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JUL I RIBE Marie Skøtt Jensen Hent PDF De to brødre Viktor og Christoffer bliver kastet ud i et sandt
juledrama, da de møder de to nissesøstre Juliane og Julie, hvis forældre er blevet bortført af de onde

Sortebrødre. Jagten på pigernes forældre bringer børnene ud på en rejse gennem Ribe Domkirkes historie, der
rummer mange hemmeligheder. Samtidig truer den hjemlige katastrofe, da drengenes forældre er uenige om

alting, og en skilsmisse lurer lige om hjørnet.
Et gammelt pergament i flere dele kan måske vise vejen, men tiden er knap.

Mens børnene prøver at opklare hemmelighederne og løse mysteriet om bortførelsen, lurer Sortebrødrene i
skyggen og forsøger at udslette nisserne. De fire venner skal nu bruge al deres mod og styrke, samt en god

portion kærlighed, hvis det skal ende med at blive en glædelig jul.

Uddrag af bogen
”Lungebetændelse. Brorson døde af lungebetændelse!” hvæser Marianne og kigger Christoffer og Julie dybt
ind i øjnene. ”Han var blevet spærret inde ligesom mig. I et mørkt og koldt rum. Dengang døde man altså af
lungebetændelse,” siger hun. ”Du sagde, du ikke troede, at Brorson selv var skyld i sin lungebetændelse,”
siger Christoffer. ”Han blev lukket inde ligesom mig. Af sortebrødrene,” svarer Marianne. ”Hvad har

Marianne og Brorson tilfælles?” spørger Julie Christoffer. Christoffer tænker lidt, men ved ikke, hvad han skal
svare. ”De var og er begge to biskopper i Ribe Domkirke,” siger Julie. De tre er helt stille, men så siger
Marianne: ”Og vi holder begge af julen og tror på nisser.” ”Ja, og sortebrødrene vil jo udrydde nisserne!”

siger Christoffer skræmt.

Om forfatteren
Marie Skøtt Jensen (f. 1994) er opvokset i Høng, men bosat på Frederiksberg. Jul i Ribe er hendes

debutroman, men inden for jul og nisser er hun bestemt ikke en nybegynder. Interessen for julekalendere
stammer fra den tidlige barndom, og hendes egne minder og oplevelser med den søde juletid har været en stor

inspirationskilde for romanen.
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