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Myredrengen, Antboy.

I bind 4 vendte Antboy tilbage og måtte tage et ordentligt opgør med endnu en superskurk. Men skurke
dukker op overalt, også nye superhelte, sågar Antboy-kopier. Det værste er, at de tilsyneladende ikke bare

bærer vellykkede kostumer, men virkelig også har superkræfter.

Er der en hær af insekter med superkræfter løs i byen, eller er der en anden forklaring?  Sidste og afsluttende
bind af Antboy udkommer i foråret 2012.

Pressen skrev:

»Antboy er velskrevet og fantasifuld læsning for børn i alderen otte år og op om en sympatisk superhelt, der
har alle de sædvanlige børneproblemer foruden det at skulle holde sin hemmelige identitet skjult …

Spændende, morsom og underholdende børnebog.«

**** - Jan Vandall, Bogvægten.dk

»Her er femte og næstsidste bind af den fortsatte supersaga om tissemyren Antboy alias Pelle Nørhman. Og
den er fortsat super.«

*****- Steffen Larsen, Politiken

»Man keder sig i hvert fald ikke i denne bog. Der sker hele tiden noget nyt og spændende.«

- Christian Juhl (13 år), Skolebiblioteket 

»Det femte bind i Kenneth Bøgh Andersens serie om superhelten Antboy er en vellykket bog om en antihelt.
… Denne gang har Kenneth Bøgh Andersen fat i den lange ende. Antboy 5 er sjov, pinlig ind til det

tåkrummende, spændende … og det klæder den.«

- David Bernicken, Fyns Amts Avis 

»Det er et dejligt værk, som det har været en fornøjelse at følge, og som må give stor appetit på læsning.
Både for drenge og piger.«

- Eiler Jensen, Børn & Bøger 
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