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Helte og skurke Kenneth B\u00f8gh Andersen Hent PDF Konkurrencen bliver hård, da der pludselig dukker
endnu en superhelt op i byen, hvor Antboy holder øje. Hans navn er Heros. Men der er noget mystisk ved
ham. Hvor kommer han fra, hvordan har han fået sine superkræfter, og hvordan lykkes det ham altid at være
på pletten? Og hvad i alverden er der galt med hans maske? Nye og gamle fjender dukker op i dette sidste

bind af Antboy-serien, hvor der er frygtindgydende opgør på stribe, og intet er, som man tror. Pressen skrev:
»Kenneth Bøgh Andersen har skrevet en værdig afslutning på eventyret om superhelten Pelle. I sin
sædvanlige sjove og spændende stil afrunder han ‘Antboy’ på bedste måde.« ***** - Jan Vandall,

Bogvægten.dk »Det er helt klart nødvendigt at læse forløberne, inden man kaster sig over Helte og skurke,
men det er heller ikke det store problem, for hele Antboy-serien er fremragende og absolut læseværdig« -
Troldspejlet »… et kultfænomen … Udgivelsen af det ultimativt sidste Antboy-bind vil være en sorgens dag
for de børn, der er bidt af denne særlige myrehelt. Men superhelte dør aldrig, ej heller Antboy. Især ikke når
den kommende filmatisering, der måske gør serien til en never ending story, får premiere.« **** - Kari

Sønsthagen, Berlingske »Antboy 6 er uhyggeligere end de andre … Det er klart den bedste af alle Antboy-
bøgerne. Endnu bedre end 5'eren. Og 2'eren! Det er ikke bare den sidste Antboy-bog. Det er en GOD

afslutning på serien!« - Storm, Anders Lund Madsens søn »Storm har ret. Det er den eneste rigtige måde at
slutte serien om Antboy på. Men for sevan hvor jeg kommer til at savne den lille fyr! Please Kenneth - vil du
ikke nok skrive én til? "Antboy vender tilbage"! Eller "Antboys søn"! Eller hvad med bare "Antboy 7"?!?« -
Anders Lund Madsen »Den suveræne forfatter Kenneth Bøgh Andersen har taget de bedste detaljer fra

Spiderman og plantet dem om til Danmark. Flotte tegninger skal der til - tekst alene er ikke nok til at gøre
superhelte levende. Her leverer Erik Petri varen … Denne danske superhelt er kommet for at blive.« - Emil
Blichfeldt, Weekendavisen »Det er sjette og sidste bind i serien om superhelten Antboy, og det bliver bestemt

et vemodigt farvel for seriens mange fans. Til gengæld er det også et af seriens bedste bind … Et meget
vellykket sidste bind i en fantastisk serie. Kan varmt anbefales til alle seriens mange fans.« - Martin W
Hansen, Lektør »HELTE OG SKURKE er den sidste, bedste, mest utrolige, enormt fantastiske bog i hele
serien … Åh, hvor er det ærgerligt, at det er den sidste.« - Elias Nielsen Hansen – 11 år »Serien bliver bare

bedre og bedre!« ***** - Palles Gavebod »Humor, ironi, slang og muntert sprogligt overskud giver serien alt,
hvad man kan ønske sig, hvis man er i målgruppen blandt de 10 til 12-årige drenge.« - Bodil Christensen,

Nordjyske Stiftstidende

 

Konkurrencen bliver hård, da der pludselig dukker endnu en



superhelt op i byen, hvor Antboy holder øje. Hans navn er Heros.
Men der er noget mystisk ved ham. Hvor kommer han fra, hvordan
har han fået sine superkræfter, og hvordan lykkes det ham altid at
være på pletten? Og hvad i alverden er der galt med hans maske?

Nye og gamle fjender dukker op i dette sidste bind af Antboy-serien,
hvor der er frygtindgydende opgør på stribe, og intet er, som man

tror. Pressen skrev: »Kenneth Bøgh Andersen har skrevet en værdig
afslutning på eventyret om superhelten Pelle. I sin sædvanlige sjove
og spændende stil afrunder han ‘Antboy’ på bedste måde.« ***** -
Jan Vandall, Bogvægten.dk »Det er helt klart nødvendigt at læse
forløberne, inden man kaster sig over Helte og skurke, men det er

heller ikke det store problem, for hele Antboy-serien er fremragende
og absolut læseværdig« - Troldspejlet »… et kultfænomen …

Udgivelsen af det ultimativt sidste Antboy-bind vil være en sorgens
dag for de børn, der er bidt af denne særlige myrehelt. Men

superhelte dør aldrig, ej heller Antboy. Især ikke når den kommende
filmatisering, der måske gør serien til en never ending story, får
premiere.« **** - Kari Sønsthagen, Berlingske »Antboy 6 er

uhyggeligere end de andre … Det er klart den bedste af alle Antboy-
bøgerne. Endnu bedre end 5'eren. Og 2'eren! Det er ikke bare den
sidste Antboy-bog. Det er en GOD afslutning på serien!« - Storm,
Anders Lund Madsens søn »Storm har ret. Det er den eneste rigtige
måde at slutte serien om Antboy på. Men for sevan hvor jeg kommer
til at savne den lille fyr! Please Kenneth - vil du ikke nok skrive én
til? "Antboy vender tilbage"! Eller "Antboys søn"! Eller hvad med
bare "Antboy 7"?!?« - Anders Lund Madsen »Den suveræne forfatter
Kenneth Bøgh Andersen har taget de bedste detaljer fra Spiderman
og plantet dem om til Danmark. Flotte tegninger skal der til - tekst
alene er ikke nok til at gøre superhelte levende. Her leverer Erik
Petri varen … Denne danske superhelt er kommet for at blive.« -
Emil Blichfeldt, Weekendavisen »Det er sjette og sidste bind i serien
om superhelten Antboy, og det bliver bestemt et vemodigt farvel for
seriens mange fans. Til gengæld er det også et af seriens bedste bind
… Et meget vellykket sidste bind i en fantastisk serie. Kan varmt
anbefales til alle seriens mange fans.« - Martin W Hansen, Lektør
»HELTE OG SKURKE er den sidste, bedste, mest utrolige, enormt
fantastiske bog i hele serien … Åh, hvor er det ærgerligt, at det er

den sidste.« - Elias Nielsen Hansen – 11 år »Serien bliver bare bedre
og bedre!« ***** - Palles Gavebod »Humor, ironi, slang og muntert
sprogligt overskud giver serien alt, hvad man kan ønske sig, hvis
man er i målgruppen blandt de 10 til 12-årige drenge.« - Bodil

Christensen, Nordjyske Stiftstidende
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