
Hej med dig, 

Måske har du mødt bamsen Norly, men hvis ikke, så vil jeg fortælle dig om ham. 
Norly er en sød og blød bamse, men ikke en hvilken som helst en af slagsen – han er en magisk bam-
se, der i mange år har skabt søvnmagi. Og lige for nyligt lærte han faktisk noget nyt. Norly lærte at skabe 
julemagi! ”Hvordan kan bamsen Norly dog skabe magi?”, spørger du måske. Det gør han faktisk på en helt 
særlig måde! Når Norly tager sin guitar frem og spiller musik, så skabes der magi, som kan sprede sig over 
hele landet, ja faktisk hele verden. 

Norly tager på mange eventyr, og han elsker at hjælpe sine venner. Én af hans yndlingshistorier handler om 
dengang, han reddede julehyggen med dyrene i skoven! Vil du høre historien om, hvordan Norly reddede 
julehyggen?

Så begynder historien her: 

Det var en smuk dag i skoven, og Norly havde sørget for, at der til 1. december var faldet den smukkeste 
sne, som lagde sig hen over træernes kroner. Han havde nemlig aftalt med julemanden, at december i år 
skulle være fyldt med sne og juleglæde. Han så sig tilfreds omkring, da han pludselig hørte et lille trist suk. 

Norly kiggede hen mod træerne, hvor hans ven, det lille pindsvin, sad og så ulykkelig ud. Han gik straks 
hen og spurgte, ”hvad er der galt lille pindsvin?” Pindsvinet sad med en ødelagt julekugle, som han ville 
have pyntet træet med, men snoren var sprunget, og kuglen var faldet til jorden. Der lød et trist ”miv” fra 
det lille pindsvin. 

Norly gav pindsvinet et opmuntrende smil og spurgte, om ikke de skulle pynte træet sammen? Pindsvinet 
kiggede fortvivlet på Norly og sagde: 

”Jamen Norly, jeg tør slet ikke hænge flere julekugler op! Hvad nu hvis de falder ned og går i stykker alle 
sammen?!” 

Norly smilede sødt til pindsvinet og nussede ham på hovedet.

”Lille pindsvin, dét behøver du slet ikke være bange for! Faktisk findes der noget helt specielt, der kan 
hjælpe: Julemagi! Hvis du og jeg synger en julesang sammen, så kan vi pynte træet helt uden, at noget 
falder ned. Julemagien kan nemlig holde julekuglerne på plads!”, sagde Norly kærligt. 

Norly og pindsvinet sang i kor, og ved hjælp af julesangens klang fløj alle kuglerne op og pyntede træet, så 
det strålede. Det lille pindsvin jublede af fryd og takkede Norly for hans (og julemagiens) hjælp. Men hvad 
var dog det? Norly hørte et forfærdet hvin i baggrunden. Det lød som Norlys anden ven, den lille mus, og 
det lød slet ikke godt. Hvad skulle der nu ske? 

Kapitel 1: Norly, pindsvinet og de drillende julekugler


