


Denne bog tilhører



Her er Sunny, og her er Solvej. 
Det er weekend. Solen har gemt sig bag mørke skyer. 
Sunny og Solvej keder sig.

”Øv, der er ikke noget at lave, når 
det regner hele tiden”, piver Sunny. 

Solvej er enig. ”Det er så kedeligt, 
at vi bliver nødt til at finde på 

noget”, fortsætter hun.

Hvad laver du, når det regner?



”MIAV, jeg får en idé”, udbryder Sunny. 
”Hvis solen ikke vil komme til os, 
så må vi ud og lede efter den.” 
”Kan man det?”, siger Solvej. Men 
Sunny er allerede løbet ud ad døren.

Sunny og Solvej tager toget ind til byen. ”Jeg har hørt, at man 
i meget gamle dage havde noget, der hed solvognen”, fortæller 
Sunny hemmelighedsfuldt. ”Miorvvv”, udbryder Solvej. ”Var det 
et slags soltog?” ”Lad os se efter på et museum”, svarer Sunny. 
”Det er sådan et sted, hvor man kan kigge på gamle ting.”
 

Har du prøvet at køre med tog?



På museet viser en venlig mand Sunny og Solvej solvognen. 
”I meget gamle dage gav menneskene gaver til solen for at få 
den til at skinne. Måske er solvognen sådan en gave”, fortæller 
manden. ”Dengang forestillede man sig, at en fisk hver morgen 
trak solen op på et skib. Solen sejlede på skibet indtil frokost. 
Så trak en hest solen videre til et andet skib på en lille vogn, 
ligesom solvognen her.” 

”Skal vi ikke tage ud og sejle ligesom solen?”, spinder Sunny. 
”Men det regner jo”, sukker Solvej. 
”Ikke mere – for jeg har ofret en gave til solen”, fniser Sunny. 
”Hvad har du givet den?”, spørger Solvej nysgerrigt. 
”Min madpakke! 
Jeg syntes, at æggemaden 
ligner solen lidt”, 
griner Sunny.

Kender du andre ting, 
der ligner solen?



Da de to kattevenner kommer udenfor, er der stadigvæk skyer på 
himlen, men regnen er holdt op. I en kanal foran museet ligger 
der en fin sejlbåd. ”Vil I have en tur?”, råber skipperen. Sunny 
og Solvej nikker ivrigt. ”Vent”, siger Solvej, ”jeg skal lige have 
min solhat og solcreme på.” ”Ih altså, du er da miav-skør, der er 
jo skyer på himlen”, siger Sunny og hopper ombord.

Hvordan passer du særligt på i solen, 
når du er ved vandet?

Solvej er sur over, at Sunny driller hende med, at hun har taget 
hat og solcreme på. ”Ved du, at solen kan være dobbelt så stærk 
her ude på vandet. Og fordi det blæser, kan du slet ikke mærke, 
om den stikker”, hvæser Solvej. ”Så, så små venner”, afbryder 
skipper. ”Kom og hils på min gris. Den hedder Bacon.”



”Ohøj”, råber skipper og ringer på skibsklokken. 
”Tid til frokost.” ”Og tid til siesta”, griner Solvej. ”Du er vel 
nok en klog pige”, udbryder skipper. ”Kom, lad os give solen 
en frokostpause og spise vores madpakker i kabyssen.”

Ved du, hvad siesta betyder?

Sunny og Solvej glemmer alt om, at de er uvenner. 
Bacon er den sødeste lille lyserøde gris – og de tre 
begynder straks at lege.



”Jeg har ofret min madpakke til solen, og se nu skinner den”, 
smiler Sunny. ”Jeg holder udkig efter solhesten her fra dækket. 
Måske er den også sulten efter siesta.” ”Man kan altså ikke 
spise siesta”, griner Solvej, ”det er bare en pause fra solen, 
fordi den brænder så stærkt midt på dagen.”

Mens de andre spiser frokost i kabyssen, leger Sunny, at han sej-
ler det store skib med solen. Han er så optaget af at lege, at han 
ikke lægger mærke til, at solen nu bager fra en skyfri himmel.

Har du prøvet helt at glemme tiden, ligesom Sunny?



Ud på eftermiddagen sejler skipper, Sunny og Solvej hen til 
toget igen. Bacon har fået lov til at overnatte hos sine to nye 
venner. Han er meget spændt, for han har aldrig prøvet at køre 
i tog før. ”Øf øf fuuutttt”, grynter han, da toget går i gang.

”Bacon, har du hørt om solvognen, der rejser hen over himlen?”, 
spinder Solvej. ”Nøf nøf ”, grynter Bacon og lytter opmærk-
somt til Solvejs fortælling. ”Miav-øv”, siger Sunny og klør sig i 
nakken, ”det var mig, der skulle fortælle Bacon den historie.” 

Kan du huske hvilke dyr, der trak solen over himlen?



Da det bliver aften, og de tre venner skal sove, begynder 
Sunny at pive ”miavvv av av av”. ”Se”, grynter Bacon og 

peger på Sunnys nakke, ”du er blevet lige så lyserød som mig.”

Kan du forklare, hvad der er sket med Sunny?

”Du er blevet brændt af solen, der er ekstra stærk ude på van-
det”, siger Solvej stille. ”Du skulle have holdt siesta sammen 
med Bacon og mig.”

”Dumme sol!”, græder Sunny. 
Nu klør og svier det rigtig meget i nakken, 

og Sunny kan slet ikke falde i søvn. 



Næste morgen bliver de tre venner vækket af solen, der skin-
ner fra en skyfri himmel. ”I dag skal vi i skoven”, siger Solvej 
begejstret. ”Jeg skal ingen steder”, siger Sunny trist. ”Det gør 
ondt i nakken.” ”Vi tager bluser på med lange ærmer”, trøster 
Solvej. ”Og se, jeg har også tre solhatte, der skygger i nakken.”

De tre venner leger ude i skoven. ”Miav Solvej, hvor er det 
godt, du har lært mig, at man skal holde siesta midt på dagen”, 
spinder Sunny. Solvej blinker til ham og Bacon. ”Ja, det gælder 
om at holde sig gode venner med solen – ligesom menneskene 
også prøvede på i gamle dage.” 

Er du også ven med solen?
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Skru ned for solen mellem 12 & 15.
Husk siesta, solhat og solcreme.



De to kattevenner Sunny og Solvej har 
weekend. Uheldigvis regner det, så de 
tager af sted på en rejse for at lede efter 
solen. Undervejs får de en ny ven, og 
Sunny finder ud af noget meget vigtigt.

”Sunny & Solvej på soljagt” er en læse- og malebog udgivet af 
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. I denne serie er der også 

udgivet bogen ”Sunny & Solvej på solferie”. 
Læs mere på www.skrunedforsolen.dk


