
Hej med dig! 

Nu er det næsten juleaften. Er du klar til at høre den allersidste del af historien om, hvordan Norly redde-
de julehyggen? Norly havde lige hjulpet rensdyrene med at få Rudolfs tud til at lyse, da han vidste, at han 
manglede at besøge en sidste ven, som måske havde brug for hjælp til at sikre den allerbedste julestem-
ning. Det lille egern selvfølgelig! 

Norly gik længere ind i skoven, og han var ikke nået langt, da han hørte et dybt suk. Det måtte være eger-
net! Det lille egern sad nedenfor et træ og så sig nedtrykt over skulderen, da Norly kom hen til ham: 

”Jamen lille egern, hvad er der galt?”, spurgte Norly bekymret. Egernet rystede på hovedet og pegede på 
den store stjerne, der slet ikke var, hvor den skulle være. Den skulle pryde toppen og lyse hele træet op, 
men i stedet lå den helt slukket foran juletræet. 

”Jeg ville så gerne invitere alle de andre dyr herhen til julehygge, men hvordan skal der være hyggeligt, når 
stjernen ikke vil lyse på toppen af træet? Hvad er en stjerne, uden dens helt særlige stjerneglød?”, spurgte 
egernet fortvivlet. 

Norly løftede stjernen og kiggede på den. Så kiggede han på egernet og sagde: ”Søde egern, jeg ved lige, 
hvad vi skal gøre! Det eneste julestjernen mangler for at skinne smukt igen, det er da lidt julemagi!” 

Norly tog atter guitaren frem, og sammen med det lille egern spillede og sang de julesangen i kor. De 
sang så højt de kunne. Stjernen lyttede stille til sangen, og som melodien lød, kom stjernen så meget i 
julehumør, at den begyndte at skinne smukkere end nogensinde før. Den fløj op og satte sig på træets top, 
så dens lys kunne ses af alle skovens dyr. Lyset kaldte skovens dyr til sig, og før Norly og egernet vidste ad 
det, var alle dyrene samlet omkring træet med den funklende stjerne. 

Norly var glad og tryg, for nu havde han sine bedste venner om sig, og de kunne alle holde jul sammen i 
den smukke skov. Ikke nok med det – Norly var lykkelig, fordi han vidste, at julemagien ville sprede sig over 
hele verden gennem julesang og hygge, så alle verdens børn kunne få den bedste jul. 

Norly kiggede op og så rensdyrene komme flyvende med kanen bag sig. Allerforrest kunne Norly se 
Rudolfs røde tud, og han blev helt varm om hjertet. I kanen sad julemanden, og han vinkede ned til Norly. 
”Ho, ho, hoooo”, lød det rungende gennem hele skoven. 

Nu var det omsider blevet jul.

Kapitel 4: Norly, egernet og julestjernen der manglede den sidste smule 
julemagi


