi de 
er bange for at blive ædt. 
Eller tryllet om til en frø. 
Eller noget andet fælt og farligt.

Så hvorfor holder børn sig ikke 
bare væk fra sådan et sted? 
I stedet for at samles om det?
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Lidt for sød

Der var noget galt. Helt galt. 
Det tænkte jeg straks, 
da Børge B kaldte sødt på mig.

lød det. 
Fra Børge Bæ, det store fæ, 
der ellers aldrig ser til min side. 

Med mindre han skal bruge en 
at tæve.

sagde jeg koldt. 
Og holdt skyderen varm. 
Som man siger.
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”Vil du være med til 
at spille bold?” sagde Børge. 

På en alt for sød måde.
Alle dem, der stod 
sammen med ham, 
gav sig til at grine. 
På en alt andet end sød måde.

Men hvis man ikke er frisk, 
får man ikke noget at vide. 
Så jeg tænkte: ’Skidt pyt.’ 
Og sagde: ”Skidt pyt.”

”O.k.,” sagde Børge Bæ. ”Men 
så er det også dig, 
der skal hente bolden … 
Ovre ved heksens hus!”

’Hmm,’ tænkte jeg, mens Kalle 
lo som et æsel. ’Og hmm igen.’ 
Så det var derfor, jeg måtte 
være med.

råbte Børge.

sagde jeg. 

Og sneg mig gennem hullet 
i hækken. Hurtigt og stille. 
Så stille at heksen ikke 
kunne høre det.
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Alle vegne var der ukrudt 
og langt, tørt græs. 
Men ingen blomster. 
Sorte grene rakte deres #ngre 
ud e$er mig. Jeg trak kraven 
godt op i nakken. 
Og så e$er bolden. 
Eller skulle jeg sige boldene?

Aldrig har jeg set 
så mange bolde. Selv ikke 
på Store Storby stadion. 
Der var store bolde 
og små bolde. Nye bolde 
og gamle bolde. Bolde i alle 
farver. Og bolde, der var 
så gamle, at de ikke havde 
nogen farve mere. ”Hold da 
op,” sagde jeg og fyldte favnen. 

I heksens have

Jeg kom gennem hækken 
og ind i en anden verden. 
Ikke en vind rørte sig. 
Alle lyde tav. 
Heksens have var stille 
som graven. 
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”Hold da op,” sagde Børge Bæ, 
da jeg kom tilbage. 

Og et sekund senere sagde han: 
”Hold så op!” 

Det var, da jeg smed 
alle boldene for hans fødder. 
Eller skulle jeg sige:  
På hans fødder?
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”Børges bold er her ikke,” 
sagde Kalle.
”Så hent den selv. Hvis du tør,” 
sagde jeg. Og skred.

”Skal du ikke være med?” 
råbte Børge e$er mig. 
Men det havde jeg ikke tid til. 
En ny sag havde meldt sig. 
Sagen om at #nde ud af, 
hvad det var, 
heksen gik og bryggede på.

I heksens hus

De gloede godt nok en halv, 
da jeg gik tilbage 
til heksens hus. Uden tvang. 
Men det var deres sag. 
Min sag var en ganske anden. 
Og meget bedre.

Stille som en kat sneg jeg 
gennem krat og busk. 
Måske skulle jeg have ha$ 
en stor kniv med. For det var 
godt nok en jungle, det her. 
Men til sidst så jeg det. Huset. 
Det tårnede sig op over mig. 
Med spir og tårne.



Spændende og sprudlende  
detektivhistorier om Filip, den  
skråsikre og ka%ehungrende  

jegfortæller og mesterdetektiv.”

”Et "ot startskud på en ny serie, og  
læseren vil glæde sig til "ere episoder. 

Gode at læse før bl.a. de populære  
bøger om Kwiatkowski eller Jack Stump.” 

”Til læsetræning og almindelig over- 
vejelse over livets store spørgsmål.” 

Lektørudtalelser

Bogen minder mig om gamle detektiv-
#lm. Man kan næsten høre den  

ensomme saxofon spille i baggrunden.”
Palles Gavebod

LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER  
OM FILIP M. LUND

Se www.løseænder.dk
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Lix: 11

    YSTERIET OM 
DRENGE OG FODBOLD

Hvorfor er drenge så skøre 
med fodbold? Det fatter Filip 
ikke. Så han går på banen 
i FC Store Storby. Han kender 
godt nok ikke reglerne, men så 
må han jo opfinde dem selv …

”Skør i bolden” er en afsluttet historie i serien 
om Filip M. Lund, hemmelig detektiv.

M

Skør”

” Mysteriet om drenge og fodbold
Hvorfor er drenge så skøre 
med fodbold? Det fatter Filip 
ikke. Så han går på banen 
i FC Store Storby. Han kender 
godt nok ikke reglerne, men så 
må han jo op#nde dem selv …
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Lix: 11

    YSTERIET OM PIGER OG HESTE

Filip er vild med Lisa. 
Men Lisa er vild med heste. 
Hvorfor? Det fatter Filip ikke. 
Og så er der kun en vej frem: 
At tage på rideskole forklædt 
som hestepige …

”Helt til hest” er en afsluttet historie i serien  
om Filip M. Lund, hemmelig detektiv.

M
Helt  

til HE TS

Mysteriet om piger og heste
Filip er vild med Lisa. 
Men Lisa er vild med heste. 
Hvorfor? Det fatter Filip ikke. 
Og så er der kun en vej frem: 
At tage på rideskole forklædt 
som hestepige …
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    YSTERIET  
OM MONAS 
MANGLENDE MAND

Sure koner har mænd. 
Grimme koner har mænd. 
Men Filips labre assistent 
har ikke nogen mand.
’Hvorfor?’ tænker Filip.
Og hvorfor vil hun have ham 
ud af døren lige netop i dag? 

”En mand til Mona” er en afsluttet historie  
i serien om Filip M. Lund, hemmelig detektiv.

M MONAEn mand til

Mysteriet om Monas 
manglende mand
Sure koner har mænd. 
Grimme koner har mænd. 
Men Filips labre assistent 
har ikke nogen mand.
’Hvorfor?’ tænker Filip.
Og hvorfor vil hun have ham 
ud af døren lige netop i dag? 
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MENINGENmed livetELLEN 
HOLMBOE
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Lix: 11

    YSTERIET OVER DEM ALLE

Har du nogensinde tænkt 
over meningen med livet?
Det har Filip. Men Filip nøjes 
ikke med at tænke. Han går 
i gang med at opklare sagen. 
Også selvom den er tæt på 
at koste ham livet …

”Meningen med livet” er en afsluttet historie  
i serien om Filip M. Lund, hemmelig detektiv.

M

Mysteriet over dem alle
Har du nogensinde tænkt 
over meningen med livet?
Det har Filip. Men Filip nøjes 
ikke med at tænke. Han går 
i gang med at opklare sagen. 
Også selvom den er tæt på 
at koste ham livet …
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