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Kanel, klejner og julekaos Nick Clausen Hent PDF Det er december i Humstrup, og byens to professionelle
spasmagere og selvudråbte drillenisser er i julehumør. De hedder Jens og Dennis, og de fordriver tiden med at
pranke beboerne i den lille by på opfindsomme måder. Men da de hører at byens julestjerne er forsvundet,

ændres deres december drastisk. Stjernen plejer at sidde på storcenterets grantræ og repræsenterer selve julen
i Humstrup - og så er den belagt med ægte guld. Meget tyder på at lokal-klenodiet er blevet stjålet, og Jens og
Dennis kommer hurtigt på sporet af en oplagt mistænkt. Igennem opklaringsarbejdet må vennerne ud på flere
farefulde (og ikke helt lovlige) missioner, for de bliver nemlig motiveret af borgmesterens skønne datter, der

som alle andre i byen er hjerteknuste over tabet af julestjernen. Hun udlover et vaskeægte julekys som
findeløn. Kan Jens og Dennis nå at opspore den julefjendske tyv og få belønningen inden det er for sent? Det
lader nemlig til at personen har hugget mere end blot en guldbelagt stjerne. Det lader til at selve Humstrups

jul er på spil.
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