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Andersen, som ellers er gysets mester! Men hans humor og karakteristiske fortælleglæde kendetegner også
denne bog: De er stødt på vanskeligheder i Julemandens værksted: Nisserne er næsten færdige med alle

gaveæsker, da der dukker to tomme kasser op: Julies er den ene, Klaus’ den anden. Ingen kan regne ud, hvad
der er galt, for de to har bestemt været artige børn, og nu er problemet, at Julemanden nægter at forlade sit
kontor, før svaret er fundet. Enten får alle artige børn deres gaver, eller også får ingen børn noget som helst.
Drillenisserne Loppe og Skjalte beslutter sig for at løse mysteriet. ”Juleønsket” er en julehistorie i 14 kapitler,
hvilket gør den særlig velegnet til oplæsning i institutioner og skoler, da der er et kapitel til alle hverdage i
december. JuleXtra: Under menupunktet 'Litteraturguider' på Lærerværelset kan man downloade et ark med

kravlenisser fra bogen.

 

En mild og munter julehistorie fra Kenneth Bøgh Andersen, som
ellers er gysets mester! Men hans humor og karakteristiske
fortælleglæde kendetegner også denne bog: De er stødt på

vanskeligheder i Julemandens værksted: Nisserne er næsten færdige
med alle gaveæsker, da der dukker to tomme kasser op: Julies er den
ene, Klaus’ den anden. Ingen kan regne ud, hvad der er galt, for de to
har bestemt været artige børn, og nu er problemet, at Julemanden

nægter at forlade sit kontor, før svaret er fundet. Enten får alle artige
børn deres gaver, eller også får ingen børn noget som helst.

Drillenisserne Loppe og Skjalte beslutter sig for at løse mysteriet.
”Juleønsket” er en julehistorie i 14 kapitler, hvilket gør den særlig
velegnet til oplæsning i institutioner og skoler, da der er et kapitel til

alle hverdage i december. JuleXtra: Under menupunktet
'Litteraturguider' på Lærerværelset kan man downloade et ark med

kravlenisser fra bogen.
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