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Rasmus Alenkær 

Arthur Bruhn  
og superkræfterne 
Et sjovt hverdagseventyr om superkræfter, venskaber og 
hemmeligheder.  

Historien 
Arthur Bruhn og superkræfterne er historien om de to 12-årige 
skoleelever Arthur og Yama. Sammen laver de en YouTube-
video, der ved en tilfældighed bliver et kæmpe hit på de sociale 
medier. Pludselig tager eventyret fart, og den socialt reserverede 
Arthur må sammen med den fanden-i-voldske Yama forsvare 
videoen “live” på landsdækkende TV. Heldigvis får de to børn 
hjælp af Arthurs dybt pinlige forældre, foruden naturligvis den 
bomstærke og altid sultne lærer, AKT-Povl. 

Om bogen 
Med humor og indlevelse tegner Alenkær et portræt af et par 
børn, der måske kunne kaldes “inklusionsbørn” eller 
“bekymringsbørn”. Pointen med fortællingen er, at alle børn kan 
bidrage med noget godt, -særligt hvis de holder sammen som 
venner. 

Bogens centrale målgruppe er elever fra 5. til 6.klasse. Børn fra 
2. klasse vil dog sagtens kunne bruge bogen som frilæsning og/
eller højtlæsning (lyd-bog er tilgængelig). 

Der planlægges i skrivende stund en opfølger til bogen. 
Udgivelsesdato er dog ikke fastsat. 

Anmeldelser: 
(…) “Jeg blev begejstret. Bogen er et fyrværkeri, der tør tage 
tabuerne i skoleverdenen under behandling, og meget mere. 
Både drenge-pigeroller, barn-voksenroller, mis og forståelser. 
Bogen er skrevet med indlevelse, hjerte og hjerne. Man mærker 
som lærer, AKT-lærer og voksen de usynlige tråde bagud til 
teorierne. Nok er bogen fiktion, men mange ting kan genkendes 
fra det virkelige liv, hvilket gør bogen vedkommende. (…) En 
bog, der absolut skal købes til skolebiblioteket, og gerne i flere 
eksemplarer. Nu sidder jeg bare her og venter og tænker: 
Hvornår kommer nummer 2?” AKT-bladet - Nummer 173 - 
August 2017 - 13. årg. Anmeldt af Kai Pedersen 

"Bogen passer perfekt til en dreng med krudt i røven som mig. 
Den er både seriøs og har humor." Sebastian, 12 år. 

"Fed bog! Yama er fuld af hemmeligheder, hvilket giver mig lyst 
til at læse mere." Johannes, 12 år. 

"Jeg vil helt sikkert læse flere, hvis det bliver en serie."  
Mads, 11 år.


