
Troldeskoven er svøbt i et blødt tæppe af sne. Ikke en lyd er at høre. Mon alle 
sover? Nej, hvad var det? En lys trille i vinternatten. Og endnu én.
– Det er Nisse Niks fløjte! Jeg vidste det! Han kommer, Paja! Troldetvillingerne 
Paja og Pajko styrter ud i sneen for at ønske deres gode ven, gårdnissen Nik, 
velkommen. I det samme lander uglen Hubro Bubo elegant foran troldehøjen 
med nissen på ryggen.
– Hej, Nik. Du er nok i godt humør i dag! Pajko giver Nisse Nik et knus.
– Godt humør? Hvorfor tror du det, dit lille fæ?
– Du spillede fløjte! Jeg hørte det selv, ler Pajko.
– Fløjtemusik, tak skal du fik, brummer nissen, mens han vrider sig
ud af Pajkos omfavnelse.
– Kom med ind, Nisse Nik. Vi fejrer vintersolhverv. Paja tager
Nik i hånden og fører ham med ind i højen.



Varmen slår imod dem, da de træder ind i troldemors køkken. Far Wrisil 
prøvesmager mælkebøttevinen, troldungerne pynter agernkagerne med snegle, 
og slangetungesuppen bobler i den store gryde.
– Pff! Skal det her kaldes julestemning? vrisser nissen.
– Velkommen til troldehøjen, Nisse Nik! Mor Æna slår ud med armene. 
Hvis du vil have julestemning, så bare gå i gang! Det er jo dig, der bedst ved, 
hvordan en rigtig julefest skal være.
– Grød med smørøje, mumler Nisse Nik. Nu med det samme. Julepynt … og et 
juletræ, selvfølgelig.
– Åh, ja, et juletræ! ler Pajko. Kom, Far Wrisil, kan vi ikke plante et her i højen? 
– Jeg vil lave pynt til træet! jubler Paja. Tajka forlader straks kagerne, for pynt, 
det er lige noget for hende.
Og snart er alle i fuld sving. Den ene juleidé tager den anden, og sandelig om 
ikke Nisse Nik har både grødris og flæskesteg med i sin sæk.



                 – Men nu må vi ikke glemme
           laksen, siger Far Wrisil. Hvem vil
       med op til åen og se til garnet?
     Det vil Truzlon i hvert fald.
– Tag Rub og Stub med, siger troldemor. 
De har brug for lidt frisk luft.
– Jeg har aldrig prøvet at fiske før. Må 
jeg også komme med? spørger Paja.
– Men, Paja. Åen er fuld af vand! siger 
Pajko. Har du tænkt på det?
– Pajko har vandskræk! Pajko er en 
tøsedreng! driller Truzlon.
– Ikke det drilleri, siger troldefar. Kom 
nu, Pajko. Du er da den modigste i hele 
højen, er du ikke?
Jo, det er lige netop det, Pajko er! Så lidt 
efter er de på vej op til åen alle seks.

Far Wrisil godter sig ved tanken om alle 
de fede laks, der venter i garnet. Det er 
netop her ved grotterne og de store sten, 
at de største fisk går, og de hopper altid
lige ind i hans net.
      Troldungerne flokkes om troldefars
                garn. Alle vil trække og være
                       den første til at se laksen.


