
Hej med dig! 

Er du klar til at høre mere om, hvordan Norly reddede julehyggen? Hvor var det nu, vi slap... nå, jo! Norly 
havde lige hjulpet den lille mus med at pakke gaver ind, da han hørte bjælder. Hvem kunne det mon være? 

Norly skyndte sig ind i skoven, indtil han nåede til en stor eng, hvor lyset fra månen skinnede ned og lyste 
alt den hvide sne op. Og hvad var det, der var midt i engen? Åh, det var lige som Norly havde håbet: der var 
julemandens kane og de otte rensdyr! Det var næsten julens allerstørste stjerner, for det var jo dem, der 
susede over himlen og leverede gaver til alle verdens børn. Norly skyndte sig hen for at kramme dem, hver 
og en, men så bemærkede han noget trist: Rensdyrene så ikke spor glade ud. 

”Jamen hej med jer! Hvad er der galt? I ser meget triste ud”, spurgte Norly forsigtigt og klappede det ene 
rensdyr på siden. 

”Åh Norly, det er helt forfærdeligt!”, sagde det ældste rensdyr, Springer. ”Julemanden hjælper alferne med 
at pakke gaver ind på Nordpolen, og vi skal snart hente ham. Men ved du hvad, der er sket? Rudolfs næse 
er holdt op med at lyse, og det er altid ham, der leder vejen frem! Hvordan skal vi så nogensinde finde vej 
til nordpolen?”, spurgte Springer fortvivlet. 

”Åh, det skal vi nok få fikset, må jeg tage et kig på Rudolf?”, spurgte Norly, og alle rensdyrene gav plads, 
så Rudolf kunne træde frem. Rudolf klemte ihærdigt øjnene sammen og koncentrerede sig dybt om at få 
næsen til at lyse, men der skete ingenting, og han kiggede opgivende ned i jorden. 

”Jamen Rudolf, hvordan kan det dog være, din næse ikke vil lyse mere?”, spurgte Norly kærligt. Rudolf 
kiggede sig omkring på de andre rensdyr og lænede sig så helt ind til Norly. Norly måtte tage hovedet helt 
tæt på Rudolf for at kunne høre, da han forsigtigt hviskede: ”I år har jeg bare lidt svært ved at finde jule-
stemningen. Og det er faktisk julestemningen, der altid får min næse til at lyse!”. Norly aede kærligt Rudolf 
på hovedet og smilede stort rundt til alle de andre rensdyr. 

”Jeg ved lige, hvad vi skal gøre – vi skaber julemagi!”, udbrød han med et stort smil. De andre rensdyr kig-
gede spændte rundt på hinanden og tænkte, hvor var det altså godt, at Norly var kommet forbi. 

Norly tog sin guitar frem, og sammen sang de den smukkeste julesang, de kendte. Langsomt begyndte 
Rudolfs tud at lyse op til den klareste røde farve, Norly nogensinde havde set. Rudolf fløj op i vejret og 
udbrød: ”Den lyser! Den lyser!”, og de andre rensdyr jublede i kor. 

”Tusind tak, Norly! Nu kan vi hente julemanden på Nordpolen, så alle verdens børn kan få deres gaver”, 
sagde Springer og børstede sit hoved op mod Norly. 

Norly bevægede sig glad og tilfreds væk fra engen, da han kunne mærke dybt inden i, at der var én sidste 
ven, han måtte finde for at være helt sikker på, at alle var klar til jul. Norly gik langsomt ind i skoven, da han 
hørte et dybt suk. Han måtte være kommet lige i tide!

Kapitel 3: Norly, rensdyrene, og tuden der ikke ville lyse


