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Nei, de hadde ingen tid å miste - men det var jo nettopp den de hadde mistet. Den 
hellige juletiden! Vetleberg Vortesvin var nå, sammen med resten av den effektive 
vortesvinslektningene sine i full gang med å bruke graveferdighetens sine til noe 
nyttig. Denne gangen skulle de ikke ødelegge, men konstruere. Ikke gjøre noe 
ulovlig, men noe de hadde fått beskjed om. Det var en gave. Eller et bytte. For i retur 
hadde Vetleberg selv oppgitt nyttig informasjon, ikke til hvem som helst, men til 
selveste Kongen. Kongen på sin side sto fortsatt å tittet opp mot slottets høyeste spir 
i øst. Høyt var det. Høyere enn himmelen var blå. Så høyt var det at Kongen 
nærmest fikk kink i nakken av å stå der og kikke. Kronen var for lengst skjøvet langt 
ned i nakken hans. Bekymringsrynkene var nesten like dype som voldgraven 
vortesvinfamilien var i ferd med å grave. det var ikke fritt for at Kongen følte seg 
maktesløs. Dette kunne han ikke klare alene. Det var bare en ting å gjøre: Låse alle 
dører. Sparkle alle kriker. Lukke alle vinduer. Og deretter ringe i gullklokkene og 
samle til familieråd. Kongen trakk i snoren, som igjen var festet til den helligste 
klokken.  

Ringeringeringe-ringeriiiing!  

Nå våknet de alle sammen. Ringelyden spredte seg som kakeduft og myrra gjennom 
alle korridorer, slo hjul mellom slottshallene, inn i klesskap der gallakjolene danset av 
seg selv, slo seg ned på himmelsengene og fløy så videre, gjennom alle de 12 
etasjene og videre til de nederste gemakker før de til slutt endte opp i det gule 
rommet hvor Madammen og Dronningen satt og slurpet i seg nærende velling.  
Prinsen som jo hadde fått med seg at han var en brikke i spillet og egentlig var skapt 
for å se til at gode gjerninger ble gjort, svelget motvillig, men tenkte at det på et eller 
annet vis sikkert var verdt det. Velling måtte være det verste han hadde smakt. 
Noensinne. Men samtidig hadde han hørt søsteren sin si at hvis han måtte smake 15 
ganger på noe før det var rettmessig å konkludere at han ikke likte. Lett for henne å 
si som smakte 15 ganger på ting og alltid likte det… Men på farens klingesignal og 
nå kom det en gang til - riiiing! ..kunne Pål endelig legge fra seg skjea. Ikke var Pål 
stor og ikke var han gammel og ikke var han særlig lydig heller, men dette visste 
han, når det kimet i disse bjellene, da var det alvor. Da var det møte. Møte med stor 
M.  
  
Også Prinsesse Pia styrtet av gårde. Styrte er kanskje en overdrivelse, for det er jo 
ikke lett å løpe fort når mageknipen biter i tarmene. Men hun gjorde så godt hun 
kunne. Så raskt løp hun at da de alle sammen møttes i den røde salen, med velur i 
taket, kom alle kakemennene bokstavelig talt løpende opp halsen hennes. Hun 
kastet opp på parketten.  
 



– Neimen Prinsesse Pia da, utbrøt Madam Mimmi, – Nå tjoj jeg vijkelig det ej på tide 
du taj deg en gujejot! Og ut fra hånden som Mimmi holdt fram og som et øyeblikk 
siden var både tom og krokete, vokste det fram en hel bunt gulrøtter.  
– Fantastisk, utbrøt Dronningen, og klappet i de rene og pene dronninghendene 
sine. Men det var jo ikke usle, hverdagstryllerier som de nå alle sammen var samlet 
for. Det var julen. Det var julen som kanskje ikke lenger ville være noen jul og hva er 
da gulrot-trylleri i forhold til det? Ingenting!  
 
Prins Pål, som forsto at det nå stod om både gjerninger og jul, slo seg ned i den røde 
sofaen og stirret på faren sin med med forventningsfulle øyne. Han var klar til å 
legge en plan. En god plan. En skikkelig god plan. Han følte det på seg. At noe var i 
gjerde. Noe spennende! Endelig skjedde det noe her i heimen!  
Kongen la begge hendene over den litt for tykke kakemagen sin og kremtet: –  
Kjære Dronning, Kjære Madam Mimmi, kjære barn!  
 
– Jada, jada, kom det fra Pia. – Kom til saken. Vi vet da godt at vi er kjære!  
 
Kongen enset henne ikke og skulle til å fortsette, men denne gangen var det Prinsen 
som avbrøt faren sin:  
– Hva vil du vi skal gjøre pappa? Skal vi reise rundt i hele verden for å finne julen for 
deg? Reise med luftskip over de sju hav og dykke ned i rødehavet? Skal vi kaste oss 
over stup og balansere over hengebruer? Skal vi kjempe mot drager og drepe atten 
hvalhaier?  
 
– Du har sett for mange filmer på Skogflix, slo søsteren fast og himlet med øynene 
slik at at man, hvis man så godt nok etter, faktisk kunne lese tankene hennes. 
Riktignok var det ikke mange tankene, men noen var der likevel.  
 
Nå var det Madam Mimmis tur til å ta ordet.  
– Gode barna mine, derje trenjer ikke å drja noe sted som helst sted, knirket hun. 
Derjes oppgave er å gjøje gode gjerninge, gjøre andre glade og varme hjertene til 
menneskene - ja, og dyjene, dere mjøter. Nåj det er gjort, er nesten alt gjort.  
 
– Du snakker i gåter gamle kjerring, nærmest spyttet Pia ut.  
– Stille! Messet Kongen endelig – Stille!  
Og stille ble det. Så stille som det er mulig for et regnbuetfarget slott å bli. Så stille 
som en kakebakende Dronning, en knikrete gammel Madam og to bortskjemte 
kongebarn evner å være. Så stille ble det. Bare raslingen og spyttingen fra 
vortesvinene der utenfor kunne høres. De gravde og gravde.  
 
– Der ute, fortsatte Kongen og pekte mot hagen. Der utenfor graver en hærskare 
vortesvin en vollgrav for oss. I den vollgraven skal det renne så mye vann at ingen. 
Jeg gjentar, Ingen skal kunne forlate dette slottet tørrbeint noensinne.  
Vi tror nemlig. Eller la meg si det slik: Vortesvinet Vetleberg vet, han sier at han vet 
hvor den enøyde julebanditten holder hus.  
 
Madam Mimmi smattet med den tannløse munnen sin: – Ollala!  



 – Nettopp, svarte Kongen og nikket mot den gamle. Dette er virkelig Ollala! For vi 
tror, vi tror at vi vet hvor han befinner seg.  
– Fortell, sa Pia og Pål i kor. Og ikke tidligere hadde vel søsknene vært mer enige 
om en ting enn de var nettopp nå.  
– Fortell, gjentok de.  
Kongen børstet noen kakesmuler bort fra både den blanke skallen og den blanke 
hermelinfrakken; – Vi tror at vi vet at han er her inne!  
Dronningen gispet. Det lange håret hennes sto rett opp, så redd var hun.  

– Det kan du ikke mene Kongemannen min! Her inne, i vårt slott?  


