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Julekalenderhistorer René Munch Nielsen Hent PDF Julekalenderhistorier er en bog som indeholder fem
julehistorier der er sat sammen til en samling julehistorier.

Bogen består af to enkelt historier og en historie-trilogi.

Hver julehistorie handler om enten en pige eller dreng som bliver udvalgt til at redde julen. Det er enten en
julemand eller julenisse som sender vores hovedperson i hver historie afsted på mission.

I første historie møder vi Katie (Katie på Juleeventyr) som skal på en opgave med én af Julemandens nisser
som kaldes Hjælperen. Hendes tur går lidt frem og tilbage i tiden, for at hun kan redde julen.

Den næste historie handler om Ludvig (Ludvig´s Store Juleventyr). En dreng som skal ud for at redde
julemanden og julen. Men det er ikke nemt når skurken i julehistorien vil gøre alt for at ødelægge julen. På

turen møder han nogle andre personer og nisser.
Den tredje julehistorie (Den Udvalgte) er en efterfølger til Ludvig´s Store Juleeventyr. Hovedpersonen er

Birger. Han bliver udvalgt af nogle nisser til at finde ud af hvorfor der ikke kommer sne. Men hans mission er
hellere ikke nem for også for ham er der problemer undervejs. Det er dog ikke kun sneen der er problemet,

andre problemer opstår undvejs. Han får dog hjælp, både fra nisser men også lidt fra uventede steder.
Sidste del af den julehistorie-trilogi som jeg havde skrevet handler om Lily (Lily og Den Magiske Bog). Lily
er en pige som lever med sin mor og som får fat i en bog som bringer hende ind i en verden hvor hun skal
redde julen en sidste gang. Her møder hun nogle gamle kendinge fra de 2 første, både på gode men også

dårlig måder.
Den sidste julehistorie i bogen hedder (Jagten på De Forsvundne Kapitler) og handler om Meredith, en ung
pige som finder en bog som hendes far engang skrev, men på mystisk vis forsvinder kapitlerne. For at hun

skal få samlet bogen er hun nødt til at rejse rundt i tiden for at få fat i de kapitler som er forsvundet. Samtidig
vil hun også finde sin far som har været væk i mange år. Vil det lykkedes hende?
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