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Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse Thomas Teglgaard Hent PDF Det går ikke så godt for Birger. Ikke
nok med, at han bliver drillet med sit udseende og sine dårlige evner (og indrømmet: Han er hverken kvik,

stærk eller køn), en dag i omklædningsrummet i skolen står der en engel foran ham og siger, at han er udvalgt
til en ganske særlig opgave. En pige er blevet kidnappet, og det er Birger, der skal befri hende. Vi har alle

længe hungret efter en kristen superhelt ... og det gør vi sådan set stadig. For er der noget, Birger ikke er, så er
det en superhelt. Alligevel holder han stædigt fast i sin søgen efter den kidnappede pige – især da Miriam
med fregnerne også på mystisk vis forsvinder. Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse er en rablende

aktionhistorie om en dreng, som ingen regner med, og som sådan set heller ikke regner med sig selv. Men da
det ser allersortest ud, sker der ting og sager, Birger aldrig i sin vildeste fantasi kunne have drømt om. OM
FORFATTEREN: Thomas Teglgaard er læge og romanforfatter og troede, da den første bog om Bøjlebirger
udkom, at nu havde han endelig hittet. Desværre var der, som han siger, ikke ret mange andre end ham, der
havde opdaget, at bogen overhovedet var udkommet. Imidlertid har flere og flere læsere fundet frem til den
kiksede dreng med bøjle på tænderne (plus alt det andet), som på forunderlig vis slipper af sted med at redde
verden (eller i hvert fald noget af den), uden at nogen opdager, at det er ham. Over 1300 solgte eksemplarer af
den oprindelige bog er efter danske forhold faktisk ret godt - og grunden til dette er den simple, at dette er en

sjov og spændende ... og, for at det ikke skal være løgn, lødig børnebog for børn og voksne!
ANMELDELSER (Materialevurderinger produceres af Dansk BiblioteksCenter) Teglgaard, Thomas,

Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse (2007) - BOG Anvendelse/målgruppe/niveau: Kan selvlæses fra 10
år. Det er en børnekrimi med et kristent islæt, idet der tales om Gud, engle, mirakler og bøn i bogen. Den

henvender sig mest til drenge, som med spænding vil følge Birgers kamp for at redde først én, siden to piger.
Bogens forside yder ikke historien retfærdighed med en lidt primitiv tegning af en nøgen Birger. Beskrivelse
Birger på 13 er en rigtig kikset fyr: Splejset, ikke særlig klog eller køn. En dag viser en engel sig for ham og
fortæller, han er udvalgt til at redde en kidnappet pige. Hun er kommet i kløerne på forbryderen "Psyko-
Søren", og undervejs bliver også naboens pige, Miriam, som Birger er lun på, bortført. Historien er godt

fortalt og ganske spændende, personerne fremstår i det store hele ret nuanceret. Det er forfatterens
børnebogsdebut. Han har gennem de seneste 12 år udgivet en række bøger for voksne. Sammenligning Bjarne
Reuters En som Hodder handler også om en dreng, som bliver betroet en opgave af et overnaturligt væsen -
en fe. Han skal redde hele verden. Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse adskiller sig fra de fleste andre
børnekrimier/detektivhistorier ved at indeholde barske elementer så som afskårne fingre, et øje som bliver
gennemboret af et træstykke og blodige slagsmål. Samlet konklusion: En underholdende og velfortalt

børnekrimi med et til tider barsk indhold. Lektør: Ole Laursen *** (IMT 2007 nr 44) Lige til at guffe i sig
Boganmeldelse Thomas Teglgaard Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse Lohse 136 sider – 149,95 kr. Der
er meget her i livet, som er uhyggeligt. For eksempel er der uhyggeligt meget, som er uhyggeligt svært at
forklare de voksne – især skolepsykologer og andre såkaldt almindelige voksne … Det er ikke let at gå i 7.



klasse, at være kikset, ikke særligt pæn eller klog. Det er ikke let at være anderledes. Men det er der jo ikke
noget nyt i, for sådan er det bare at være teenager. Og sådan én er bogens hovedperson. Birger hedder han. At
bære rundt på sådan et navn og tandbøjler, have arme og ben, der ikke kan styres, ikke være god til noget
særligt – faktisk ingenting, tjaa ... det kan vel være at henregne til almindeligheder. Men så bliver det

uhyggeligt anderledes: Birger møder en engel, der fortæller ham, at han er udvalgt til noget specielt: Birger
skal befri en bortført pige – ups … Ikke helt let at forklare og slet ikke let at gøre i virkeligheden. Men det
hjælper at en dejlig pige dukker op midt i historien. Hvad der er det største drama – det med den dejlige pige
– eller det med bortførelsen – det er ikke let at sige. Der er aktion og skæve vinkler – og en hel del til smilet.
Det sidste er en underdrivelse. Jeg mere end smilede flere gange. Det er bare en uhyggelig sjov og til tider
også rigtig uhyggelig historie. Den er lige til at guffe i sig – både for juniorer/teenagere og de voksne, der
leder efter noget at læse højt for de store børn! Janne Lillelund, Vejle *** (Ugeavisen Udfordringen) Den

kiksede Bøjlebirger går i aktion Thomas Teglgaard forsøger sig med held med børnekrimi, den første bog om
Birger, som alt går galt for - og som har bøjler på tænderne. Af Bjarne Nederby Jessen Bøjlebirger er bare så

kikset. Han bliver drillet i skolen på grund af sit udseende og sine dårlige evner, både i klassen og på
idrætsbanen. Alt går galt for Birger, der har bøjler på tænderne. Bøjlebirger har fået sin egen hjemmeside,

www.boejlebirger.dk. Her kan man bl.a. læse, at bind 2 - Bøjlebirger og terroristerne - udkommer medio marts
2008. Men en dag møder han en engel og får at vide, at han er udvalgt. Udvalgt til at svare på en fars bøn.
Faderen har - måske uden selv at tro på, det ville hjælpe - bedt Gud om hjælp, da hans datter er blevet

kidnappet. Sådan er oplægget i Thomas Teglgaards nye roman, hans første roman for børn, og vi aner, at vi
her skal møde en kristen superhelt, men der tager vi fejl. Bøjlebirger er ikke nogen superhelt, men han er
trofast og går ind i den opgave, han er blevet udvalgt til: at finde den forsvundne „prinsesse“. Elementær
spænding I starten er romanen rablende skør, og man aner en spændende børnekrimi, der er helt Bjarne

Reutersk, og man hensættes til tanker om Bertram i Bjarne Reuters første børneromaner. Man glæder sig til
fortsættelsen. Men det rablende forsvinder efterhånden op i tågerne, og bogen bliver efterhånden en ret

almindelig børnekrimi, dog med utraditionelle indfald her og der. Men gassen går lidt af ballonen, og bogen
bliver ikke rigtigt det, den lagde op til i starten. Den har dog elementær spænding, voksenkritik, en anelse
samfundskritik og forbryderjagt, lidt kæresteri og kristne holdninger. Kan skrive fremragende børnebøger På
trods af mine forbehold tror jeg dog, at mange børn i 3.-5. klasse vil sætte pris på at læse den og endnu mere
pris på at få den læst højt, og Thomas Teglgaard har fået vist, at han har det i sig og vil være i stand til at
skrive fremragende kristne børnebøger med Reutersk tilsnit. Så forhåbentlig bliver Bøjlebirger og den
forsvundne prinsesse ikke den sidste børneroman fra hans hånd. Thomas Teglgaard: Bøjlebirger og den

forsvundne prinsesse 136 sider • 149,95 kr. Lohse Og samme anmelder om efterfølgeren: Bøjlebirger på spil
igen Spændende og morsom børnekrimi af Thomas Teglgaard. Af Bjarne Nederby Jessen „Sådan gik det til,
at en uskyldig mand brutalt blev skudt ned og dræbt, og tre uskyldige mænd blev anholdt. Alt sammen fordi
de befandt sig på Hovedbanegården netop denne dag, og, ikke at forglemme, fordi de tilfædigvis havde deres
rødder i Mellemøsten og derfor havde lidt mere farve i kinderne og lidt mere skæg i ansigterne“. Sådan står
der i Thomas Teglgaards nye børnekrimi Bøjlebirger - og terroristerne, der er en fortsættelse af Bøjlebirger og
den forsvundne prinsesse. Bøjlebirger er kikset og bliver moppet i skolen. Han tror på Jesus, og han har mødt
en engel, der hjælper ham. Han er udvalgt og får forskellige opgaver. I den nye bog får han til opgave at

fange terrorister, der vil springe mennesker i luften i Allahs navn. Bøjlebirger og Thomas Teglggaard bringer
os direkte ind i en nervøs tid med terror og terrortrusler. Bogen er højaktuel. En lille gruppe terrorister har

besluttet at sætte en frygtelig plan i værk, som kan koste mange menneskers liv. Derfor bliver englen sendt til
Birger. Han skal forhindre katastrofen - og gør det. Det er troen på Gud og Jesus, der hjælper ham, og

Bøjlebirger bliver til Superbirger. Bogen er samfundskritisk, ikke mindst i vores forhold til nydanskere, den er
fyldt med spænding, og vi ser gang på gang psykiateren i forfatteren dukke op i forhold til normalitet hos

børn. Fremragende børnebog Thomas Teglgaard er ved at etablere sig som en spændende børnebogsforfatter.
Thomas Teglgaard fortsætter her i Bjarne Reutersk Bertram-stil. I den første bog holdt han ikke stilen hele
vejen igennem, men denne bog er langt mere helstøbt end den første og holder tonen og stemningen hele

vejen igennem. Det er en fremragende børnebog, som en del voksne også vil kunne glæde sig over. Med den
nye børnebog om Bøjlebirger er Thomas Teglgaard ved at etablere sig som en spændende børnebogsforfatter,

og jeg glæder mig allerede til næste bind i serien om Bøjlebirger. Thomas Teglgaard: Bøjlebirger - og
terroristerne 134 sider • 149,95 kr. Forlagsgruppen Lohse

 

Det går ikke så godt for Birger. Ikke nok med, at han bliver drillet
med sit udseende og sine dårlige evner (og indrømmet: Han er
hverken kvik, stærk eller køn), en dag i omklædningsrummet i

skolen står der en engel foran ham og siger, at han er udvalgt til en
ganske særlig opgave. En pige er blevet kidnappet, og det er Birger,

der skal befri hende. Vi har alle længe hungret efter en kristen
superhelt ... og det gør vi sådan set stadig. For er der noget, Birger
ikke er, så er det en superhelt. Alligevel holder han stædigt fast i sin
søgen efter den kidnappede pige – især da Miriam med fregnerne
også på mystisk vis forsvinder. Bøjlebirger og den forsvundne
prinsesse er en rablende aktionhistorie om en dreng, som ingen

regner med, og som sådan set heller ikke regner med sig selv. Men
da det ser allersortest ud, sker der ting og sager, Birger aldrig i sin



vildeste fantasi kunne have drømt om. OM FORFATTEREN:
Thomas Teglgaard er læge og romanforfatter og troede, da den første
bog om Bøjlebirger udkom, at nu havde han endelig hittet. Desværre
var der, som han siger, ikke ret mange andre end ham, der havde

opdaget, at bogen overhovedet var udkommet. Imidlertid har flere og
flere læsere fundet frem til den kiksede dreng med bøjle på tænderne
(plus alt det andet), som på forunderlig vis slipper af sted med at

redde verden (eller i hvert fald noget af den), uden at nogen opdager,
at det er ham. Over 1300 solgte eksemplarer af den oprindelige bog
er efter danske forhold faktisk ret godt - og grunden til dette er den
simple, at dette er en sjov og spændende ... og, for at det ikke skal
være løgn, lødig børnebog for børn og voksne! ANMELDELSER
(Materialevurderinger produceres af Dansk BiblioteksCenter)

Teglgaard, Thomas, Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse (2007)
- BOG Anvendelse/målgruppe/niveau: Kan selvlæses fra 10 år. Det
er en børnekrimi med et kristent islæt, idet der tales om Gud, engle,
mirakler og bøn i bogen. Den henvender sig mest til drenge, som
med spænding vil følge Birgers kamp for at redde først én, siden to
piger. Bogens forside yder ikke historien retfærdighed med en lidt
primitiv tegning af en nøgen Birger. Beskrivelse Birger på 13 er en
rigtig kikset fyr: Splejset, ikke særlig klog eller køn. En dag viser en

engel sig for ham og fortæller, han er udvalgt til at redde en
kidnappet pige. Hun er kommet i kløerne på forbryderen "Psyko-
Søren", og undervejs bliver også naboens pige, Miriam, som Birger
er lun på, bortført. Historien er godt fortalt og ganske spændende,
personerne fremstår i det store hele ret nuanceret. Det er forfatterens
børnebogsdebut. Han har gennem de seneste 12 år udgivet en række
bøger for voksne. Sammenligning Bjarne Reuters En som Hodder
handler også om en dreng, som bliver betroet en opgave af et

overnaturligt væsen - en fe. Han skal redde hele verden. Bøjlebirger
og den forsvundne prinsesse adskiller sig fra de fleste andre

børnekrimier/detektivhistorier ved at indeholde barske elementer så
som afskårne fingre, et øje som bliver gennemboret af et træstykke
og blodige slagsmål. Samlet konklusion: En underholdende og
velfortalt børnekrimi med et til tider barsk indhold. Lektør: Ole

Laursen *** (IMT 2007 nr 44) Lige til at guffe i sig Boganmeldelse
Thomas Teglgaard Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse Lohse
136 sider – 149,95 kr. Der er meget her i livet, som er uhyggeligt.
For eksempel er der uhyggeligt meget, som er uhyggeligt svært at

forklare de voksne – især skolepsykologer og andre såkaldt
almindelige voksne … Det er ikke let at gå i 7. klasse, at være kikset,
ikke særligt pæn eller klog. Det er ikke let at være anderledes. Men
det er der jo ikke noget nyt i, for sådan er det bare at være teenager.
Og sådan én er bogens hovedperson. Birger hedder han. At bære

rundt på sådan et navn og tandbøjler, have arme og ben, der ikke kan
styres, ikke være god til noget særligt – faktisk ingenting, tjaa ... det
kan vel være at henregne til almindeligheder. Men så bliver det

uhyggeligt anderledes: Birger møder en engel, der fortæller ham, at



han er udvalgt til noget specielt: Birger skal befri en bortført pige –
ups … Ikke helt let at forklare og slet ikke let at gøre i virkeligheden.
Men det hjælper at en dejlig pige dukker op midt i historien. Hvad
der er det største drama – det med den dejlige pige – eller det med

bortførelsen – det er ikke let at sige. Der er aktion og skæve vinkler –
og en hel del til smilet. Det sidste er en underdrivelse. Jeg mere end
smilede flere gange. Det er bare en uhyggelig sjov og til tider også
rigtig uhyggelig historie. Den er lige til at guffe i sig – både for

juniorer/teenagere og de voksne, der leder efter noget at læse højt for
de store børn! Janne Lillelund, Vejle *** (Ugeavisen Udfordringen)
Den kiksede Bøjlebirger går i aktion Thomas Teglgaard forsøger sig
med held med børnekrimi, den første bog om Birger, som alt går galt

for - og som har bøjler på tænderne. Af Bjarne Nederby Jessen
Bøjlebirger er bare så kikset. Han bliver drillet i skolen på grund af
sit udseende og sine dårlige evner, både i klassen og på idrætsbanen.
Alt går galt for Birger, der har bøjler på tænderne. Bøjlebirger har
fået sin egen hjemmeside, www.boejlebirger.dk. Her kan man bl.a.
læse, at bind 2 - Bøjlebirger og terroristerne - udkommer medio

marts 2008. Men en dag møder han en engel og får at vide, at han er
udvalgt. Udvalgt til at svare på en fars bøn. Faderen har - måske
uden selv at tro på, det ville hjælpe - bedt Gud om hjælp, da hans
datter er blevet kidnappet. Sådan er oplægget i Thomas Teglgaards
nye roman, hans første roman for børn, og vi aner, at vi her skal

møde en kristen superhelt, men der tager vi fejl. Bøjlebirger er ikke
nogen superhelt, men han er trofast og går ind i den opgave, han er
blevet udvalgt til: at finde den forsvundne „prinsesse“. Elementær
spænding I starten er romanen rablende skør, og man aner en
spændende børnekrimi, der er helt Bjarne Reutersk, og man
hensættes til tanker om Bertram i Bjarne Reuters første

børneromaner. Man glæder sig til fortsættelsen. Men det rablende
forsvinder efterhånden op i tågerne, og bogen bliver efterhånden en
ret almindelig børnekrimi, dog med utraditionelle indfald her og der.
Men gassen går lidt af ballonen, og bogen bliver ikke rigtigt det, den
lagde op til i starten. Den har dog elementær spænding, voksenkritik,
en anelse samfundskritik og forbryderjagt, lidt kæresteri og kristne
holdninger. Kan skrive fremragende børnebøger På trods af mine
forbehold tror jeg dog, at mange børn i 3.-5. klasse vil sætte pris på
at læse den og endnu mere pris på at få den læst højt, og Thomas
Teglgaard har fået vist, at han har det i sig og vil være i stand til at
skrive fremragende kristne børnebøger med Reutersk tilsnit. Så

forhåbentlig bliver Bøjlebirger og den forsvundne prinsesse ikke den
sidste børneroman fra hans hånd. Thomas Teglgaard: Bøjlebirger og
den forsvundne prinsesse 136 sider • 149,95 kr. Lohse Og samme
anmelder om efterfølgeren: Bøjlebirger på spil igen Spændende og
morsom børnekrimi af Thomas Teglgaard. Af Bjarne Nederby Jessen
„Sådan gik det til, at en uskyldig mand brutalt blev skudt ned og
dræbt, og tre uskyldige mænd blev anholdt. Alt sammen fordi de
befandt sig på Hovedbanegården netop denne dag, og, ikke at



forglemme, fordi de tilfædigvis havde deres rødder i Mellemøsten og
derfor havde lidt mere farve i kinderne og lidt mere skæg i

ansigterne“. Sådan står der i Thomas Teglgaards nye børnekrimi
Bøjlebirger - og terroristerne, der er en fortsættelse af Bøjlebirger og
den forsvundne prinsesse. Bøjlebirger er kikset og bliver moppet i
skolen. Han tror på Jesus, og han har mødt en engel, der hjælper
ham. Han er udvalgt og får forskellige opgaver. I den nye bog får

han til opgave at fange terrorister, der vil springe mennesker i luften
i Allahs navn. Bøjlebirger og Thomas Teglggaard bringer os direkte
ind i en nervøs tid med terror og terrortrusler. Bogen er højaktuel. En
lille gruppe terrorister har besluttet at sætte en frygtelig plan i værk,
som kan koste mange menneskers liv. Derfor bliver englen sendt til
Birger. Han skal forhindre katastrofen - og gør det. Det er troen på
Gud og Jesus, der hjælper ham, og Bøjlebirger bliver til Superbirger.
Bogen er samfundskritisk, ikke mindst i vores forhold til nydanskere,
den er fyldt med spænding, og vi ser gang på gang psykiateren i

forfatteren dukke op i forhold til normalitet hos børn. Fremragende
børnebog Thomas Teglgaard er ved at etablere sig som en spændende

børnebogsforfatter. Thomas Teglgaard fortsætter her i Bjarne
Reutersk Bertram-stil. I den første bog holdt han ikke stilen hele

vejen igennem, men denne bog er langt mere helstøbt end den første
og holder tonen og stemningen hele vejen igennem. Det er en

fremragende børnebog, som en del voksne også vil kunne glæde sig
over. Med den nye børnebog om Bøjlebirger er Thomas Teglgaard
ved at etablere sig som en spændende børnebogsforfatter, og jeg
glæder mig allerede til næste bind i serien om Bøjlebirger. Thomas
Teglgaard: Bøjlebirger - og terroristerne 134 sider • 149,95 kr.
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