
20. december 
 
Kære Christine og Frederik, 
 
Da vi var kommet rundt om søen, fandt vi stien der gik ind i en tæt og mørk skov, som så rig-
tig uhyggelig ud, og jeg var glad for at Kook var med mig, for jeg var altså ikke gået derind 
alene. 
Da vi var kommet ca. 100 meter ind i skoven, så jeg pludselig et par uhyggelige røde og ond-
skabsfulde øjne, der lyste i mørket, og en modbydelig hæs stemme hvæsede, ”Hvad laver I to 
grimme fjolser på min sti?”. 
”Nej det her er altså for meget”, tænkte jeg, ”jeg vil hjem og se TV, og det nu”, men jeg sag-
de det ikke. 
”Vi er såmænd bare to rejsende købmænd, der sælger kostbare ting og sager”, svarede Kook 
nok så kækt. 
Tænk, - det var lige det modsatte af, hvad jeg ville ha` sagt. 
”Lad mig se hvad I har med jer, inden jeg slår jer ihjel, og æder jer”, hvæsede stemmen tilba-
ge. 
”Årh. det er bare noget godt mod, kampvilje og livsglæde”, lo Kook. 
De ondskabsfulde øjne blev nu gule og fulde af frygt, og stemmen peb frygtsomt, ”Føj for 
den lede”, og vi kunne høre stemmens ejermand flygte ind i skoven. 
”Hvad i alverden var det?”, spurgte jeg Kook. 
”Nåh det var bare en bussemand”, lo Kook, ”de er nemme nok at skræmme væk, hvis bare 
man viser det mindste mod”. 
”Jamen tænk hvis han havde ædt os. Vi kunne jo ikke se hvor stor han var”, protesterede jeg. 
Kook lo, ”Jamen bussemænd er meget små, selvom de er uhyggelige nok at se på. Det er der-
for de holder til hvor det er mørkt, for så kan man ikke se hvor små og latterlige de er”. 
Ja så, - så ved jeg det, og I med. 
Nå, - men vi havde jo travlt, og skyndte os videre, og kom da også snart ud af den mørke 
skov, og ganske rigtigt, der var den store bakke, som vi hurtigt masede os op på toppen af. 
Der var en meget flot udsigt ud over det eventyrlige landskab. 
Floder, bække, og søer glitrede blåt, imellem grønne bakker og lunde, som var plettede af 
blomster i alle farver, og sommerfugle, store og små, flimrede over det hele, - men der var 
ikke nogen vi kunne møde og spørge om vej til Fe-dronningens krystal. 
Jeg skulle lige til at brokke mig til Kook, da jeg så ham stå og tale med en sommerfugl. Det 
så sjovt ud, og lidt efter fløj den væk. 
”Kan du virkelig tale med sommerfugle ”, spurgte jeg overrasket. 
”Ja da, det kan du da også, jeg bad den bare om at hente Dronning Sommer”, lo Kook. 
Og ude i horisonten, kunne jeg nu se en enorm, mega-stor, kæmpemæssig sommerfugl nær-
me sig. 
Den store sommerfugl så ud til at have vinger der var over 25 meter brede, og en krop så stor 
som en bus, kom hastigt nærmere, og det var som om vi allerede kunne mærke de store vin-
geslag hvor vi stod, men i stedet for at blive større og større jo nærmere den kom, blev den 
mindre og mindre, og til sidst kunne jeg se, at det slet ikke var en sommerfugl, men derimod 
en underskøn fe med en krone på hovedet. 
Hendes vinger var så flotte, at enhver kendt sommerfugl godt kunne gå hjem og græmme sig.  
De strålede som et helt festfyrværkeri, og skiftede hele tiden farver og mønster. 
Jeg måbede, og skulle lige til at sige Åhhh, og neeej lige som i Tivoli, da Kook bukkede dybt 
for hende og høfligt sagde, ”Vær hilset, oh underskønne Dronning Sommer, den smukkeste 
af alle feer”. 
Selvfølgelig bukkede jeg også, og skulle til at sige en hel masse pænt om hendes vinger, og 
om hvor dejlig jeg synes hun var, da Dronning Sommer udbrød, ”Nu har jeg aldrig; nissen 



Kook, og et menneske i Fe-land. Så skal der være gilde, - ja et kæmpe 
party med musik, dans, og masser af blomstervin”. 
Hun gned sig i hænderne, og så meget glad og op-
stemt ud. 
Kæmpe party, musik, dans, og vin, og så med alle de 
dejlige feer, nå ja det er altså lige mig, så jeg gav et 
hop af bare begejstring, men inden jeg kunne nå at 
takke for indbydelsen, sagde Kook, ”Mange tak, men vi har desværre 
ikke tid, for Peder har lovet at hente den krystalkugle deres majestæt 
lånte af deres majestæts kusine”. 
Selvfølgelig blev jeg irriteret på Kook, og kunne ha´ sparket ham 
over skinnebenene, men et løfte er og bliver et løfte. 
Dronning Sommer så også temmelig skuffet ud. 
”Nåh den, - jamen den har jeg lånt ud til Havfruedronningen i 
den store blå sø der ligger temmelig langt herfra, men ved I 
hvad, I kan låne mit bøgeblad til at komme videre på. 
 
Julehilsen fra Kook og onkel Peder
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