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Nissebanden i Grønland Flemming Jensen Hent PDF Der findes en gammel grønlandsk legende om to

magiske stjerneskud-sten. Støder man stenene sammen, vækkes deres kraft, og man kan ønske sig ALT. De
sten må Julemanden finde, for hvis maa kan få alt, hvem har så brug for Julemanden? Og mens Julemanden
leder efter stenene, skal Nissebanden hjælpe ham med at lave julegaver. Lunte, der er grødnisse, fortæller
historien om Nissebanden i Grønsland. Om Skipper, der skulle reparere legetøjsmaskinen. Om Gemyse, der
fangede en haj. Om hr. Mortensen, der fejrede sin fødselsdag nummer 844. Om Puk, der var blind passager i
en luftballon. Du møder også skurken Fiffi-Jørgensen fra Holme-Olstrup, der prøvede at snyde Julemanden,
drengen Inuk, et kobbel livlige slædehunde og søløven Luffe. Men det er alt sammen meget hemmeligt! Så vi
håber, at du kan holde på en hemmelighed! Nissebanden i Grønland er bogen bag julekalenderen fra tv af

samme navn.
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