
Prinsessen som ingen kunne få /l å slu1e å syte

Det var en gang en konge som hadde en bonusda2er. 
Hun var skikkelig sur og grinete, og uanse2 hva som ble 
sagt eller 8lbudt henne, greide hun å vri det 8l noe 
nega8vt. Hun var stadig like sur og vrang.
Kongen var lei av den dårlige stemningen hun lagde på 
slo2et, og oppre2et et arrangement på Facebook der 
han u>ordret alle unge komikere i landet 8l å prøve å få 
slu2 på klaginga og lokke fram et lite smil hos prinsessen. 
Den som greide det, skulle få hele prinsessen, halve 
kongeriket og et eget standup-show på NRK! 
Det var mange som trykket delta, og kongens mobil 
plinget både 8dlig og sent. De unge komikerne kom 8l 
kongsgården i fete biler og på ståhjulinger, og de tok 
kontakt via sosiale medier, men prinsessen var like sur. 
Hun gjespet overdrevent hver gang en ny komiker 
forsøkte seg. - Det er skikkelig døv humor her, klagde 
prinsessen og gjespet igjen.
Til slu2 ble kongen så lei at han la ut et varsel om at de 
som forsøkte seg, men som ikke fikk det 8l, skulle 
svartelistes av NRK 8l evig 8d. 
- Jeg vil ikke ha all denne trafikken på Slo2splassen 8l 
ingen ny2e, sa han.
Så var det tre komikerbrødre som ville prøve seg, for de 
var både single og mellom jobber. De trykket delta på 
kongens arrangement, og så la de i vei på hvert si2 bre2. 
Da de hadde kommet et stykke, fant Askeladden en 
pizzaeske.
- Hei, gu2er! Jeg fant, jeg fant.
- Hva fant du? spurte brødrene.
- Jeg fant en grandis, svarte Askeladden.
- Fy, kast den. Det er en konteiner for resirkulering av 
papirsøppel der borte, svarte brødrene og trillet videre.
- Å, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så jeg fører vel 
den, svarte Askeladden og la esken i bagen.

På veien 8l slo2et plukket Askeladden med seg både et 
steketermometer, en smar2elefon av eldre årgang, to 
småslitne joggesko, et elektrikerse2 og en melk som var 
gå2 ut på dato. Alt sammen lå og forsøplet slo2ets 
nærområder og ventet på neste Rusken-aksjon.
Da de trillet opp foran slo2et, kunne de se den ene tv-
kjendisen e2er den andre luske slukøret ut 
hovedinngangen mens de sendte desperate meldinger 8l 
TV Norge. Pressens hoffreportere sto i buskene og 
oppdaterte nyhetssakene sine for hver komiker som 
mislyktes.
Så var det den eldste av de tre komikerbrødrene, Per, 
som ville forsøke seg. Da han kom inn, glø2et prinsessen 
surt opp fra ne2bre2et si2.
- Her var det sannelig varmt, var Pers åpningsreplikk.
- Det er varmere i rampelyset, geipet prinsessen mens 
hun kikket ned på videoen på bre2et. 
- Jeg kjeder meg skikkelig, var det siste han hørte fra 
prinsessen før han må2e forlate rommet.
Pers navn ble strøket av NRK sin liste akkurat i det døra 
gikk opp og mellombror Pål kom trillende inn.
Prinsessen kikket opp fra ka2evideoen sin og nikket kort 
8l Pål.
- Du er heit, og her er det varmt, sa Pål og følte seg brå2 
li2 usikker på si2 eget materiale.
- Det er varmere i rampelyset, mumlet prinsessen og 
himlet fornærmet med øynene. - Du er enda kjipere enn 
de ka2ene!
Og dermed forsvant også Pål si2 håp om kontrakt med 
NRK. Døra gikk opp for lillebror Askeladden.
- Hei, her var det varmt! sa Askeladden.
- Det er varmere i rampelyset, sa prinsessen surt.
- Da kan jeg jo få stekt grandisen min, sa Askeladden og 
holdt fram esken han hadde funnet.
- Jeg er redd den svir seg, sa prinsessen.
- Ikke når jeg bruker steketermometer, svarte 
Askeladden. Og akkurat i det han sa det, gikk 
hovedsikringen på slo2et så alt ble mørkt.
- Jeg er redd strømmen ne2opp gikk, svarte prinsessen 
og var li2 le2et i stemmen.



- Men da ringer jeg elektriker, jeg! svarte Askeladden og 
fant fram mobilen han hadde funnet.
Men da Askeladden endelig fikk kontakt med 
elektrikerfirmaet, gikk det ikke bedre enn at han fikk 
beskjed om at de nok ikke kunne ta jobben på slo>et 
akkurat nå. Heldigvis kunne Askeladden berolige 
prinsessen med at han hadde et elektrikerse> i bagen, og 
ikke lenge e>er lyste lampene opp hele slo>et igjen.
- Jeg mener du er skodd i ord, du, klagde prinsessen og 
så enda surere ut enn Bdligere.
- Nei, jeg er ikke skodd, men de>e er en sko.
- Nei, nå har jeg aldri se> på maken, sa prinsessen 
gre>ent.
- Jo, her ser du maken, sa Askeladden og holdt opp den 
andre skoen.
- Jeg mener du er utgå> for å få meg Bl å slu>e å syte slik 
kongen befaler, sa prinsessen og sukket oppgi>.
- Nei, jeg er ikke utgå>, men det er denne. Lukt!
Først må>e prinsessen brekke seg av lukta, men så må>e 
hun innse at uanse> hvor negaBv hun var, hadde 
Askeladden et godt svar på lager. Prinsessen snudde seg 
bort og smilte. Hun passet på at det ikke kom med på 
hoffreporternes bilder - hun hadde tross alt et image å ta 
vare på. Men like e>er kunne de to oppdatere statusen 
sin Bl I et forhold, og så levde de ganske lykkelige alle 
sine dager.
Og snipp snapp snute - så var det eventyret ute.
 


