Filip M. Lund – hemmelig detektiv.

Børge B og Kalle – Filips værste fjender.

Karlo – ejer af Karlos Kiosk.

Lisa, skønne Lisa – suk!

Gurli – posedame og fugle-mor.

Mor Mona – Filips labre assistent.

En sur dag truer
Og blev ved med at sige

En dum bip-lyd rev mig
ud af søvnen. Jeg rakte
ud efter uret. Og ramte plet.
Det røg på gulvet med et

Med et suk satte jeg mig op.
En ny dag truede.
7

lød det gennem døren.

Jeg sukkede igen. Ikke nok med
at en ny dag truede. Nu truede
Mona, min labre assistent, også.
Der var ikke andet at gøre
end at stå op. For når damen
siger, hun bliver sur,
så er hun allerede sur. Sært!
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Men sådan er det med damer.
De er og bliver sære.
Sære og sure.

Jeg gik ud i kantinen og satte
mig. Der duftede sødt af kaffe.
Men her hjalp ingen søde mor.
”Skynd dig,” sagde damen.

Hun så ikke engang op fra
sin avis.
Eller skulle jeg sige: Min avis?

sagde jeg. Og pegede på
hendes del af avisen.

sagde hun,
så det sang.

Men det kunne hun sagtens
sige. Det var ikke hende,
der skulle bide hul
i de tørre boller. Øv!

Mere møgdag

Livet er hårdt.
Og det samme er
damens boller.

sagde det, da jeg trådte
ud ad døren.
12
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sagde det, da jeg trådte
ind i skolen.

sagde det, da jeg satte mig
på stolen. Og lod endnu
en møgdag begynde.
sagde det, da jeg trådte
hen til Lisa, skønne Lisa.

Godt, der kun er syv år,
til skolen er slut. Eller skulle
jeg sige: 2000 dage? Suk.
15

Med udsigt til 2000 møgsure
møgdage var det svært at se
meningen med noget som
helst.
Med mindre det skulle være
at løse sagen om

Ikke nogen smal sag
Se, nu var der noget ved noget
igen. For en dag med en sag
er en god dag.

Meningen med livet var
langt fra en smal sag.
Men hvad gør det?
Det var en fed sag.
Måske den største, der findes.
17

”

Bøgerne om Filip M. Lund
er i samme liga som gode tegneserier.”
Emil Blichfeldt, Weekendavisen

”Tænksom letlæsning. Lavt lixtal, men
indhold og personer kræver, at læseren
arbejder med forståelse. Og bøgerne
er arbejdet værd.”
Merete Ahner, Folkeskolen

”Lix-tallet er [lavt], men historien er
skruet så fantasifuldt og originalt sammen,
at [bøgerne] både er interessant for de
7-10-årige og betydeligt ældre børn.”
Lektør
”Jeg er vild med den atmosfære, som
Ellen Holmboe har skabt i disse kloge
letlæsningsbøger. Gammeldags og
ultramoderne på en gang. Sammen med
Karla von Bengtsons illustrationer er det
lækkert på alle måder. Disse bøger skal nok
være med til at skabe læselyst!”
Rikke Dyrhave Nissen, Æseløre.dk

LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER
OM FILIP M. LUND
– og hent undervisningsmaterialer
Se www.løseænder.dk

Læs i dybden med Filip M. Lund
Vi har udviklet et særligt ”Læs i dybden
med Filip M. Lund-system” til brug i
danskundervisningen i 2. – 4. klasse.
Systemet rummer en lang række opgaver,
der både egner sig til det daglige arbejde
med læseforståelse og til mere intensive
læsekurser.
Hent materialet gratis
På www.løseænder.dk kan du hente idéark og vejledning til lærere, miniplakater
til klassen samt bogmærker og detektivdiplomer til eleverne.
God læselyst!

MYSTERIET OM FILIPS FAR

ELLEN
HOLMBOE

En rigtig

far-mand

”En rigtig far-mand” er en afsluttet historie i
serien om Filip M. Lund, hemmelig detektiv.

Lix:

Mysteriet om nytårskure
Det er januar. Alle går på kur.
Alle vil i form. Og helst i en fart.
Men hvad er det, de vil i form til?
Det forstår Filip ikke. Og så er der kun
en vej frem, og det er i dybden.

EN SAG FOR FILIP M. LUND – HEMMELIG DETEKTIV

Hvorfor har Filip ikke nogen far? Hvorfor vil
Mona ikke tale om ham? Hvorfor synes Karlo,
Filip skal lade sagen ligge? Filip bliver nødt til at
finde svaret. Også selvom det måske vil knuse
hans hjerte …

EN SAG FOR FILIP M. LUND – HEMMELIG DETEKTIV
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Mysteriet om Filips far
Hvorfor har Filip ikke nogen far?
Hvorfor vil Mona ikke tale om ham?
Hvorfor synes Karlo, Filip skal lade
sagen ligge? Filip bliver nødt til
at finde svaret. Også selvom det
måske vil knuse hans hjerte.

Skør

I BOLDEN

”Den lille forskel” er en afsluttet historie i serien
om Filip M. Lund, hemmelig detektiv.

Lix:
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Meningen med livet

Damer kan ikke finde vej. Og mænd kan ikke
spørge om vej. Mor er den bedste i verden.
Men fatter ved bedst. Forvirret? Det er Filip
også. Så han går straks i gang med at opklare
sagen om det der med mænd og damer.
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En mand til Mona
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