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Velkommen til Gylleøen … 
Der bor forholdsvis mange helt forfærdelige voksne på den  
lille ø. Skolen, den lokale park, legetøjsbutikken og tilmed  

øens isbil bliver alle bestyret af grufulde voksne, hvis vigtigste 
mission i livet er at gøre livet surt for børn. Og øen tilhører  
den væmmeligste af dem alle sammen – moster Greta Grisk.

 Nogen må gøre noget!

 Men hvem kunne tænkes at være modig nok til det?

 Hils på Niller – en usædvanlig dreng med endnu mere  
usædvanlige superkræfter: SUPERSLIMKRÆFTER!

DAVID WALLIAMS er en britisk forfatter, komiker, skuespiller og  
tv-vært, som har som sin mission at få børn til at læse bøger. Med 40  

millioner solgte børnebøger på 53 forskellige sprog må man sige, at han  
har haft succes med sit forehavende. Der er altså rigtig, rigtig mange børn,  

der – ligesom dig selv – griner sig igennem hans sjove og skønne bøger.
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Illustreret af Tony Ross

På dansk ved Kim Langer
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Til Dante, 

den sejeste dreng på hjul 
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Denne historie foregår på Gylleøen. 
Der bor nogle store personligheder 
på den lille ø ...

Hils på NILLER. Niller er en sjov og kvik dreng 

på elleve. Hans ben har ikke virket, siden han 

var lillebitte, og derfor suser han omkring på 

Gylleøen i sin kørestol.



JØRDIS er Nillers storesøster. Det bedste, 

Jørdis ved, er at lave de mest forfærdelige og 

tarvelige numre med sin lillebror.



NILLERS FORÆLDRE: Far er på havet med 

sin fiskekutter hele dagen. Mor står dagen lang 

på torvet og sælger de fisk, han fanger.



HR. VALDEMAR VRED er inspektør på 

Nillers gamle skole, Gylleøens Skole for 

Modbydelige Børn. Det er Nillers gamle skole, 

fordi hr. Vred har bortvist ham i et af sine 

berømte vulkanske vredesudbrud.



HR. STRÆB er viceinspektør på Gylleøens 

Skole for Modbydelige Børn. Dag og nat stræber 

han efter selv at blive skoleinspektør i stedet for 

skoleinspektøren.



MARCUS og MARKUS MISUND bestyrer 

øens eneste legetøjsbutik, Misunds Magasin. De 

rædsomme tvillinger kan ikke fordrage børn, 

simpelthen fordi børn har den frækhed at være 

unge i stedet for gamle og slidte, og de sender de 

stakkels små kræ skrigende bort fra deres butik 

i en syndflod af tårer.




