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– Dette er Kongens private bad, sa Kongen stolt og mente han kjente alle kriker og kroker i 
dette herskapelige badet, som skjulte seg bak det første rommet. Han var rask til å lukke 
døren igjen, for han mente det var bedre å sjekke de badene han ikke var så kjent med. 
Men så fikk ett av ekornene plutselig øye på noe gjennom sprekken. En vakker, diger og 
glitrende fiskehale som stakk opp av badekaret og forsvant igjen.  
– Har du en stor fisk i badevannet ditt, stotret et lite ekorn og tittet med store, sorte øyne på 
Kongen.  
– En stor fisk? Kongen kikket forundret på den lille krabaten. 
– Ja, en diger fisk, gjentok det lille ekornet og la hodet på skakke, på en slik måte bare små, 
søte ekorn kan. 



Kongen strøk seg forundret over det blanke hodet sitt, og åpnet døren sakte. Og der, som 
det lille ekornet hadde påpekt, lå det en vakker fiskehale slengende over badekarkanten. 
– Det der er ikke noe fisk, fastslo Kongen, mens han tittet bekymret på dyrene. 
–Det der er halen til Cassiopeia, havfruen som vokter alle badene mine. Hun er oppkalt etter 
et vakkert stjernebilde, som dukker opp på himmelen når julen nærmer seg. Og dette 
stjernebildet, former to piler under de rette forholdene, og viser vei til Polarstjernen. Det er 
den stjernen nissen må følge, når han skal hjem igjen til riket sitt, Nordpolen. 
Det var ekstra trist for Kongen å tenke på historien om Cassiopeia og Polarstjernen, nå som 
julen var borte, men en gammel elg, som hadde tuslet litt i bakgrunnen, forsto hva Kongen 
tenkte og ga ham noen trøstende ord. 
– Man blir ekstra glad når man finner ting, spesielt når de har blitt borte.  
Det hjalp, syntes Kongen. 
Når alle krabater på vinger, to og fire ben, hadde samlet seg inne i det store baderommet, 
dukket Cassiopeia opp. Over halen var hun en vakker skapning, med langt sølvskinnende 
hår og et mildt ansikt. Likevel var det lett å se at hun var bekymret. Hun var sjeldent inne på 
Kongens bad, og om hun var det, var det kun når Kongen sov om natten. 
–Hva gjør du inne på badet mitt på denne tiden av døgnet, spurte Kongen. 
– Du vet det vidunderlige vannet vårt som ikke kan fryse til is? svarte hun. 
–Ja, hva med det, spurte Kongen. 
–Vel, fortsatte hun. –Det har fryst til is lenger oppe, og det begynner å bli kaldt også her.. Og 
derfor er det kun i dette badet, jeg kan oppholde meg. Iallefall en stund, sa hun og hutret. 
Kongen ble stum av forbauselse og kunne ikke tro sine egne ører. Hvordan kunne dette 
skje? 
Cassiopeia trakk på skuldrene, men fortalte at hun hadde opplevd noe mystisk en dag hun 
befant seg i det øverste badet. 
Kongen grøsset med tanke på nettopp dette badet. Han hadde blitt fortalt at dette var et av 
de mest vidunderlige badene i hele slottet, men skulle man komme seg dit, måtte man klatre 
høyt, høyt og enda litt høyere oppover en stige, helt på toppen av den gedigne bygningen. 
For den som har høydeskrekk, er det lettere å ikke tenke så mye på slike høytliggende bad, 
uansett hvor vakkert rommet måtte være. 
– Hva var det som var så mystisk der oppe da, undret en liten fugl som hadde satt seg på 
kanten av badekaret.  
–Jeg hørte en stemme, forklarte Cassiopeia. Det må ha vært en enøyd banditt eller noe, 
utfra stemmen og dømme. En skikkelig mystisk tamp av en fyr. Meget mystisk faktisk! 
 


