
13. Desember 
 
– Magefølelse hva for no?  

Dronningen hadde nå knelt ved siden av sin eneste datter og satt så tett inntil 
Madam Mimmi som hun bare klarte. Nå trengte den stakkars Dronningen all den 
støtten hun kunne få! Ja, selv en kvist kunne hjelpe.  

– Du mener ikke at jenta er syk gjør du vel? Men når du sier det, har jeg vel alltid, fra 
dag en, forstått at det er noe alvorlig galt i gjerde med dette pikebarnet! Når sant skal 
sies har jeg vært dypt bekymret langt her inne bakenfor taftkjoler og innenfor 
hjerterøtter. Dronningen ble reint rørt av sine egne uttalelser, men Madam Mimmi 
feide henne lett av veien.  

– Dette ej ikke en sykdom, konkluderte hun. Det dattejen din haj, ej ikke en gang noe 
spesielt. Alle har det!  

– Hæ? Kongen brakk seg nesten der han sto. Han ville jo aldeles ikke ha noe som 
helst! Han var jo Konge!  

– Deres prinsesse Pia har en kjaft som hun selv ikke kjenner, begynte Madammen. 
Kjaften har vi alle sammen, men hos Pia slåj den ekstja ut. Dette er ikke farjlig. Dere 
skal ikke være rjedde. Snarjere tvert i mot. Derje skal værje stolte!  

Kvinnen så på dem en etter en med et blikk skarpere i kantene enn et nyknust 
kjøkkenglass. – Pia har det vi kallej magefølelse. Hun kan kjenne ting på seg. Eller 
foj å si det sånn, - Magen hennes sier i frja.  

– Du mener at, du mener at….Kongen hoppet litt forsiktig opp og ned, men klarte 
ikke styre seg: – Du mener at min datter eksempelvis kan føle hvor julen nettopp nå 
er? At det er henne vi skal stole på? Jeg mener….. jeg mener.. magen hennes?  

– På kjett og vis, svarte Madammen og det samme satte Pia seg opp. Det var ikke 
flere Aiii-er som slapp ut av den litt for nebbete, frekke, fjollete prinsessemunnen 
hennes. Varsomt feide hun Madamm Mimmis hender vekk fra magen sin og la sine 
egne på det samme stedet. Deretter kikket hun ned på fingrene sine med store 
øyne.  

– Ja, var det ikke det jeg sa. Det er mer mellom munn og mage enn de fleste andre 
steder.  

– Nettopp, flirte Madamm Mimmi, men nå må vi handle og ikke pjate. Alle mann til 
pumpene!  



Pål hoppet opp: – Til pumpene? Vi har jo ingen pumper?  

– Nej! Jeg menej alle mann til oppgavene, rettet den gamle Madammen.  

Kongen nikket. Dronningen neide. Pia holdt seg på magen. Pål holdt seg på krona. 
Ute gravde vortesvinene svinaktig fort og det var på høy tid at menneskene inne i 
slottet satset på et tempo samme kaliber. Oppgavene måtte fordeles. Den enøyde 
måtte fakkes. Jula måtte reddes.  

 



 


