Tiberius tudefjæs dropper julen af Renée Toft Simonsen

Politiken, 2015. - 28 sider

Tiberius Tudefjæs vil droppe julen i år. Den minder ham om
sidste år, hvor hans mor forlod dem. Men på kælkebakken sker
der noget, der får ham til at ændre mening.

Jul i skoven af Ulf Stark

Gyldendal, 2016. - 461 sider

Kaninungerne Nina og Inak har travlt med juleforberedelserne,
men nissen mangler og udenfor raser den frygteligste snestorm.

Betty får en julegave af Alberte Winding

Gyldendal, 2016. - 28 sider

Det er december og Betty skal hjem til Leonora og lege.
Betty bliver aldeles forfærdet, da hun finder ud af, at Leonora
ikke får pakkekalender, fordi de ikke har "denslagspenge".
Skal de så heller ikke have flæskeand juleaften?

En julehistorie - og så alligevel ikke af Kim Fupz Aakeson

Carlsen, 2010. - 44 sider

Nisserne har travlt i december, men hvad så derefter?
En nisse bliver arbejdsløs og prøver nye jobs uden held.
Heldigvis møder nissen en ældre mand, Gregers, der har
en dårlig hukommelse. Selvom det ikke er jul inviterer
Gregers nissen med hjem til juleaften, og det bliver til
mange flere hurtigt derefter, og det er der mange hyggelige
fordele ved.
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Julefavoritter

Jeg glæder mig i denne tid...
Lasse-Leif - DM i æbleskiver af Mette Finderup

Alvilda, 2016. - 146 sider

Lasse-Leif glæder sig til jul og hans mor gør da også sit bedste for
at få julestemningen i hus. Det går ikke altid helt efter planen, men
i Lasse-Leis familie er det aldrig kedeligt - og inden længe sænker
julefreden sig, trods alt.

Drengen der drog nordpå med sin far for at finde julemanden af Kim Leine

Gyldendal, 2015. - 52 sider

Drengen Andreas elsker julen - det gør hans far til gengæld ikke.
Han afskyr den faktisk. Så drengen tager sin far på en slædetur
for at se, om han ikke kan finde julemanden til ham.

Villads fra Valby holder jul

Pippi plyndrer juletræ af Astrid Lindgren

Villads har meget at gøre inden jul. Han vil bl.a. finde en rigtig
levende nisse. Men det er ikke let og hans mor bliver ikke glad,
da hun får foden i klemme i fælden.

Pippi inviterer alle byens børn til juletræsplyndring, men da de
kommer til Villa Villekulla er huset tomt. Alle børnene skal følge
et spor, og bagerst i haven står et kæmpe juletræ. Det er ikke
kun børnene, der vil være med til festen. En ny dreng, en hund
og en sur nabo vil også være med.

Høst, 2012. - 146 sider

Gyldendal, 2012. - 36 sider

Mig og bedstefar - og så Nisse Pok af Ole Lund Kirkegaard

Julekalender for børn af Halfdan Rasmussen

Julefortælling om en dreng, som hvert år tilbringer december måned på landet hos sin bedstefar, hvor han får fortalt historier og
møder drillepinden Nisse Pok.

24 små historier til børnene, én til hver dag i december frem til jul.
Om børn og dyr, nisser og trolde og hvad de mon laver i skoven og i byen.

Gyldendal, 1982. - 104 sider

Schønberg, 2009. - 52 sider

Peters jul af J. Krohn

Karl og julestjernen af Bjarne Reuter

For generationer af danske familier har Peters Jul vers for Børn,
været en fast del af julens traditioner, siden bogen udkom første
gang i 1866.

Når man er bagenden af et æsel i det kommende krybbespil og
skal kigge efter sin højgravide nabo, som Karl skal, så har man
travlt i juledagene.
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