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Tiberius Tudefjæs dropper julen Renée Toft Simonsen Hent PDF Tiberius suser ned ad djævlebakken på sin
kælk. Han har besluttet at droppe julen. Den er alligevel kun for pattebørn og Tiberius er stor. Større end Lille
Jeppe, selvom de begge går i nulte.Far tusser rundt derhjemme med en åndssvag nissehue og pynter op, men
der kommer alligevel ingen gæster, og mor er i Argentina, så det kan være lige meget med det julepjat. Det
går hurtigere og hurtigere på den snehvide bakke. Tiberius har lukket øjnene. Han kører så stærkt, at han

næsten kan nå helt til Argentina for at holde jul med sin mor. Det kilder i maven, som om tusind sommerfugle
flyver om kap derinde.SMAK!

Pludselig ligger der en fremmed mand i sneen. Han har langt, gråt skæg og nissehue. Tiberius roder rundt
oven på manden. Rundt om dem er der spredt julegaver hulter til bulter. Der er også en sæk.”Nøøøjj, Tiberius.
Jeg tror lige, du har nakket julemanden,” stønner Lille Jeppe.”Er han død?” spørger Tiberius forskrækket.
”Det ser sådan ud. Nu kommer du i fængsel.”Heldigvis åbner manden øjnene.”Jeg tror, jeg overlever,” siger
han fortumlet. Læs mere i Renée Toft Simonsens nye julehistorie om Tiberius og få opklaret, om han ikke

alligevel ender med at holde rigtig jul.

 

Tiberius suser ned ad djævlebakken på sin kælk. Han har besluttet at
droppe julen. Den er alligevel kun for pattebørn og Tiberius er stor.
Større end Lille Jeppe, selvom de begge går i nulte.Far tusser rundt

derhjemme med en åndssvag nissehue og pynter op, men der
kommer alligevel ingen gæster, og mor er i Argentina, så det kan
være lige meget med det julepjat. Det går hurtigere og hurtigere på
den snehvide bakke. Tiberius har lukket øjnene. Han kører så stærkt,
at han næsten kan nå helt til Argentina for at holde jul med sin mor.
Det kilder i maven, som om tusind sommerfugle flyver om kap

derinde.SMAK!

Pludselig ligger der en fremmed mand i sneen. Han har langt, gråt
skæg og nissehue. Tiberius roder rundt oven på manden. Rundt om

dem er der spredt julegaver hulter til bulter. Der er også en
sæk.”Nøøøjj, Tiberius. Jeg tror lige, du har nakket julemanden,”

stønner Lille Jeppe.”Er han død?” spørger Tiberius forskrækket. ”Det
ser sådan ud. Nu kommer du i fængsel.”Heldigvis åbner manden
øjnene.”Jeg tror, jeg overlever,” siger han fortumlet. Læs mere i
Renée Toft Simonsens nye julehistorie om Tiberius og få opklaret,

om han ikke alligevel ender med at holde rigtig jul.
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