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historier: AYSES PYJAMASFEST og AYSES RØDE TØRKLÆDE.

Ayses pyjamasfest

Louise og Anne vil gerne holde en pyjamasfest, men uden Ayse vil det ikke være fedt. Ayses mor og far vil
ikke give hende lov til at sove hos veninderne. Derfor lægger de tre piger en plan for, hvordan Ayses forældre
skal overtales. De skal narre deres forældre til at lære hinanden at kende. Men forældrene dummer sig, og

planen er lige ved at gå i vasken. Men så ringer det på døren …

 

Ayses røde tørklæde

Ayse ligner næsten en puddelhund, efter hendes mor er kommet til at klippe hendes hår for kort. Derfor tager
Ayse i hemmelighed sin mors tørklæde på, så ingen i skolen skal se krøllerne. Anne og Louise forstår ikke,
hvorfor Ayse pludselig går med tørklæde. Men det er ikke kun veninderne der undrer sig. Klasselæreren

kalder bekymret Ayses forældre til samtale på skolen. Ayse får ondt i maven. Tænk, hvis hendes
hemmelighed bliver afsløret ...

 

Bogen er fyldt med dejlige farveillustrationer af Runa Steppinge.
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