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Første  
kapitel

Hvori Pusling er dårlig til at køre bobslæde,  
men god som brunkagegris. 

Ritva og Roger syntes, at Pusling var det mest 
irriterende dyr i verden. Men det syntes Ingo 
absolut ikke. Der var ingen, han syntes bedre om. 
Han var overbevist om, at der ikke fandtes en 
klogere og sødere gris i hele Øster Granby eller 
i resten af Sverige eller i hele verden for den sags 
skyld. 
 Pusling kunne selvfølgelig være besværlig ind 
imellem. Hun kunne være virkelig stædig. Som 
nu, hvor hun ikke ville op i bobslæden. Kun en 
eneste gang var det lykkedes Ingo at skubbe hende  
op i slæden og få hende til at køre med ned ad 
bakken mod søen. Og da havde hun klynket og 
raset og væltet slæden omkuld midt på bakken.
 ”Så slipper du,” mumlede Ingo. ”Så kører jeg 
bare selv. Af banen, her kommer bananen!”
 Og så kørte Ingo i flyvende fart ned ad bakken, 
og han opgav at få Pusling til at køre bobslæde. 
Selvom han var sikker på, at grisen også ville få 

     amilien Rantanen var en rigtig storby   
familie, som boede på femte sal i Stockholm 

og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene,  
Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. 
Men mor Ritva og far Roger tænkte tit på, hvordan  
det ville være at leve et helt andet liv. Uden foru re
ning, myldretid og bilkøer. Måske ville fugle kvidder,  
marker og brølende køer være sjovere. Og bedre for 
børnene.
 En dag så Roger en annonce i avisen. Et hotel  
var til salg. Og ikke et hvilket som helst hotel. Den 
Gyldne Urfugl hed det, og Roger genkendte det 
straks. Han havde boet der mange gange på sine 
rejser gennem Sverige som støvsugersælger. Selvom 
han nu plejede at kalde det Hotel Krølle på Halen. 
Det passede ligesom bedre til stedet, syntes han. 
 Roger tænkte over det i nogle sekunder, inden  
han ringede. Måske burde han have tænkt lidt 
længere, men så havde der ikke været nogen historie. 
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det sjovt på bakken, hvis hun først vænnede sig  
til det.
 Nå, alt det der kunne Ingo godt gå med til. Men 
det irriterede ham, at Pusling ikke engang ville være 
lift. I fjernsynet havde Ingo set, hvordan slalomløbere 
blev trukket op ad bakken af en skilift. Så kunne de 
hvile sig og have det rart hele vejen op og bagefter 
bruge kræfterne på at suse ned ad bakkerne. Det var 
supersmart. 
 Hvis Pusling kunne trække Ingos slæde, ville det 
være lige så smart. Så kunne Ingo sidde og slappe af 
bagved Pusling op ad bakken mod hotellet og have 
kræfter til at køre nedad lige så mange gange, det 
skulle være.
 Bondemanden Jönsson havde for længst lånt Ingo 
en tingest af læderremme til at spænde omkring 
Puslings mave og hals. Den kunne man så sætte en 
hunde snor fast i, hvis man ville gå tur med hende. Nu 
var der endelig brug for den. Ingo havde givet hende 
remmene på, men i stedet for hundesnoren havde han 
bundet et reb fast. Bagefter havde han bundet rebet 
fast til slæden, sat sig i den og råbt, at Pusling skulle 
trække. Pusling gryntede. Og blev stående.
 ”Kom så!” råbte Ingo. ”Søde Pusling! Træk mig 
op ad bakken, så bliver jeg superglad!”
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 Pusling gryntede igen. Og rørte sig ikke ud af 
flækken. 
 Så mistede Ingo tålmodigheden. Han havde 
arbejdet hårdt for at gøre Pusling til en lift, og det 
havde taget lang tid. 

 ”Hvis du ikke trækker mig, så får du ingen 
brunkager!” råbte Ingo vredt.
 Nu holdt Pusling op med at grynte. Men hun 
blev stående, hvor hun stod.

Et minut senere trådte Ingo ind i køkkenet med 
støvler på. 
 ”Ingo, lad være med at gå ind i køkkenet med 
støvler på,” råbte Roger. 

 Han sad ved spisebordet og rullede brun
kagedej ud, mens Isadora lagde nybagte brunkager 
i en kagedåse, og Ritva stillede en ny plade med  
brunkager i ovnen. 
 ”Var det sjovt ude på bakken?” spurgte Ritva. 
 ”Kun når det gik nedad,” mumlede Ingo.  
”Må jeg få …?”
 ”Grossmans har fyldt deres pool med vand,” 
afbrød Isadora. ”Og bygget et nyt lysanlæg, som 
lyser vandet op i alle regnbuens farver. I skulle se 
det, det er bare så flot! Tony viste mig otte for
skellige slags lys.”
 ”Mor, må jeg få …?” begyndte Ingo igen.
 Ritva grinede.
 ”Nu har Henning og Amelia vist fået frost i 
deres små hjerner. Hvem vil bade der, når det er ti 
minusgrader?”
 ”Det hedder fået forfrysninger,” sagde Isadora. ”Det 
er vandet, der er frosset. Der er is i poolen nu.”
 Nu grinede både Roger og Ritva.
 ”Så gør det ondt at springe på hovedet i,” kluk
kede Roger.
 Ingo tog en brunkage fra kagedåsen. Han prøvede  
ikke engang på at spørge igen. Der var alligevel 
ingen, som hørte efter. 
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 ”Uhm,” sagde Ingo.
 ”Nu kan man løbe på skøjter der. Og så får de 
en Snestjerne.” 
 Roger stirrede på Isadora.
 ”En Snestjerne?”
 ”Ja. Fordi det er et godt vinterhotel. Så får man 
sådan en. Og så skriver de om hotellet i Snestjerne
guiden, og så kommer der en masse gæster for at 
bo der. Det siger Tony.” 
 Det virkede ikke, som om Isadora havde mere 
at sige, for hun satte sine høretelefoner i ørerne og 
begyndte at høre musik i stedet for. Sikkert noget 
af det der underlige japanske igen. 
 Tidligere kunne hun kun lide heavyrock og 

hylende guitarer, men nu var det Japan for alle 
pengene. Isadora havde også fået ny frisure. Hen
des hår strittede som en busk. Og det var ikke kun 
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Isadoras eget hår, der var også snydehår imellem i 
røde og blå og alle mulige farver. 
 ”Du ser ud som et juletræ,” havde Ritva sagt, da 
hun så det første gang. ”Det passer fint, når det nu 
er vinter.”
 Ingo smilede for sig selv, når han tænkte på det 
med juletræet. Juleaften kunne de danse rundt om 
Isadora. I stedet for træet. 
 Han tog en brunkage til, tænkte lidt, mens han 
spiste den, og så sig omkring for at være sikker på, 
at ingen lagde mærke til, hvad han gjorde. Og så 
tog han hele kagedåsen.
 ”Snestjerneguiden?”sagde Ritva. ”Hvad i hele 
hule Helsinki er det?”

Ingo gik ud af køkkenet. Og ud på gårdspladsen. 
Der stod Pusling.
 ”Egentlig skulle du slet ikke have nogen,” sagde 
Ingo. ”Men du er jo min bedste ven.”
 ”Øf,” sagde Pusling. 
 Og så gav Ingo sin ven ti brunkager. Det tog 
halvandet sekund, inden de var væk. 
 ”Du er altså en rigtig brunkagegris,” sagde Ingo 
og klappede Pusling. 
 ”Øf,” sagde Pusling.

 Så fik hun fem brunkager til. De var væk på 
et halvt sekund. Pusling fik en sidste brunkage. 
Bagefter gik Ingo ind med kagedåsen igen. Men 
denne gang huskede han at tage sine støvler af.


