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20. december: Julemandens rensdyr Jan Mogensen Hent PDF Julen nærmer sig med hastige skridt, og den 20.
december er der travlt med produktionen af julegaver. Efter en lang dag sætter de sig alle ned og spiser

risengrød. Men pludselig opstår der drama udenfor fabrikken.

Gør ventetiden til juleaften lidt kortere med 24 korte fortællinger fra Pixi. Lyt med om alle de spændende
ting, der sker i december når indbyggerne i Vorby forbereder sig på julens kommen. Det går ikke stille for sig,
når både nisser, katte og børn alle hjælper til for at redde julen. Velegnet som godnatlytning for de mindste.

Den selvlærte illustrator og forfatter Jan Mogensen debuterede i 1981 med billedbogen "Har du sovet godt,
Bamse?", og har siden da illustreret en lang række klassikere fra H. C. Andersen til Bjarne Reuter.

Han er også kendt for Pixi-samlinger som "Pixi Alfabetet" (2011) og "Pixi julekalender" (2012).

Jan Mogensen modtog i 1982 Burg-Wissem prisen for sin debutbog, og har senere modtaget
Kulturministeriets Illustratorpris i 1985, Kulturministeriets Initiativpræmie i 1986 og 1988, samt

Fortællefantordenen i 2001.
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