


Filip M. Lund 
– hemmelig detektiv. Altid på 

sporet af livets store spørgsmål.

Karlo – gammel bokser 
og ejer af Karlos Kiosk. 

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

Børge B og Kalle – skolens bøller 
og Filips !ender nummer 1 og 2.
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Måske fordi jeg ikke har en far. 

Nå. Men det var det, 
jeg satte mig for at "nde ud af
i sagen om

Drenge

Drenge! Ikke om jeg fatter dem. 

Nu tænker du nok,
at det plejer at være piger,
jeg ikke fatter.
Og det er sandt nok. 
Piger fatter jeg slet ikke. 
Men drenge fatter jeg 
heller ikke. 

Hvad er det nu for noget med 
drenge og fodbold? 
Det har jeg aldrig 
kunnet få øje på. 
Måske fordi jeg ikke har 
boldøje.
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Olé!

Jeg holder meget af at gå tur. 
Især når det er mørkt. 
Og det var det den a#en, 
hvor det hele begyndte.

Man behøvede ikke 
være detektiv for at se, 
at der var noget på færde. 

Store Storby var stille. 
Det er den ellers aldrig. 
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Blåt lys strømmede 
ud fra vinduerne. 
Så lød der råb fra alle huse: 

Godt, jeg er cool. 
Ellers var jeg blevet skræmt. 

Så lød der sang fra alle huse: 
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’Nå,’ tænkte jeg. Så er jeg med. 
Der er fodbold i tv. 
Og som sagt, det har jeg 
aldrig fattet. 
Men nu besluttede jeg mig 
for at komme til bunds i sagen. 

Som det første gik jeg 
hen til Karlo. 
Måske vidste han det.

Da jeg kom til Karlos Kiosk, 
hang der et skilt på døren: 
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Avisen får pip

Næste dag læste jeg min avis. 
Ganske som jeg plejer. 
Men i dag havde avisen 
fået pip.
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Hm, tænkte jeg. 
Det her var helt klart kode. 
Dansk var det i hvert fald ikke. 
Jeg tog avisen under armen 
og gik ned til Karlo.

Karlo knækker koden

”Tag en kop ka$e, Filip. 
Så skal jeg nok forklare det hele. 
Hvad er det, du ikke forstår?”
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”Altså. Dynamitdrengene 
sprængte bamsen betyder, 
at Danmark vandt 
over Rusland.”
”Okay.”

”Næste gang tyrer vi tyren 
betyder, at vi vinder 
over Spanien.”
”Okay,” sagde jeg. ”Men 
hvorfor skriver de 
så ikke bare det?”

”Tja.” Karlo kløede sig 
i det hår, han ikke har. ”Det kan 
jeg vist ikke svare på. Men ved 
du, hvad det gule kort 
og det røde kort er?”
”Ja da,” sagde jeg køligt. ”Det 
gule kort er Skæld ud, og det 
røde kort er Smidt ud. Præcis 
som i skolen.”

Karlo stak mig et smil. Han gav 
min ryg et klask og sagde: 
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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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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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Lix: 9

    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

EN
 S

AG
 F

OR
 F

IL
IP

 M
. L

UN
D 

– 
HE

M
M

EL
IG

 D
ET

EK
TI

V 

E
llen H

olm
b

oe
M

eningen m
ed

 livet

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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