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Storm over Fortælleøen Ragnhild Bach \u00d8lgaard Hent PDF “Storm over Fortælleøen” er en julekalender

med 24 kapitler beregnet til højtlæsning i børnehave og indskoling. Der er 24 helsides billeder i farver
udarbejdet som tegneserie med en let tekst. Man kan bruge billedet til samtale om teksten. Den lille ø beboes

af trolde, nisser og alfer. Alle verdens eventyr bor i en dyb brønd på øen. Julegaverne til verdens børn
kommer fra nissernes værksted. I 2013 går Julemanden på pension, og Nissefar skal nu sende alle gaver med
Post Danmark. En meget sur trold skal sejle til fastlandet med pakkerne. Alt går galt, og da en orkan river

taget af troldenes hus, må de søge hjælp hos nisserne. 169 sider sjov og eftertænksom underholdning. I 2011
udkom julekalenderen: “Fortælleøen i Tryllesøen.” De to bøger har samme persongalleri. Man kan læse dem i
den rækkefølge, man ønsker. Trods øboernes forskelligheder er de nødt til at samarbejde for at blive klar til at

holde jul.
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