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På midsommerdagen et tilfældigt år i Smølfernes land, skal der være Smølfekagefest. 
Årets store nyhed er Kagesmølfens solbærkage, der ser ud til, at blive et kæmpe hit. Det 
bliver nat og Kagesmølfen bliver færdig med mesterværket og går i seng, meget 
forventningsfuld for den efterfølgende dag. På dette tidspunkt går Skæmtesmølfen i gang med 
sit sidste påfund: At stjæle mesterværket og gemme kagen i et hult træ i skoven. 

Dagen for den store kagefest oprinder, og der går ikke længe, inden kagetyveriet 
bliver opdaget.... Så er gode smølfer smølfede. Gammelsmølf sender alle smølferne ud for at 
lede efter den forsvundne kage - og vore smølfer (helte?) er tilfældigvis sammen. Vore helte 
vil hurtigt finde et solbær spor, der leder dem frem til Gargamel's hus, hvor alt kan ske. 
Gargamel er også i gang med at lave sig en solbærkage - han mangler bare en smølf, til at 
fuldende værket....

I mellemtiden "smugler" Skæmtesmølfen kagen tilbage til smølfernes landsby, 
Smølfernes Landsby. Her bliver han overrasket af Gammelsmølfen, der dog synes, at spøgen 
er ret sjov og han kalder derfor smølferne tilbage til landsbyen. Det er først på dette tidspunkt 
han finder ud af, at vore smølfer (helte?) ikke er blandt de andre smølfer. Efter at have ventet 
ca. 30 min. vil han iværksætte en større eftersøgning af de forsvundne smølfer (vore helte). 
Hvis vore smølfer (du ved sikkert allerede hvem!?!) allerede har klaret ærterne selv, vil de 
finde landsbyen fuldstændig tom, bortset fra solbærsmølfen (solbærkagen)! 

Når de andre smølfer (alle de andre, naturligvis) kommer tilbage fra "eftersøgningen", 
vil vore helte muligvis tage æren for fundet af kagen, men kagen smager jo godt og hvem 
gider så beskæftige sig med, hvem der fandt den? - og så er alle glade og synger: "Det er en 
Smølf, Smølf, Smølf, der gør Smølf, Smølf, Smølf!".
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Det er snart midSmølf og den store Smølfefest nærmer sig med hastige smølfer. I smølferiet i 
smølfernes landsby, Smølfernes Landsby, er Smølf ved at lægge den sidste smølf på smølfet, 
mens han smølfer: "Bare den nu smølfer smølf!"

SmølfQuest 2nd edition foregår i smølfernes verden. Systemet bygger på Chaosium´s Basic 
Roleplaying og er meget simpelt - også for nybegyndere. Som det kan læses ovenfor, er 
smølfernes sprog en vigtig ingrediens i SmølfQuest og der vil blive lagt stor vægt på, at 
spillerne taler smølfsk!!! 


