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„Nuggas kælder,“ tænkte Nugga. Det var nemlig 

i husets kælder, hun havde fået nyt værelse. 

Der var også et toilet. Det var også hendes. Og 

det var kun hende, der måtte bruge det. Det 

havde Nuggas mor og far lovet. Alle Nuggas ting 

var blevet fl yttet nedenunder. De stod nu i kasser 

på gulvet. Nugga var lige vågnet. Hun havde 

sovet for første gang i det nye værelse.

Det var tidlig lørdag morgen. Hun kiggede rundt 

og lyttede til de nye lyde. 
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Da solen kom frem, og havens fugle gav sig til 
at kvidre, satte hun sine fødder i det nye bløde 
tæppe foran sengen og stod op.

Nu ville hun ordne sit værelse og toilet. Det 
skulle være præcis, som hun ville have det. 
Nugga lagde sine bøger og blade i en bunke på 
gulvet. Hun hængte en plakat med Justin Bieber 
og en plakat med One Direction på væggen. På bordet satte hun tusser, dimser og dutter i 

krus. 



Så hang hun håndklæder op. Det var dem med 

hekse på. I vinduet satte hun lys og i skabet 

æsker til hårpynt og alt muligt andet.

Til sidst redte hun sengen. Hun rystede alle 

de fi ne puder, og det blev ret så fl ot. Lige i dag 

syntes Nugga slet ikke, det var svært at rydde op. 

Det var faktisk meget nemt, når mor ikke tvang 

hende.   



Glad og stolt gik hun rundt og nød, at Nuggas 
kælder var blevet færdig. Men så hørte hun 
noget. Hun stod stiv, med spidse ører, og 
lyttede. Dér var lyden igen. Nugga lukkede sine 
øjne for at kunne høre bedre. Den kom ude fra 
hendes toilet. Hun vendte sig om og så mod 
døren. Helt stille sneg hun sig derud som en 
tiger på kattepoter. 
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