
Endelig! Vi kan nu præsentere dig for de tre helte Felix, Jasmin 
og William. Heltene oplever en række situationer, som de fleste 
voksne og børn kan genkende og spejle sig selv i. De forsøger 
hver især at håndtere deres tanker og følelser på den ”bedste” 
måde. Sat på spidsen giver det ofte nogle komiske
handlemæssige konsekvenser, der kan få læseren til at reflektere 
over, om den måde, vi selv håndterer tanker og følelser på, er 
den, der virker bedst.

Udover den personlige interesse for at skabe et værktøj til at 
snakke om og håndtere psykologisk indhold, er vi drevet af den 
forskningsmæssige forståelse af, hvad ”der virker”. Her ses, at 
psykologisk robusthed er sidestillet med evnen til at rumme 
mange forskellige følelser, tanker og fornemmelser – og samtidig 
gøre det, der er meningsfuldt. Høj robusthed gør det f.eks. 
nemmere at håndtere forskellige belastninger som stress, angst, 
depression og kriser. Med andre ord; jo mere åbne og
accepterende vi er over for vores indre verden, jo mindre står den 
i vejen for, at vi kan åbne døre til et meningsfyldt liv i verden 
omkring os.

Vi håber, at bogen vil bidrage med gode grin og anderledes 
underholdning, men også blive brugt til at starte en proces, der 
hjælper barnet – og oplæseren – med at opbygge psykologisk 

robusthed.

Ønsker du det største udbytte af bogen, anbefaler vi, at du læser 
den fordomsfrit med plads til at forholde dig nysgerrigt på egne 
og barnets idéer og refleksioner. På melonbrick.com kan du finde 
mere information om, hvordan du kan bruge bogen.

Vi vil gerne takke Mikkel Stein Andersen og Line Brodie for
deres redaktionelle arbejde. Uden dem havde vi ikke kunnet 
levere en så finpudset og letlæselig tekst.

Maxemil Bjerre Pedersen & Thomas-Bo Huusmann

Forord



Starten på fodboldsæsonen var lige om hjørnet, og Felix’ gamle 
støvler lignede to gennemtyggede læderklumper, der havde været 
forbi løverne i Zoo.  
Felix havde brug for nye støvler og var taget på udsalg med
sine to venner, Yasmin og William. Udsalget var stort, og
sportsbutikken var fyldt med børn, på jagt efter fedt fodbold-
udstyr, og forældre, der forsøgte at holde styr på deres unger. 

Nye fodboldstøvler
“Det er helt skørt, hvor mange her er!” sagde Yasmin. Hun var 
nær blevet hoppet ned af en mand på en hoppestylte. 
Ved siden af stod hans dreng og råbte ivrigt: 
”Højere, højere, far!”  

1 2



“Sådan er det, hver gang der er udsalg,” smågrinede William.   
 “Herovre!” kaldte Felix og pegede på metervis af hylder fyldt 
med fodboldstøvler. “Jeg kan ikke vente med at få fødderne ned
i et par spritnye støvler.”
   
”Lad os finde ud af, hvad der passer din fod bedst. Når vi har 
fundet dem, kan vi tjekke, om de er billigere online. Det er de 
næsten altid,” sagde Yasmin, der kiggede søgende rundt på de 
mange forskellige mærker.

 “Wow! Der er godt nok mange muligheder!” Felix fik øje på et 
par Leboldio-støvler, der stod på øverste hylde.
De havde grønne striber, der zigzaggede som lyn 
langs siderne. 
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   “Ej, helt ærligt! Hvorfor ventede I ikke på mig? Nu havde jeg 
   lige fundet én, som kunne hjælpe Felix med at finde de rigtige 
   støvler,” brummede Yasmin.

   “Du så ham - han var helt vild med dem.” svarede
   William. 

   Yasmin gav op. Det var umuligt at hamle op med Felix,
   når han havde forelsket sig i noget.
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Nede på fodboldbanen fandt de Felix, der løb rundt med sine alt 
for store støvler. Han var ét stort smil.

“Kom og vær med,” råbte Felix, da han så William og Yasmin. 
William stillede sig på mål, og Yasmin satte i løb efter Felix.

Yasmin troede, at han var ved
at falde over sine egne
støvler, men nej, 

1-2-3, Felix driblede skarpt forbi Yasmin med en helt genial
finte. Felix var nu fri foran mål. 

Han tog tilløb til skud og fyrede med fuld kraft til bolden, og 
ind røg ikke kun bolden, også fodboldstøvlerne drønede forbi 
William og lige op i trekanten.

“Hvad siger I så - er der mål, eller er der MÅÅÅÅL i de støvler?” 
råbte Felix jublende, imens han skiftevis hoppede fra foden med 
og uden fodboldstøvle.
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“Hmmm, lad os finde på noget, vi kan lave billigt og sælge dyrt, 
så vi kan købe det hus,” sagde William.

 ”Min onkel har engang fortalt mig, at da han var barn, solgte 
han lemonade. Han havde lavet en opskrift og tjente vildt mange 
penge. Han fik citroner og sukker fra køkkenet helt gratis, og 
solgte det hele dyrt. Han brugte pengene på slik, og det gik så 
godt, at han havde mavepine i en hel uge,” sagde Felix.

“God idé! Det er lige det, vi gør, der ligger en masse citroner i 
køkkenet,” sagde Yasmin.

“Fantastisk,” udbrød Felix og William i kor. Vennerne gik i gang. 
De delte arbejdet imellem sig. Yasmin byggede boden, William 
tegnede skilte, og Felix var fokuseret på at lave lemonaden
nøjagtigt som i onklens opskrift. Felix smed forsigtigt
ingredienserne ned i en blender: 1 net med citroner, 1 pose med 
sukker, 1 bakke med isterninger og lidt koldt vand fra 
                                           hanen. Hans onkel havde fortalt 
                                                ham, at det er super duper nemt 
                                                    - det hele skal bare blendes!

Felix satte stikket i kontakten og tændte for blenderen med alle 
ingredienserne. Han lod den køre på fuldt drøn i fem minutter. 

Det larmede helt vildt godt.
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Felix åbnede forsigtigt øjnene og rettede blikket mod sprækken 
under døren. Hvad var det? Han syntes, han så en
skygge derude? Han kneb hurtigt øjnene sammen igen og tænkte 
på det, Yasmin havde sagt.  
 
 “Karate-is ... KARATE-IS”
   Felix forestillede sig en stor, skøn, iskold Karate-is, men det   
         lykkedes ikke at få forestillingen om kæmperegnormen til 
              at forsvinde. Nej, pludselig rejste det gigantiske monster   
                   sig over ham og Karate-isen!

                  Kæmperegnormen havde sneget sig dybt ind i Felix 
              fantasi og gik nu til angreb.
         Karate-isen blev levende og sprang med høj fart direkte
   mod kæmperegnormens ulækre hoved og angreb med vilde
ninja-spark.

Den slimede orm undveg med lethed sparkene, grinte hånligt
  og hapsede en bid af Karate-isens lakridstop.
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