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Det så altså ut til at den enøyde banditten hadde tatt med seg hele den stjålne jula 
og gjemt seg høyt, høyt oppe i det store slottets øverste etasjer. Han ble nemlig i 
følge sikre kilder sist observert klatrende opp vindeltrappen opp mot det 
regnbuefargede slottets østre fløy, der ingen har vært siden tidenes morgen og 
slottets opprinnelse.  
  
Dronningen småløp mot kjøkkenet, hvor hun skulle til å sette i gang en av de 
viktigste bake-seansene i sitt lange, fargerike liv. - Ja, nå skal det bli andre boller! 
Bokstavelig talt! ropte hun, før hun snublet i sitt eget, lange hår på vei inn den 
enorme kjøkkendøra. Heldigvis landet hun mykt: Madamm Mimmi så nemlig hva 
som var i ferd med å skje, og sørget for at den enorme bolledeigen som sto til heving 
på kjøkkenbenken, fikk et lite, magisk løft, og landet på gulvet. Dronningen landet 
oppå der igjen. Ganske komisk egentlig.  – Jaja, jeg måtte jo uansett lage en ny 
deig, sa hun og lo,idet hun dro bolledeig ut av de superlange, gule lokkene sine. 
Dronningen hadde nemlig kommet opp med en plan: foruten de beste julekakene du 
kan tenke deg skulle hun også sette en superspesiell bolledeig. En deig hun var 
klinke sikker på at den Enøyde Banditten kom til å like veldig, veldig godt. Duften av 



nydelig bakst begynte sakte, men sikkert, å spre seg korridorene i det store slottet. 
Inn i de smaleste kroker, opp i de høyeste tårn.  
  
- Pia og Pål! Nå er det på tide at dere kommer i gang med å gjøre gode gjerninger, 
brummet kong Gullkrone til barna sine med oppildnet stemme.  
 
Den fantastiske Madamm Mimmi var nemlig helt avhengig av at små, uskyldige barn 
skulle gjøre gode gjerninger – slik at hun kunne få tilbake de magiske kreftene sine. 
Og magiske krefter kan komme godt med når de skille prøve å få tilbake den 
fantastiske hagen som Vetleberg Vortesvin hadde sørget for å ødelegge så grundig 
den gangen for lenge siden. For ikke å snakke om at de kunne trenge litt god 
gammel magi for å redde julen! Da måtte det mye mer magi til enn den småtryllingen 
Madam Mimmi hadde puslet med nå om dagen!. Hun klarte jo ikke engang å finne 
sine egne tenner, enda de lå i lomma til prins Pål som står bare noen meter fra 
henne.  
  
Det måtte altså mye sterkere krefter til for å få Madam Mimmi tilbake i full 
trylle-modus.  Med dette i mente forlot kongebarna Pia og Pål de andre for å jakte på 
gode gjerninger. De passet på å ta med seg et par bokser med Dronningens aldeles 
nydelige kaker på ferden, det kunne jo godt hende prinsesse Pia ble litt sulten på 
veien. Duften hang igjen i lufta etter dem, som silkemyk fløyel i nesa. Magen til Pia 
rumla godt allerede og den rumlende magelyden rallet i de gamle slottsveggene der 
de gikk bortover korridoren. 
  
- Kanskje vi skal høre med vortesvina om de er sultne? mumlet en stemme, mens de 
tuslet bortover de fargerike korridorene. -Hvem sa det? spurte prinsesse Pia irritert, 
mens hun forundret klødde seg i det tovete håret sitt. De kikket rundt seg til alle 
kanter. Det var ingen andre i korridoren. Det var underlig! Pål sto med hendene i 
lommene og så seg nysgjerrig rundt. Plutselig kjente han at det gjorde skikkelig 
vondt i fingertuppene. –Au! ropte han – “Ta meg opp, sporenstreks, eller så biter jeg 
igjen!” sa stemmen.  – “Det høres ut som om det kommer fra lommen din!”, sa Pia. 
Og jaggu: Pål dro hånden ut av lommen sin, og i fingrene hans hang tennene til 
Madam Mimmi og dinglet!  – Takk, det var bedre, sa tennene. - Vortesvinene jobber 
jo så innmari hardt, fortsattetennene, og da er det sikkert godt å få litt kaker i magen! 
Apropos mage: – Aaaiii! sa Pia, omtrent i samme øyeblikk, og holdt seg på den 
romlende magen. Ettersom Madamm Mimmi nylig hadde avslørt at prinsesse Pia 
hadde en helt spesiell magefølelse, tolket de mageknipet til Pia som et ”JA!” til 
tennenes forslag, og bestemte seg for å gå ut til vortesvina som jobbet med 
vollgraven. I disse utenomordinære dagene er det igrunnen ingen av dem som 
reagerte nevneverdig på at de nettopp hadde blitt guidet videre på sin ferd av et 
snakkende gebiss. Alt kan nemlig skje i Gullskogen. 


