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Jul på perronen - og 6 andre julefortællinger Heidi Bobjerg Hent PDF En vagabond, en pebernød, en luder og
en lille dreng, der bare gerne vil have besøg af en rigtig julemand.

Heidi Bobjerg leverer 7 skæve julefortællinger fra en del af samfundet, hvor det glimmerbelagte budskab om
fred og glæde støder ind i en hverdag med meget jordnære udfordringer i livet.

Trods den bagvedliggende alvor er stilen i julefortællingerne let og med et strejf af humor og selvironi, som
gør udgivelsen oplagt til oplæsning ved julearrangementer, hvor man gerne vil hygge sig med en god historie.

Som en lille hjælp hertil er der ved hver fortælling angivet cirka oplæsningstid.

For hver solgt e-bog frem til 31. december 2018 går der 5 kr. til Blå Kors i Danmark og deres arbejde med
væresteder, familienetværk, lejre for børn og unge og andre sociale tiltag rundt omkring i landet.
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