


Filip M. Lund 
– hemmelig detektiv. Altid på 

sporet af livets store spørgsmål.

Gurli – posedame og fuglemor. 
Gemmer alt i sine poser. Og lidt til. 

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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Det var det, jeg ville prøve 
at !nde ud af i 

Piger!

Jeg har sagt det før. 
Og nu siger jeg det igen. 
Piger er ikke til at fatte.
Især ikke hestepiger.

Hvad er det, der får piger 
til at gå amok over heste? 
Til at kalde en kæmpe krikke 
for Bølle? Til at bruge 
al deres fritid på at skovle møg? 
Og oven i købet betale for det!
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Eller det var i hvert fald, hvad 
jeg havde tænkt mig at sige.

Bi!en

Det hele startede, da jeg 
ville have Lisa, skønne Lisa, 
med i bi"en.

Jeg gik hen til hende og sagde 
køligt: 
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”Om jeg vil med dig i bi"en?”
Jeg svarede med et nik. 
Og endnu et hik.
”Det kan jeg ikke. Jeg skal  
ride.”
”Hvad så med i morgen?”
”Der skal jeg også ride.”
”Hvad så med i weekenden?”
”Stævne,” sagde hun.

Sådan! tænkte jeg og sendte 
hende et skævt smil. 

sagde hun. Og skred.

Desværre blev det mere 
til et host. Plus et hik og et øh.

”Hvad siger du?” sagde Lisa 
med et smil.
”Øh,” sagde jeg knap så køligt. 
”Bi"en?”



12

Pony-ly

Næste dag tog jeg bussen 
ud til Lille Storby. 
Som den eneste dreng. 
Hele bussen var fuld 
af vrinskende hestepiger. 

Okay. Sagen var klar. 
Hvis jeg skulle se Lisa, 
var jeg nødt til at gå i skole. 
Ride-skole.

Og nødt til at !nde ud af, 
hvad hulen det er for noget 
med piger og heste.
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Og det samme gjaldt 
rideskolen Pony-ly. 
Godt jeg ikke er bange 
for tøse-lus, siger jeg bare. 

Jeg trak kraven op og gik i gang 
med at undersøge stedet. Det 
var på alle måder et sært sted.



Sådan nogle krikker laver ikke 
meget andet end at æde æbler 
og lave hestepærer. 

Hestepiger taler sært! Alt 
på en hest hedder noget skørt. 
Fod hedder hov. Mund hedder 
mule. Hest hedder hoppe, 
hingst og vallak. 

Sært, sært, sært

Alting var sært på skolen. 
Jeg tog blokken frem 
og skrev ned, hvad jeg så.

Der lugter sært! Eller skulle jeg 
sige: Klamt. Men det er ikke så 
sært, at der lugter sært. 



18 19

Heste er sære! Hvorfor lader 
et dyr på et halvt ton sig styre, 
ved at en lille pige giver det 
en pind i munden? Hvorfor  
!nder en stor, stærk hingst sig 
i at få #etninger og sløjfer? 
Det er godt nok sært!

De taler i kode, gør de! Sært, 
siger jeg bare. Mon de prøver 
at skjule noget?

Hestepiger taler endnu mere 
sært til hestene! 

Sådan noget siger de hele tiden. 
Tror de mon, at dyret 
kan svare? 

Og hvem !nder på at kalde 
en 300 kilo tung krikke 
med knojern på fødderne 
for Musse? 
Og kramme den #ad?! 

Sært, siger jeg bare. 
For ikke at sige sygt.



20 21

Sådan som de børster og #etter 
de heste, minder stedet 
mest af alt om en frisør-salon!

Og her er det mest sære …
Hestepiger arbejder gratis!  
De der piger, der er åh, så sarte 
henne i skolen. Som hyler, 
hvis de får mudder på tøjet ... 
Prøv at gætte, hvad de laver 
hele dagen e$er skole? 
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De knokler! De skovler møg. 
De fodrer heste. De passer 
og plejer de skøre dyr. 

Og får de penge for det? 
Nej. De betaler, gør de! 
Masser af penge hver måned. 
Sært, siger jeg bare. 
Mere end sært.

E$er en hel dag på Pony-ly 
var jeg ikke blevet klogere.  
Hvis jeg skulle løse denne sag, 
var der kun en vej frem. 
Og det var i dybden. 
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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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Rigtige mænd er vilde 
med bøger …

Især hvis de er tunge.  
Og fulde af gode sager.


