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Nissernes jul i Ledvogterhuset Bent Bjerring Hent PDF Læs om de små nissers jul, hvor Silles plan med
kærlighedskranse ikke spiller en helt lille rolle.
Julen nærmer sig, og i det gamle Ledvogterhus

er den lille nissefamilie i fuld gang med juleforberedelserne.
Der bages kærlighedskranse,

pyntes til jul og nissebørnene Sille og Søren driller
maleren i Ledvogterhuset.

Den romantiske nissepige Sille vil gerne føre
singlenisser Line og Albert sammen. Derfor udtænker

hun en plan, der dog ikke forløber helt
som planlagt.

Sille og hendes bror Søren kommer ud på et eventyr,
som blandt andet medfører en spændende

flyvetur på en ret egenrådig krage og en kold
nat i den mørke skov. De voksne nisser må ud og
lede efter børnene, og pludselig er det ikke sikkert,

at det bliver jul i det lille nissebo dette år.
Bogen henvender sig til nissevenner i alderen 4-99 år.

100 sider i farver og illustreret af forfatteren.
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