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Prinsesse Pia hadde blitt merkelig stille midt oppe i overraskelsen over å finne den 
enøyde banditten der inne på østfløyen. Hun holdt hånden på magen sin, det var 
likevel noe i magefølelsen hennes som sa henne at det var noe mer de skulle gjøre 
her på Østfløyen. Det var som om noen trengte dem. “kom! hvisket hun til Pål og dro 
ham litt i skjortearmen. Jeg tror vi må se hva som er bak hjørnet her. De to 
kongebarna tittet forsiktig bak hjørnet i rommet. Til sin store overraskelse lå det et 
lite rådyr der og tittet på dem med store, redde øyne. “men, hva har skjedd med 
deg?” spurte Pål som var så glad i dyrene. Han satte seg rolig ned på huk ved siden 
av den lille rådyrungen og strøk den rolig på pannen. En stor tåre rant nedover 
rådyrets kinn. Jeg har satt fast benet mitt i denne dumme julelysestaken her og nå 
kommer jeg meg ikke løs. hulket det lille rådyret. Nå er jeg så redd jeg ikke skal få 
feiret jul i skogen og se julenissens reinsdyr på julaften!”  Pia og Pål så på 
hverandre. Jøye meg sa Pål, her må noe gjøres! Sammen løftet de det lille rådyret 
opp og lirket forsiktig av den trearmede lysestaken som rådyret hadde satt fast 
kloven sin i. I det de gjorde det, kjente kongen en sånn glede inni seg. Ja det kunne 
faktisk minne om juleglede mente han bestemt. Det lille rådyret reiste seg forsiktig 
opp og smilte fra øre til øre og hele rommet fyltes med lys og glitter i alle regnbuens 
farger og det frosne grønne vannet så ut til å tine opp til slush. 

“WOW! utbrøt den enøyde banditten!” Hele ansiktet hans lyst opp i et stort smil et 
kort sekund. Det virker! Gode gjerninger virker!” Så la de gamle ansiktet seg brått  i 
triste folder rundt det ene øyet hans og han så trist og sur ut igjen. “sist jeg så sånn 
magi, var da min ungdoms store kjærlighet tryllet for meg” sukket han. Hun var den 
vakreste trollkvinnen i hele Gullskogen, var hun. Alle ville ha henne. Det var sånn jeg 
mista øyet mitt, i en slosskamp med den kjepphøye trassigfanten Vetleberg 
Vortesvin! Han var ikke egentlig glad i henne en gang, bare ute etter trøbbel som 
vanlig! sa banditten ergelig. Å nå er jeg så sinna på alt! At jeg har stjålet hele jula og 
ingen får den tilbake før jeg har fått igjen øyet mitt! Nå var han så sur at gjeipen hang 
nedpå brystet og nesebora liksom flaksa litt når han prata. 

Da kongen, Pia og Pål og alle dyrene i følget på østfløyen hørte dette så de ut som 
figurer i et tullete teater. De sto alle sammen og måpte med åpen munn og store 
øyne. Litt sånn som fuglunger i et rede liksom. Så forundret var de blitt. “men, kjære 
deg!” Utbrøt kongen, hva het denne trollkvinnen da? Jeg bør jo kjenne til alle i mitt 
kongerike?  Hun het Mimmi sa banditten drømmende. Mimmi av Gullskogen, den 
største og snilleste trollkvinne noen noen gang hadde sett. Når han snakket om 
henne kunne man skimte en liten refleks i øyet hans, kunne være en tåre, eller var 
gamle minner som lå å skinte som skattter langt der inne? Pål var jammen ikke 
sikker, men det han var veldig sikker på var at den Mimmi’n ikke var så ung og pen 



lenger (det var foressten ikke den enøyde banditten heller tenkte han) og at den helt 
samme Madam Mimmi, akkurat i dette øyeblikk sto og bakte sammen med 
mammaen hans nede på kjøkkenet. De måtte få med seg den enøyde banditten ned 
på kjøkkenet så fort de kunne. Hva var det egentlig Dronningen og Madam Mimmi 
drev å bakte så hemlighetsfullt der nede?  

Nede på det vakre kongelige slottskjøkkenet sto Dronningen og Madam Mimmi 
fortsatt bøyd over bakeverket sitt. “jeg pjøvej en gang til!” sa Madam Mimmi bestemt. 
Kanskje barna både på slott og i hjem har gjojdt noen gode gjejninger siden sist slik 
at jeg fåj igjen tjyllekjafta mi!” Hun tok et litt vaklende skritt tilbake så slo hun ut med 
armene mot den lille kula av en julebakst som lå der på brettet.  

“Simsalabim simsalabom tudelijolle og tøysetjolle!!  

Bli til et øye du kakebolle!”  

Gå finn din eiej og sett deg på pjass 

og det gjelder selv om han sittej på dass!  

til gjengjeld så vil vi ha julen tilbjake 

i bytte for djenne julekjake! 

Madam mimmi ropte ut med skingrende stemme. Og i det hun var ferdig med dette 
så gjorde den lille kakebollen et lite hopp på brettet. Den svevde like over kakebrettet 
da den ga fra seg et lite Poff! og ble til et øye. “Nei nå dåner jeg!” utbrøt dronningen 
og holdt hånden til pannen. Du klarte det Madam Mimmi! Det kan bare bety en ting 
det! At barna mine har gjordt gode gjerninger. Nå var Dronningen så stolt som aldri 
hadde vært. “ ikke baje de, sa Madam Mimmi. “hej må bajna dej hjemme også ha 
gjojt litt av hvejt av gode gjejningej, foj dette funka bja!”  

Og idet Madam Mimmi og Dronningen sto der med det svevende forheksede øye 
foran seg gikk døren opp med et øredøvende brak og i døråpningen sto Vetleberg 
Vortesvin med en forvirret mine. Hva skjer her? Spurte han. Det mitt kjæje vojtesvin, 
det ska du få vite i måjja! sa Madam Mimmi med et lurt smil om den tannløse 
munnen sin. 

 


