


Filip M. Lund 
– hemmelig detektiv. Altid på 

sporet af livets store spørgsmål.

Karlo – gammel bokser 
og ejer af Karlos Kiosk.

Laver byens bedste ka!e. 

Lisa – skønne Lisa. Går i Filips 
klasse. Han er vild med hende. 

Hun er vild med heste. Suk.

Mor Mona – Filips labre 
assistent. Bager byens hårdeste 
boller, men er ellers god nok.
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Tag nu min labre assistent, 
Mona. Hun er helt alene. 
Når man ser bort fra mig. 
Og det er sært. Meget sært. 
Så derfor satte jeg mig for 
at "nde en mand til Mona.

En sær sag

Mænd er sære. 
Og ja. Du læste rigtigt. 
Jeg har før sagt, at piger 
er sære. Og damer. Og drenge. 
Men mænd. De er altså også 
sære. Hvis du spørger mig.

Verden er fuld af labre damer. 
Søde damer.  Sjove damer. 
Og så gi#er mænd sig 
med sure madammer. 
Mange af dem i hvert fald.
Derfor er verden 
fuld af skønne koner 
uden mænd. 
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sagde jeg. 

Min egen lille mand

Det hele begyndte 
en mandag morgen. 
Vi havde ferie. 
Mig og min labre assistent.

Jeg stod op og gik ud 
i kantinen. Ud til min ka!e 
og avis. Troede jeg. 
Men jeg tog fejl. 
Der var ingen du# af ka!e. 
Kun af creme og hårlak. 
Host, siger jeg bare.



11

Mona sang bare og blæste løs.
Så hev jeg stikket ud.

”Filip, er du der?” sagde hun.
”Øh, ja,” sagde jeg køligt. 
”Godt set, dame.”

Hun gav mig et lille klem.
”Den røde eller den blå?” 
spurgte hun.
”Øh, hvad?” sagde jeg. 
Og lod kæben falde.

Mona hørte ikke noget. 
Hun var ved at tørre hår. 
Selvom det mere lød, 
som om hun var ved at fælde 
en mindre skov.

råbte jeg. 
Uden at få 
svar.
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Jeg spiste. Alene. 
Jeg læste avisen. Alene. 

For Mona havde travlt. Ikke 
bare med tøj og hår og sminke. 
Midt i det hele gav hun sig også 
til at gøre rent. Sært, siger jeg 
bare. Vi holdt jo ferie!

Hun holdt en kjole op foran sig. 
Først en rød. Så en blå. ”Hvad 
synes du?” 
”Jeg synes, du er laber i alt,” 
sagde jeg. Og "k et stort klem.
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”Det kan jeg da godt,” 
sagde jeg.
Mona åndede ud i et stort pust.

Smidt ud

Til sidst satte hun sig ned. 
Helt ude på kanten af stolen.
”Her,” sagde hun. Og gav mig 
en masse penge.
”Hvem er død?” sagde jeg.
”Ingen.” Hun blev lidt rød 
i bærret. ”Har du ikke lyst til 
at gå i bi!en? Og til at gå 
en lang tur først.”

”Alene?”

”Lidt.” Nu var hun helt rød 
i roen.

Jeg så på pengene. 
Og på min labre assistent. 
Hun holdt vejret.
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sagde jeg på vej ud ad døren.
Nu blev hendes kinder røde. 
Som en rose i knop.
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Hendes egen lille mand

Nede på gaden slog det mig. 
Mona har ingen mand. 
Når man så bort fra mig altså.

En stor, tyk dame trak af sted 
med en lille, bange mand.

sagde hun. 

 Hun gav mig et stort kys. 

sagde hun så. 

Og så stak hun mig en bolle. 
Til hver hånd.
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Med lange, bange skridt.

Sært.  Min Mona er altid sød. 
Sig det ikke til nogen, 
men det er hun. 
Næsten altid i hvert fald. 
Så hvorfor har hun ikke 
sin egen lille mand? 
Når nu alle de sure har. 

Fru Kost stak hovedet 
ud ad vinduet og sagde: 

Dejlig dame, skulle jeg lige 
til at tænke. Men så råbte hun: 

Jeg lod tanken falde til jorden. 
Hr. Kost gjorde det samme 
med kosten. Og løb. 
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Ka!e og klarsyn

Bi!en måtte klare sig 
uden mig. Jeg havde fået 
en ny sag. Mine penge 
kunne bruges til bedre ting. 

Jeg satte straks kursen 
mod Karlo, der laver  
byens bedste ka!e.
”En gang kogt tjære. Så gerne.” 
Han gav mig en kop 
med top på.

Det var lige en sag for mig. 
Filip M. Lund, hemmelig 
detektiv. 

Jeg så mig om med nye øjne. 
En mand til Mona. 
Hvor svært kunne det være?



LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER 
OM FILIP M. LUND 

Se www.løseænder.dk

Humor og spænding 
går hånd i hånd i denne sublime letlæsnings-

bog ... En serie helt for sig selv.”

”Lix-tallet er kun [9-11], men historien er 
skruet så fantasifuldt og originalt sammen, at 

bogen både er interessant for de 7-10-årige 
og betydeligt ældre børn.”

”Lektøren her er begejstret. Holmboe og 
von Bengtsons herlige detektivfortælling oser 
af overskud, atmosfære og fortælleglæde. Lidt 
anderledes – lidt mere skør – og meget bedre 

fortalt end den gennemsnitlige letlæsningsbog.”
Lektørudtalelser

Tænksom letlæsning ... Filip undersøger 
frygtløst fænomener … Det giver bøgerne 

et "loso"sk præg, selv om der er masser 
af handling.”

Merete Ahner, Folkeskolen
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HEKSENSELLEN 
HOLMBOE

Lix: 10

    YSTERIET OM HEKSENS HUS

Alle byer har uhyggelige huse. 
Huse, hvor ingen tør bo. 
Huse, hvor ingen tør gå ind.
Hvorfor? 
Det vil Filip finde ud af, 
også selvom han risikerer 
at blive ædt af heksen …

”Heksens hus” er en afsluttet historie i serien 
om Filip M. Lund, hemmelig detektiv.

M HUS”

” Mysteriet om heksens hus
Alle byer har uhyggelige huse. 
Huse, hvor ingen tør bo. 
Huse, hvor ingen tør gå ind.
Hvorfor? 
Det vil Filip "nde ud af, 
også selvom han risikerer 
at blive ædt af heksen …
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ELLEN 
HOLMBOE

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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I BOLDENELLEN 
HOLMBOE

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 …



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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