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I denne bog møder du Sara og Rune. De har det til fælles, at de har svært ved at få nye venner og
legekammerater. Og at holde fast på dem, de allerede har!

Det kan faktisk være rigtig besværligt alt det med venner. Det er ikke let at regne ud, hvordan man skal gøre.
Eller at finde på, hvad man kan sige, hvis der er en, man gerne vil lege med. Det kender du måske selv?

Måske har du prøvet, at legen går i stykker? Eller at de andre hele tiden vil bestemme?

I denne bog er der otte historier om Sara og Rune. Når du læser historierne, kan det være, at du kan få nogle
gode ideer til, hvordan man bliver en rigtig god ven.

I bogens sidste del er der et kapitel til de voksne, der gerne vil hjælpe børn, der har svært ved at få venner.
Dette gælder såvel barnets nære voksne, som alle der arbejder med børn og inklusion.
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