
12 gode
om 2. Verdenskrig for børn

Tema

                Overtro og myter



Der fandes mange spændende myter og histo-
rier om magiske og uhyggelige skabninger.
Vi har fundet 12 bøger frem i børnebiblioteket, 
der handler om overtro og myter.
Det er både spændende og sjov læsning.

God læselyst :)



Magi og trolddom
af Nina Sahl:  
 
Indhold: Magi ; En magisk verden ; Magi 
i Danmark ; Magi og religion ; Hekse i 
Danmark ; Trolddom ; De tre måder ; 
Kloge mænd og koner ; Christian 4. ; 
Hekseri ; Magiske fortællinger ; Hokus-
pokus ; Trylleri ; Hekse i dag ; Moderne 
magi.

Bogen findes i børn fag under dk 14.1

Overtro 
af Lars Thomas:   

Om hvad overtro er, og hvorfor menne-
sker altid har været fascineret af det der 
er mærkeligt og umiddelbart uforklarligt. 
Der fortælles bla. om hekse, troldmænd, 
forbandelser, trylleformularer, magiske 
genstande som tryllestave og amuletter, 
varsler, vampyrer, djævle og dæmoner

Bogen findes i børn fag under 14.1



Vampyrer 
af Tommy Heisz:   
Indhold: Vampyr ; Døde ; Blod ; Tænder ; Kiste 
; Dracula ; Draculas slot ; Flagermus ; Overtro ; 
Arnold ; Grevinden ; Kendte vampyrer ; Klædt 
ud som vampyr ; Tidslinje.

Bogen findes i Lette fagbøger - Jeg læser..

Historier om magiske dyr 
af Carol Watson: 
Korte historier. Fire historier om magiske 
dyr. Den bevingede hest Pegasus der bliver 
fanget af Zeus, griffen der stjæler lands-
byens okser, basilisken med de onde øjne 
og historien om kongens tjener der bliver 
sendt ud for at finde en enhjørning.

Bogen findes i børn lette under W



Dum fredag 
af Sandra Schwart:  

 
Vigga har en dårlig dag, hvor alt går galt. Må-
ske er det fordi, at det er fredag d. 13?

Bogen findes i børn Pigeliv

Drager 
af LarsThomas:  
 
Indhold: Hvad er en drage? Hvad spiser 
drager? Drage-æg og drage-unger ; Onde 
drager ; Gode drager ; Lind-orme ; Skjulte 
skatte ; Drage-dræbere ; Virkelighedens 
drager ; Hvor lever drager?

Bogen findes i børn fag under 39.3



En grum fisk 
af Henrik Einspor: 
Der bliver rippet op i en gammel historie 
om ondskab og overtro, da to drenge 
sætter sig for at fange kæmpegedden 
Hug i mosen.

Bogen findes i børn Første læsning - 
Lettal 17

Mysteriet på Hester Hill 
af Kristina Ohlsson:
Tvillingerne Meg og Frank skal tilbringe 
sommerferien hos onkel Eliot og Carl på 
herregården Hester Hill, for at komme lidt 
væk fra deres forældre, som skal skilles. 
Men der begynder snart at ske mystiske 
ting på stedet.

Bogen findes i børn spænding







Myterne afsløres!: lige som 
du troede, at du vidste, hvad 
du vidste.
af Emily Krieger:

Over 100 myter og vandrehistorier 
afsløres og forklares. Til hver myte er der 
en forklaring på, hvordan myten er 
opstået, og herefter følger afsløringen af, 
om myten er sand eller falsk.

Bøgerne findes i børn fag 03.9

De 100 mest gådefulde dyr 
af sebastian Klein:

Her får du beretningen om 100 gådefulde 
dyr, som man hører om i myter, overleve-
ringer eller eventyr. Der er beretninger om 
både de kendte skabninger, såsom Loch 
Ness-uhyret og det abelignende væsen 
Yeti, og andre knap så kendte og gådefulde 
skabninger, som stinkdyrsaben og Wuhnan-
tudsen.

Bogen findes i børn fag under 39.3



Bigfoot og yetien 
af Jesper W. Lindberg:  
 
Rundt om i verdenen findes historier om 
vilde abemennesker. Nogle steder kaldes de 
for yeti, andre steder for bigfoot eller afsky-
elige snemænd. Men har sådan et abelig-
nende menneske overhovedet eksisteret?

Bogen findes i børn fag 39.3

Fabeldyr 
af Per Østergaard: 

Indhold: Fabler ; Drager ; Sankt Georg og 
dragen ; Basilisk ; Grif ; Store fugle ; Enhjør-
ning ; Pegaus ; Kimære ; Sfinks ; Halvt men-
neske - halvt dyr ; Varulv ; Loch Ness-uhyret 
; Yeti ; Fabeldyr i dag.

Bogen findes i Lette fagbøger - De små 
fagbøger
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