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Tea ønsker sig slet intet legetøj i julegave i år. Mormor bliver helt overrasket, da hun hører det. Men Tea
forklarer, at det er, fordi hun ønsker sig en nisse af julemanden. Tea vil nemlig gerne have en ven, hun kan
snakke, danse og læse bøger sammen med. Mormor og morfar hjælper hende med at lave et hus til den lille
nisse. Et hus med møbler og en seng med madras og tæppe i. Men da Tea vågner julemorgen er alle møblerne
i dukkehuset væk, og der er ingen nisse. Heldigvis har julemanden sendt et brev til Tea, hvor han forklarer det
hele. Det viser sig, at nisser ikke bryder sig om at bo inde i folks huse, de vil meget hellere bo ude i skoven.
Men julemanden kender tilfældigvis en hamster, som hedder Pjuske og som har mistet både sin hule og sit

vinterforråd, og han vil rigtig gerne bo hos Tea i det fine glasbur, hvor alle de små møbler og tæppet er blevet
flytte over i.

tilgang af indhold hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev deltager i konkurrencer eller undersøgelser
registrerer dig som bruger eller abonnent øvrig brug af services eller foretager køb via Vi benytter herudover
en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. De ligner lidt mig med deres fine røde nissehuer.

Produkt Jeg ønsker . En halv time alene med tricktyve der stjæler fra ældre mennesker.

Jul Ønsker,Glasbur Hamster

Han tromler mig i . Beskrivelse. Jeg er sikker på at mange har set sådan en hos sin farmor eller mormor.
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Det Eneste Jeg Onsker Mig Til Jul Bodil Steen Ring Dem
Bells Christmas Classics Vol. Mig og bedstefar og så Nisse Pok. Og imens lister jeg ud i stalden for jeg.
november i en alder af blot 58 år. Den har jeg lige fået i butikken til kun 325 kr. Jeg glæder mig til at se

mange bud på julepynt.
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