
21. Desember 
 
I det Prins Pål og Prinsesse Pia dytter opp den tunge og knirkende døra til det siste 
rommet i østfløyen hører de Kongen rope på dem lenger bak i korridoren. - Pia! Pål! 
Hva i alle dager gjør dere her oppe i østfløyen? Har dere gått alene opp den høye 
skumle vindeltrappen? Pia og Pål snur seg raskt og ser Kong Gullskog med en 
skokk av skogsdyr hakk i hæl. Bak kongen og dyrene ser de at veggene og taket 
viser nye vakre farger og nyanser, og at det glitrer i regnbuens farger fra teppet på 
gulvet.  
 
- Vi er her for å åpne den siste døra på østfløyen, sier Pål, som snur seg og gliser til 
alle dyrevennene sine. - Vi MÅ følge magefølelsen min, og den sier at det er inn 
denne døra vi må gå for å finne den enøyde banditten og redde jula! Pia ser bestemt 
på Kong Gullskog, med sitt kjente, litt morske uttrykk. - Jamen der inne er jo også 
det siste badet i slottet! Kongen holdt hendene på hoftene utenpå fløyelsjakken sin 
og kakla så fort han kunne. -Dyrene fortalte meg at alle slags juledullidingser kom 
gjennom den magiske grønne fontenen, og vannet renner jo gjennom alle badene i 
slottet, så julen må være gjemt DER INNE! Vi har sjekket alle badene i det store 
slottet vårt, bortsett fra dette! La meg gå først nå, vi vet ikke hva slags skumle 
banditter og kreditter som kan befinne seg bak denne døra. Kongen gikk mot døra, 
tok over håndtaket fra Pål og Pia og dyttet sakte inn døra med et stort kniiiiiiiiirk.  
 
Baderommet var kjempestort, og høyt under taket. Kongen kunne ikke engang ta et 
skritt inn i rommet, for det var fylt til randen av alle mulige juleting! Fra bakken bygde 
det seg opp et stort fjell av julebjeller, julekort, skøyter, sløyfer, juletrær, julegaver, 
julestrømper, snømenn, pepperkaker, julepuddinger, juleakevitt, juleandakt, 
julebukker, julesanger, juleevangeliet, gull, røkelse og myrra - ja lille jesusbarnet lå i 
en krybbe under badekaret. Tilogmed julepakkepapir og det gavebåndet som er helt 
klin skakke UMULIG å få opp hadde fått en plass i den enorme haugen av julesaker.  
 
Heelt på toppen av denne julesamlinga, oppi et forfrossent badekar med løveføtter, 
satt det en liten tass på en julekule og sutra og hang med leppa så langt det var. Den 
lille fyren skvatt til når han så Kong Gullskog, Prins Pål, Prinsesse Pia og dyrene fra 
skogen stod i døråpningen, og rettet seg fort opp i ryggen og tørket bort tårene. 
Prinsesse Pia hylte til, - Ææææ! Han har jo bare ett øye! Det er banditten! Ta’n! 
Ta’n! Prinsesse Pia dro så hardt i den lange mørkeblå fløyelskåpa til Kong Gullskog 
at diamantene fløy veggemellom. - Nei! La meg være! Bare gå igjen. Den lille 
enøyde banditten snudde seg med ryggen mot døra. - Du har jo stjålet julen fra oss, 
du må gi den tilbake til julenissen umiddelbart! Kongen, som vanligvis bare er blid og 
hyggelig hadde nå en mørkere og bråsint tone. - Hvordan kunne du finne på å stjele 



den fantastiske julen fra oss? Det er jo noe hele Gullskogen gleder seg til hvert år! 
Hver eneste desember nynner vi på julesanger, pynter juletre, gir hverandre 
juleklemmer og sender julehilsener, men i år har vi ikke kunnet gjort noe av det fordi 
du har tatt fra oss julestemninga!  
 
Den enøyde banditten snudde seg mot Kong Gullskog og hang med nebbet. Han 
reiste seg opp og stod på en snøfreser i haugen. Han var ikke store karen, men man 
kunne se på rynkene i fjeset at han var av den eldre garde. Ikke hadde han kledd på 
seg stort til å være i den kalde østfløyen, for alt han hadde på var et par med 
prikkete gullunderbukser som han sikkert fikk til jul av tanta si for tretten år siden. - 
Dere skjønner, sa han og kikket ned. - Da jeg var en ung mann havnet jeg i en og 
annen slåsskamp, og en uheldig kveld i Blåskogen pådro jeg meg et blått øye som 
noen dager senere datt ut. Etter det har jeg hvert år ønsket meg nytt øye til jul av 
julenissen, men jeg får jo aldri ønsket mitt oppfylt. Her har jeg gått rundt og sett på 
alle dere andre kose dere med jula og få ønskene deres oppfylt, mens jeg egentlig 
bare gruer meg til julaften. Jeg har prøvd med alt for å erstatte øyet mitt! 
Badetøyet… Syltetøyet.. Ablegøye..Nettingtrøye, ja tilogmed alle kanariøyene!!  
 
Rådyrene og harepusene stod og måpet, aldri før hadde de sett en mann med grå 
hår på hodet i bare underbuksa. Selv Pia som ikke likte å pynte seg syntes antrekket 
til banditten var en smule minimalistisk. Pål var så glad i buksa si med bukseseler og 
stjerner på at det fantes ikke sjans for at han ville ofre så mye som en stilongs for å 
få dekket til den gamle duden. - Selv om du ikke fikk ønsket ditt oppfylt betyr jo ikke 
det at det er greit å stjele julen fra alle oss andre! Pia stod med armene i kors og så 
spørrende på banditten. - Hva er vel vitsen med jul når man ikke får det man ønsker 
seg? Jeg ville ta hevn, en revansje og vendetta mot alle glade juleduster. Banditten 
kom nærmere og hoppet nedover først på en nøtteknekker, så på en snøfreser og til 
slutt en adventsstake før han var helt nede på gulvet. - Jeg tenkte, hvorfor kan jeg 
ikke bare være slem denne jula? For gode gjerninger har vel aldri hjulpet noen... 
Banditten skvatt så han hoppet høyt opp i julesamlinga si igjen når Prinsesse Pia og 
Prins Pål begge svarte med et høyt- Joooo! - Vi har gjort noen gode gjerninger her 
oppe i østfløyen, og fordi vi har hjulpet så mange så har østfløyen fått tilbake 
regnbuens farger igjen. Ikke bare har det kommet fine krystaller, glitter og farger i 
alle nyanser her, men vi føler oss varme og gode inni oss også! Pål smilte til 
banditten og slo ut hendene for å vise han korridoren som hadde blitt skinnende og 
fargefull.  
 
- Tja, kanskje. Jeg er usikker på det der. Banditten så utover korridoren, og sist han 
gikk der hadde den vært iskald og mørk og full av spindelvev. Noe hadde tydeligvis 
skjedd, men om det var på grunn av gode gjerninger trodde han ikke helt på.  


