
Stærkt makkerpar skriver ny børnebogsserie om handicap og superkræfter 

 

Holly: Hviskeleg, bomber og en hundedyr misforståelse og 

Holly: Økuller, natløb og en lille hvid løgn 

Pernille Bønløkke og Sophie Souid har skrevet en ny børnebogsserie om venskaber, heltemod og 

et handicap, der pludselig forvandles til en superevne. Bøgerne om den hørehæmmede Holly 

berører udfordringerne ved at føle sig anderledes, men også styrken ved at opdage, at det kan 

være en styrke ikke at være som alle andre.     

 

Det er ikke altid sjovt at være anderledes, det synes Holly i hvert fald ikke, da hun får høreapparat. 

Og så er det ovenikøbet neongrønt! Hollys veninde Jose er lidt af et teknisk geni, og da hun skal 

hjælpe med at regulere apparatet, får Holly ved en fejl superhørelse.  

Om det er Joses fiksfakserier med høreapparatet, eller om Holly lige pludselig har udviklet 

superevner, er svært at sige, men med et har Holly udviklet superhørelse.  

 

Hun kan nu følge med i alle mulige samtaler, og i Holly: Hviskeleg, bomber og en hundedyr 

misforståelse går det op for hende, at en bombemand truer hendes skole. Kan Holly og hendes 

venner Magnus og Jose nå at stoppe ham, før skolen ryger i luften?  

 

I seriens anden bog Holly: Økuller, natløb og en lille hvid løgn skal Holly, Magnus og Jose med 

klassen på lejrskole til den lille ø Hjortø. Her er absolut intet mobilnet, til gengæld er der 

lærerpraktikanten Isabel, der har tasken fuld af gode intentioner og teambuildingsøvelser. 

Alligevel går lejrskolen ikke helt som planlagt, og da børn og voksne efter første nat opdager, at 

flere er blevet bestjålet, begynder uroen at melde sig. Pludselig er Magnus og Holly mistænkt for 

at stå bag tyverierne, og de står nu overfor anklager og en hjemsendelse. Men hvem er ude på at 

få Holly og Magnus ned med nakken? Da ingen voksne har i sinde at finde den egentlige skurk, må 

Holly, Magnus og Jose endnu engang på banen og løse mysteriet selv. 

 

Bøgerne er skrevet som en serie, men de kan læses uafhængigt af hinanden.  

 

Pernille Bønløkke har tidligere udgivet rimbogen Vingummigoplen og røven i tasken. Hun studerer 

på Manuskriptskolen for Børnefiktion. 

 

Sophie Souid debuterede som børnebogsforfatter i 2018. Hun har udgivet syv bøger, og er bl.a. 

oversat til kinesisk.  
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