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Utenfor slottet, i den vakre skogen var mange av dyrene svært nervøse. De hadde ikke hatt 
ro til å hverken spise eller sove siden det opprivende møtet med Kongen. Om det verste var 
å høre at julen var stjålet, eller tilleggsopplysningen om at julenissens reinsdyr også var tatt, 
visste de ikke.  Man har jo ofte lett for å tenke på de tingene som er nærmest seg selv, og 
dyrene var jo i slekt med reinsdyrene. Akkurat denne dagen, da julerosen stakk opp av 
snøen, og fem rådyr og to ekorn skulle til å drikke av den magiske grønne fontenen, så 
oppdaget de at et juletre med eksepsjonelt mye glitter, en rød nese – de bare kunne anta at 
kom fra Rudolf, og en nydelig spilledåse rant ut av fontenen!? Piiiipppp piiipp, nærmest skrek 
det ene ekornet. Det var en kjent sak at vannet rant innom slottet, og inn de rommene som 
hadde de aller største badekarene. Hvordan skulle ellers Kongefamilien få tatt seg sine 
ukentlige bad og holde seg kongelige? Men.. når disse tingene som helt tydelig stammet fra 
den stjålne julen, kom ut av fontenen.... betydde det at JULEN VAR GJEMT PÅ SLOTTET I 
ET BADEKAR!?!? Rådyrene og ekornene så forskrekket på hverandre. De hadde vært så 
råd(yr)ville og ikke visst hvordan DE kunne hjelpe til, men nå hadde de et brennhett tips. 
Eller et grøntvannmagisk tips egentlig. Om at jula var holdt inne på et av rommene som 
hadde badekar. Ekornene kastet seg på hvert sitt rådyr og de galopperte i vill fart til slottet 
for å si i fra til Kongen.  
 



Sviiiiisssshh! Rådyrene krasjet nesten i hverandre og holdt på å falle i krøs idet de akkurat 
rakk å stoppe før en diger vollgrav utenfor slottet! Hva i hulens navn drev Vortesvinene 
med? Vollgrav? Skulle de fange noen? Hadde de tatt kongefamilien til fange selv? Alle viste 
jo hvor SLEMME Vortesvinene kunne være, men der sto Vetleberg Vortesvin og så ut som 
godheten selv. ”Skal dere inn, ta hengebroen vi har satt opp midlertidig på baksiden, sa han 
hjelpsomt. De galopperte videre over hengebroen som gynget så heftig at det ene rådyret 
spratt høyere enn det andre. Enda rådyr er kjent for å sprette, så hadde de aldri spruttet over 
et kongelig spir før, men det gjorde de i dag.  
 
Koonge, KONGE ropte de, i det de banket på den skyhøye hoveddøren inn til slottet. Det 
ene ekornet satte seg på skuldrene til det andre oppå det ene rådyret for å nå opp til å titte 
igjennom nøkkelhullet. Der kom Kongen løpende, i stor fart så den lange flotte kappen fløy i 
luften rundt han. Hei hei, hva gjør dere her, spurte han da han åpnet døren. De fem 
rådyrene og to ekornene pratet fullstendig i munnen på hverandre, men budskapet var ikke 
til å misforstå. Stjålet jul i badekar – på slottet! Kongen fikk store øyne! Hadde jula badet 
med han? Dette var merkelig? Nei det kunne den jo ikke, den var jo nokså nystjålet og han 
hadde ikke badet på hvertfall 14 dager. Kongen var svært opptatt av utseende, men var nok 
ikke så reinslig som man skulle tro. De bestemte seg for å undersøke alle rommene det var 
badekar som vannet i den magiske fontenen med det grønne vannet rant igjennom. Det var 
kun på de aller største badekarene, og Kongen måtte spørre Dronningen for å være sikker, 
men de var enige om at det var 4 badekar. Eller 5. Eller 6. En av de tallene. Kongen for med 
dyrene på slep inn slottets dype ganger og korridorer. De styrte først mot vest. Den grønne 
fontene elven surklet under slottet og de gikk inn i det første baderommet hvor vannet formet 
seg som en egen verden og hadde flere små fosser fra steinhyller inni veggene som rant inn 
i et gigantisk badekar.  
 


