
16. Desember 
 

 
 
Pia og Pål tuslet sammen inn mot den knirkende vindeltrappen opp til Østfløyens tunge 
mørkegrønne dør. 
-Aiiiiii! 
Plutselig kjente Pia et stikk i magen. Hun la hendene sine på magen og strøk den lett. Hva 
er det den ville si henne nå? 
-Pål, vet du hva? Før vi går videre inn i Østfløyen må vi fylle opp kakeboksen, sa hun til 
Lillebroren som stirret litt mismodig på den skumle trappen. 
-Høh, tenker du bare på å spise du da, svarte han litt surt, men benyttet sjansen til en liten 
tur ned i det koselige varme og kakeduftende kjøkkenet igjen. 
I det han løp for å fylle kakeboksen hørte han Pia rope etter seg: 
-Neeeei, det er ikke jeg som vil spise. Magen min sier at vi kommer til å trenge kakene i 
Østfløyen! Ta med alle 7 sortene om du kan finneeeeee! 
  
Nede i kjøkkenet var dronningen og Madam Mimmi dypt konsentrerte. De sto innhyllet i tykk 
søt kakeduft og jobbet med en mystisk bitteliten kake.  De la ikke særlig merke til lille prins 
Pål som letet gjennom skuffer og skap og tok med seg det han kunne finne av Pepperkaker, 
Kakemenn, Sirupsnipper, Peppernøtter og Kromkaker. Han fyllte kakeboksen til randen, 
men stivner til da han plutselig hørte en stemme fra de klaprende tennene ilommen sin. 
  



– Skynd deg, gutt! Østfløyen venter! 
  
Pål kvapp til og stappet hånden ned i lommen og klemte tennene hardt sammen i det 
Madam Mimmi så mistenksom opp på han: 
- Hvav vav deth? sa hun mens hun stirret rett på Pål. 
Pål rettet på krona si, strøk panneluggen sin på plass og satte opp sitt mest uskyldige smil. 
Mens han sakte rygget ut døra fra kjøkkenet. 
-Hva var hva? Jeg hørte ingenting, jeg altså! Sa han så sukkersøtt som sirup 
  
Før Mimmi rakk å si noe mer eller de rampete tennene til Madammen gjorde mer for å 
avsløre han, snudde Pål og løp så raskt han bare kunne tilbake til Pia og Østfløyen. 
Mens han løp kjente han en lite stikk i magen: Dette var kanskje ikke en god gjerning? 
Skulle hans mage begynne og sende han beskjeder også nå? 
  
Pia med kakeboksen og Pål med tennene gikk hånd i hånd opp den knirkende trappen og 
dyttet hardt i den mørkegrønne døra. Den åpnet seg sakte mens det knaket og brakert 
Sakte slapp lyset inn i den mystiske østfløyen. Sammen gikk de inn. Det var mørkt  og luktet 
ikke godt, koselig og søte kaker her inne. Det luktet støvete, skummelt og innestengt. 
Når barnas øyne hadde vennet seg til det dunkle lyset ble de overasket over det de fikk se. 
Østfløyen var en lang, mørk gang. Langs gangen var det flere dører som alle var lukket. 
  
I enden av gangen kom det en liten lysstripe ut gjennom en liten sprekk i en av dørene som 
sto på gløtt. 
Det merkeligste av alt var at det ikke fantes en eneste farge så lang øyet kunne se. Alt var 
grått: Mørkegrått, lysegrått, gusjegrått og nesten svart, men ikke en eneste farge. 
  
- Der er en åpen dør, det er sikkert der den enøyde banDritten gjemmer seg, sier Pål og skal 
til å løpe nedover gangen til døren i enden, men Pia stoppet han. 
  
- Magen min vil at vi skal åpne den første døren, sa hun mens hun strøk på magen sin. 
Pål skulle til å protestere, men tenkte seg om. De skulle jo liksom gjøre gode gjerninger og 
det å starte en krangel med storesøster var vel ikke akkurat en god gjerning. Istedenfor tok 
han opp tennene fra lommen og spurte dem. 
-Hva er best? Løpe etter tyven gjennom den åpne døra eller gå inn en dør som bare er mørk 
og stengt? 
  
Det klapret og skranglet i gebisset. 
  
-Den som målet vil nå, den lange veien må gå, sa det før det klapret igjen og beit tennene 
sammen. 
  
-Men hva i alle dager betyr det, a? Pål og Pia spurte gebisset om en forklaring, men det bare 
beit tennene sammen og nektet å si noe mer. 
Dermed bestemte barna seg for å høre på magen til Pia og de åpnet forsiktig den første 
døren i den lange mørkegrå gangen. 



De dyttet forsiktig i døren og smatt innenfor. De sto tett sammen og knuget hverandres 
hender mens de hørte den gli sakte igjen bak dem. 
Rommet de hadde kommet inn i var bitte lite. 
Den eneste lyskilden var et lite skittent, rundt vindu høyt opp på veggen. Ellers var rommet 
tomt og nesten stille. Av og til kunne barna høre et mystisk sus over hodene sine og av og til 
kom en skygge flaksende forbi vinduet. 
  
Innestengt i det lille, grå rommet flakset en liten spurv. 
  
Pål, som kjente dyrene i skogen forsto med en gang at dette måtte være den lille 
spurveungen som forvant fra flokken sin i vår. Han tok en havrekjeks fra kakeboksen og 
nærmet seg sakte den lille, skremte skapningen. Han sto helt stille og ventet. Til slutt satt 
den lille fuglen seg på hånden hans og begynte å spise. Først svært forsiktig, men snart tar 
sulten over og den pjuskete spurven slukte både en og to havrekjeks før den satte seg rolig 
ned og tittet opp på Pål og Pia med svarte små triste øyne. 
-Jeg vil så gjerne ut i skogen igjen, jeg vil fly, se Gullskogen og kjenne luft under vingene 
mine. Jeg vil bade i den grønne fontene som aldri fryser og jeg vil hakke smuler under 
vinduskarmen på kjøkkenet der Dronningen børster av kakefjølene sine. 
-Vær så snill å slipp meg ut igjen, pep den stille. 
  
Hverken Pia eller Pål rakk opp til vinduet høyt der oppe under taket og det var ingenting de 
kunne klatre på for å komme seg høyere. 
Plutselig begynte gebisset å plystre, trillende toner som den lille spurven også begynte å 
synge med på. Pia og Pål gjorde så godt de kunne for å nynne med og snart strømmet det 
sang ut av den mørke østfløyen og ut i Gullskogen.  Vortesvinene tok en pause i gravingen 
og stirret opp mot det fargerike slottet. 
  
Snart fyltes luften utenfor det lille vinduet med tusen vingeslag og før de visste ordet av det 
hadde en flokk med spurver åpnet vinduet fra utsiden. Den lille spurven jublet glad, fløy en 
runde over dem, før den forsvant ut vinduet og fløy ut over Gullskogen sammen med de 
andre spurvene, syngende av full hals. 
  
Oppe i biblioteket sto kongen og så ned på Vortesvinene som igjen hadde begynt å grave. 
Han så Vetleberg Vortesvin som jobbet hardt og hjalp slekten sin med å holde tempo og 
humøret oppe. Han strøk seg over den blanke issen og tok seg selv i å smile for første gang 
siden den morgenen brevet fra Julenissen hadde kommet. 
  
Nede på kjøkkenet merket ikke dronningen at Madam Mimmi smilte lurt for seg selv og 
nesten umerkelig rettet opp i den krokete ryggen sin. Ut fra hendene hennes, som så yngre 
ut, kom et rødlig, glitrende lys som sev inn i den mystiske deigen hun og dronningen jobbet 
med. 
  
I den ødelagte hagen ved siden av fontenen med det klare grønne vannet som aldri fryser 
stakk det en bitte liten grønn og vakker spire av en julerose opp gjennom snøen. 
  
Pia og Pål gikk hand i hand ut av rommet og inn Østfløyens grå korridor. 



  
-Det der tror jeg var en god gjerning, hvisket Pål litt sånn til deg selv, mens Pia kjente at 
magen ikke var vond i det hele tatt. Den var varm og glad. 
  
Det barna ikke så var at rommet bak dem hadde endret farge mens døren gle sakte igjen. 
De grå veggene gikk gradvis over i nydelige adventslilla og tusen stjerner tentes i taket av 
det lille rommet. 
  
Og mens barna gikk videre innover østfløyen mot neste dør tentes en fakkel på veggen bak 
dem som lyste opp den lilla døren bak dem og barnas fotspor i støvet. 
 


