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Et frygteligt uheld
I de nordligste nordlige nord ligger byen Julelund. I Julelund er der altid dejligt koldt, og det
vrimler med små nisser. Store dele af dem arbejder for Julemanden. I hans værksted er der
altid sang og glæde. Lige nu knokler nisserne med deres små, hurtige nissehænder. Nisser er
meget hurtigere end mennesker. De samler, klipper, maler, banker og pakker i en ekstrem fart.
I år har nisserne kørt ekstra meget med smørklatten, og de er langt foran i planen.
Normalt er Julemanden stresset den første december, men det er han ikke i år. I år har han
faktisk taget en fridag d. 1. december. Bjælkehyttens gamle tag er utæt og trænger til at få
nogle nye brædder, så Julemanden og assistentnissen Ivan er i fuld gang med at fikse det
gamle tag. Men pludselig sker der noget uventet. Kulden har gjort taget meget glat, og
Julemanden glider på et stykke is. Han skøjter ned ad det stejle tag, og da han har spist
ekstra mange pebernødder i det forgange år, lyder der et kæmpe brag, da hans store
julemandskrop rammer jorden. ”Av av!”, hyler det igennem hans tætte, hvide skæg, mens han
tager sig til benet.
Han virker lidt omtåget og forvirret. Ivan skynder sig at hente alle fitnisserne. Med stort
besvær får de stærke nisser båret Julemanden ind i sengen. På sengen er der et stort rødt
lagen. Dynen er fyldt med varme fjer fra kejserpingviner. Madrassen er så blød, at den føles
som tyk, nyfalden sne.
På væggen hænger et stort maleri. Det er et portræt af Julemanden som barn og hans
adoptivmor. Ivan bemærker, at Julemanden ikke er tyk eller har skæg som nu. Han er en lille
smilende dreng med brunt hår og fregner. Ivan ved godt, hvem adoptivmoren er.
Det er Julefeen. Han har aldrig mødt hende,
men han har hørt, at hun er meget rar. Ved
siden af julefeen står en dreng med sort hår.
Ud fra drengens pande stritter to grå horn.
Det er Krampus. Krampus er Julemandens
papbror. De seneste mange år har han prøvet
på at ødelægge julen, men på billedet står han
genert og gemmer sig usikkert i baggrunden.
Ivan synes, at han kan fornemme en varme i
Krampus’ blik. Han ser rar og uskyldig ud,
tænker den lille assistentnisse.
”Nu vil jeg gerne hvile mig lidt”, siger
Julemanden. Han lægger sit hoved fortumlet
på en stor rød hovedpude. Alle nisserne lister
stille ud. Hvad skal de nu gøre?
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Et frygteligt uheld
Hvad knokler julenisserne med? De knokler med deres små, hurtige ...

Hvad trænger bjælkehytten til at få nye af?

Hvem arbejder nisserne for?

Hvad er der altid i Julemandens værksted?
og
Hvad glider Julemanden i på taget?

Hvem er ved siden af julefeen på maleriet?

Hvem bærer Julemanden ind i seng? Det gør ...

Hvilket dyr kommer fjerene i Julemandens dyne fra?

Hvem er Julemanden og Krampus’ adoptivmor?

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Lægenissen
Der er nu gået en dag, og Julemanden har meget ondt i sit ben og i sit hoved. Han kan ikke
komme op af sengen. Julemor sørger for, at han får en masse gløgg og æbleskiver fra
julestuen. Julemanden er meget rundt på gulvet. Han kan ikke huske så godt. Det banker på
døren. Udenfor står en lille nisse med overskæg og pandelygte. Hans nissehue er hvid, og han
har nogle tykke runde briller på, som gør at hans grønne øjne bliver kæmpestore. Det er
doktor Nissesen. Ivan har ringet til ham. Dr. Nissesen er en lav nisse - selv efter
nissestandarder. Han har læst medicin på Kanyleskolen, som er den bedste nisselægeskole i
verden. Doktor Nissesen er meget hurtig til at undersøge Julemanden. Han lyser med sin
pandelampe. Den har en magisk krystal, som kan lyse med røntgenlys på Julemandens
skinneben. Da lyset rammer benet, kan Ivan tydeligt se Julemandens knogler. Bagefter lyser
han Julemanden i øjnene. ”Du har brækket dit skinneben, og desuden har du påført dig en
alvorlig hjernerystelse. Du skal holde dig i ro i minimum fire uger”, kommer det tørt gennem
doktorens store, hvide overskæg.
”Fire uger?!”, udbryder Julemanden, ”jeg skal jo ud med gaver til alle børnene. Jeg har aldrig
været mere julykkelig i hele mit liv”. Ivan kan fornemme en trist mine bag det store juleskæg.
Et par tårer triller ned fra Julemandens små, blå øjne. Tårerne triller langs hans runde
kinder, indtil de bliver opslugt af det store hvide skæg. Ivan ved, at
julen nu er i fare. Julemanden kan ikke komme ud med gaverne i den
tilstand.
Hvad skal han dog gøre? Den eneste, som kan flyve kanen, er
Julemanden. Den er for stor for nogen nisse, og Julemanden
har altid sagt, at han og Krampus brugte flere år på at lære
at styre kanens magi. En ide slår ned i Ivan. Den er klar som
en julestjerne. Hans øjne ser på det gamle maleri på væggen.
Han kigger på den lille dreng, der står i baggrunden med sort
hår og to små horn i panden. Krampus kan flyve julekanen!
Men er det forsvarligt og overhovedet muligt? Sidste år
prøvede Krampus jo at ødelægge julen.
Da Ivan tager hjem til sit hus den aften, kan han ikke få den
vanvittige ide ud af hovedet. Han tænker og tænker. Hvordan
skal han finde Krampus? Hvordan skal han overbevise
Julemanden og Julelund om, at Krampus kan blive vikar for
Julemanden. Han er den mest forhadte person i Julelunds
historie.
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Lægenissen
Hvem sørger for gløgg og æbleskiver?

Hvem har ringet efter doktor Nissesen?

Hvilken skole har doktor Nissesen gået på?

Hvad gør doktor Nissesens øjne kæmpestore? Det gør hans runde ...

Hvad har doktor Nissesen i panden? Han har en ...

Hvad kan man se i lyset fra pandelampen? Man kan se Julemandens ...

Hvad kan Julemanden ikke komme ud med nu? Han kan ikke komme ud med alle...

Hvad kan den magiske krystal lyse med?

Hvilken farve har doktor Nissesens nissehue?

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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S.M. Ørklat
Ivan ved, at han må finde Krampus, men hvis han fortæller
nogen om sin plan, vil de tro, at han har roterende fis i
nissehuen. Han ved, at Krampus er i et tophemmeligt fængsel
for fantasivæsner. Fængslet bliver kaldt for Stormsten. Men
han ved ikke, hvor fængslet ligger. Sådan nogle oplysninger har
en assistentnisse ikke adgang til. Det er kun medlemmer af
DRS (De røde sokker), der ved det. DRS er Julelunds
elitestyrke. Ivan har en gammel skolekammerat, som er
medlem. Agent S. M. Ørklat. Ivan går over til Ørklat. Hans hus
ligger i udkanten af Julelund. Huset er firkantet og har altid
en sneryddet forhave, selvom der er faldet en masse sne i
løbet af dagen. Ørklat er en meget ordentlig nisse. Ivan bliver
taget imod med åbne arme. Ørklat er en gammel fitnisse. Han
har altid en rød stramtsiddende undertrøje på, så man kan se
hans stærke arme. Hans hue er nydeligt nystrøget. Hans næse
er lang og rød i enden. ”Hvor er det længe siden Ivan, hvad
skyldes æren?”, spørger Ørklat, mens han krammer Ivan så
hårdt, at hans ryg knager som en juleknallert.
Ivan bliver inviteret ind i et nydeligt hjem. I en
ramme på væggen bliver flere medaljer udstillet. De er alle
nypudsede. Ørklat roser Ivan meget, fordi han var med til at redde julen sidste år. ”Du
skulle have søgt ind i DRS. Vi kunne godt have bruge sådan en klog nisse som dig i korpset.”,
siger hr. Ørklat, mens han eftertænksomt tygger på en lakridspibe.
Ivan rømmer sig nervøst, men samler til sidst mod til at spørge, hvor Stormsten ligger.
Ørklat spytter chokeret lakrids udover det hele. ”Som du måske har hørt, så er Julemanden
ikke i stand til at bringe gaver ud. Min plan er at finde Krampus og gøre ham til den nye
Julemand for i år. Derfor skal jeg finde Stormsten.”, fortæller Ivan.
Ørklat bliver meget alvorlig i blikket og siger: ”Den lokation er det mest hemmelige sted
udover Julelund. De oplysninger er strengt fortrolige. Hvis jeg nævner dem, vil det være
forræderi af værste slikskuffe!”. Ivans gamle klassekammerat tager Ivan hårdt i kraven og
smider ham ud ad døren, så han lander med hovedet først i en snedrive. Ivan kan mærke
noget usædvanligt på sit hoved. Det er iskoldt. Hans nissehue er væk. Døren åbner igen, før
Ivan kan nå at banke på. En muskuløs arm rækker en pjusket nissehue med en hvid kvast
frem. Ivan tager sin hue, og døren smækker lige foran ham. Ivan er trist, mens han trasker
hjem gennem Julelunds gader. Hans mod er væk. Nu kan han aldrig finde Stormsten.
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S. M. Ørklat
Hvor ved Ivan, at Krampus er? I et tophemmeligt ...

Hvad bliver fængslet for fantasivæsner kaldt?

Hvad står DRS for?

Hvad har S. M. Ørklat altid på? Han har altid en rød, stramtsiddende ...

Hvad hænger der udstillet i rammer på S. M. Ørklats væg?

Hvad tygger Ørklat eftertænksomt på?

Hvad hedder Ivans gamle skolekammerat til efternavn? Han hedder S. M. ...

Hvad lander Ivan i med hovedet først, da han bliver kylet ud af Ørklats hus?

Hvad er væk, da Ivan står foran Ørklats dør? Det er Ivans ...

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Et hemmeligt brev
Ivan har fået det forkerte ben ud af sengen i dag. Han styrter rundt i sit hus for at gøre
sig klar til at komme på arbejde. Ivan er ved at lede efter sin jakke, da det pludselig banker
hårdt på døren. Da han åbner døren, bliver han overrasket. En stor blåmejse stirrer på ham
med tomme, gule fugleøjne. For mennesker er blåmejsen lille og sød, men for nisser er den stor
og tyk. Om benet har blåmejsen et brev bundet fast. Ivan tager hurtigt brevet og smækker
døren hårdt i, da fuglen prøver at komme ind. Den har fået øje på nogle grødris, som Ivan
har spildt på gulvet.
Brevet er fra Julemor. Hun skriver, at Julemanden ikke bliver klar til jul, og derfor skal Ivan
bare holde ferie resten af året. Julen står ikke til at redde uden Julemanden til at styre
kanen. Ivans mave trækker sig sammen. Han har ikke lyst til ferie. Det kan ikke passe, at
julen skal blive aflyst. Det har de aldrig prøvet før.
Tanken om, at Julemanden ikke kan aflevere
gaver til børnene, giver ham ondt i maven.
Det minder lidt om mavepinen, når man har
spist alt for mange pebernødder. Det her er
bare værre, for det er følelsen af sorg og
vrede. Følelser som nisser ikke er vant til at
føle. Nisser er altid glade og muntre. Ivan
griber sin hue og kaster den vredt på gulvet.
Lige da den rammer gulvet, ryger der noget ud
af den. Det er en lille seddel, hvorpå der står:

Beklager den hårde behandling. Vi kunne have været blevet aflyttet. Stormstens lokation er
placeret i Canada i et område, der hedder Boreal Forest. Jeg har markeret koordinaterne
herunder. Jeg ønsker dig held og lykke med din farlige mission.
De bedste hilsner Agent Simon M. Ørklat.
P.S. Opsøg mig ikke igen. Det kan blive farligt for os begge, hvis du gør.
Ivan kan mærke en følelse sprede sig håbefuldt i sine årer. Det er julestemningen, som varmt
opløser den hårde klump i maven. Han vidste, at han kunne regne med sin gamle kammerat.
Nu kan han finde Stormsten, og det betyder, at han nu kan finde Krampus. Ivan bruger
resten af dagen på planlægning. Han skal finde ud af, hvad han nu skal gøre. Han tænker
over, hvordan han skal komme til Canada. Det vil tage meget lang tid, hvis han rejser med
geden, og nissefærgen kan ikke sejle om vinteren, fordi isen er for tyk. Han overvejer også
kort, om anden i stalden mon kan flyve så langt, men den tanke er hurtigt droppet igen. Der
skal mere til end dyr og færger. Det kræver magi og smarte opfindelser.
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Et hemmeligt brev
Hvilken fugl banker på Ivans dør?

Hvad er Ivan ved at lede efter, da det banker på døren? Han leder efter sin ...

Hvad har blåmejsen bundet om det ene ben? Der sidder et ...

I hvilket land ligger det tophemmelige fængsel?

Hvad vil blåmejsen have, der ligger på Ivans gulv?

Hvad skal Ivan bruge resten af dagen på?

Hvad overvejer Ivan at flyve på fra stalden? Han overvejer at flyve på ...

Hvad kræver det, at komme til Canada? Det kræver magi og smarte ...

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Transportmaskinen
Det er en dejlig morgen. Ivan kan næsten ikke tro, at han allerede er så tæt på at redde
julen igen. I dag skal han finde en måde at komme til Canada på. Der er lige omkring 4100 km
til Stormsten. Det er alt for langt for hans små nisseben, derfor er han på vej til
opfindernissernes værksted. Opfindernisserne kan måske hjælpe ham med at finde et passende
transportmiddel. Opfindernisserne er alle eksperter i forskellige typer videnskab. I værkstedet
er der tusindvis af tegninger på væggen. De fleste er af prototyper på nye opfindelser.
Maskiner og værktøj er i alle afskygninger. Man kan bruge en hel dag på at studere de
forskellige maskiner og opfindelser, men Ivan har travlt, og han ved præcis, hvilket geni han
skal have fat på. I hjørnet står en nisse med mørkeblå olie dryppende fra sine fingre. Det er
Hvad-Søren. Han er en dansk opfindernisse, og han er meget dygtig til at bygge maskiner, der
kører på magi. Sidste år opfandt han et apparat, der kunne opspore magiske energier. Det er
den opfindelse, som fandt julenøglen sidste år. I år har han startet et nyt projekt. Der går
rygter om, at han er i gang med at opfinde en maskine, som Julemanden kan bruge i stedet
for slæden. Men maskinen virker ikke endnu, og Julemanden er meget glad for rensdyrene, så
han er ikke klar til at skille sig af med dem endnu. Ivan er spændt på, hvordan han skal
kommunikere med Hvad-Søren. Han er næsten døv og siger ”hvad” til alt. Til Ivans positive
overraskelse har Søren nu lavet et høreapparat til sig selv. Et langt tubeformet rør stikker
ud af hans ene øre.
”Må jeg låne din nye transportmaskine?!” råber assistentnissen ind i den danske
opfindernisses enorme høreapparat. Søren bliver så forskrækket, at han kommer til at gnide
den olie, han har på hænderne, ud i hele sit ansigt. Det er tydeligt, at han nu kan høre. ”Ja,
det må du aldeles. Jeg har virkelig haft svært ved at finde frivillige nisser, efter gåsen
eksploderede”, siger Søren.
Ivan bliver oprigtigt bekymret, men han vil ikke spørge yderligere indtil den eksploderede gås.
Han vil faktisk ikke vide mere. ”Det lyder rigtig godt, jeg er klar til at ofre mig selv til
videnskaben, hvis jeg kan redde julen.” siger Ivan tøvende og bekymret.
”Fantastisk, det er lige en nisse som dig, jeg har ledt
efter. Men vi har et problem. Transportmaskinen kan kun
køre på en enorm ladning af magi-energi. Jeg skal bruge
en magisk energikilde. Jeg havde en magisk krystal, men
den brændte op, da Gåsen eksploderede. Så hvis du kan
skaffe et kraftigt magisk remedie, så kan jeg sagtens få
maskinen til at virke.” siger Søren
Ivan takker Hvad-Søren, som nu bare bliver kaldt Søren,
fordi han nu kan høre.
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Transportmaskinen
Hvor tager Ivan hen for at finde hjælp? Han tager hen til opfindernissernes ...

Hvad hænger der tusindvis af på væggen i værkstedet?

Hvad er Julemanden ikke klar til at skille sig af med endnu? Alle ...

Hvilken form har Hvad-Sørens nye høreapparat? Det er ...

Hvilken farve har olien, som Hvad-Søren har på hænderne?

Hvad fandt Hvad-Sørens maskine sidste år? Den fandt ...

Hvad har Hvad-Søren testet maskinen med, som eksploderede? Det var en ...

Hvilken slags nisse er Hvad-Søren? Han er en ...

Hvad gnider Hvad-Søren ud i hele ansigtet, da han bliver forskrækket?

Hvad brændte op, da gåsen eksploderede? Det gjorde en magisk ...
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Gammelnis
En stjerne lyser kraftigt på himlen. Den stråler så kraftigt, at månen og stjernerne
forsvinder i lyset. Stjernen brager ned i jorden med en voldsom fart. En storslået
kraftudladning af lys stormer op i himmelen. En ung gårdnisse med et begyndende skæg, løber
ud til krateret. Han samler glad den glimtende sten op.
Ivan vågner med klarhed i sindet. Hans drøm om fortiden kommer som
sendt fra himlen. Han ved, hvor han kan finde en magisk genstand til
transportmaskinen. Han løber med tunnelsyn mod det store magiske
Egetræ. Det er et magisk egetræ, som har stået i Julelund, før byen
blev bygget. Det er kendt, fordi det altid har grønne blade selv i de
hårdeste vintre. Ivan kravler op i træet. Hans ben bliver viklet ind i
noget langt og plysset. Det er skæg. For enden af skægget er
Gammelnis. Han ligger på en bunke visne laurbær og snorkbobler. Ivan
prøver at komme ud af det lange skæg, men jo mere han prøver at
komme fri, jo mere fanget bliver han. Som en flue i et
edderkoppespind.
”Hvad sker der?!”, kommer det forvirret fra enden af skægget. Gammelnis er den ældste nisse
i hele Julelund. Han er meget vis og har altid et godt råd i nissehuen.
Gammelnis må være vant til, at alle mulige ting vikler sig ind i det lange skæg. Han binder
hurtigt og rutineret Ivan fri. Ivan spørger Gammelnis, om han må låne Julestjernen. Han
fortæller, hvad han skal bruge den til.
Det vil Gammelnis ikke. ”Jeg har fundet den som ung gårdnisse for mere end 1000 år siden,
og jeg har aldrig nogensinde lånt den ud til nogen. Den er desuden en god papirvægt.”, siger
han stædigt med hænderne lagt over kors. Ivan tigger og beder Gammelnis. Men den gamle
nisse er stædig. Ivan tænker og tænker. Han får øje på den visne bunke laurbærblade, som
ligger ovre i hjørnet. ”Hvad nu hvis jeg skaffer nogle friske og bløde laurbær til dig?”,
foreslår Ivan desperat. Gammelnis løsner sine korslagte arme. Han elsker at få friske
laurbær.

”Ok, hvis du kan skaffe nogle gode blade, så har vi en aftale”. Gammelnis rækker sin hånd hen
mod Ivan. Ivan ryster ivrigt og taknemmeligt i hans højre hånd. Han kravler hurtigt ned ad
egetræet.
De bedste laurbær findes i Den magiske Granskov. Ivan har boet i Den magiske Granskov som
barn. Der er meget langt ud til skoven. For langt til at en nisse kan gå dertil, så Ivan tager
sin slæde. Slæden er fastspændt til hans gamle ven, geden Brombær. Brombær er en gammel
ged. Han er ikke den hurtigste, men til gengæld er han den langsomste. Det tager hele dagen
at komme frem til Den magiske Granskov. Men turen er smuk.
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Gammelnis
Hvad bliver Ivan viklet ind i på vejen op i træet? Han bliver viklet ind i Gammelnis’ ...

Hvad er altid grønt på det gamle egetræ? Det er ...

Hvor ligger det gamle egetræ? Det ligger i Den magiske ...

Hvad lyser kraftigt på himlen i Ivans drøm? Det gør en ...

Ivan bliver viklet ind i noget ...
og
Hvem bor i det gamle egetræ?

Hvad siger Gammelnis, at Julestjernen er god som?

Hvad var Gammelnis i gamle dage? Han var en ...

Hvad vil Ivan hente til Gammelnis i Den magiske Granskov?

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Jærven Gumle
Skoven ligner et eventyr. Sneen ligger urørt og glimter i den høje sol. Der er ro og fred, men
alligevel er Ivan meget bange. Han skal nemlig et sted hen, hvor nisser ikke bør være. Ikke
engang ”De Røde Sokker” tør at komme der. De flotteste laurbærbuske gror kun i Gumles
terriotium. Gumle er en gammel jærv. Selv de fæleste rovdyr er bange for ham, for han er den
fæleste af dem alle. Han er altid på jagt. Geden Brombær stopper op og er ikke villig til at
følge med mere. Ivan tager sækken, som han skal bære laurbærbladene i, og vandrer mod
buskene. Hans øjne og ører er fokuserede på lyde og bevægelser. Der er roligt. Ikke så meget
som lyden af en listende skovmus kan opfanges. En lysstråle lyser på en stor laurbærbusk
foran den årvågne assistentnisse.
Ivan skynder sig at åbne sækken og går i gang med at høste bladene så hurtigt, han kan. Der
går ikke længe, før han har nok laurbær til, at Gammelnis kan hvile i flere måneder. Da Ivan
er ved at føle sig færdig, vågner hele hans nissesystem pludselig op, da jorden begynder at
ryste. Sneen under ham begynder at rumle og den lille nisse bliver løftet op i luften, før han
kan nå at reagere. Det sne, der før var under ham, drysser ned og en sort pels kommer til
syne. Det er jærven Gumle, som har sovet under sneen. Han er enorm. Han må veje mindst 50
kg. Gumle har rejst sig efter sin lur, og nu går det op for Ivan, at han står oven på det
glubske rovdyr. Det lader dog ikke til, at Gumle har bemærket Ivan på sin ryg.
Den gamle jærv går langsomt fremad. Hans poter er tykke
og kraftige. Hans kløer er som knive. Ivan står musestille
på to ben og bruger al sin energi på at gøre sig
ubemærket. Ivan ved, at han er nødt til at springe ned og
snige sig væk.
Der er overraskende langt ned, men han lander mirakuløst
stille på fødderne. Da Ivan lander på jorden, taber han
sækken med blade. Ivan står bomstille.
Selvom sækken ikke rasler særlig meget, er det nok for jærvens skarpe hørelse. Et par sorte
øjne låser et blodtørstigt blik fast på Ivan. Gumle svinger sin enorme pote ud efter ham. Han
undviger i sidste sekund. Men sækken er ikke så heldig. Den bliver revet i stykker, så
hundredvis af laurbærblade danser i vinden. Ivan er en gammel skovnisse. Han har været i
stand til at løbe på dyb sne, siden han var lille. Men det er ingen fordel i forhold til Gumles
brede poter, der er som snesko. Trods sin store størrelse, løber bæstet ubesværet over den
bløde sne. Ivan løber alt, hvad han kan. Han kan mærke jærvens varme åndedræt i nakken.
Han løber mod et højt grantræ. Ivan piler op i træet som et rødt egern. Ivan når toppen.
Forpustet ser han ned på Gumle, som ser rasende op på ham. Til Ivans store skræk begynder
Gumle at kravle målrettet op ad træet. Der er ikke nogen træer tæt nok på, som han kan
springe over til. Der er for langt ned til at han kan springe. Jærven kravler ikke hurtigt, men
Ivan er fanget. Gumles mund fråder sultent. Den blotter sine store tænder.
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Jærven Gumle
Hvilket dyr er Gumle?

Hvad skal Ivan hente i skoven?

Hvad lyser på en stor laurbærbusk? Det gør en ...

Hvad begynder at ryste under Ivan?

Hvad lander Ivan på, da han springer ned? Han lander på sine ...

Før Ivan blev assistentnisse, boede han i skoven og var en ...

Hvad løber Ivan op i, for at flygte frajærven? Han løber op i et ...

Gumles klør er skarpe som ...

Hvad kan Ivan mærke i nakken, da han løber? Han kan mærke jærvens varme ...

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Testen
Jærven løfter sin pote. Kløerne er klar til at flå Ivan midt over. Ivan gør sig instinktivt
klar til at springe, selvom han nok ikke vil overleve. ”Det er bedre end at blive flået
levende”, tænker han. Pludselig hører de begge en klokke, som giver genlyd i skoven: ”Ding,
ding, ding”..
Jærven klatrer ivrigt ned af træet, da den opfanger lyden. Ved bunden af træet står
Gammelnis med en klokke i hånden. Jærven løber ned til ham og lægger sig på maven som en
lille hundehvalp. Gammelnis giver Gumle en rå flæskesteg. Ivan ånder lettet op. Da han
kommer ned fra træet, er han meget forvirret.
”Det var meget modigt og meget dumt”, siger Gammelnis. ”Jeg forstår ingenting af, hvad der
foregår?”, svarer Ivan forvirret. ”Det hele var en test. Jeg ville se, om du havde modet. De
fleste nisser havde aldrig gjort det, du lige har gjort. Du har fortjent den her”, siger
Gammelnis. Ivan får julestjernen i sin hånd. Gammelnis fortæller, at han fandt Gumle, da han
var en lille efterladt hvalp. Han passede på ham, og nu passer Gumle på hans laurbærblade.
”Jamen jeg har jo ikke givet dig laurbærrene?”, siger Ivan skuffet. ”Nååh jah... Jeg plukkede
en sæk til mig selv, mens du flygtede fra Gumle”, griner Gammelnis. Ivan takker Gammelnis for
julestjernen. Geden Brombær transporterer dem begge langsomt tilbage til Julelund. Under
hele turen fortæller Gammelnis historier om de gode gamle dage. Ivan får ikke et ord indført.
Gamle nisser kan snakke flere dage, hvis de får lov. Når man har levet i mere end 1000 år,
så har man meget at fortælle.
Senere den dag tager Ivan tilbage til opfindernissen Søren. Søren bliver meget glad og
fascineret, da Ivan giver ham julestjernen. Han skal lige udføre nogle prøver og forskellige
test, før Ivan kunne bruge transportmaskinen. Det vil nok tage en dag. På vej ud af
værkstedet kigger Ivan på de forskellige opfindelser. Han er især imponeret over keminissen
Jung Bing-Bang, som har opfundet en automatisk
farvepistol. Den kan skyde med alle farver. Der er mange
opfindelser i opfindernes værksted. Opfindernissen Hanzi
Grütenskechen, som tidligere har fremstillet biler i Tyskland
og er mester i mekanik og robotter, har opfundet en ny
mekanisk oprydningsbamse. Den kan både gøre rent og rydde
op. Han har også lavet en dinosaur, som kan synge fjorten
sange på 116 forskellige sprog og en frisørdukke, som kan
gro nyt hår ud, hver gang det gamle bliver klippet af.
Efter mange gode og lærerige timer i opfindernes værksted
tager Ivan hjem. Han lægger sig træt og udmattet på sin
seng. I morgen skal han rejse.
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Testen
Hvem ringer med klokken?

Hvad er Ivan, da han kommer ned fra træet?

Hvad giver Gammelnis til Gumle, da den kommer ned fra træet? En rå ...

Hvad får Ivan i hånden af Gammelnis? Han får ...

Hvad ringer Gammelnis med, for at få Gumle ned? Han ringer med en ...

Hvor har Hanzi tidligere lavet biler? Det har han i ...

Hvad har Jung Bing-Bang opfundet? Han har opfundet en automatisk ...

Hvad har Hanzi opfundet, som kan gro hår ud, når man klipper det?

Hvad kan synge fjorten sange på 116 sprog? Det er en grøn...

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Afskeden
Ivan er på vej mod Søren og transportmaskinen, da en tanke strejfer ham. Han har jo ikke
fået Julemandens accept. Krampus er jo den mest frygtede og forhadte person i hele
Julelund. Det kræver Julemandens støtte. Hvis han kommer tilbage med Krampus og
Julemanden afviser ham, har det hele været til ingen verdens nytte.
Den første Ivan møder ved Julemandens bjælkehytte er Julemor. Hun sidder på en trebenet
skammel ude foran huset. Hun er ved at stramme nogle møtrikker på sin snescooter. Hun har
olie i hele ansigtet. Snescooteren er mørkeblå med orange flammer på siden. Julemor er god
til at lave ting. Ivan ved, at hun har fikset flere maskiner nede i gaveværkstedet. Ivan hilser
og går ind. Han bliver glad for at se Julemanden, som virker til at have fået det bedre.
Selvom det ene ben er begravet i gips, er han i gang med at gøre et badeværelse rent. Der er
mange sjove tegninger og beskeder på gipsen. Hans hoved er bundet ind i bandage.
Julemanden giver Ivan et venskabeligt Julekram.

Julemanden ser på Ivan med sine varme, små øjne.
”Har du fundet Krampus?”, spørger han. Ivan
bliver forvirret. Hvordan ved Julemanden det?
”Du er kommet for at få min accept ikke sandt?”
siger Julemanden.
Ivan nikker nervøst. Julemanden løfter sin store
hånd. Ivan er bange for, at Julemanden skal løfte
ham op og smide ham ud. Hans hånd er så stor som
en stegepande. Måske vil han blive bortvist for
evigt og ende med at blive en sulten gårdnisse i
Serbien.
Ivan bliver lettet, da den store håndflade blidt lader sig falde på hans nissehue.
”Selvfølgelig har du min accept”, siger Julemanden. Et varmt smil breder sig bag det hvide
skæg. ”Vi må gøre, hvad vi kan, for at redde julen.”.

Ivan fortæller Julemanden om alt det, han har oplevet. De hygger sig gevaldigt, det har
føltes som en evighed siden sidst. Tiden flyver af sted. Ivan får pludseligt meget travlt.
Da han er på vej ud fra Julemandens store bjælkehytte, stopper Julemanden ham. Han har en
lille rød pakke i hånden. Pakken er indbundet med et glimtende grønt bånd. ”Min mor gav mig
den her pakke for flere hundrede år siden. Det er et julemirakel. Det er den fineste og mest
magtfulde magi, der findes”. Julemanden insisterer på, at Ivan skal have den specielle gave.
Ivan har travlt, han skal afsted mod Stormsten, inden solen går ned. Julemor tilbyder ham
et lift på sin snescooter. De brager igennem Julelunds gader. Hans julehjerte sidder langt
oppe i halsen, mens julemor drøner lige gennem en kæmpe snedrive.
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Afskeden
Hvad er julemor ved at stramme møtrikker på? Hun strammer møtrikker på sin ...

Hvad har Julemanden sit ene ben bundet ind i?

Hvad er Julemanden ved at gøre rent? Det ene ..,

Julemandens hånd er lige så stor som en ...

Hvad er der på siden af julemors snescooter? Der er orange ...

Hvor lander Julemandens hånd? Den falder blidt på Ivans ...

Hvad er der i den lille pakke fra Julemanden? Der er et ...

Hvad drøner julemor og Ivan lige igennem på snescooteren? De drøner gennem en ...

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Den hemmelige portal
Nisserne i Julelund skriger i høje skingre toner, da Julemor og Ivan brager gennem en
grønkålsbod på torvet, så de grønne blade eksploderer saftigt ud over det hele. Ivan klamrer
sig ind til Julemor. Han ånder lettet op, da snescooterens dæmoniske brummen ophører.
Endelig er de fremme ved Sørens værksted.
Opfindernissen er blevet færdig med sine tests på julestjernen. Maskinen står klar. Det ligner
et menneskeskab. Skabet er hvidt som en snebold. På siden er der lamper, som blinker med
røde og grønne lys. På toppen sidder julestjernen tilkoblet nogle ledninger.
Ivan går usikkert ind i maskinen. Søren indtaster koordinaterne på en lille skærm. Maskinen
laver en susende lyd. Rummet begynder at dreje mere og mere rundt, indtil alle farver bliver
til en utydelig masse. Ivan bliver dårlig. Han kan mærke, at morgenmaden snart vil blive
påtrængende. Der lyder et brag. Et skarpt lys blænder hans øjne.
Da synet bliver stabiliseret, kan han konstatere, at han ikke længere befinder sig i Julelund
men i en stor skov. Skoven er tæt bevokset med grantræer. Mellem grantræerne står enkelte
hvide birketræer blottede uden deres blade. Hans spidse nisseører opfanger lyden af en lille
flod, som slanger sig blidt mellem nogle store sten. Det er meget smukt, men han kan ikke se
Stormsten.
Ivan får øje på en underlig skabning. Et magisk væsen.
Væsnet har overkrop som en mand og underkrop som en ged.
Ivan ved godt, hvad det er. Det er en satyr. Satyrens ben
er dækket af en mørkegrå pels. Ud af hovedet stikker to
hvide horn, og for enden af benene er der to hove. Satyren
er iført fængselsvagtuniform og reflekterende solbriller. Den
spiser nogle bregner og har ikke bemærket Ivan, der gemmer
sig bag et træ.
”Så er frokostpausen slut Frede!”, råber en stemme. Ivan
kan ikke se, hvor stemmen kommer fra. Satyren går gennem
to identiske træstammer. Han forsvinder. Det går op for
Ivan, at der er en usynlig, magisk portal mellem de to
træstammer. Han kender til magiske portaler. De har en i
Julelund, men den virker ikke mere. Ivan går langsomt mod
portalen. Han stikker først armene gennem portalen. Det
føles som at stikke hænderne i en lun skål risengrød. Det er
lidt slimet, men også lidt rart. Ivan samler sit mod. Han
tæller til tre, og med sin krop han gør et hop. På et
splitsekund står han et helt andet sted. Han står i et trist
venteværelse.
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Den hemmelige portal
Hvad ligner maskinen? Den ligner et ...

Hvad sidder der på siden af maskinen, som lyser i røde og grønne farver?

Hvad er julestjernen tilkoblet i toppen? Den er tilkoblet nogle ...

Hvad brager julemor og Ivan igennem på torvet? De brager lige gennem en ...

Hvad indtaster Søren på skærmen? Han indtaster ...

Hvad kan Ivan høre, der løber blidt mellem nogle store sten? Det er en lille ...

Væsnet har overkrop som en mand men underkrop som en ...

Hvad kalder man sådan et væsen?

Hvad har satyren for enden af benene? Der er to ...

Hvad spiser satyren, da Ivan ser ham? Han spiser ...
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Stormsten
I venteværelset er gulvet lavet af grå beton. Alle væggene er mintgrønne. Rundt omkring er
der stålhårde klapstole. Værelset virker sjælløst. Det er meget uvant for en nisse at stå i
sådan et trist lokale. Ivan føler sig meget lille. Han er ikke vant til, at alting er i
menneskestørrelse. I Julemandens hus er der i det mindste nissemøbler, så hans gæster har
noget at sidde på. Men her er alting for stort til en lille nisse.
For enden af rummet sidder endnu et underligt væsen ved et skrivebord. Den har en
menneskekrop, men hovedet er som en guldfisk. Væsnet er iført en løs, hvid skjorte. Ved
siden af fiskemanden med den hvide skjorte er der en ståldør.
Ivan går op til skrivebordet og rømmer sig. Synet af Ivan får guldfiskens gæller til at klappe
sammen. Den er åbenbart ikke vant til at se nisser på daglig basis. Fisken kan ikke tale. Det
lyder som om, den er ved at drukne, når den prøver. Den giver Ivan en formular, han skal
udfylde. På formularen skal han beskrive, hvorfor han er kommet. Ivan skriver, at han er
kommet på vegne af Julemanden for at hente Krampus. Ivan har Julemandens stempel på sig
og stempler papiret. Ivan håber, at det er nok til at få Krampus løsladt. Julemanden er en
stor kanon i den magiske verden. Assistentnissen afleverer papiret til guldfiskemanden, der
peger på en stol i venteværelset. Ivan forstår, at han skal vente. Han sætter sig i en af de
hårde klapstole. Han venter og venter. Han prøver at sove, men det kan han ikke.
Endelig kommer der hule metalliske lyde fra ståldøren. Ivan ser spændt til, da den store,
tunge dør langsomt åbner sig. Det er Frede, satyren fra tidligere. Frede fortæller, at Ivan er
blevet godkendt til at mødes med forstanderen af Stormsten.
Stormsten består af mange fængselsceller. Cellerne består hver af fire vægge af ubrydeligt,
magisk glas. Ivan nærstuderer cellerne, de går forbi. Han leder efter Krampus. Det er
spændende og lidt skræmmende. Der er en celle med nogle bananer. Det er nemlig nogle hårde
bananer. De hårde bananer er frygtet i hele den magiske verden. De har haft en længere
bandekrig med den rivaliserende gruppe ”De sure citroner”.
Der er også celler med de klassiske monstre. De går forbi en celle med en varulv, som sidder
og renser sine tænder med tandtråd. Ved siden af varulven er der en celle med to vampyrer,
der har røvet en blodbank. Ivan bliver mest overrasket over at se tandfeen. Hun har solgt
børnetænder på det sorte marked. Det var åbenbart ikke en god forretning at give penge
væk til små børn. Satyren og nissen fortsætter op ad en lang trappe. For enden når de en
stor mahognidør. Der er et fint guldskilt på døren med indgraveret tekst. Der står:

Fængselsinspektør Sukkerlyn.
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Stormsten
Hvad står der rundt omkring i venteværelset? Det står stålhårde ...

Væsnet ved skrivebordet har hoved som en ...

Hvad er malet mintgrønt i venteværelset? Det er alle ...

Hvad er gulvet i venteværelset lavet af?

Hvilke hårde frugter sidder i den ene celle?

Hvem er Ivan mest overrasket over at se i en fængselscelle?

Cellernes vægge er bygget af ubrydeligt magisk ...

Hvem renser sine tænder med tandtråd? Det gør en ...

Hvilket navn står der på det fine guldskilt? Der står Fængselsinspektør ...

Hvor har tandfeen solgt børnetænderne? Det har hun på det ...
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Hvor er Krampus?
Døren åbner sig. Ivan bliver overrasket, da
han ser, at fængselsinspektøren er en hvid
enhjørning med regnbuefarvet manke. Den er
iført et gråt, løstsiddende jakkesæt og
kantede grå briller. Dens horn er hvidt og
snor sig. ”Hej Ivan. Jeg har lige ringet til
Julemanden, og han har forklaret det hele.”,
siger Sukkerlyn. ”Men vi har et problem!”.
Enhjørningens horn rødmer. Han ser flov ud.
Ivan ser underligt på enhjørningen. ”Hvad
mener du præcist, når du siger problem?”,
spørger Ivan. ”Ja, altså Krampus var ikke sin
celle ved morgenrutinen. Han er flygtet.”,
beklager enhjørningen, ”det er aldrig sket
før!”.

Ivan kan ikke tro sine spidse ører. Sukkerlyn fortæller, at der går rygter om, at Krampus har
en hemmelig base, som han muligvis er flygtet til. Enhjørningen vil gerne hjælpe Ivan med at
finde Krampus’ hemmelige placering. Sukkerlyn fører Ivan gennem fængslet. Til sidst ender
vejen blindt ved en stor, tyk stenmur. Inspektøren tager en lysende magisk nøgle frem fra sin
inderlomme. Den minder om julenøglen, den er bare større. Satyren fjerner en sten fra muren
og et nøglehul dukker op i det hulrum, som stenen har efterladt. Sukkerlyn sætter nøglen ind.
Da han drejer nøglen, bliver væggens overflade nærmest flydende. Nøglen har forvandlet
stenene til endnu en magisk portal.
Portalen fører ind i sektionen med de ekstra farlige fanger. Ivan går forbi en stor, behåret
skovtrold. Den går rundt med en snackvogn, som de andre fangere kan købe snotjuice, ristede
termitlarver og andre klamme ting fra. De ankommer til Krampus’ celle og gennemsøger den
grundigt. På håndvasken er der en tandpasta med spyfluer og en tube horncreme. Ivan går
søgende under sengen. Han undersøger hver eneste fjeder for spor. Han finder en indtørret
kakerlak og en halv pakke tyggegummi med svovlsmag. Der er intet brugbart. Da han kommer
ud, får Sukkerlyn øje på noget. ”Hvad er det, der er oven på din hue, Ivan?”, spørger han.
Ivan ved ikke, hvad inspektøren taler om, men da han kigger på sin hue, finder han et langt,
rødt hår. Det er ikke et nissehår, og det er i hvert fald ikke Ivans hår. Nisser har blødt og
fint hår. Det hår, som har siddet på huen, er stift og råt. ”Det er Rødes hår” konstaterer
Sukkerlyn.
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Hvor er Krampus?
Hvilken skabning er fængselsinspektøren?

Hvilken farve har enhjørningens manke? Den er...

Hvilken nøgle minder inspektørens lysende nøgle om?

Hvilket tøj har enhjørningen på? Et løstsiddende ...

Hvor ender vejen gennem fængslet? Den ender blindt ved en stor ...

Hvad bliver stenmuren til, når Sukkerlyn drejer nøglen rundt? Den bliver til en...

Hvem går rundt med snackvognen? Det gør en stor, behåret...

Hvor ligger tandpastaen med spyfluer? Den ligger på ...

Hvad ligger der mere på håndvasken? Der ligger en tube ...

Hvad sidder der på Ivans hue, da han kommer ud under sengen?

Tekst og illustrationer © opgaveskyen.dk

Røde
Inspektøren fortæller Ivan, at Krampus har en god ven i fængslet, der hedder Røde. De vil
afhøre Røde, for at finde ud af, om han ved, hvor Krampus’ hemmelige sted er. Ivan bliver
ledsaget hen til Rødes celle af Frede, som skal passe på ham i det farlige fængsel. Frede låser
af sikkerhedsmæssige årsager døren efter sig, da de træder ind i Rødes celle. Røde er en irsk
alf. Sukkerlyn har fortalt, at Røde er farlig. Han er den rigeste irske alf i verden, og han ejer
mere guld end alle andre irske alfer tilsammen.
Alfen er på størrelse med Ivan. Han sidder fastspændt
til en stol med et kraftigt, orange reb. I ansigtet har
han et ar, der strækker sig fra venstre øje til højre kind,
og et stort rødt skæg. Ivan bliver bange, da han ser
Røde. Alfer og nisser er nært beslægtede, men den her
alf virker ikke som en nisse. Nisser er muntre væsner,
der synger og spiser slik. Alfen er langt fra munter, han
er gnaven. Hans tænder er sammenbidte, og han knurrer
irriteret. Ivan spørger, om alfen ved, hvor den hemmelige
base er? ”Jeg tåler ække med Nøsser!”, svarer Røde. Han
har en tyk accent, så det er svært at forstå ham. Der
er en dårlig stemning i lokalet. Det er Ivan fra Julelund
ikke var vant til. Han begynder at se sig omkring i Rødes
celle. Cellen er lige så stor som de andre celler, selvom
Røde er meget mindre, så han kan have mange ting
derinde. For en alf er det størrelsen på en luksusvilla.
Der er endda plads til et lille fitnissecenter i hjørnet,
som består af et hamsterhjul og hjemmelavede
håndvægte.
Vægtene er lavet af to store møtrikker, som er spændt fast til en tyk skrue. Der er et
skrivebord med en fjerpen lavet af fjeren fra en kolibri. På en sandfarvet opslagstavle
hænger der breve og billeder i grønne knappenåle. Ivan rejser sig og går over mod tavlen. Idet
Ivan nærmer sig tavlen, begynder alfen arrigt at rokke og vride sig i rebet.
”Frede! Ståp dæn forbandete nøsse! Han må ække lese brevet!”, råber Røde arrigt.
Ivan når at opfange en skygge i øjenkrogen. Det er en stor, behåret hånd. Satyrvagten griber
ud efter Ivan, men han når lige at hoppe til siden, så satyrens fingerspidser kun snitter
kvasten på hans hue. Ivan løber mod udgangen, men må indse, at han er fanget, da døren er
låst. ”Nå lillø nøssemand, nu tær vi grødskeen i dæn andøn hånd!”, siger den irske alf, som nu
står lige bag ved ham. Frede har spændt ham fri, og de to er åbenbart på samme hold,
skurkeholdet.
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Røde
Hvad hedder Krampus’ gode ven i fængslet?

Røde er ikke glad, men han virker ...

Hvad har Røde, som strækker sig hen over ansigtet? Han har et ...

Hvilken farve har rebet, som røde er bundet fast med?

Hvilken farve har knappenålene på opslagstavlen? De er ...

Hvad står der på skrivebordet, som er lavet af en fjer fra en kolibri?

Hvad hænger brevene og billederne på? De hænger på en ...

Hvad har Røde sat på skruen for at lave håndvægten? To store ...

Hvem har spændt Røde fri?

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Regnbuestrålen
Frede og Røde nærmer sig med onde blikke. Ivan er
bange. Han prøver at undslippe, men Frede griber fat i
Ivan og løfter ham op i luften. Hans stramme greb gør,
at Ivans ansigt bliver rødere end Rudolfs næse. Ivan
kan ikke trække vejret.
Mens Frede holder Ivan fast, begynder den lille alf at
tale: ”Jeg hater Julæn. Dengang jag var en ung alfling,
ønskæde jæj mæj en træfløjte af Julæmanden. Mæn jeg fik
ingæn fløjte. År på år var dæt dæt sammæ. Ingen fløjte
til lille Røde. Kun kul. Jeg har hadet Julæn lige sidøn.
Jeg har svoret hævn, over alle nøsser og Julæmanden
lige siden dengang. Dæt var dærfor jeg hjalp Krampus
mæd at fløgte, så han ku udelække Julæn”.
Ivans syn er sløret. Det sidste han ser er de gule tænder, som bliver afsløret af Rødes
smørrede smil. Men det smørrede smil forsvinder som mandlen i en skål risalamande, da
celledøren blæser op. Ind kommer en regnbuefarvet stråle, som indkapsler de to skurke i en
slags tyggegummibobbel. Ivan er reddet. Sukkerlyn træder ind i lokalet med nogle vagter.
Enhjørningens horn gløder af energi. Det var ham, der lavede strålen. Vagterne kommer ind
og får styr på situationen.
Efter episoden tilstår Frede. Han har fået guld af Røde for at hjælpe Krampus med at
flygte. Frede fortæller, at det skete den dag Ivan ankom.
Ivan og Sukkerlyn gennemgår papirerne på opslagstavlen, men der er ingen spor af Krampus.
Sukkerlyns hove kommer fumlende til at vælte tavlen på gulvet. På væggen bag tavlen hænger
en seddel. Det er en seddel fra Krampus. På sedlen står hele Krampus’ flugtplan. Han har
også skrevet destinationen til sin hemmelige ø. Alt, hvad de skal bruge, er på den seddel.
Ivan takker Sukkerlyn for hjælpen, og løber ud af Stormsten til skoven. Han finder
transportmaskinen, som er gemt væk blandt nogle blade. En stor Elg står og græsser ved
siden af. Den spiser ubemærket noget dugfriskt græs.
Han sætter sig ind i maskinen og indtaster destinationen. Han trykker på en grøn knap, og
maskinen begynder at snurre og lyse. Maskinen virker vildere end før. Ivan bliver meget
svimmel. Et hvidt lys blænder ham. Smukke farver passerer, som om han dykker i nordlys. Der
lyder et brag. Ivan bliver kastet ud af maskinen med små flammer i kvasten. Hans ansigt
lander i noget underligt. Det er varmt men også støvet som groft kanelsukker. Det ligner en
masse bittesmå sten. Ivan kan ikke tro sine egne øjne.
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Regnbuestrålen
Frede og røde nærmer sig med onde ...

Hvad har Røde ønsket sig hvert år til jul?

Hvad har Frede fået for at hjælpe Røde og Krampus?

Hvad er der på sedlen, der hænger bag ved tavlen? Der er hele Krampus’ ...

Hvem er sedlen bag ved tavlen fra? Den er fra ...

Hvad har Ivan gemt transportmaskinen bag? Den er gemt bag nogle ...

Hvad står og græsser ved siden af transportmaskinen i skoven? Det gør en ...

Ivan lander i noget varmt og støvet, der ligner bitte små ...

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Genforeningen
Ivan kigger på transportmaskinen. Den er ødelagt. Sort røg rejser sig opgivende og udmattet
fra den skabslignende maskine. Ivan ser sig omkring. Han er på en strand. Han har aldrig
været på en strand før. Den lille assistentnisse har læst om dem i bøger og hørt om dem fra
skibsnisser, men ord kan ikke beskrive, hvor smuk den her strand er. Sandet er som marmor.
Hele stranden er omkranset af smukke klipper. Vandet er skinnende og klart som en ædelsten.
Da Ivan stopper op og nyder synet af havet, kommer han i tanke om, at han skal finde
Krampus. Han går langs stranden. Den virker uendelig, og den er meget varm. Himlen er blå,
og solen er skarp. Ivan er ikke vant til så høje temperaturer. Han sveder som en julegås i en
ovn. Han er træt og udmattet, da han opdager noget. Det er en lille hytte, som er lavet af
bambus og palmeblade. Ivan kan ikke tro sine egne øjne. Ved siden af hytten står der en
hængekøje. Nogen daser i hængekøjen. Det ligner Krampus. Han svinger i hængekøjen uden
nogen bekymring. Hans lange ranglede ben stikker ud over siden. Ivan nærmer sig forsigtigt,
men det er svært at gå i sandet. Det er slet ikke ligesom sne. Hvert skridt føles tungt og
kluntet. Han kan mærke sandet kilde ham i næsen. ”Atjuu!”. Ivan nyser, så det giver genlyd
langs klipperne.
Et hoved med spidse horn rejser sig søgende fra hængekøjen. Ivan har nu øjenkontakt med
Krampus, som stirrer overrasket på den lille assistentnisse. Krampus rejser sig og går hen
mod Ivan. Den lille nisse prøver at løbe, men han er ikke vant til løst sand, så han falder
klodset. Da han skal til at rejse sig, kan han mærke nogle lange spinkle fingre slange sig
omkring benet.
”Hvad laver sådan en irriterende nisse som dig her, Ivan?”, spørger Krampus irriteret. Hans
stemme er dyb og koger af foragt. Ivan tager mod til sig, mens han stirrer Krampus i øjnene.
”Julemanden har brækket benet, og du er den eneste som kan flyve kanen til jul. Uden dig vil
ingen børn få deres gaver juleaften.”, siger Ivan og betragter Krampus reaktion med hovedet
ned af. Krampus begynder at grine højt. ”Det er godt. Jeg hader børn, og jeg hader julen, og
jeg hader nisser! Krampus begynder at vandre ud i havet med Ivan.
”Ivan, ved du godt, at nisser ikke kan svømme i saltvand?”, vrisser Krampus og kaster Ivan
ud i vandet som en smutsten.
Ivan synker til bunden. Han kan ikke komme op. Strømmen skyller ham langs havbunden. Det
er forbi. Han har snart ikke mere luft. Assistentnissen har danset sin sidste støvledans og
spist sin sidste skål risengrød. Pludselig ser han noget lyse foran ham. Det er en rød pakke
med et grønt glimtende bånd. Det er den pakke, Julemanden har givet ham. Julemiraklet. Med
sine sidste kræfter løsner Ivan gavebåndet.
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Den lyseblå himmel bliver til i en sort og klar nattehimmel. En stråle af grønt nordlys
passerer lynhurtigt himlen. Nordlyset brager ned i det marmorhvide sand. Foran Krampus
står en person, han ikke har set i 500 år. Det er hans plejemor, Julefeen. Hun er omringet af
et gyldent skær, hendes hud er fin og hvid. Hendes lange grønne kjole svæver og bevæger sig
organisk. Synet af hende får tårerne frem i Krampus. Han kan mærke hadet løsner sig i hans
hjerte. Hun knipser med sin højre hånd, og op fra havet svæver Ivan livløst.

Krampus kaster sig på knæ foran feen. Tårerne triller ned fra hans kinder. ”Jeg har ikke
været god, kan du tilgive mig?”, bønfalder han hende. ”Det er aldrig for sent at være god min
dreng”. Julefeen og Krampus krammer inderligt, og det bliver klart for Krampus, hvad han må
gøre. Hans blik er atter kærligt og varmt. Julefeen knipser magisk, så et grønt nordlys
kommer frem. Mere husker Ivan ikke.
Ivan vågner op i en enorm seng. Han ligger hjemme hos Julemanden. Foran ham står Krampus
med et smil på læben. Han ser underlig ud. Han har fået et langt, hvidt skæg, og hans horn er
blevet mindre. Da Ivan kigger nærmere på ham, kan han se, at han også har fået
julemandsdragten på. Krampus beder om tilgivelse, og Ivan er ikke længe om at tilgive. Det er
det, nisser er allerbedst til.
Ivan og Krampus spiser derefter en stor julemiddag nede på Den gamle Julegås. Den gamle
Julegås er Julelunds lokale julerestaurant. Ivan er meget sulten ovenpå sin rejse. Alle
Julelunds nisser er kommet for at hylde Ivan. De både gisper og griner, da Ivan fortæller alle
om sit eventyr. Opfindernissen Søren er så stolt over, at hans maskine virkede. Gammelnis er
ikke ked af, at have mistet sin julestjerne, han har faktisk fire julestjerner mere derhjemme.
Døren til Den Gamle Julegås går op, og ind træder Julemanden. Ivan har et spørgsmål. Der er
noget, der nager ham. Han spørger, hvorfor Julemanden ikke bare selv har brugt julemiraklet
til at kurere sit ben med. Julemanden lægger sin store hånd på Ivans lille nisseskulder og
siger: ”Hvad er det sjove idet? Julen har været det samme i mange år, og jeg synes det er på
tide med lidt spænding. Krampus har været vred alt for længe, og jeg savnede ham. Tak fordi
du reddede julen Ivan, og tak fordi du reddede Krampus. Du har det største julehjerte, jeg
nogensinde har set”. Julemandens blå øjne har svært ved at holde tårerne tilbage.
Julemanden og Krampus snakker og hygger sig. De er begge glade for at være brødre igen. I
hele Julelund er der en fantastisk stemning. Ivan og de andre nisser danser den gamle
støvledans hele natten.
Et par dage senere bliver det juleaften. Julemanden har spurgt Ivan, om han vil være
assistent for Krampus i år. Den lille assistentnisse er dog stadig udmattet ovenpå sin rejse,
og desuden har han officielt ferie. Ivan er ikke med til at dele gaver ud den jul, men efter
sigende skulle det have været den bedste Jul nogensinde.
Da Julemanden går i seng juleaften, mangler han stadig svar på et spørgsmål: Hvor var
Krampus egentlig flygtet hen?
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Genforeningen
Hvad er der ved siden af hytten? Der er en ...

Hvem daser i hængekøjen?

Hvad bruger Ivan under vandet, da han er ved at drukne.

Hvem kommer frem, da Ivan bruger julemiraklet?

Hvor vågner Ivan op henne? Det gør han hos ...

Hvad spiser Ivan og Krampus på Julelunds lokale julerestaurant?

Hvem er kommet for at hylde Ivan? Det er alle Julelunds ...

Hvilken dans danser Ivan og alle de andre nisser hele natten?

Indsæt bogstaverne fra de røde kasser her i pakkerne. Skriv dem i samme rækkefølge som
spørgsmålene står i ovenover.
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Svarark til julekalenderen
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