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med far uden at komme til at fortælle ham om den hemmelighed, hun har inde i hovedet. Så hun spørger ham
lige så stille hvad det vil sige at være kærester. Men det skulle hun aldrig have gjort, for far råber op og bliver
så glad, fordi Betty har fået en kæreste. Og han taler om det hele dagen. Men han fortæller også, at en kæreste
er ens bedste ven, og når man står ved siden af sin kæreste, så føles det, som om hjertet har fået en lille blød
pude at ligge på. Senere på aftenen danser og griner mor og far som små børn, mens Betty ligger i sofaen og

drømmer, at hun og Arjun fra børnehaven flyver af sted hen over byen på en blød pude.

BETTY HAR EN HEMMELIGHED er sjette bog i serien om Betty, som elsker at lege med sine
bondegårdsdyr, specielt giraffen og den lyserøde pony!, som husker virkelig godt og helst vil bestemme det

hele, men som også elsker fredagshygge med mor og far.

 

Betty synes, det er svært at tale med far uden at komme til at fortælle
ham om den hemmelighed, hun har inde i hovedet. Så hun spørger
ham lige så stille hvad det vil sige at være kærester. Men det skulle
hun aldrig have gjort, for far råber op og bliver så glad, fordi Betty
har fået en kæreste. Og han taler om det hele dagen. Men han

fortæller også, at en kæreste er ens bedste ven, og når man står ved
siden af sin kæreste, så føles det, som om hjertet har fået en lille blød
pude at ligge på. Senere på aftenen danser og griner mor og far som
små børn, mens Betty ligger i sofaen og drømmer, at hun og Arjun

fra børnehaven flyver af sted hen over byen på en blød pude.

BETTY HAR EN HEMMELIGHED er sjette bog i serien om Betty,
som elsker at lege med sine bondegårdsdyr, specielt giraffen og den
lyserøde pony!, som husker virkelig godt og helst vil bestemme det

hele, men som også elsker fredagshygge med mor og far.
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