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Inde midt i Nisseland ligger Den Forbudte Zone. I 
gamle dage straffede man alle nisser, som hadede 
julen, ved at sende dem ind i Den Forbudte Zone. 
Nu sender man dem i stedet hen på Instituttet For 
Asociale Nisser. 

De tre asociale nisser, IQ og BB og Funny, bliver 
indkaldt til møde hos Julemandens personlige 
assistent Frk. Morgenstjerne. Hun fortæller, at 
Julemanden er kommet til at tabe Den Magiske 
Gavesæk ned i Den Forbudte Zone under en 
testflyvning med sin kane. Hvis ikke Gavesækken 
bliver reddet ud af Zonen, må julen aflyses. Men 
hvis de tre julehadere klarer opgaven, så lover 
Julemanden dem, at de bagefter må lægge deres 
nissehuer og dermed ikke være rigtige nisser mere 
og rejse hvorhen de vil. 

IQ, BB og Funny siger ja til den farlige mission, og 
med på rejsen får de den store, stærke og super 
farlige nisse, Tyson. IQ får en fjernbetjening, som 
kun har én knap. Hvis hun trykker på den, går 
Tysons håndjern op, og så skal man helst ikke være i 
nærheden!

Inde i Zonen kommer nisserne frem til et stort bjerg, 
og pludselig bliver de omringet af Mig-du-dig’erne.  
 

Det er de nisser, som i gamle dage blev sendt ind i 
Zonen, fordi de hadede julen. De har skabt et lille 
samfund i junglen, hvor reglerne er helt anderledes 
end i Nisseland. Man må nemlig ikke gøre noget 
sammen. Man skal kun være sig selv, for når man er 
alene, er man stærk og ingen kan gøre én noget. 
Som en af Mig-du-dig’erne siger: ”Jeg er MIG og DU 
er DIG! Der er kun MIG-DU-DIG!” 

Da Mig-du-dig´erne tager nisserne med hen til 
deres boplads, stikker Tyson af. Han gemmer sig 
inde i junglen, hvor han møder Nissen Gertrud. Hun 
giver ham æbler, som han er vild med, og siger, at 
han skal følge med. Tyson er lidt forvirret men går 
alligevel med hende.

Mig-du-dig´erne afholder en stor ceremoni, hvor IQ, 
BB og Funny får udskiftet deres røde nissehuer med 
sorte huer. Fra nu af må de ikke længere give noget 
til andre eller være venner med nogen, og de skal 
glemme deres navne. De er nu blevet Mig-du-dig’ere 
og skal leve efter deres regler.

Efter ceremonien opdager nisserne Den Magiske 
Gavesæk i et hjørne af bopladsen, og de beslutter, 
at de hurtigst muligt skal snuppe den og tage 
tilbage til Nisseland.

Nissepatruljen 

DVD og CD med ”Skovens Dronning” og CD med ”Nissepatruljen”
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Samme nat bliver IQ, BB og Funny vækket af Gertrud 
og Tyson. Gertrud fortæller, at det for længe siden 
var hende, der var Julemandens personlige assistent. 
Men Frk. Morgenstjerne sørgede for, at hun blev 
fyret og sendt ind i Den Forbudte Zone, så Frk. 
Morgenstjerne kunne overtage hendes job. 

Det forstår Funny ikke helt, for hvorfor har Frk. 
Morgenstjerne så sendt dem ind i Zonen for at finde 
Gavesækken og hjælpe Julemanden? 

IQ har nu gennemskuet Frk. Morgenstjernes 
onde plan: Hun har slet ikke sendt dem af sted 
for at hjælpe Julemanden! Hendes plan har hele 
tiden været, at deres mission skal mislykkes, så 
Julemanden kan få skylden for fiaskoen og Frk. 
Morgenstjerne kan overtage hans job og blive den 
nye Julemand!

Da nisserne snupper Gavesækken, kommer de til 
at vække alle Mig-du-dig´erne. Nissernes mission er 
afsløret, og Mig-du-dig´erne vil straffe dem. Men i 
det samme lyder et kæmpe brag oppe fra bjerget. 
Bjerget er i virkeligheden en vulkan, som nu er gået 
i udbrud. Mig-du-dig´erne vil ofre de fire unge nisser 
til bjerget for at formilde bjerget. Men IQ overtaler 
dem i stedet til at afgøre deres skæbne med en 
dansedyst. 

Mig-du-dig´ernes dansere er helt fantastiske, og 
da ingen af nisserne danser særlig godt, er alt 
tabt. Men så griber Tyson fjernbetjeningen til 
håndjernene og beder IQ om at befri ham. Alle 
trækker sig væk fra Tyson, da håndjernene går op, 
men til alles overraskelse begynder muskelbundtet 
at danse. Det viser sig, at Tyson er en formidabel 
danser, og nisserne vinder dansedysten.

IQ får en idé: Det magiske ved Gavesækken er jo, 
at ligegyldigt hvor meget man putter i den, kan 
der altid være mere, og den bliver aldrig tung. Så 
da alle er kravlet ned i sækken, tager Tyson den på 
skulderen og løber lynhurtigt ud af Zonen, sekunder 
før vulkanen eksploderer med et gigantisk brag.

På et pressemøde i Nisseland bekendtgør Frk. 
Morgenstjerne, at tre modige, unge nisser er døde 
under en farlig mission til Den Forbudte Zone, hvor 
de forsøgte at redde Gavesækken. Da det hele er 
Julemandens skyld, er han ikke længere Julemand. 

I det samme kommer nisserne og Mig-du-dig´erne 
tilbage. De afslører Frk. Morgenstjernes onde plan 
og redder julen. Nu kan Julemanden igen fylde Den 
Magiske Gavesæk og dele gaver ud til alle børn og 
barnlige sjæle.

Køb dem og andre eventyrlige udgivelser i salgsboden her i Glassalen!  


