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Jul - det er en ordre! Jesper Manniche Hent PDF Jeg er The Møgjuleman!” gjaldede den sortklædte og gav hr.

HvemsomHelst sådan et puf i maven, at han fløj tværs gennem lokalet og hamrede ind i bageriets
kasseapparat, så pengeskuffen gik op med et pling. Et julelys gik op for Rafiki. Det var hans underlige og
julehadende skolekammerat, Ebenezer!” I den anarkistiske og skrupskøre julebog Jul – det er en ordre tager
debutanten Jesper Manniche sine læsere med på et anarkistisk ridt i fire møgirriterende julefortællinger

fordelt på 31 skrupskøre kapitler med hæsblæsende og utraditionelle julehistorier, der er så langt ude, at du
ikke tror dine egne ører og bliver nødt til at læse videre. Mød bl.a. den færøske skvatnisse Teddy Ring, hr.
HvemsomHelst, MJ alias The Møgjuleman, Stenaldermanden Revolver John samt Jesus og Julemanden,

naturligvis. Med sprudlende humor og vanvittige ordspil, som vil være til stor morskab hos børnene, sætter
den 32-årige skolelærer-uddannede samsing dig i det helt rigtige møgirriterende julehumør, der varer lige til
nytårsaften. En af de skøreste julebøger, du bare må læse for dit barn! Pressemeddelelse: Kom i det helt

rigtige møgirriterende-julehumør ”Jeg er The Møgjuleman!” gjaldede den sortklædte og gav hr.
HvemsomHelst sådan et puf i maven, at han fløj tværs gennem lokalet og hamrede ind i bageriets

kasseapparat, så pengeskuffen gik op med et pling. Et julelys gik op for Rafiki. Det var hans underlige og
julehadende skolekammerat, Ebenezer!” I ’Jul – det er en ordre’ tager debutanten Jesper Manniche sine

læsere med på et anarkistisk ridt i fire møgirriterende julefortællinger fordelt på 31 skrupskøre kapitler med
hæsblæsende og utraditionelle julehistorier, der er så langt ude, at du ikke tror dine egne ører og bliver nødt

til at læse videre. Mød bl.a. den færøske skvatnisse Teddy Ring, hr. HvemsomHelst, MJ alias The
Møgjuleman, Stenaldermanden Revolver John samt Jesus og Julemanden, naturligvis. Med sprudlende humor
og vanvittige ordspil, som vil være til stor morskab hos børnene, sætter den 32-årige skolelærer-uddannede

samsing dig i det helt rigtige møgirriterende julehumør, der varer lige til nytårsaften. Lektørudtalelse:
Anvendelse/målgruppe/niveau: Fire julefortællinger fordelt på 31 kapitler, et til hver dag i december måned.
Målgruppen er børn 6-10 år, som er til sorte og bizarre historier. Sprog og sætningsopbygning kræver en
yderst sikker læser og er derfor bedst som højtlæsning til målgruppen. Beskrivelse: Forfatteren, der er
debutant, kommer med en kalenderfortælling, som i virkeligheden er fire julefortællinger, fordelt på 31
kapitler. Man hører om The Møgjuleman, et alias for en dreng, som inderligt hader julen, fordi han en jul

forvekslede sin far med en brunkage, og kom til at spise ham. I en anden historie fortælles om Rafiki, søn af
en Zulu-høvding, der gerne vil prøve at fejre dansk jul, og mange andre sære skabninger: Oste-Frans,

Revolver John o.a. Alle personers skæbner er flettet ind i hinanden, og historierne skal læses fortløbende for
at fange pointen, nemlig at julen trods ihærdige forsøg ikke kan holdes fra døren. Det er højst utraditionelle
julefortællinger med et kækt sprog, finurlige ord og man aner en forkærlighed for Rune T. Kidde og Kim

Fupz Aakeson. Men oplæseren mister næsten pusten over alle de mange ord, bisætninger og små detaljer, der
er meget vigtige for at forstå og nyde moralerne. Undervejs er der sort/hvide illustrationer som fint afspejler
bogens sorte humor. Sammenligning: Der findes ikke andre julefortællinger, der minder om denne. Samlet
konklusion: Humoristiske og bizarre julehistorier fordelt på 31 kapitler. Til højtlæsning, men primært til



rutinerede oplæsere og tilhørere, der har tålmodighed til at fange alle ord og detaljer.

 

Jeg er The Møgjuleman!” gjaldede den sortklædte og gav hr.
HvemsomHelst sådan et puf i maven, at han fløj tværs gennem

lokalet og hamrede ind i bageriets kasseapparat, så pengeskuffen gik
op med et pling. Et julelys gik op for Rafiki. Det var hans underlige
og julehadende skolekammerat, Ebenezer!” I den anarkistiske og
skrupskøre julebog Jul – det er en ordre tager debutanten Jesper

Manniche sine læsere med på et anarkistisk ridt i fire møgirriterende
julefortællinger fordelt på 31 skrupskøre kapitler med hæsblæsende
og utraditionelle julehistorier, der er så langt ude, at du ikke tror dine
egne ører og bliver nødt til at læse videre. Mød bl.a. den færøske

skvatnisse Teddy Ring, hr. HvemsomHelst, MJ alias The
Møgjuleman, Stenaldermanden Revolver John samt Jesus og
Julemanden, naturligvis. Med sprudlende humor og vanvittige

ordspil, som vil være til stor morskab hos børnene, sætter den 32-
årige skolelærer-uddannede samsing dig i det helt rigtige

møgirriterende julehumør, der varer lige til nytårsaften. En af de
skøreste julebøger, du bare må læse for dit barn! Pressemeddelelse:

Kom i det helt rigtige møgirriterende-julehumør ”Jeg er The
Møgjuleman!” gjaldede den sortklædte og gav hr. HvemsomHelst
sådan et puf i maven, at han fløj tværs gennem lokalet og hamrede
ind i bageriets kasseapparat, så pengeskuffen gik op med et pling. Et
julelys gik op for Rafiki. Det var hans underlige og julehadende

skolekammerat, Ebenezer!” I ’Jul – det er en ordre’ tager debutanten
Jesper Manniche sine læsere med på et anarkistisk ridt i fire

møgirriterende julefortællinger fordelt på 31 skrupskøre kapitler med
hæsblæsende og utraditionelle julehistorier, der er så langt ude, at du
ikke tror dine egne ører og bliver nødt til at læse videre. Mød bl.a.

den færøske skvatnisse Teddy Ring, hr. HvemsomHelst, MJ alias The
Møgjuleman, Stenaldermanden Revolver John samt Jesus og
Julemanden, naturligvis. Med sprudlende humor og vanvittige

ordspil, som vil være til stor morskab hos børnene, sætter den 32-
årige skolelærer-uddannede samsing dig i det helt rigtige
møgirriterende julehumør, der varer lige til nytårsaften.

Lektørudtalelse: Anvendelse/målgruppe/niveau: Fire julefortællinger
fordelt på 31 kapitler, et til hver dag i december måned. Målgruppen

er børn 6-10 år, som er til sorte og bizarre historier. Sprog og
sætningsopbygning kræver en yderst sikker læser og er derfor bedst
som højtlæsning til målgruppen. Beskrivelse: Forfatteren, der er

debutant, kommer med en kalenderfortælling, som i virkeligheden er
fire julefortællinger, fordelt på 31 kapitler. Man hører om The

Møgjuleman, et alias for en dreng, som inderligt hader julen, fordi
han en jul forvekslede sin far med en brunkage, og kom til at spise

ham. I en anden historie fortælles om Rafiki, søn af en Zulu-
høvding, der gerne vil prøve at fejre dansk jul, og mange andre sære
skabninger: Oste-Frans, Revolver John o.a. Alle personers skæbner



er flettet ind i hinanden, og historierne skal læses fortløbende for at
fange pointen, nemlig at julen trods ihærdige forsøg ikke kan holdes
fra døren. Det er højst utraditionelle julefortællinger med et kækt
sprog, finurlige ord og man aner en forkærlighed for Rune T. Kidde
og Kim Fupz Aakeson. Men oplæseren mister næsten pusten over
alle de mange ord, bisætninger og små detaljer, der er meget vigtige

for at forstå og nyde moralerne. Undervejs er der sort/hvide
illustrationer som fint afspejler bogens sorte humor. Sammenligning:
Der findes ikke andre julefortællinger, der minder om denne. Samlet

konklusion: Humoristiske og bizarre julehistorier fordelt på 31
kapitler. Til højtlæsning, men primært til rutinerede oplæsere og
tilhørere, der har tålmodighed til at fange alle ord og detaljer.
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