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Lukas er den mindste i sin klasse og bliver hver dag groft mobbet af Arne, som har givet ham øgenavnet Lus.
Der er virkelig ikke meget sjov ved noget for Lukas. Indtil der starter en ny pige i klassen, som er endnu

mindre end ham – og fuldstændig ligeglad med det! Hun hedder i virkeligheden Lisbet, men vil kun kaldes
Bette. Og Bette finder sig ikke i noget fra nogen som helst. Hun svarer Arne igen med fis og ballade, danser

skøre danse i skolegården og fortæller røverhistorier om sin lillebitte far.

Lus og Bette bliver venner, og sammen opdager de, at Arne har en stor hemmelighed. Hans mor er nemlig
ikke helt normal, og snart er Lus og Bette viklet ind i et mystisk eventyr med levende havenisser, woodoo og

afklippede negle.

Lus og Bette handler om venskaber, mobning og om at turde at være anderledes, men også om, at
virkeligheden afhænger af øjnene, der ser.

Lektørudtalelse:

Kort om bogen:
Sjov bog om mobning og venskab, og om at turde være anderledes. Fuld af skægge indfald og god til

oplæsning fra 6 år. Selvlæsning fra 8 til 11 år.

Beskrivelse:
Lukas er bange for Arne, der mobber ham, og kalder ham Lus fordi han er den mindste i klassen. En dag

starter Bette i klassen, og hun er meget mindre end Lukas, og gider ikke hedde Lisbet. Bette er fuld af fis og
ballade, og finder sig ikke i noget, Hun har altid et svar parat. Lukas og Bette bliver hurtigt venner, og de
finder ud af at Arnes mor har særlige og uhyggelige evner. Det sender Lus på en nervepirrende tur i Arnes
mystiske hus. Historien er skrevet med stor linjeafstand. Kapitlerne er korte og den er illustreret med små og

store farvetegninger. Det er forfatterens første bog på dansk.

Vurdering:
En fin bog om mobning og venskab. Om at være sig selv og at turde være anderledes, og ikke mindst om at
virkeligheden afhænger af øjnene, der ser. Historien er fuld af overraskelser og den er flot illustreret af Linde

Faas med tegninger, der understreger stemning og handling.

Andre bøger om samme emne/genre:
Læs bogen, hvis du kan lide Bogen om Pippi Langstrømpe (Ved Kina Bodenhoff) og Gummi-Tarzan eller
Tiberius Tudefjæs . Den har også humor som i Dengang min onkel Kulle blev skør (Ill. Rasmus Bregnhøi).

Til bibliotekaren:
En ny forfatter, som anbefales til alle biblioteker.

Lektør: Lars Larsen
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