
9. Desember 
Nå ble Dronningen svar skyldig som det heter. Det betyr at hun skylder noen svar. 
Denne noen var Madam Mimmi. Nå satt disse damene på det gule rommet og 
snakket om Dronningens barn. Det var jo dem som skulle føre til at hun kunne få ny 
energi slik at hun kunne trylle hagen fin igjen. Det vil si, det var vel ikke bare barna. 
Men rettere sagt barnas gode gjerninger. Dette var den hemmelige avtalen mellom 
kvinnene i rommet: Når Dronningen endelig fikk seg barn, skulle hun fostre dem opp 
på det viset at de skulle spre glede og gode gjerninger. Disse gode tingene og alle 
den gode energien tjenestene og humøret deres skulle gi, ville automatisk smitte 
over på den gamle. Ganske logisk. Men lettere sagt enn gjort. Dronningen var jo 
egentlig mest interessert i å bake og Kongen som ikke engang visste om avtalen, 
han var mest opptatt av å nynne og tralle. Og slikt blir det jo ikke effektiv 
barneoppdragelse av. Det hadde kongeforeldrene for lengst innsett. Men litt sent. Alt 
for sent ville sikkert mange mene. Prinsen gikk rundt og så ut som uskyldigheten 
selv. Han sa ikke noe vondt om noen, kunne snakke med dyrene og likte seg ute i 
naturen. Men nettopp nå hadde han noen andres tenner i lommene sine. Og neimen 
om han hadde tenkt å gi dem tilbake. Prinsessen Pia spiste kaker til morgen og 
kvelds, ja som mellommåltid og som lunsj. Og nattmat hvis hun fant det for godt - 
noe hun ofte gjorde. Fikk hun ikke kaker, ble hun sur og fikk hun for mange kaker ble 
hun i alle fall sur. Nei Dronningen kunne faktisk ikke helt huske når de to 
edelstenene hennes hadde gjort en god gjerning sist... 

 – Ingen gjejninger, ingen hage. Sukket Madam Mimmi. Det er jo ikke tjyllekjaft igjen 
kan skjønne.  

– Ja, det kan jeg skjønne, sukket Dronningen, og hun som jo elsket barna sine 
høyere enn den høyeste kransekake, hadde dessverre ikke så lyst til å snakke om 
akkurat dem lenger nå. Hun visste jo så altfor godt at barna ikke akkurat var mors 
beste barn. Naturlig nok ønsket hun derfor å skifte tema. Dette er et temmelig vanlig 
triks blant de voksne. Er det noe de ikke liker å snakke om, ja så skifter de tema. 
Fort, fort.  

– Vil du ha mer kaker Madam? fortet Dronningen seg å si.  

– Jej kan nesten ikkje ete kakjer, jeg som ikke har tjenner, svarte den gamle da.  

– Litt velling kanskje? spurte Dronningen og hadde veldig lyst til å påpeke at den 
gamle virkelig så ut som en gammel krok og burde fått seg litt mer kjøtt på beina, 
men lot det ligge. Her var det om å gjøre å godsnakke. 



Godsnakking måtte også til oppe på Slottets bibliotek. Pia stod fortsatt med øret tett 
inntil døren, men de siste minuttene hadde hun ikke hørt annet enn noen knirk fra 
stoler og subbing av tøfler.  

Men nå kunne hun høre Kongens stemme: – OK, Vetleberg Vortesvin, da sier vi det.  

Du viser meg trappen hvor du mener den enøyde banditten klatret opp og jeg lover 
deg at du skal få jobb her på slottet.  

Pia hørte at de to reiste seg opp fra de dype skinnstolene og antok at de tok 
hverandre i hendene. Deretter for døren opp og hun ble presset som fyll mellom to 
oreokjeks mellom døra og veggen. – Aiiiii!  

Vortesvinet reagerte intuitivt – Og det var?  

Kongen som bare var glad for å bli kvitt svinet fra sin regnbuefargede og ellers 
livsglade slott, ønsket ikke å granske i dette også, og forklarte det hele med at det 
sikkert var fuglene på taket, musene i veggen eller edderkoppene på loftet. Eller 
kanskje også den enøyede banditten, la han til og nå jugde han nesten så han 
trodde det selv. For tenk om Banditten virkelig var nær dem? Her? Innenfor slottets 
1000 fargerike vegger? Ikke umulig, konkluderte han og fulgte kongelig Vortesvinet 
ut i den raserte hagen. Det grønne vannet fra fontenen rant vennlig og liksom smurte 
stemningen med lysegrønt håp.  

 


