
Hej med dig! 

Husker du historien fra sidste uge? Der hvor Norly hjalp det søde pindsvin med at pynte juletræet med ju-
lemagi? Norly havde lige hjulpet pindsvinet, da han hørte et forfærdet hvin fra sin ven, den lille mus. Norly 
gik straks længere ind i skoven, for hvis den lille mus havde problemer, ville Norly gerne hjælpe. Norly gør 
nemlig altid sit bedste for at være en god ven og hjælpe andre. 

Længere fremme mellem træerne så han den lille mus sidde med en masse krøllet papir om sig. ”Åh nej, 
hvad er der dog sket her?”, sagde Norly stille til sig selv. Norly skyndte sig over og spurgte musen, hvad 
der var galt. Den lille mus fortalte ham, at han ikke var særlig god til at pakke julegaver ind. Musen kiggede 
fortvivlet op på Norly og sagde: 

 ”Jeg vil så gerne pakke gaven rigtig flot ind, så den kunne ligge og pynte under træet til jul”. 

Norly lo kærligt og klappede den lille mus forsigtigt på hovedet. 

”Vi kan da hjælpe hinanden. Sammen kan vi pakke gaverne flot ind, og det er altid nemmere med lidt jule-
magi. Det er faktisk endnu nemmere, når man er to, der kan hjælpes ad!”, sagde Norly sødt. 

Den lille mus fik julelys i øjnene og hvinede af fryd over Norlys tilbud. Det kunne Norly meget bedre lide, 
end når musen var ked af det. 

”Hvis vi synger den magiske julesang sammen, så vil julemagien sørge for, at gaven bliver rigtig flot. Det 
skal nok hjælpe, selv hvis vi ikke er så gode til at pakke gaver ind. Når man har så små poter, som vi har, kan 
det altså være svært at få papiret til at sidde fast - og det er endnu sværere at binde sløjfer. Men nu skal du 
se, hvad der sker, når vi synger, lille mus!”, sagde Norly.

Så sammen sang Norly og musen julesangen og pakkede gaven ind. Pludselig glattede papiret sig pænt 
ud af sig selv, og juletonerne løftede båndet op og lavede den fineste sløjfe lige midt på pakken.

Da Norly og musen så, hvor flot pakken var blevet, gav musen Norly et kram og takkede ham for, at han og 
julemagien havde sikret, at musen fik en god start på julen. Norly blev glad for at se, hvor lykkelig musen 
var over de fine gaver, men pludselig fangede noget nyt Norlys opmærksomhed. Hvad var dog det, han 
kunne høre? Julebjælder? Det kunne vel aldrig være… 

Kapitel 2: Norly, musen og gaverne der ikke ville pakkes ind


