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Arthur Bruhn  
og superkræfterne 
“Arthur Bruhn og superkræfterne” er den første bog i 
serien om Arthur og Yama.

Arthur går i 6. klasse. Han er klassens stille og ensomme 
dreng, der af mange bliver opfattet som “lidt speciel”. En 
dag bliver han venner med klassens rebelske pige, Yama. 
Det viser sig, at hun slet ikke er den, som alle tror, hun er; -
for bag det barske ydre, gemmer sig en smuk og kreativ 
person. 

Sammen laver Arthur og Yama en lille video, i hvilken 
Arthur forholder sig kritisk til Undervisningsministerens 
besøg på deres skole. Ved et tilfælde bliver videoen 
omdrejningspunkt for en masse ballade, berømmelse og 
kaos. -Alt sammen noget der er svært, når man som Arthur 
er vant til at være alene og ubemærket. 

“Arthur Bruhn og superkræfterne” er en humoristisk, 
hjertevarm og spændende fortælling om at være 
anderledes, om at være venner og om at være god til 
noget. Den er skrevet i øjenhøjde med bogens primære 
målgruppe, som er de 9-12 årige. Mere modne læsere vil 
nyde den satiriske og samtidskritiske vinkel, der befinder 
sig mellem linjerne.

1. udgave af bogen blev godt modtaget, da den udkom i 
sommeren 2017. I denne 2. udgave er sproget rettet til, så 
det henvender sig specifikt til skolernes mellemtrin. Hertil 
fremstår Tatiana Goldbergs flotte tegninger nu som 
helsideillustrationer.

Rasmus Alenkær er børnepsykolog, PhD. Han har sin 
egen praksis i Esbjerg, men arbejder som konsulent og 
foredragsholder i hele landet. Hertil er han kendt blogger 
på børn- og skoleområdet. 

Læs mere på www.alenkaer.dk 

Læs også efterfølgeren: 
“Arthur Bruhn og det store valg”. 
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