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En rigtig grinebiderbog

Her får du noget at vide om hvordan det er at være i en andens sko.

Du får også opskriften på hvordan en kedelig dreng kan forvandle sig til en sej helt med ståltand, hvis han
altså får hjælp af:

>UL>
•

• En farvet pige på rulleskøjter

•

• En brilleabe med kyssemund

•

• En krigshærget kat

•

• Filmhelten Sylvester Stallone

•

• En sær gammel kone

•

• og en gemen tyv

For de 7-13-årige. Lyt til den og grin sammen med ungerne.

De nye kondisko blev hugget i svømmeren, fortanden knækkede da han stødte ind i Melissa på rulleskøjter,
han er for tyk, han har stuearrest i 2 dage - heldigvis er der jo Stallone oppe på plakaten. Han er altid klar med
et godt råd. Og der er også katten med det krigshærgede sorte fjæs og det halve øre - og den sære gamle kone.

Melissa forvandler Hans i det babyblå konditøj og med det kedelige hår til en Sylvester, der tør gå i skriggrøn
kondidragt, shocking-pink jakke og stjernesko. Og med en fræk ståltand i overmunden.
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