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Fupz store julebog Kim Fupz Aakeson Hent PDF Julemanden er stresset, drikker kaffe og ryger cigaretter i et
væk og bander, fordi han har glemt en pakke til en ensom dreng i Rødovre ...

Nisserne har travlt i december, men hvad laver de egentlig resten af året? En arbejdsløs nisse går på jobjagt
uden det store held ...

En anden nisse tager til storbyen for at blive berømt, men ender i et bur i zoologisk have ...

"Fupz‘ store julebog" indeholder masser af risengrød og hvid sne, rensdyr, gaver, flettehjerter, julemænd og
nisser. Glædelig jul!

Kim Fupz Aakeson (f. 1958) er en dansk forfatter. Han har skrevet bøger til både børn, unge og voksne,
filmmanuskripter, dramaer og tegneserier, og han har fået tildelt indtil flere priser og legater for sit arbejde –
blandt andet Kulturministeriets Børnebogspris, Statens Kunstfonds arbejdslegat, Børnebibliotekarernes

Kulturpris og Gyldendals Børnebogspris.

 

Julemanden er stresset, drikker kaffe og ryger cigaretter i et væk og
bander, fordi han har glemt en pakke til en ensom dreng i Rødovre ...

Nisserne har travlt i december, men hvad laver de egentlig resten af
året? En arbejdsløs nisse går på jobjagt uden det store held ...

En anden nisse tager til storbyen for at blive berømt, men ender i et
bur i zoologisk have ...

"Fupz‘ store julebog" indeholder masser af risengrød og hvid sne,
rensdyr, gaver, flettehjerter, julemænd og nisser. Glædelig jul!

Kim Fupz Aakeson (f. 1958) er en dansk forfatter. Han har skrevet
bøger til både børn, unge og voksne, filmmanuskripter, dramaer og
tegneserier, og han har fået tildelt indtil flere priser og legater for sit
arbejde – blandt andet Kulturministeriets Børnebogspris, Statens
Kunstfonds arbejdslegat, Børnebibliotekarernes Kulturpris og

Gyldendals Børnebogspris.
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