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1. Desember

-Gruft, snøftet vortesvinet. 
-Jeg hørte du hadde et lite problem? -Et enøyd bandittproblem 
for å være helt nøyaktig? Vortesvinet flirte mellom 
huggtennene. 
Kongen som ellers var en blid mann, kjente tydelig forskjell på 
smil og flir. Dette var et slikt flir som ikke var smil. Det var 
snarere noe ondskapsfullt over det. Og ondskap ville Kongen 
ikke ha noe av i sitt rike. Aldri! 
At det svineriet turte å vise seg her! For om lag ett år siden 
eller to hadde Vortesvinet intet mindre enn rasert hele hagen til 
Dronningen. Blomstenes røtter var snudd opp ned. Buskene 
var totalt nedgnagde og under hekkene som var perfekt klippet, 
hadde han dannet seg huler og hemmelige ganger. Det var blitt 
en skikkelig oppvask kan vite! Ikke det at Kongen selv brydde 
seg så mye om det som spirte og grodde. Men det gjorde 
Dronningen og siden Kongen brydde seg om henne, ja da 
måtte han også bry seg om både frø og nupper. Ja hele trær 
om det så gjaldt. 



Kongen skuttet seg da han tenkte på episoden: 
– Var jeg ikke tydelig nok sist gang du viste deg her!? Du er 
ikke velkommen verken i skogene mine eller på slottet! 
– Joda vortesvinet måtte da innrømme det. Kongen hadde vært 
tydelig han. Men det betydde jo ikke det samme som at han 
måtte lytte til denne hårløse dotten som nå sto der og hoppet 
opp og ned på en skammel og sutret over en forsvunnet juletid. 
Noe så barnslig av en Konge, tenkte vortesvinet, men klokelig 
valgte han denne gangen å holde kjeft. Han lot framfoten gli 
over det lyserosa arret som løp fra pannen, over øyet og ned 
kjeven. -Jeg har til og med bevis på hvor tydelig du var, men 
øyet mitt er like fint igjen nå - og ikke like most og ødelagt som 
øyet til ham du nå er på jakt etter.   
Kongen hoppet ned fra skammelen og gikk med bestemte steg 
mot Vetleberg Vortesvin, han stoppet noen meter fra han og 
kikket han morskt inn i de stikkende sorte øynene. 
-Hva! Vet du om den enøyde banditten? Ville kongen vite. 
-Tja hva vil du vite? Men informasjon har sin pris, vet du. Gliste 
Vetleberg. 
-Jeg samarbeider ikke med kjeltringer! Sa kongen innbitt og 
snudde seg tvert og gikk bestemt vekk fra vortesvinet. Alle 
dyrene rundt fulgte med på hva som skjedde, kampen mellom 
Kongen og Vetleberg var kjent gjennom det ganske land. 
Hvordan kongen hadde jaget Vetleberg gjennom skogene og 
slåsskampen på markene. Det var der Kongen hadde satt sitt 
merke på vortesvinet og svinet hadde reist vekk som den 
tapende part. Men nå var han tilbake samtidig som julegleden 
og reinsdyrene var blitt stjålet. Kunne Vetleberg ha noe med 
dette å gjøre? 



-Det går rykter om en pirat med et flygende skip. Ropte 
Vetleberg etter kongen -Noen sier han har begynt med reindrift, 
hvis du skjønner hva jeg mener! 
Kongen bråsnudde og satte øynene i Vetleberg som ikke klarte 
å tørke av seg dette fårete, eller rettere sagt, grisete fliret. 
Mens han så slikt intenst på Vetleberg ba han de andre dyrene 
om å dra hjem og at de ville bli tilkalt senere. Kongen så ikke 
noen annen utvei enn å forhandle med Vetleberg. Han tok med 
seg vortesvinet opp på slottet hvor de ble servert te i 
biblioteket. Skulle kongen få noe informasjon ut av Vetleberg 
måtte han være listig, like listig som svinet selv. 


