
     amilien Rantanen var en rigtig storbyfa-
milie, 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, hvor-
dan det ville være at leve et helt andet liv. Uden 
forurening, myldretid og bilkøer. Måske ville fug-
lekvidder, marker og brølende køer være sjovere. 
Og bedre for børnene.
 En dag så Roger en annonce i avisen. Et ho-
tel 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 læn-
gere, men så havde der ikke været nogen historie.
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første  
kapitel

Hvori ingo næsten kommer til at skræmme livet 
af en stakkels gæst, der i forvejen er skræmt.

Der var sket to temmelig sensationelle ting. Den før-
ste var, at det var lykkedes hele familien Rantanen 
at tage fri, og de var derfor kørt af sted for at holde 
en rigtig sommerferie. 

Ferien var godt nok blevet kort. Hvilket  skyldtes 
en uindbudt passager. Det var nemlig lykkedes Ingo 
at smugle minigrisen Pusling med under baga-
gen bag i bilen. Og det var også lykkedes ham at 
smugle hende ud af bilen igen, da de nåede frem til 
Grisinge Camping, hvor de skulle sove den første 
nat. Men derefter var det gået lidt galt.

”Hvis du venter her, så går jeg ud og skaffer 
noget mad,” havde Ingo hvisket i Puslings øre. 

Men da Pusling hørte ordet mad, gryntede hun 
glad og stak af. To sekunder senere stod hun og 
guffede en stor pose chips i sig, som hun havde 
stjålet fra en børnefamilie i teltet ved siden af 
familien Rantanens. Yderligere to sekunder senere 
begyndte faren i familien at løbe efter Pusling for 
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at få chipsposen tilbage. Ingo blev vred, hver gang 
han tænkte på den dumme far. For han havde selv-
følgelig skræmt Pusling. Og stakkels Pusling var 
begyndt at løbe som en gal. Og så havde hun været 
så uheldig at støde ind i næsten alle teltpløkker og 
teltsnore på hele campingpladsen, og desuden lyk-
kedes det hende at vælte mindst halvdelen af telte-
ne. Alle dem, som boede i teltene, var naturligvis 
blevet sure. Og de undrede sig over, hvem der dog 
havde været så vanvittig at tage en skør gris med 
på ferie. 

Ti minutter senere havde familien Rantanen 
pakket alle sine ting ind i bilen igen og var på vej 
hjem. Og på trods af Ingos vilde protester havde 
Roger og Ritva nægtet at lade Pusling køre med. 
De var kørt direkte hjem til Den Gyldne Urfugl. 
Og dermed var ferien slut. 

Heldigvis lå Grisinge Camping kun 40 kilome-
ter væk, og Pusling var verdens klogeste gris. Så da 
Ingo næste dag var gået over til Jönssons bonde-
gård, bange for, at han aldrig ville se sin elskede 
gris igen, var Pusling kommet tilbage. Hun havde 
fundet hjem igen og stod nu og gumlede på nogle 
kartofler. Det var jo der, hun boede, hos bonden 
Jönsson, selvom Ingo allerhelst ville have, at hun 
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boede hos dem. Men efter den dag var Ingo mere 
forsigtig end nogensinde, når han smuglede Pusling 
ind på sit værelse på hotellet. For Roger og Ritva 
havde truet med alle mulige væmmelige straffe, 
hvis Ingo nogensinde lukkede hende ind igen. 

Den anden sensation var, at de faktisk havde haft 
gæster på Den Gyldne Urfugl. Da de rejste på ferie, 
var der ikke et eneste ledigt værelse på hotellet. Så 
da familien kom hjem igen, var de tvunget til at 
bo i et telt i hotellets park i næsten en uge. Der efter 
var gæsterne blevet ved med at komme. Ikke så 
mange ad gangen ganske vist, men hotellet havde 
faktisk ikke været uden gæster en eneste nat hele 
sommeren. Og det var Ingo lige så glad for, som 
hans forældre var. Det var nemlig meget nemmere 
at smugle Pusling ind på hotellet, når Roger og 
Ritva var optaget af gæsterne. 

Nu var to ældre par flyttet ind på hotellet, og de 
skulle bo der i en hel uge. Det var heldigt, for Ingo 
havde en overraskelse til dem. Han havde netop 
gjort et fantastisk fund. 

Ingo havde leget opdagelsesrejsende og havde 
foretaget en ekspedition til de uhyggelige grotter 
under Det store Vampyrbjerg. Det var det fjerneste 
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udhus, som var Det store Vampyrbjerg. Og grot-
terne lå længst inde i udhuset bag ved en masse 
skrammel, som hotellets tidligere ejere havde efter-
ladt. Der havde Ingo fundet en kæmpestor gryde, 
som han overtalte 
Isadoras kære-
ste, Tony, til 
at hjælpe ham 
med at slæbe 
ind i køkkenet. 

”Der,” sagde 
Ingo.

”Okay,” sagde 
Tony.

Han hjalp Ingo 
med at løfte gryden 
op på komfuret. Den 
var så stor, at den fyldte 
alle kogepladerne på en 
gang.

Bagefter forsøgte 
Ingo at få sin mor 
og far til at 
komme og 
se hans gryde, 
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men de var optagede af at tale med gæsterne og 
hørte overhovedet ikke på ham. Så gik Ingo til-
bage i køkkenet og besluttede sig for at lave et 
eksperiment. 

To minutter senere hørte Ingo telefonen ringe, og 
Roger svarede. Lidt efter kom Roger og Ritva ud 
i køkkenet.

”Gode nyheder, Ritva,” råbte Roger. ”Fantastiske 
nyheder! Alle gæsterne skal være ude herfra senest 
på fredag!”

Der blev stille.
”Roger,” udbrød 

Ritva så med sin 
meget vrede stem-
me. ”Har du mistet 
de sidste af dine 
hjernecellinger?”

”Det hedder hjer-
neceller, min skat.”

”Nu hvor vi endelig har fået lidt gæster hertil, 
hvorfor i hele hule Helsinki vil du så smide dem 
ud igen?”

”Fordi vi får nogle bedre gæster. De bedste, som 
man kan få!”
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Han grinede. Længe. Så længe, at Ingo faktisk 
begyndte at tænke på, om han rent faktisk havde 
mistet sine hjernecellinger, eller hvad de nu hed.

”Vi skal flakse,” klukkede Roger. ”Med 
Elektroflaks!”

Alt det hørte Ingo. I hemmelighed. For han 
havde gemt sig et ekstra genialt sted.

”Ahem. Undskyld. Kan jeg få lidt tevand? Jeg 
ville gerne lave en kop urtete.”

Ingo genkendte den mumlende, halvgnavne 
stemme. Den tilhørte den gamle mand fra værelse 7.

Desværre virkede det ikke, som om Roger og 
Ritva overhovedet havde bemærket, at manden 
var kommet ind i køkkenet.

”Hvad mener du med Elektroflaks? Roger, hvis 
det her er en af dine elendige ideer …”

”Vi er fuldt booket, elskede! De har booket hele 
hotellet! Vi bliver støvsugerverdenens bankende 
hjerte!”

Roger klukkede henrykt.
”Jeg tager bare lidt selv,” mumlede manden. 

”Det er helt i orden. Kop har jeg også med, jeg 
tog den fra frokosten for at spare opvasken.”

”Jeg har allerede givet besked til alle om, at de 
bliver nødt til at tjekke ud,” fortsatte Roger. 
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”Hvad har du? Roger, mit finske hjerte banker 
fortvivlet, og …”

Hun blev afbrudt af et højt skrig. Den gamle 
mand var gået frem til komfuret og havde løftet 
låget til kæmpegryden – og fået øje på Ingo.

”Bøh!” sagde Ingo.
Han kunne ikke lade være. Og så skreg manden. 

Han blev vildt bange og tabte låget på gulvet med 
et brag, hvilket forskrækkede ham endnu mere.

Ingos eksperiment var gået ud på at se, om hele 
hans krop kunne være i gryden. Det kunne den. 
Gryden var et supergodt gemmested.

Det hjalp slet ikke, at Ritva og Roger forklarede, at 
de på ingen måde havde tænkt sig at servere Ingo 
til middag. Manden nægtede at blive et sekund 
mere på hotellet. Så var det jo bare heldigt, at der 
snart ville komme nye gæster.
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