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Ayses ramadan: Ayse glæder sig. Der er kun to dage til ramadanen begynder. I år skal Ayse for første gang
være med til at faste. Hendes mor siger, at hun må faste indtil frokost, ellers bliver det for hårdt i skolen. Men
Ayse vil være lige så sej som sine brødre, og derfor vil hun overraske sin familie ved at faste endnu længere.
Hun viser stolt veninderne, at hun smider madpakken i skraldespanden. I skolen bemærker Ayses klasselærer,

at Ayse bliver mere og mere stille. Det gør hende bekymret. Gad vide hvad der er i vejen?

Ayses jul: Ayse og hendes familie er blevet inviteret til at fejre jul sammen med Louises familie, men Ayses
mor er bekymret for om muslimer må det.  ”Hvad vil naboerne ikke tænke? At vi ikke længere er muslimer,
men kristne? Skal vi også danse om juletræet og spise svinekød?” spørger Ayses mor. ”Man bliver da ikke

mindre muslim, bare fordi man danser omkring et træ,” griner Ayses far. Da Ayses forældre er uenige, kommer
hun i tvivl om, hvad man må og ikke må. Ayse og hendes to veninder beslutter sig for at undersøge om

muslimer må holde dansk jul …

Læs selv-serien er for børn, der gerne selv vil læse. For at hjælpe læsningen på vej er der sat dele-prikker ved
nogle af de lange ord. På den måde bliver bogen lettere at læse.

Bogen er fyldt med fine farveillustrationer af Runa Steppinge

 

To dejlige fortællinger om seje Ayse og hendes veninder.

Ayses ramadan: Ayse glæder sig. Der er kun to dage til ramadanen
begynder. I år skal Ayse for første gang være med til at faste. Hendes
mor siger, at hun må faste indtil frokost, ellers bliver det for hårdt i
skolen. Men Ayse vil være lige så sej som sine brødre, og derfor vil
hun overraske sin familie ved at faste endnu længere. Hun viser stolt
veninderne, at hun smider madpakken i skraldespanden. I skolen

bemærker Ayses klasselærer, at Ayse bliver mere og mere stille. Det
gør hende bekymret. Gad vide hvad der er i vejen?

Ayses jul: Ayse og hendes familie er blevet inviteret til at fejre jul
sammen med Louises familie, men Ayses mor er bekymret for om
muslimer må det.  ”Hvad vil naboerne ikke tænke? At vi ikke

længere er muslimer, men kristne? Skal vi også danse om juletræet
og spise svinekød?” spørger Ayses mor. ”Man bliver da ikke mindre
muslim, bare fordi man danser omkring et træ,” griner Ayses far. Da
Ayses forældre er uenige, kommer hun i tvivl om, hvad man må og
ikke må. Ayse og hendes to veninder beslutter sig for at undersøge

om muslimer må holde dansk jul …

Læs selv-serien er for børn, der gerne selv vil læse. For at hjælpe
læsningen på vej er der sat dele-prikker ved nogle af de lange ord. På



den måde bliver bogen lettere at læse.

Bogen er fyldt med fine farveillustrationer af Runa Steppinge
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