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Slik gikk det til at Dronningens hagedrøm ble til en svinesti. Og all energien og 
kraften som først var benyttet for å få hagen til, var helt bortkastet. Vetleberg 
Vortesvin hadde sabotert alt det vakre. Dette er også årsaken til at Kongen nå sitter 
og forsøker å godtgjøre Vortesvinet oppe på slottets vakre bibliotek. Det er ikke 
bedre enn at Kongen har servert både te og kaker. Nå byr han jammen i meg 
Vortesvinet en av sine beste sigarer også! Denne Kongen ser ut til å ville gjøre alt for 
å finne tegn som gjør det lettere å skaffe jula tilbake på plass. Men fortsatt klapper 
Vortesvinet munnen igjen. Han bare grynter litt nå. Flirer litt da. Det er ikke gode 
grynt. Det er ikke gode flir. Dette vet Kongen. Samtidig vet Kongen også at 
Vortesvinet vet noe Kongen vil vite. Eller rettere sagt. Vortesvinet sier han vet noe 
han vet at Kongen vil vite. En annen som vil vite det aller meste er prinsesse Pia og 
derfor står hun ved døra og lytter.  

Inne i slottets indre gemakker, langt nede på det gule rommet, er to gamle venninner 
samlet. Prins Pål har den ene handa si i mammaens hand, den andre har han i 
høyre lomme. Med fingrene fikler han på noe hardt og kaldt. Det er tenner. Et gebiss. 
Han er ganske sikker på at det er Madam Mimmi sine, men sikker kan han jo ikke 
være. Dessuten er han mer sikker på at tennene kan komme til nytte en vakker dag, 
og da ikke som tenner i Madam Mimmis munn.  

Pål prins som jo ellers er så snill, liker å være litt slem kjenner han. Og dessuten liker 
han å sitte her og kjenne duften av Dronningen sin og lytte til den grusomme 
historien fra den dagen hagen deres ble totalødelagt.  

– Huff. Hører han Dronningen si: – Dette svineriet gravde jo opp alt, nei han pløyde 
det meste opp! Hele Vortesvinfamilien med Vetleberg i spissen, dundret mot hagen 
med de flotte blomstene og buskene! Å alle de vakre blomsterbedene mine, akket 
Dronningen seg. – De fine stiene ble nedtråkket og de vakre buskene brekt!  

Dronningen slang på håret: – Det så faktisk ikke ut! Ved soloppgangen dro svina 
med den triumferende Vetleberg Vortesvin i spissen, tilbake til den mørkeste delen 
av skogen. 

Madam Mimmi nikket samtykkende, men siden hun visste at ordene hennes liksom 
kom litt feil ut, holdt hun like gjerne munn:  

Dronningen både elsket og hatet sin egen fortelling: – Fra den dagen falt en underlig 
stillhet over den ødelagte hagen, fuglene sluttet å synge, så triste var de, og den 
eneste lyd kom fra den magiske fontenen som var det eneste som var igjen. Om 
morgenen våknet jeg og min kjære ektemann av selve den store stillheten. Ingen 



fuglesang, ingen myk vind gjennom trærne. Ikke en gang Kongen nynnet slik han jo 
pleier når han er glad! Denne morgenen var han så lei seg!  

Dronningen tok seg til det lange lyse, håret som skinte som gull. Så måtte vi på nytt 
tilkalle deg Madam Mimmi! Husker du? Men du kunne ikke trylle mer, sa du den 
gang. Du var sliten og jeg skjønner det så godt. Beskjeden din var ganske klar: Om 
litt ville jeg få to barn og ved hjelp av deres gode gjerninger ville din kraft på nytt 
fylles og først da kunne du trylle blomster og sommerfugler tilbake.  

Madam Mimmi nikket så det knirket i nakken hennes. Selv om hun begynte å bli 
eldre enn eldst, og ikke kom på alt hun skulle huske, var dette en episode hun aldri 
kom til å legge på glemmehylla.  

Hun smattet med tunga mot de tomme gommene - Så, va sierj du Djonnongen min - 
haj barjna dine gort noen gode gerninger i det siste?  

Dronningen våknet fra sine egne minner: – Hva? Om barna mine er gærninger?  

– Nej. Madam Mimmi ristet ikke bare på hodet men på hele den krokete kroppen; – 
Har de væjt snille? Snille mot andje…! Noen gode gerninger! Det var jo det som var 
avtalen… 

– Å! Nå forstår jeg, Unnskyld at jeg er litt treg, beklaget Dronningen. – Jo, det er 
klart. For å vinne tid strøk hun Pål prins over prinsekronen. – Denne karen her han 
har jo...Han har jo… Og prinsesse Pia, hun er minst like snill. Dronningen kremtet.  

Minst like flink til å… 

Prins Pål var ikke dummere enn at han skjønte at mamma Dronning satt i klisteret. 
Nå kom han henne til unnsetnig: – Ja, søstra mi er kjempeflink til å spise kaker!  

– Hva? Madam Mimmi hevet stemmen: – Hva? Spise kaker sier du? Er det snilt?  

 



 


