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– Det er nok dessverre slik det er fatt, fortsatte kongen og nå følte han seg faktisk 
helt konge. Det var lenge siden sist, tenkte han. Stort sett var han jo bare en liten 
lort. Eller i beste fall en tøffelkonge som tøflet rundt. Nå, nå hadde han en viss 
kongekontroll og kunne fortelle om noe ingen andre visste om. Han kunne gi ordre.  

– Du Madam Mimmi, du er jo kanskje ikke så grådig sterk lenger dessverre, bevare 
meg vel, deg vil jeg gjerne ha sittende her som en vakt i dette røde rommet. Til deg 
skal vi komme når som helst på døgnet for å få råd og vink og trøst og et sannhetens 
ord. Tror du at du vil klare den oppgaven?  

– Jammen om jeg kan, mente Madammen, men,.... 

– Noen innvendinger, undret Kongen og likte sin nye kongerolle.  

– Ja, du skjønnej det kjæje Konge at jeg begynnej å bli gammel. Foj å kunne gi jåd, 
tjylle og ha en viss kjaft, må jeg få påfyll. Det ej med meg som med biler. Jeg tjengej 
bensin for å fungeje. Den bensinen ej som jeg har sagt minst 1001 gang nå, gode 
gjejningej utjettet av uskyldige små bajn. Disse gjejningene skaper glede som spjej 
seg som vajme i hus og hytte, ja over hele jorden om så - og deler av vajmen tiner 
opp ledd og sener i min gamle kjopp. Først nåj disse er myke og føyelige, da er jeg 
også føyelig og tjyllekjaften min tilgjengelig for alle og en!  

– Logisk, smattet Pia. Men Pål som nok var av den litt skarpere typen, fant fort ut at 
det faktisk hvilte et ansvar på hans små, sarte og ganske muskelfattige skuldre.  

– Dette er forstått, messet Kongen videre. Vi forstår dette! Ikke sant folkens?  

Alle nikket. Ingen sa noe. Dronningen som syntes dette begynte å bli litt vel 
høytidelig, farlig og ubehagelig, forsøkte seg på nok en avledningsmanøver:  – 
Unnskyld meg men jeg har boller i ovnen, prøvde hun seg og var på vei ut av døren.  

– Du blij her! Kommanderte Madammen, såpass mye trjyllekraft har jeg at jeg jeg da, 
på 10 etasjers avstand skal kunne slå av komfyren og løfte bollebaksten ut på et 
bjett.  

– Jammen, jeg må skifte til aftenkjole, stotret Dronningen, men denne gangen ble 
hun helt oversett. Nå handlet det om viktigere ting enn kaker og kjoler.  

Det handlet om jul!  

– Aiii! Pia lå plutselig krokbøyd i den røde salens ene hjørne. Hun holdt seg på 
magen som om hun hadde krokodiller og ellediller der inne i tarmene.  



– Aiiii!  

Madam Mimir stavret seg bort til den noe ufyselige kakespisende prinsessen, la de 
knirkete, spinkle hendene sine på jentebarnet sin mage. Hun lukket øynene. Knep 
munnen sammen slik at den lignet en peppernøtt. Hun likte det ikke. Hun likte det 
aldeles ikke, men sannheten var at hun med egne hender kunne føle, at denne 
prinsessen hadde noe de færreste barn av denne tiden visste at de var i besittelse 
av. Pia var et barn med sterk magefølelse.  

 


