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De skal købe en julegave til deres fars kæreste Ulla, så de beslutter at gå hen for at se på smykker. I
smykkebutikken er der en dame i en fin pels, som ser på en meget dyr ring. Hun har ikke opdaget, at der er to

drenge, og at de er helt ens … Esther Skriver er født i 1926 i Ebeltoft. Hun er uddannet lærer fra Århus
Seminarium i 1948, og begyndte i 1968 at skrive letlæsningsbøger for børn. I 1995 lagde hun navn til – og
modtog som den første – Skriverprisen, der hvert år tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver
læservenligt. Jes og Nis er ni år og tvillinger. Deres mor døde, da de var helt små, så de bor sammen med

deres far og farfar. De laver ofte ulykker, men altid i den bedste mening. Serien om Jes og Nis er
letlæsningsbøger for de 8-10-årige.
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