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Innbyggerne i Gullskogen gikk nå inn i en tid der Kongens 
ellers muntre tralling og nynning var totalt fraværende. Selv 
snøen holdt tyst og den vakre vannfontenen med det grønne 
vannet rant om mulig litt mer stille. 
De få lydene man hørte var ikke av den gode arten. Inne fra 
biblioteket på Gullskogens fargerike slott, hørtes ord og 
vendinger som absolutt ikke tar seg ut på trykk. Her satt 
selveste Kongen og Vortesvin Vetleberg hadde virkelig 
vanskeligheter med å komme til enighet. Noen ville si at de 
kranglet. Andre ville nok påstå at de diskuterte. Men høylytte 
var de uansett begge to. Ikke sjeldent reiste Vortesvinet seg fra 
den dype lenestolen og begynte å trave rundt i rommet. 
Kongen selv forsøkte å holde seg i ro, men også han fikk ristet 
av raseri. 
I håp om å lage en hyggelig tone hadde han likevel bedt
Dronningen om å servere dem noen mislykkede restekaker og 
hver sin store kopp te. Litt sukker og noe varmt i skrotten ville 
vel hjelpe på stemningen, mente Kongen. Vortesvinet på sin 
side gryntet av gesten. Han gjennomskuet det hele med det 
samme: – Jasså, vil du kjøpe informasjon av meg ved hjelp av 
søtsaker nå, flirte han og satte trynet i sky. 



Slik holdt de på og kom ikke til saken. Ja det var nesten så de 
glemte hvorfor de i det hele tatt satt der. de glemte at de faktisk 
hadde et felles problem de bare måtte løse. For verken Kongen 
eller Vortesvinet Vetleberg var vel interesserte i å gå inn i et 
nytt år uten først å ha feiret jul? Nei det ville de såmen ikke! 
– Men hva vil du ha? 
Kongen slo ut med armene sine og ristet på det hårløse håret. 
Hva kunne han vel gjøre? 
Nå følte Vetleberg Vortesvin at han hadde Kongen i sin hule 
hånd. Dette var en situasjon han bare digget! Han hadde 
overtaket. Deilig! Å ha overtaket over en mann som egentlig 
skal ha overtaket, det er det deiligste av alt, tenkte Vortesvinet 
og sa ikke noe på en lang stund slik at også stillheten var like 
pinlig og vond som de høye, fæle ordene de hadde sagt til 
hverandre minuttene før. 
Kongen sank dypere og dypere ned i stolen sin. Hva kunne 
han vel gi til et Vortesvin slik at han ble fornøyd og kunne lekke
nyttig informasjon slik at de kunne komme videre i denne 
julesaken? For videre måtte de jo, det skyldte de både folk og 
fe! 



Skulle han bli nødt til å tilby dette svinet prinsessen og halve 
kongerike? Huff nei. det ville være for mye. Pia var riktignok 
ikke den mest blide jenta han kunne ønske seg og halve 
kongeriket hans var både igjengrodd og falleferdig, men å gi 
det bort i bytte med informasjon? Var det virkelig verdt det? Og 
hvordan kunne man vite at informasjonen var så nyttig likevel? 
Et svin var et svin og det kunne jo tenkes at han bare skrøyt på
seg. Mens Kongen satt slik og funderte, klødde seg i skallen og 
kjente på den vonde stillheten som la seg som et spindelvev 
rundt både dem og bibliotekets 10.000 bøker, var Prins Pål ute 
i Slottshagen for å se på dyrespor. Ikke orket vel han å være 
inne der hvor krangelen hadde ljomet i korridorene. Nei huff,
bedre var det da å være ute i snøen. 
Det var akkurat så kaldt at snøen knaste under føttene hans, 
knirk, knirk sa det. Det var så gøy med den lyden, knirk, knirk, 
knirk, knas… knas var feil lyd, han måtte ha tråkket på noe. 
Prins Pål lette rundt i snøen og der var det noe, han tok tak i 
det og blåste snøen av. Hæ! Tenner? Rare krokete tenner på 
rad og rekke, nesten som en munn uten et fjes! Kanskje reven 
hadde mistet tennene sine eller en av hundene?  Han stappet 
tennene ned i lomma, de skulle i samlingen hans sammen med 
tørre sommerfugler, runde steiner og krokete pinner med 
gullstøv på. Han skulle akkurat til å gå inn da han hørte noen 
rare lyder bak seg. Han snudde seg og der, mellom snøkledde 
busker og trær hadde det liksom dukket opp en ny krokete 
skapning. Hadde hun ikke hatt skaut og kjole og sko, kunne 
man tro at det bare var en råtten kvist. Men nå så Pål at det 
måtte være et levende vesen. En dame. Eller ei kjerring.  




