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Uret der forsvandt Anette Moe Hent PDF Har du nogensinde tænkt på, hvordan julemanden formår at spise

alle kagerne, som bliver sat frem til ham natten før juleaften? Så skal jeg i denne bog fortælle dig en
hemmelighed. Jeg hedder Jomar og er en drillenisse. I december flytter jeg ind i et hus, hvor der bor børn som
ikke tror på julemanden. Om dagen skjuler jeg mig, men når mørket sænker sig og alle sover sødt, lister jeg
frem fra mit gemmested. Jeg lusker rundt i huset og laver nissedrillerier. Dem, der bor der ved aldrig, hvad der

venter dem, når de står op om morgenen. Listen af drillerier er lang. En nat pakkede jeg juletræet ind i
toiletpapir, og en anden gang smurte jeg chokoladepålæg på toiletbrættet. Jeg farvede mælken i køleskabet
blå og tegnede med tandpasta på spejlet. Alt dette gør jeg for at vise børnene, at julemanden findes. Så du

forstår nok, at mit arbejde er meget vigtigt. Men tænk sig, i år forsvinder uret, der skal vække os fra den lange
vinterdvale. Vil vi vågne i tide, så vi når at flytte ind i husene til de børn, som ikke tror på julemanden, og

dermed redde julen? Måske I kan hjælpe mig med at finde uret? Hvis vi finder uret i tide er det måske dig, jeg
flytter hjem til i år? Er du ligesom mig, og elsker du uskyldige drillerier? Så kan vi nok lære lidt af hinanden.

 

Har du nogensinde tænkt på, hvordan julemanden formår at spise alle
kagerne, som bliver sat frem til ham natten før juleaften? Så skal jeg
i denne bog fortælle dig en hemmelighed. Jeg hedder Jomar og er en
drillenisse. I december flytter jeg ind i et hus, hvor der bor børn som
ikke tror på julemanden. Om dagen skjuler jeg mig, men når mørket
sænker sig og alle sover sødt, lister jeg frem fra mit gemmested. Jeg
lusker rundt i huset og laver nissedrillerier. Dem, der bor der ved
aldrig, hvad der venter dem, når de står op om morgenen. Listen af
drillerier er lang. En nat pakkede jeg juletræet ind i toiletpapir, og en
anden gang smurte jeg chokoladepålæg på toiletbrættet. Jeg farvede
mælken i køleskabet blå og tegnede med tandpasta på spejlet. Alt
dette gør jeg for at vise børnene, at julemanden findes. Så du forstår
nok, at mit arbejde er meget vigtigt. Men tænk sig, i år forsvinder
uret, der skal vække os fra den lange vinterdvale. Vil vi vågne i tide,

så vi når at flytte ind i husene til de børn, som ikke tror på
julemanden, og dermed redde julen? Måske I kan hjælpe mig med at
finde uret? Hvis vi finder uret i tide er det måske dig, jeg flytter hjem
til i år? Er du ligesom mig, og elsker du uskyldige drillerier? Så kan

vi nok lære lidt af hinanden.
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