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Uro i julekassen Dorthe Emilie Røssell Hent PDF Har du nogensinde overvejet, hvad julepynten laver om
sommeren, når den ligger pakket godt ned i sin kasse? Den hviler ud til næste jul selvfølgelig, men der skal
ingenting til, før kravlenisser, kræmmerhuse og glasfugle vågner op. Det finder Malthe og morfar hurtigt ud

af i Dorthe Emilie Røssells charmerende nissebog, der uden problemer kan læses uden for juletiden.

Malthes morfar skal skrive en julehistorie. Han er løbet helt tør for ideer og beder Malthe finde på noget, for
han er altid fuld af ideer. Malthe kommer i tanke om den gamle julekasse der står oppe på loftet. Inden

Malthe når at åbne julekassen, sker der noget mystisk. Malthe hører lyde fra kassen.

Den gamle nisse er blevet vækket af sin sommersøvn, da kassen blev bumpet ned fra loftet, og inden længe
har han fået vækket alle tingene i julekassen. Der er en råben og skrigen, puffen og masen, knasen og jamren.

Men der mangler noget. Hvor er glasfuglen?

Bogen er illustreret af Hans Peder Marcussen.

Om forfatteren:
Dorthe Emilie Røssell er født 1934 i København. Efter den positive modtagelse af erindringsbogen Jeg brød
et løfte, 2007, har hun været en efterspurgt foredragsholder. Hun har tillige udgivet en række børnebøger.
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