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Urban exploration 
i Stockholms underverden 

Tunnelbyens Hemmeligheder af Thomas Fröhling. 
For 11-15-årige. Udkommer 12. sep. 2016. 

Thomas Fröhling er en svensk forfatter og illustrator, der 
i Danmark er mest kendt for sine to ungdomsromaner 
Kong Steves selvlysende hiphop-bibel og Kong Steve og de 
hjemløse hjerters blues, som fik en flot modtagelse, 
blandt andet en femstjernet anmeldelse i Berlingske Ti-
dende, samt firstjernede i Politiken og Jyllandsposten.  

Om Tunnelbyens Hemmeligheder: 

De to venner Kasper og Alex drømmer om at finde den 
sagnomspundne Tunnelby og afsløre dens hemmelighe-
der. Men det er livsfarligt at gå på opdagelse i Stockholms 
underjordiske gange, og drengene indser snart, at de ikke 
er de eneste, der bevæger sig rundt under jorden…  

Tunnelbyens Hemmeligheder er en spændingsroman om 
en gruppe unges udforskning af Stockholms underverden, også kaldet urban exploration. Urban exploration er nyt 
i B&U-litteraturen, og Vild Maskine har ikke kunnet finde en roman, som omhandler emnet på samme måde som 
denne. 

Fokus ligger på gruppedynamikken mellem drengene og pigen med kaldenavnet Aben, samt selvfølgelig den yderst 
spændende og levende udforskning af de ukendte steder i Stockholm, som vil få unge til at læse bogen til ende, 
hvis de først er startet.  

Udpluk af omtale i svenske medier: 

”Det er miljøet, der driver plottet fremad, når Thomas Frøhling lader en flok urban explorers udforske Stockholms 
underverden. En thriller, der overbeviser” Svenska Dagbladet 

”Denne personlige udvikling [Kaspers, red.], kombineret med spændingen ved jagten på den forsvundne by, gør 
Fröhlings bog til en både interessant og fantasifuld ungdomsthriller.” Öresunds-Posten 

Tunnelbyens Hemmeligheder af Thomas Fröhling, oversat fra svensk af Lars Bøgeholt Pedersen og Mads Heinesen 
fra Alex i Koma, udgivet på Rabén & Sjögren i 2012. 192 sider, vejl. pris: 199,95 kr. ISBN: 978-87-93404-02-1. Fra 
11-15 år, lix 24. Dansk omslag af Arko Højholt. Bogen kan købes hos alle boghandlere og distribueres af Dafolo
A/S. Kontakt: forlag@vildmaskine.dk eller tlf. 61726976. Læs mere om Thomas Fröhling på: www.vildmaskine.dk,
hvor der også findes billeder til pressebrug. Oversættelsen er støttet af Nordisk Ministerråd.
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