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Julemandens rensdyr Jan Mogensen Hent PDF Det er juleaften, og Julemanden er ved at gøre sin kane klar.
For at flyve skal han bruge sine rensdyr, men lille Lotte kan ikke flyve endnu, så hun må ikke komme med.

Men så må Lotte jo bare lærer at flyve!

Pixi-bøgerne er kendt og elsket af store som små. Med sine smukke illustrationer og de over 800 titler byder
Pixi på historier for enhver smag.

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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