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Välkommen!
Julen står för dörren och vad passar då bättre än ett sagoäventyr med 
jultema! I häftet hittar du också två nya sysselsättningar som kan 
användas i äventyret, samt ett enkelt litet brödspel som 
kräver lite klipp och pyssel för att vara redo för lite 
tärningsrullande.

Själv ser jag i vanlig ordning fram emot att umgås med 
nära och kära och äta god mat.  

Till sist, från oss alla till er alla, en riktigt god jul och 
ett gott nytt år!

Tomtejakt!
Några av nissarna har gömt sig i detta häfte, för de vill inte 
hjälpa till med de sista förberedelserna inför julen! Kan 
du hitta alla 12 nissar som gömt sig? 
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Nisse
Alla nissar har skägg, och klär sig på liknande sätt som varandra. 
Nissarna förökar sig precis som hoppingar genom att klona sig 
själva. Nissarna är arbetssamma och älskar att bada basstu. De 
är finsktalande, men behärskar andra språk också även om de 
talar dessa med tydlig finsk brytning. Nissarna kommer ur
sprungligen från Rovaniemi i Finland, och historien är lite oklar 
med hur de egentligen hamnade hos jultomten på Nordpolen,

Specialförmåga
Fixtrixa: Nissarna får en nivå lägre Svårighetsgrad för att bygga 
eller laga saker, vare sig det gäller hantverk, teknik eller annat.

Snögubbe
Snögubbarna byggs av nissarna. I den magiska polarvinter
natten varje julafton vaknar de nybyggda snögubarna till liv. 
Man kan säga att de föds då, så varje år firar alla snögubbar 
sin födelsedag genom att öppna varsin julklapp. Snögubbarna 
älskar snöbollskrig och hjälper ofta till med snöskottning på 
gården mellan julklappsförråden och tomens hus. Snögubbarna 
är nyfikna av sig och råkar då och då illa ut på grund av detta.  

Specialförmåga
Nyfiken i en strut: Snögubbens nyfikenhet gör att den en gång 
per äventyr får lägga till en lämplig färdighet med +1. 
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Spelfigurer
 

Astrid
Astid är en kunskapstörstig tjej som alltid har minst en bok i väskan. Hon bor 
i en lägenhet tillsammans med sina småsyskon och föräldrar. Förtuom att läsa 
och lära sig saker gillar hon att cykla och göra tricks med cykeln.

Kunskap 5 Rörelse 5 Trolldom/Vilja 2 Upptäcka 2
Initiativ 8 Förflyttning 5 Liv 10

Specialförmåga
Detektiv: Spelfiguren får en nivå lägre Svårighetsgrad för att upptäcka ledtrå
dar, spår och gömda saker, eller avslöja om någon inte talar sanning.

Hur Astrid känner de andra spelfigurerna
Astrid och George är syskon, men har olika pappor. 

Frida är Astids kusin, deras mammor är systrar.

Joppe är nallen som Frida alltid har med sig.

George
George är nyfiken och för det mesta glad. Han är en mästare på Ilomilo och gillar 
tankenötter. Han har precis byggt ihop sin första dator tillsammans med sin 
mamma. Han ska till och med få ha datorn på sitt eget rum!

Kunskap 4 Rörelse 4 Trolldom/Vilja 2 Upptäcka 4
Initiativ 8 Förflyttning 4 Liv 8

Specialförmåga
Lite av varje: Georges kan lite av varje, och är särskilt duktig på teknik (Kun
skap). Vid alla teknikslag får George slå om en tärning, om han vill. 

Hur George känner de andra spelfigurerna
George och Astrid är syskon, men har olika pappor. 

Frida är Astids kusin, deras mammor är systrar.

Joppe är nallen som Frida alltid har med sig.
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Frida
Frida är lite rädd och försiktig av sig. Hon tar ogärna risker och blir lätt ledsen.  
Men det ändras snabbt om hon ser något orättvist. Som om någon är dum mot 
någon annan, stjäl eller att någon av kusinerna  får lite mer saft i glaset. Då blir 
hon alldeles rosenrasande och glömmer allt vad försiktighet heter!

Kunskap 3 Rörelse 3 Trolldom/Vilja 5 Upptäcka 3
Initiativ 6 Förflyttning 3 Liv 6

Specialförmåga
Rosenrasande: Spelfiguren blir rosenrasande över orättvisor och får då en nivå 
lägre Svårighetsgrad för att hoppa, klättra, springa långa sträckor, lyfta tunga 
saker och andra fysiskt krävande aktiviteter.

Hur Frida känner de andra spelfigurerna
George och Astrid är syskon och kusiner till Frida.

Joppe är en nalle som Frida alltid har med sig. Hon fick den som bebis och även 
om den är sliten i pälsen älskar hon den mest av allt.

Joppe Fredriksson
Joppe är Fridas gosedjur. Om dagarna är det en helt vanlig nallebjörn. När solen 
går ned vaknar Joppe och blir en levande varelse. Vintertid är han levande nästan 
hela dagar eftersom Frida lever i norra Sverige där dagarna är korta. På Nord
polen vintertid är det inte dag alls, så där är Joppe levande hela tiden!

Kunskap 2 Rörelse 2 Trolldom/Vilja 5 Upptäcka 5
Initiativ 8 Förflyttning 3 Liv 6

Specialförmåga
Magisk: Joppe är magisk och kan använda Trolldom/Vilja istället för att använda 
Rörelse vid akrobatiska rörelser. Joppes kramar läker en skada per dygn.

Hur Joppe känner de andra spelfigurerna
George och Astrid är syskon, men har olika pappor. De är Fridas kusiner, deras 
mammor är systrar.

Frida är Joppes bästa vän. Han har känt henne sedan hon var en bebis. 
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Inledning
Julen nalkas. Spelfigurerna är kusiner, och deras föräldrar 
har träffats hemma hos mormor och morgar för att fira 
julen. Inne i mormors och morfars hus klär spel figurerna 
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. 
Han skrockar att han gått upp lite sen senast, och ber om 
hjälp att ta sig loss.

Han behöver spelfigurernas hjälp, det är därför han är där. 
Någon har stulit alla julklappar, och han behöver spel
figurernas hjälp för att hitta dem igen. Och det är bråttom. 
Paketen ska börja delas ut under morgondagen. Om de 
inte hittar paketen blir alla barn i spelfigurernas samhälle 
utan sina klappar.

Tomtefar erbjuder spelfigurerna att följa med till hans 
tomteverkstad på Nordpolen för att lösa mysteriet.

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!

Så nu sitter de i sin stuga med Tomefars stulna julklapps
säck och alla barnens julklappar och vet inte vad de ska ta 
sig till...
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T
a försiktigt loss kartorna från häftet så att ni kan använde dem

 när ni spelar!
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Nissarna: Det finns en mängd nissar som sköter det mesta 
i verkstaden, som paketinslagning, klapptillverkning, städ
ning, 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 någon
stans.

Mot äventyret!
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 palats
liknande byggnad. Utanför står den väldiga snögubben 
Tina och håller vakt. Tina är snäll och vänlig mot besöka
re, men inte mot oinbjudna gäster.

Ledtrådar
På nordpolen kan följande ledtrådar hittas (ett lyckat slag 
mot Upptäcka krävs för var och en av ledtrådarna):

• Dörren till förrådet där julklapparna bruka ligga i 
säcken tills det blir dags att åka, låses aldrig, så vem 
som helst har kunnat ta paketen.

• Två fönster är krossade på baksidan av förrådsbygg
naden. Den som lyckas med ett Upptäckakast inser 
att det ena fönster är krossat utifrån och det andra 
inifrån. 

• Det syns fotspår i snön utanför ett fönster på bak
sidan 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 rikt
ningen mot där Kuling och Frosta bor.)

• Det finns 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.

• Det finns ett sönderslaget bord i rummet, och en del 
leksaker som är trasiga. 

• Utomhus, om spelfigurerna följer spåren i snön, 
ersätts fotspåren efter en stund av spår efter medar. 
Följer de även dessa spår, kan de här och var kan  
hitta julklappar som ramlat av släden.

Bifigurerna och vad de vet
Tomtefar: Han har inte sett något mystiskt. Han har 
jobbat på att göra julklappar, druckit glögg och knaprat 
pepparkakor. Han kan inte berätta om något som varit 
annorlunda än det brukar vara. Frosta har inte hälsat på 
honom.

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.

Tina är en mycket stor snögubbe. 
Här ser ni hur hög hon är 
jämfört med jultomten!

Snögubben Tina: En stor snögubbe håller vakt på framsi
dan 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.

De små snögubbarna: Ingen av dessa har sett något, men 
om spelfigurerna frågar vidare, kan en av snögubbarna 
berätta att Kuling och Frosta för en tid sedan var nyfikna 
på var nyckeln till julklappsförråden fanns.

Renarna: Ingen av renarna har märkt något konstigt. 
Dock är de lite oroliga över om det kommer att bli någon 
utdelning av klappar eller inte.
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Slumphändelser 
1T10 Möte
12 Kung Bore: Ute på isvidderna träffar spelfigu

rerna vinterkungen Bore. Han har blivit för
kyld 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!

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

56 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 läng
tar upp till himlen igen, men den kan inte flyga 
och klarar inte av att ta sig upp igen. Spelfigu
rerna kanske kan hjälpa den?

78 Brevbäraren: en brevbärare muttrar och surar 
och försöker ta sig fram genom snön på Nord
polen, 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!

910 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 näm
ligen att både se var de ska och gör att de und
viker att krocka med andra flygande varelser, 
som ser var de befinner sig, även under molnig 
väderlek.

Kuling och Frosta
Dessa båda tomtekvinnor bor för sig själva i en liten stuga 
några timmars färd från Tomtefar. I stugan, som består 
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 så många paket de kunde bära 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 bi
handlingar, men det är frivilligt att slå på den.

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

1T10 Resultat
1 Magiska tändstickor som alltid klarar att göra 

eld.
2 Magiska gymnastikskor som gör att bäraren 

kan flyga.
3 En ficklampa med en bit av en fallen stjärna. 

Kan aldrig slockna.
4 Helande dryck som aldrig tar slut. Läker en 

skada per spelfigur och äventyr.
5 En spegel som visar personens innersta önsk

ningar.
6 En magisk mobiltelefon som kan ringa till jul

tomten när som helst. Det är dock inte säkert 
tomten alltid kan svara. Den får bara användas 
i nödfall! 

7 En läskflaska med en 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 spelfigu
ren tänker på.

10 En läskburk med en dryck som ger tur till 
brukaren. Vid nästa tärningskast får spelfigu
ren slå två separata tärningkast och välja vilket 
som ska användas!
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Hittar du alla julord som gömmer sig nedan? Orden kan 
gå genom varandra, och både vågrätt och lodrätt!
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Julstrul
Aj då! Tomten har slarvat med etiketterna på 
paketen! Två av dessa är till dig. Kan du hitta vem 
som ska ha vilket paket?
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Spelschema: En Runda

3a: Om en spelfigur gör något, till ex-
empel sladdar med mopeden, klättrar 
uppför en tv-mast, eller brottas med 
ensnögubbe: Slå tärningarna, läs av 
resultatet och gå till punkt 4.

3b: Gå tillbaka till punkt 1 om 
ingen bifigur ska göra något, 
annars gå till punkt 5.

4: Sagoberättaren säger vad som händer 
– ifall spelfiguren lyckas eller misslyck-
as och hur detta påverkar sagan. Gå till 
punkt 5.

5: Eventuella bifigurer utför sina Hand-
lingar på samma sätt som spelfigurerna 
(punkt 2–4). Sagoberättaren säger vad 
som händer efter att eventuella tärnings-
kast är gjorda. Åter till punkt 1. 

1: Sagoberättaren berättar vad som hän-
der. Gå till 2.

2: Alla spelare får i tur och ordning säga 
vad deras spelfigur gör i spelet. Alla spel
figurer får göra en sak var. Exempelvis: 

• Köra moped (Rörelse)

• Leta något ätbart i skogen (Kunskap)

• Söka efter något (Upptäcka)

• Använda en besvärjelse (Vilja/Trolldom)

Behövs det tärningskast? Gå till 3a.  
Behövs det inte tärningskast? Gå till 3b.

Lathund

Tärningskast
• Slå tre tärningar för egenskapen.
• Lägg till en tärning om de andra 

spelfigurerna hjälper till.

Lyckade tärningar
Slå lika med eller lägre än värdet i en 
Egenskap för en lyckad tärning.

Automatisk Lyckat
Tre ettor är alltid Automatiskt Lyckat.

Automatiskt Misslyckat
Om mer än hälften av alla tärningar 
visar 0 (eller 10) är det alltid en Auto
matiskt Misslyckad Handling.

Handling och Runda
En Handling är något din spelfigur 
gör i äventyret.

En Runda är ett varv runt spelbordet, 
då alla får göra varsin Handling.

Förflyttning
Gående: Rörelse antal meter per 
Runda.
Springande: Rörelse x 2 antal meter 
per Runda.

Initiativ
• Den med högst Initiativ får 

göra en Handling först (inom 
resolutionsordningen). Vid 
lika värde gör man  Tärnings-
kast. Den med högst Initiativ 
får +1T10 den första Rundan.

Svårighetsgrad Tärningarsommåstelyckas Exempel
Rutin, vardagligt 1 tärning Spåra i snö, spåren från samma dag.

Yrkesmässigt 2 tärningar Spåra i snö, spår från dagen innan och det har drivit snö.
Skickligt 3 tärningar Spåra i snö, spår från dagen innan och ett snöoväder har 

härjat hela natten.

Resolutionsordning
  1. Prata 2. Göra   3. Strida

Hjälpmedel till dig som inte är bekant med reglerna i Sagospelet Äventyr sedan innan. Kom ihåg att ni aldrig 
gör fel så länge ni har roligt!
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D
u kan använda de här figurerna när du spelar. O

m
 du vill! K

lipp ut figurerna, vik efter de prickade linjer
na och använd eventuellt tejp eller lim

 för att få dem
 att sitta ihop ordentligt!


