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Inledning

Mot äventyret!

Julen nalkas. Inne i stugan klär spelfigurerna granen i
väntan på att deras föräldrar ska komma hem, utanför
faller stora snöflingor. Plötsligt bolmar röken från eldstaden in, det blir svårt att andas och sticker i ögonen. När
spelfigurerna springer ut för att se vad som hänt, ser de
en tomte som sitter fast i skorstenen. Det är Tomtefar,
som fastnat i skorstenen. Han skrockar att han gått upp
lite sen senast, och ber om hjälp att ta sig loss.

Spelfigurerna får åka med Tomtefar i hans släde när
de ger sig av. Resan går utan incidenter. På Nordpolen
visar Tomtefar dem runt i sin verkstad. Det är en stor
palatsliknande byggnad, lika gnistrande vit som snön.
Utanför palatsen står den väldiga snögubben Tina och
håller vakt. Tina är snäll och vänlig mot besökare, men
inte mot oinbjudna gäster.

Han behöver spelfigurernas hjälp, det är därför han är
där. Någon har stulit alla julklappar, och han behöver Ledtrådar
spelfigurernas hjälp för att hitta dem igen. Och det är
bråttom. Paketen ska börja delas ut under morgondag- På nordpolen kan följande ledtrådar hittas (ett lyckat
en. Om de inte hittar paketen blir alla barn utan sina slag mot Upptäcka krävs för var och en av ledtrådarna):
klappar.
• Dörren till förrådet där julklapparna bruka ligga i
Tomtefar erbjuder spelfigurerna att följa med till hans
säcken tills det blir dags att åka, låses aldrig, så vem
tomteverkstad på Nordpolen för att lösa mysteriet.
som helst har kunnat ta paketen.

Detta har hänt
Kuling och Frosta heter två tomtekvinnor som bor några
timmars slädväg från tomtens verkstad. De har i många
år varit upprörda över att de inte fått vara med och vara
tomte, bara för att det alltid varit en tomtefar. Därför
har de i år beslutat sig för att stjäla alla paket för att
själva dela ut dem. De har dock inte tänkt på att de inte
har någon flygande släde, och inte heller att de inte har
några nissar som kan hjälpa dem. Därför är de nu lite
förtvivlade. De har förstört julen för världens alla barn
som inte kommer att få några paket, men de vågar inte
bege sig tillbaka till Tomtefar med paketen, för de tror
att han skulle bli arg på dem. Och då kanske de aldrig
får vara med och dela ut paket!

• Det syns spår av en släde i snön utanför ett fönster på
baksidan av verkstaden. Spåren är djupare då de leder
därifrån. Spåren går också att följa en lång bit, ända
tills det börjar snöa kraftigt. Men de leder i riktningen
mot där Kuling och Frosta bor.
• Spår i dammet på golvet i en sällan använd del av den
stora verkstaden. Spåren leder till och från ett fönster.
På golvet bredvid fotspåren är det något stort som släpats fram.
• Fönstret som spåren leder fram till är uppbrutet utifrån, men inte skadat, så det har kunnat stängas igen.
• Utomhus, längs slädspåren: I snön här och var kan
spelfigurerna hitta paket som ramlat av släden.

Så nu sitter de i sin stuga med Tomefars stulna julklappssäck och alla barnens julklappar och vet inte vad de ska Bifigurerna och vad de vet
ta sig till...
Tomtefar: Han har inte sett något mystiskt. Han har
jobbat på att göra julklappar, druckit glögg och knaprat

För mer spänning
Det här är en kort saga, avsedd att spelas på en sittning. Det är ett detektiväventyr,
men om du som Sagoberättare vill bygga ut det med spännande händelser finns
det en del sådana att välja på i slumptabellerna. Du kan även utgå från Sagospelet
Äventyrs regelbok där det finns ännu fler händelser som går att sätta in i sagan.
Om du vill höja svårighetsgraden ytterligare kan du låta bli att lämna ut de mest
uppenbara ledtrådarna.

Slumphändelser

pepparkakor. Han kan inte berätta om något som varit
annorlunda än det brukar vara. Frosta har inte hälsat på
honom.

1T10

Möte

1-2

Kung Bore: Ute på isvidderna träffar spelfigurerna vinterkungen Bore. Han har blivit
förkyld och fått feber, så nu är vintern i fara.
Det har redan börjat töa på Nordpolen, och
om det fortsätter kommer all snö att smälta bort innan julafton. Kung Bore måste få
hjälp att dämpa febern så barnen får en vit
jul!

3-4

Nissen Nisse: En av tomenissarna, Nisse,
har tappat bort den enda nyckeln till pepparkaksförrådet. Han är förtvivlad, för utan
pepparkakor blir det ingen riktig jul, tycker
han!

5-6

Den fallna stjärnan: ett glödande litet irrbloss yr omkring över snövidderna. Då och
då gör det små hopp, bara för att omedelbart falla till backen igen. Det är en fallen
stjärna som längtar upp till himlen igen,
men den kan inte flyga och klarar inte av
att ta sig upp igen. Spelfigurerna kanske kan
hjälpa den?

7-8

Brevbäraren: en brevbärare muttrar och surar och försöker ta sig fram genom snön på
Nordpolen, men hans skidor har gått sönder, så han har svårt att ta sig fram. Han har
en överfylld postväska med sig, med önskelistor från flera barn. Postväska har dock
ett hål, så många önskelistor har ramlat ut!
Önskelistorna måste fram till Tomtefar så
snart som möjligt, så barnen inte blir utan
sina julklappar!

9-10

Rudolf: Rudolf har blivit förkyld så hans
röda nos har slutat lysa. Och den behöver
han tills de ska ut och flyga, om de nu kan
åka utan klappar. Den lysande nosen hjälper
dem nämligen att både se var de ska och
gör att de undviker att krocka med andra
flygande varelser, som ser var de befinner
sig, även under molnig väderlek.

Tomtemor: Hon har kokat gröt och mest stått i köket.
Det enda hon kan minnas utanför det vanliga är att Frosta tydligen var och hälsade på Tomtefar, tror hon. Hon
mötte henne i korridoren en dag, men Frosta verkade ha
bråttom så de pratade inte så mycket.
Nissarna: Det finns en mängd nissar som sköter det mesta i verkstaden, som paketinslagning, klapptillverkning,
städning, m.m. De flesta har inte sett något mystiskt.
Någon av dem har sett Frosta snoka omkring någon dag
tidigare. Någon annan har sett Frosta och Kuling åka
i närheten av tomteverkstaden med en släde. Nissarna
kan förutom det hjälpa spelfigurerna med praktiska saker, som att se till att de får låna transportmedel om de
behöver ta sig någonstans.
Snögubben Tina: En stor snögubbe håller vakt på framsidan av verkstaden. Tina har dock inte sett eller hört
något ovanligt. Det enda hon kan erinra sig är att Kuling
och Frosta åkte förbi med sin släde för någon dag sedan.

Kuling och Frosta

Renarna: Ingen av renarna har märkt något konstigt. Dessa båda tomtekvinnor bor för sig själva i en liten stuDock är de lite oroliga över om det kommer att bli någon ga några timmars färd från Tomtefar. I stugan, som består
utdelning av klappar eller inte.
av ett rum, har de en dubbelsäng, ett matbord med fyra
stolar, en öppen spis och en kista med sina gemensamma
ägodelar. På en av väggarna hänger en broderad bonad
med texten: ”Tomtar är vi allihopa!” Utanför stugan står
ett utedass.
Bakgrund: Två tomtekvinnor som aldrig fått ta del i
vare sig julförberedelserna eller utdelandet av klapparna.

Därför har de nu stulit alla paket för att själva dela ut
dessa. De är dock slarviga av sig, och inte särskilt väl
förberedda, så de har insett att de inte mäktar med detta.
Dock vågar de inte gå tillbaka till Tomtefar med paketen,
då de tror att han ska bli arg på dem.
Mål: Att se till att Tomtefar förstår att de vill vara med
och dela ut paket. De kan väl åtminstone få hjälpa till,
även om de inte kunde bli valda till Tomtefar för att de
var kvinnor?

Sagans upplösning
Det blir upp till spelfigurerna att leta upp klapparna och
lösa problemet. Slumptabellen kan ge en eller flera bihandlingar, men det är frivilligt att slå på den.

Belöningar
Om spelfigurerna lycka lösa uppgiften, får de var sin
magisk julklapp av Tomtefar. Se tabellen här intill.
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Resultat

1

Magiska tändstickor som alltid klarar att göra
eld.

2

Gyllene skor som gör att bäraren kan flyga.

3

En lykta med en bit av en fallen stjärna. Kan
aldrig slockna.

4

Helande dryck som aldrig tar slut. Läker en
skada per spelfigur och saga.

5

En spegel som visar personens innersta önskningar.

6

En sköld som låter ägaren slå två tärningar
och välja den bästa för att skydda sig. Skyddar
mot tre skador per saga.

7

En plunta med magisk dryck som gör en
osynlig under 1T10 minuter. Räcker till tio
användningar.

8

En stickad yllekofta som ger lika bra skydd
som gör att bäraren aldrig fryser.

9

En kikare som visar den person som spelfiguren tänker på.

10

En dryck som ger tur till brukaren. Får slå två
tärningar och välja den bästa under de

