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Kender du

?

Historien om Antboy er historien om lille, tykke 

Pelle Nørhmann fra 6. klasse - skolegårdens 

nederste hakkekylling og Terror-Tvillingernes 

absolutte yndlingsoffer. Men da Pelle en dag bliver 

bidt af en temmelig speciel tissemyre, forandrer 

hele hans verden sig som med et trylleslag. Han 

begynder at udvikle de mest utrolige kræfter og 

bliver til superhelten Antboy – Myredrengen! Men 

Pelle og Antboy erfarer hurtigt, at det ikke altid er 

lige spændende - eller nemt - at være superhelt i 

en ganske almindelig søvnig by i Danmark.

Bøgerne er gennemillustreret af Erik Petri.

Siden den første bog 
om Antboy kom i 2007, 
er Antboy gået hen og 
blevet en superhelt, danske 
drenge og piger kender lige 
så godt, som de kender Batman 

og Spider-Man. Har du endnu ikke 

mødt Pelle Nøhrman a.k.a. Antboy, så kan du læse 

om hele det fANTastisk sjove, skæve univers lige her.

Mød hele 
Danmarks 
superhelt! 
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Farvelæg 
tegningen 

her på siden, 
og gæt hvem 

af disse her 
fire fyre, 
der er 

Antboy! 
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Pelle Nørhmann aka 
Antboy, tidligere kendt 

som hakkekylling af første 
rang. Blev i 6. klasse bidt 

af en genmanipuleret 
tissemyre og udviklede 

de mest utrolige 
superkræfter. Svaghed: 

Sukkermangel.

Bedre kendt som 
Anti-Christian og 
Pelles ærkefjende i 
skolen. Sød, rar og 
flink – over for alle 

andre end Pelle.

Terror-Tvillingerne 
Mark og Allan. Pelles 
tidligere plageånder, 
der nu er gået ud 

af skolen. Mark var 
kortvarigt superskurken 
Eghjorten, men mistede 
sine superkræfter for 

længe siden.

Gunnar Lund Hammer, 
Pelles idrætslærer, 
der som den første 
fik en smagsprøve 
på hakkekyllingens 

superstyrke.

Tidligere gal 
videnskabsmand, 

eks-superskurken Loppen 
og Antboys skaber. 

Nu Pelles gode ven og 
allierede.

Den mest frygtindgydende 
superskurk Antboy har stået 

overfor. Efter hans sidste opgør 

med Antboy, har Heros ikke 
længere superkræfter. 

Identitet ukendt.

Pelles bedste ven, 
der som en af de 
få ved, at Pelle 

er Antboy.

Pelles store kærlighed, 
som han endelig, 

ENDELIG er blevet 
kæreste med. Ida ved 

også, at Pelle er Antboy.

Magnus

HammerenChristian
T-T

Heros

Wilhelm
Pelle Ida
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Frem med 
farverne!
Farvelæg 
Antboy 
og hans 
super-

dragter!
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Find

fejl5
Erik Petri 
har tegnet 
forkert!

Der mangler noget på 

den nederste tegning.
Kan du se, hvad 
det er?

Løsninger på 

alle opgaver 

bagest i bogen!
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Pelle sætter sin 
idrætslærer på 

plads. Hvad bliver 
idrætslæreren i 
øvrigt kaldt?

Læreren kaldes:
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Hvem er skurken?
Du kan møde denne 

superskurk i Antboy 6 
— Helte og skurke.

   Farvelæg figurerne —   
  og skriv skurkens navn på linjen.
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Hvad er 
det her?

Hvad svarer Pelle sin far?
Skriv dit bud i taleboblen (og husk: farver).
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Lodret:
  
1 — Wilhelm går til ...   
2 — Den første superskurk   

Pelle står overfor   
6 — Pelles efternavn   
7 — Antboys svaghed  
9 — Antboys logo   
11 — Terror-Tvilling 1   
13 — Hvad efterlader  

Antboy sig altid?   
15 — Pelles hadefag

Vandret:
  
3 — Superskurken i  

Antboy 6   
4 — TerrorTvilling 2   
5 — Pelles matematiklærer   
8 — Pelles navn for hans 

hemmelige sted på 
loftet   

9 — Antboys skaber   
10 — Antboys udkigssted   
12 — Idas lillebror   
14 — Marks mormor 

arbejder for Magnus 
som ...   

15 — Pelles store kærlighed   
16 — Pelles fritidsjob   
17 — Antboymaskens “øjne”   
18 — Pelles idrætslærer   

Kryds & Tværs!
   Gæt ordene, der skal 
      stå ud for numrene!
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                         Pelle har fået sine superkræfter fra en tissemyre. 

Det betyder, at han har superstyrke og superlugtesans, han kan løbe 

utroligt hurtigt, kravle på vægge og lofter, kan bide næsten hvad 

som helst over, har en krop som en rustning, han kan trække vejret 

gennem huden og så tisser han syre. 

Tegn dit 
eget

super-dyr!

Hvilket dyr ville du ønske, du kunne få superkræfter fra? 

Tegn dyret og fortæl, hvilke superkræfter du dermed ville få.

12



Hvem er skurken?
       Farvelæg figuren (og bilen) —

     og skriv skurkens navn på linjen.

     Du kan møde superskurken i 
Antboy 3 — Maskefald

Skurken hedder:
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Antboy 
vs. 

Eghjorten

— frem 
med 

farverne!
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Hvad siger drengene?
Skriv replikker i taleboblerne (og 

husk at farvelægge tegningerne).

Skriv navnet her:

Hvad kalder Pelle 
drengen? Han er med i 

Antboy vender tilbage 1 - 
Myrekryb og Ormehuller

15



Skurken hedder:

Hvem er skurken?
Du kan møde ham i 
     Antboy 3 — Maskefald

Skriv navnet på linjen 
    – og husk farverne!
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Quiz!
med

1. Hvilket dyr får Pelle sine 
superkræfter fra?
a:  En bænkebider
b:  En gedehams
c:  En tissemyre

2. Hvad hedder Pelles bedste ven?

a:  Wilhelm
b:  Wilfred
c:  William

3. Hvad hedder Pelles 
store kærlighed?
a:  Camilla
b:  Ida
c:  Mathilde

4. Hvad kalder Pelle sin idrætslærer?

a:  Knibtangen
b:  Brækjernet
c:  Hammeren

5. Hvad er Pelles yndlingsmad?

a:  Pizza
b:  Lasagne 
c:  Sushi

6. Hvad hedder den ældre mand, der 

tidligere var superskurken Loppen?

a:  Magnus
b:  Torkild
c:  Mortimer

7. Hvad er Terror-Tvillingernes 
rigtige navne?
a:  Tim og Simon
b:  Mark og Allan
c:  Tobias og Mikkel

8. Hvad hedder den baby, 
Pelle kommer til at smitte 
med superkræfter?
a:  Anton
b:  Emil
c:  Viggo

9. I Myrekryb og ormehuller er Pelle 

oppe mod en helt ny superskurk. 
Hvilket dyr har vedkommende fået 

sine kræfter fra?
a:  Et stankelben
b:  En regnorm
c:  En skovsnegl

10. Hvad kalder Pelle den 
dreng fra parallelklassen, der 
gør Pelles liv rigtig surt?
a:  Anti-Christian
b:  Djævle-Søren
c:  Psyko-Simon

11. Hvad hedder den superskurk, 
der selv mener, han er superhelt 
og som er den farligste fjende, 
Antboy har stået overfor?
a:  Kronos
b:  Thanos
c:  Heros 
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Find

fejl5
Erik Petri 
har tegnet 

forkert! IGEN!

På den nederste tegning 
er nogle ting anderledes 

— eller mangler!
Kan du se, hvad det er?

Og hey! Husk at farvelægge!
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Hvad sker der
  for Pelle?
Farvelæg tegningen 
  — og skriv hvad 
    pokker, det er, 
        der foregår!
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Hvem er Knold?
   Farvelæg tegningen 
 — og skriv en lille historie om  
       gravhunden Knold.
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 Du skal finde Antboy
og hans venner og fjender.
Ordene, du skal finde er:

ANTBOY
HEROS

MARK
LOPPEN

ALLAN
CHRISTIAN

IDA
WILHELM

EGHJORTEN
HAMMEREN

Husk! Ordene kan 
stå både lodret, 
vandret og på skrå.

Find navnene på helte 
   og skurke gemt i  billedet
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Der kommer Antboy!
   Hvor kommer han fra 
          — og hvad skal han?

   Tegn Antboys omgivelser, 
  og farvlæg det hele!
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    Det sto
re opgør

   i sk
olegården.

23



Hvem kommer først?
Wilhelm og Pelle har begge to noget, 

   de vil fortælle Ida. De løber om kap,

       og de løber hver sin vej. 

Kan du se, hvem der kommer først 

      gennem labyrinten?
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Frem med farverne 
— og 

farvelæg 
hele 

siden!
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Har du et kort?
       Lav dit eget visitkort 
     med navn og logo
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Fun-facts!
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… Kenneth Bøghs favorit 
superhelt er Spider-Man.

… der er lavet 3 film, en musical 

og en sms-julekalender om 
Antboy — og en animeret tv-serie 

og animeret film er under udvikling. 

… filmene er solgt til over 130 lande.

… der er blevet lavet Antboy-fastelavnskostumer

… i samme bog er Pelle i biografen med Ida, 

og på sædet lige bag dem har illustrator 

Erik Petri fået sneget sig selv og 
Kenneth Bøgh med ind på billedet.

… da instruktøren af Antman-filmene under 

optagelserne havde fødselsdag, lavede skuespillerne en 

kage til ham, hvor der var et billede af Antboy-plakaten 

og hvor der i glassuren stod (på engelsk): “Forhåbentlig 

bliver fortsættelsen lige så god som originalen.”

… man kan købe Antboy-T-shirts 
(se kennethboeghandersen.dk)

… Kenneth Bøgh Andersen selv er 

med i Antboy 4, hvor Pelles klasse 

er til foredrag med en høj, skaldet 

forfatter, der snakker i en evighed. 

… at både Kenneth og Erik også 

har hver deres lille cameo i den 

første Antboy-film. Kenneth som 

politimand  og Erik som en sløret 

udgave af selveste Loppen. 

  Vidste du at 
…



De rigtige svar i Quizzen:
1 — C, 2 — A, 3 — B, 4 — C, 5 — B, 6 — A, 7 — B, 8 — C, 9 — B, 10 — A, 11 — C

De rigtige ord i Kryds & Tværs:
Lodret:  
1: Violin, 2: Loppen, 6: Nørhmann, 7: Sukkermangel, 
9: Myrehoved, 11: Mark, 13: Visitkort, 15: Idræt. 
Vandret:  
3: Heros, 4: Allan, 5: Finn, 8: Myretuen, 9: Magnus, 
10: Kirketårnet, 12: Mads, 14: Rengøringsdame, 15: Ida, 
16: Avisbud, 17: Sibunde, 18: Hammeren. 

Heros Eghjorten Loppen Hammeren 

Løsninger! 
Hvis nogle af opgaverne var for 

svære, er de rigtige løsninger hér:
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17

Side
16

Side
13

Side
9

Side
8

Side
1128



Side
7

Side
24

Side
21

Side
18
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Har du læst alle
        7 bøger om ?

PS. 
Der er to Antboy-bøger mere på 

vej!

Sæt 
kryds ved 
dem, du 

allerede har 
læst!
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