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Jorda vår er egentlig ganske fantastisk. Tenk på det, at mens vi sover, er det noen et 
annet sted på jorden som akkurat har våknet. Overalt i verden skjer det masse på en 
gang, selv om vi kun klarer og være et sted av gangen. 
Og akkurat nå, i Gullskogen, skjer det veldig mye på en gang. Tiden holder på å 
renne ut, og alle gjør det de kan for å finne den enøyde banditten og redde julen.  
 
Husker du den lille spurven som Pia og Pål slapp ut fra rommet i Østfløyen? Fra det 
grå rommet som etter den gode gjerningen ble adventslilla? Se for deg at vi kan fly 
en liten tur med den akkurat nå. Høyt, høyt opp til himmelen. Der kan vi ligge og 
seile og iaktta alt som skjer på slottet og i hagen rundt på akkurat passe avstand. 
Når man flyr slik og bare ser, kan man av og til se ting litt bedre, enn når man står 
midt opp i den vanskeligste leteaksjonen som våre helter nå har begitt seg ut på. 
 
På avstand kan man faktisk se at magien bobler på slottet. Vetleberg Vortesvin og 
svinebanden hans, er akkurat ferdig med vollgraven. Den rammer inn slottet så 
ingen kan komme hverken ut eller inn, uten å krysse hengebroen, der to 
uniformskledde vortesvin kontinuerlig står vakt. Resten av Vortesvinene samler seg 
nå med de andre dyrene rundt fontenen. Det merkelige er allikevel at der 
vortesvinene er og går og rundt vollgraven, er det ikke frost lengre, rundt beina deres 
har snøen smeltet og frosten tinet opp. Ja her oppe på avstand, kan man se det 
umerkbare så klart. Det er som om fargene kommer tilbake, sterkere, og klarere.  
 
Den røde glitterskyen vokser seg stadig større og større og danner et varmt og 
gyllent teppe over hele den nedre delen av slottet rundt kjøkkenet, og det gule 
rommet i de innerste gemakker, der Dronningen og Madam Mimmis hemmelige 
bakst begynner å bli ferdig. For hver gode gjerning Pia og Pål gjør i Østfløyen, får jo 
Madam Mimmi ny magisk kraft som gjør henne sterkere og sterkere. Nå bobler det 
bokstavelig talt over av magisk kraft. 
 
Kongen, reinsdyrene og ekornene, lot Cassiopeia vente i badeværelset til kongen før 
de sakte men sikkert har lett seg gjennom baderommene i Vestfløyen. Det ene 
baderommet vakrere og mer magisk enn det andre. Men de har ikke funnet stort mer 
enn is og frost. Men fra utsiden, kan man nesten ense, at vannet har fryst derinne. 
Det ligger nemlig store istapper fra den magiske fontenen med det grønne vannet 
som aldri fryser og opp over slottsveggene mot Østfløyen og maler de ellers så 
sterke regnbuefargene slottsveggene i frostede pasteller. Edelstenene på spirene 
glitrer om mulig enda sterkere nå. Kan det være fordi at man her oppe fra ryggen til 
spurven ser Østfløyen så godt?  



 
Sett ovenfra, høyt oppe, er nemlig ikke østfløyen regnbuefarget lengre. Den er grå 
og gusten. Dekket av tunge mørkegrå uværsskyer, de øverste spirene er perforert 
inn i de, og det er som den delen er dekket av en tung dundyne.  
 
Allikevel er det mest spennende med å se slottet her utenfra, det som skjer nederst i 
gangen i østfløyen. Der endrer nemlig fargen seg. Sakte men sikkert ser man de 
sterkeste, og klareste regnbuefargene spre seg over veggene og ta over for alt det 
grå og svarte. Det er nok fordi Pia og Pål går fra rom til rom, følger magefølelsen og 
gjør gode gjerninger. 
 
For der inne har Pia og Pål lukket opp flere dører og gjort flere gode gjerninger mens 
vi har vært på spurveryggen. De har hjulpet ei gammel kjerring og få løs nesa si fra 
en rot som vokste opp gjennom bakken, før de hjalp ei lita musemor og ungeflokken, 
med litt ekstra julekaker til julekveldskos. De fant en gylden katt, som Pia og Pål 
hjalp med å finne støvlene sine før de på magisk vis klarte og åpne et bur så 
Tingeling kunne fly ut i natten.  
 
De har gjort gode gjerninger gjennom 8 dører og rom, og står nå foran den siste 
døren. Den døren med lyset under, sakte tar de i dørklinka, og det knirker i frosne 
dørhengsler før de dytter døren opp foran seg.  
 


