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Fortællerheksens Julehistorier Camila Rievers Søgaard Hent PDF Fortællerheksens julehistorier - er første
bind af en række historier digtet og fortalt af Fortællerheksen. Her er sandfærdige julehistorier og

julestemning så selv den mest råkolde decemberdag bliver magisk. Sæt dig med barnet (eller den barnlige
sjæl) og lad julens glæde omslutte jer.

... Julemor søgte ned på legetøjsfabrikken. Her sad over tusinde nisser i mørket og frøs. De var blevet fyret
for:

Hvem gider have det grimme legetøj, I laver? havde Julemanden sagt.
Julemor sad længe i mørket og kulden sammen med nisserne.

"Mon Julemanden er blevet syg? Han plejer at være den rareste mand i hele verden. Fuld af godt humør og
venlige ord til alle. Selv på den tristeste dag."

"Måske er han blevet træt af at være så sød og rar!" En meget ung nissepige rettede sig op og så med
sørgmodige øjne på julemor.

"Nej, det bliver han aldrig! Noget er galt - rivende galt!"
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