
Dag 24
-Men snälla Kissen vad är det? Knut

 vaknar med ett ryck av att katten 

jamar som aldrig förr. 

-Snälla Kissen vad är det? säger e
n sömndrucken Knut. Han kliar sig i ögo

nen och 

försöker höra var de bullrande ljude
t kommer ifrån. 

Nu hör han det igen! Bank bank.. V
ar det dörren? vem kan det vara så här tidigt på 

julaftonsmorgon? Klara.. vem annars! 

-Klara.. jag är inte.. ropar Knut sam
tidigt som han öppnar dörren och blir 

stående helt paralyserad.

-Nä men.. det var inte.. du är inte..

-Klara, svarar Tometefar med ett bullrande skratt. 

-Nä precis, säger Knut och rodnar. -
Du är inte Klara och jag är inte klar 

säger han och suckar. 

-Jo du, min vän, det tror jag allt du är, säge
r Tomtefar och räcker över någonting so

m 

liknar de paket som Knut letat efter tidigare. 

-Hussein Mohabi, Fröstigen 55 B, Frösundaby, l
äser Knut andaktsfullt. 

-Ja, Knut du har verkligen varit till
 stor hjälp, säger Tomtefar när han några minuter 

senare slår sig ner i fåtöljen framför Knuts brasa. 

-Jag.. jag... stammar Knut. Han kan fortfarande inte 
förstå att det är över, att han 

faktiskt har lyckats och att självas
te Tomtefar nu sitter i hans hus. I hans

 fåtölj med 

hans katt i knät. 

Efter en lång stund och fler kopp
ar varm choklad reser sig plötsligt Tomtefar. 

-Nä, nu måste jag nog ge mig av om jag ska hinna dela ut alla dina kla
ppar Knut. 

-Här är dom, säger Knut ansträngt medan han släpar en stor säck med paket bakom sig. 

-Stort tack till dig Knut! Det här 
ska jag aldrig glömma, säger Tomtefar och lastar den 

överfulla säcken på släden. 

-Inte jag heller, mumlar Knut och klappar renen Stjärna
 på mulen. 

-Farväl Knut och tack igen! ropar T
omtefar och plötsligt börjar släden sv

äva och lika 

plötsligt är den borta. Högt, högt
 upp i skyn!

-Hej då Tomtefar och tack! ropar Knut efter s
läden och vinkar till stjärnorna i de

n 

mörka natthimlen.

Där säger vi hej då till våra vänner 
Knut, Kissen och Klara! Och vem vet? 

Kanske ses vi igen?



Förberedelser: Kom igång:

Du behöver:

• Tex: “Jag önskar att alla barn får en vit jul och 
får åka pulka” 
 
“Jag önskar att alla är varma och mätta i 
magen på julen” 
 
“Jag önskar att det ska gå att åka skridskor 
utomhus i vinter”

• För er som vill, posta brevet till: 
 
Hands-On Science 
Att: TOMTEFAR 
Gårdsfogdevägen 18A 
168 67 Bromma 
 
Kanske får just er grupp svar från  
Tomtefar? 
 
GOD JUL!

• Papper
• Penna

Sist men inte minst, God Jul på er allesammans!

Utmaningen är att skriva en önskelista som inte 
innehåller saker och ting, utan riktiga önskningar 
och ideér.

Förklara för barnen hur uppgiften ska gå tillväga. 
Antingen skriver man tillsammans en gemensam 
önskelista eller var för sig.


