
15. Desember 
 
Det var vått og kaldt i utkanten av hagen der Vortesvin Vetleberg og familien hans var travelt 
opptatt med å grave ut en gigantisk vollgrav rundt hele det regnbuefargede slottet. Snøen 
var tung og våt, og minnet mer om regn og sludd enn snø. Prinsesse Pia og Prins Pål lente 
hodene opp mot himmelen, strakk ut tungene sine og fanget sluddfnuggene på tungene, 
mens øynene deres hvilte tankefulle opp på østfløyen, vindeltrappen og de glitrende spirene 
som strakk seg lengre og høyere opp enn de tunge uværsskyene over dem. Mon tro hvor 
den enøyde banditten skjulte seg, og hvordan de skulle klare å få tak i han og få tilbake 
julen. 
 
Vetleberg Vortesvin kom traskende mot dem, både svinet og klærne hans var dekket av 
gjørme og han så egentlig ganske skummel ut. Prinsesse Pia hadde mest lyst til å rygge 
bakover, men i stedet løftet hun opp kakeboksen og bød Vetleberg på en kake. Den deilige 
silkemyke fløyelsduften av smør og sukker som bare finnes i nybakte kaker slo i mot 
Vetleberg Vortesvin, og minner fra barndommen slo i mot han. Den tiden da himmelen var 
litt mer blå, og verden var litt mer bekymringsløs. Han drømte seg bort til sin perfekte 
barndoms jul, mens han momset i seg julekaker uten blygsel og begrensning. Prinsesse Pia 
og Prins Pål sto forundret og så på. Vetleberg Vortesvin, spiste bokstavelig talt med hele 
seg, klover, munn, tenner, og hele ansiktet var dekket av kake. De begynte begge å le av å 
se dette store voksne svinet spise akkurat som et lite barn, uten begreper om verken 
kongebarnetikette eller bordskikk.  
 
“Hva ler dere av?” Sa Vetleberg Vortesvin, og ble med ett dratt  tilbake til kongsgården og 
vollgraven. Ut av drømmene om en sorgfri jul. Tilbake til i dag, hvor julen hadde blitt stjålet. 
Tilbake til den 15 Desember, når gode råd var dyre, og det snart ikke var mer tid igjen til å 
finne den enøyde banditten og få tilbake julen før det er for sent.  
 
“Hahahaha” “Du har kake i hele fjeset” lo Prins Pål mot Vetleberg Vortesvin. 
“Det heter ikke fjes! Det heter TRYNE! “ gryntet Vetleberg Vortesvin, ganske så fornærmet 
over disse pripne og forfinede kongebarna som slett ikke har lært å ta for seg av nybakte 
kaker.  
De så på hverandre en god stund, en litt sånn rar stillhet, der man ikke kan se at det skjer 
noe som helst, men hvor man kan kjenne det. Sånn i avstanden mellom hverandre og dypt 
der inne i seg selv.  
 
Så brøt de ut i latter alle tre, Prinsesse Pia, Prins Pål og Vetleberg Vortesvin. Og klumpen i 
magen til Prinsesse Pia klemte til på en litt annen måte. Latteren ruvet mellom de, opp 
mellom trærne, over kongsgården, hagen og gjennom det gule rommet i de nederste 
gemakker. Helt inn til kjøkkenet der Dronningen og Madam Mimmi sto og bakte en 
merkverdig liten rund sak med tanke på hvor enormt stor deigen er.  
 
Madam Mimmi kneiset så vidt med nakken, lukket øynene og trakk pusten dypt.  
“Hør”, sa Dronningen “De, ler jo”  



“Så ej ikke ajt håp ute jikevej” sier Madam Mimmi med lukkede øyne.  
Og i det Madam Mimmi slapp pusten ut av lungene var det som om hun plutselig så litt yngre 
ut, litt sprekere, akkurat litt mer magisk enn hun allerede var.  
Madam Mimmi åpnet øynene og så ned på hendene sine, vre på de, snudde dem opp ned 
og ristet litt på dem, før hun begynte og lage sirkler i luften.  
 
-- 
 
“Pssst, på tide å gå videre - DEN veien” Tennene til Madam Mimmi raslet og romsterte i 
lomma til Prins Pål og dyttet han nærmest i retning av Østfløyen. Prins Pål tok storesøsteren 
sin i hånda, unnskyldte seg til svinet og trakk henne med seg tilbake til slottet.  
 
“Pia, vi må gå nå” sa Prins Pål. “Tennene til Madam Mimmi vil at vi skal gå inn i Østfløyen”  
“Hva? Der har vi jo aldri vært før. Der har jo ingen vært siden tidenes morgen når slottet ble 
bygget” hvisket Prinsesse Pia, både redd og spent, spesielt når hun tenkte på hvor høyt 
slottet egentlig var der borte.  
De så på hverandre en stund, og så hvisket de hverandre i ørene, slik bare søsken kan. 
“Redde julen, gode gjerninger, tenner, magiske krefter” er alt som kunne høres. Prinsesse 
Pia holdt seg på magen og de så begge ned på den. 
 
Så nikket de, tok hverandre i hendene og sneik seg bortover den tomme slottskorridoren og 
inn i Østfløyen. 
 
 
 


