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VELKOMMEN TIL 

Vær venlig at 
overholde 

ALLE regler



REGLERNE
Tjek: Smiler du? 

Vær venlig at huske de gode manerer 

– vær altid høflig. Tak!

Det er ikke tilladt at være snusket.

Puds næsen, og vask dig bag ørerne.

Børst dit hår / din man / din pels // dine tænder.

Sid med ret ryg.

Vær nysseligt nydelig.

Bær kun de smukkeste skrud (fine kjoler) og klæder (smarte tunikaer).

Hatte skal til enhver tid bæres i en kæk 45-graders vinkel. 

Lækkerier må kun indtages i små portioner. 

Hold dig sund og rask.

Det er strengt forbudt at efterlade affald – spindelvæv, bål, hvepse, 

myrer og dårlige lugte er også forbudte.

Ingen uregerlige fester. 

    Hvis du bliver opmærksom på noget, der er forkert, så ret op på det. 

Ingen dovenskab eller smøleri.



Øvelse gør mester. (Undtagen øvelse i magi).

VIGTIGT: Brug ikke magi.

Magi bør ikke blive brugt uden kongelig tilladelse  
– undtagen i meget slemme og alvorlige nødstilfælde. 

*I et nødstilfælde må brug af magi ikke være fjollet,  
farlig, latterlig, meget tydelig eller lugtende.

Og endelig: Vær perfekt!

Med højagtelse De Kongelige Højheder

Kongen og Dronningen

 
Et eksemplar af Den Officielle Regelbog, som indeholder 

flere pernitne regler skrevet af dronning Brunella Beatrix 
Birgit Basiletta Boss, kan købes i Glimmerbys gavebutik. 

100 %
PERFEKT
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Den perfekte prinsesse

Så er det op!
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Prinsesse Pil Papaya Primula Positivia Perfektulia 

– også kaldet prinsesse Pil – blev vækket brat 

fra en behagelig drøm om den enhjørning, hun 

skulle have. Hendes mor, dronning B – hvis 

rigtige navn også var langt og fjollet – havde 

trukket gardinerne fra og var nu i gang med sin 

morgengymnastik, mens hun nynnede højlydt. 



Prinsesse Pil rykkede sig længere ned 

under dynen og lod, som om hun ikke 

kunne høre sin mor. 

”Nu skal du op, skat!” kurrede 

dronningen, mens hun stod i et 

hundestræk. ”Det er yoga- tid. Du har 

VIRKELIG travlt her til morgen, OG 

enhjørningeparaden er i eftermiddag.”



Prinsesse Pil stak hovedet op over dynen 

og kiggede på den plan, der hang på hendes 

opslagstavle.

SØNDAG

Prinsesse Pils perfekte plan:

Stå meget tidligt op

Tidlig yoga-træning

Børst tænder

Børst hår

Sangundervisning

Panfløjteundervisning

Danseundervisning (ballet)



Sund morgenmad

Indendørs rideundervisning

Kunstundervisning

Svømmeundervisning

Skift til det smukkeste skrud til enhjørningeparaden

Sund frokost

Enhjørningeparaden (du må IKKE komme for sent)

Gallamiddag (formelt festmåltid)

Bad

Sengetid



Alle i det kongelige palads og det magiske 

kongerige Glimmerland havde glædet sig til 

enhjørningeparaden i mange måneder. 

Prinsesse Pil var den eneste i den kongelige 

familie, som havde lært at ride (dronning B 

hadede, når hun ikke havde fuld kontrol over alt, 

og kong Benny foretrak bare at køre omkring på 

sin gyldne cykel). 



Prinsessen red for tiden på en enhjørning af træ. 

Rideundervisningen havde været vanskelig, og 

hver uge var hun steget af med splinter bagi!

Men nu havde dronningen bekendtgjort, at 

prinsessen havde brug for en ægte enhjørning, og 

at kun den bedste ville være god nok. Derfor skulle 

der afholdes en særlig parade, hvor enhjørninger 

fra hele kongeriget skulle konkurrere om at blive 

den første KONGELIGE ENHJØRNING nogensinde: 

en ædel ganger, en stilfuld maskot og – hvilket 

var det vigtigste for prinsesse Pil – hendes loyale 

ledsager (det vil sige: hendes nye bedsteven). 

Prinsesse Pil var meget spændt på at få sin egen 

enhjørning. Hun havde faktisk aldrig set en ægte 

enhjørning tæt på, men hun 

havde forestillet sig al 
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den sjov og ballade, som hun ville opleve med sin 

helt specielle firbenede ven. 

Prinsesse Pil kiggede igen på sin plan for dagen 

og sukkede. Der var slet ikke tid til nogen af de 

ting, hun selv havde lyst til at lave!

”Mor, kan jeg ikke godt holde fri her til 

morgen?”

”Nonsens!” udbrød dronningen. ”Prinsesser 

kan ikke være dovne. Det er meningen, at de 

skal arbejde meget hårdt på at være permanent 

perfekte hele tiden. Kom så, hop ud af sengen … 

det er yoga-tid!”

Da dronningen havde ført prinsesse Pil gennem 

morgen-yogaen, gik hun videre for at finde 

sine næste ofre: paladsets nisser. Hun elskede at 

hundse rundt med dem. 



Den kongelige familie var lille, men 

Glimmerland-paladset var enormt. Prinsesse 

Pil syntes, at det var alt for stort til kun at 

huse kongen, dronningen og hende selv. De 

hundredvis af værelser, tårne og korridorer 

blev holdt helt pletfri af de mange nisser, som 

var ansat på grund af deres imponerende 

rengøringsevner. 



Hver eneste nisse overholdt reglerne uden 

at stille spørgsmål, og de brokkede sig aldrig 

over noget. De vaskede, fejede og polerede 

utrætteligt både dag og nat, selvom prinsesse 

Pil aldrig nogensinde havde været i bare 

halvdelen af rummene.
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Og det var ikke kun nisserne, der arbejdede hårdt. 

Næsten alle i kongeriget Glimmerland gjorde 

deres yderste for at leve op til de høje krav, som 

dronning B stillede. 

100 % PERFEKTION

Alle – lige med undtagelse af prinsesse Pil.

Så snart prinsessen var alene, lod hun sig falde 

bagover på sengen og lå der et øjeblik, mens hun 

forsøgte at udtænke en alternativ plan for dagen. 

Selvom hun stadig kun havde pyjamas på, gik hun 

ud på balkonen og trak vejret dybt i den friske 

luft.



Det var en typisk morgen i Glimmerland. 

Hele kongeriget lå badet i gyldent solskin, 

helt fra de fjerne bjerge til Glimmerbyens 

nærliggende tage, og hun kunne tælle mindst 

fem regnbuer på himlen. Fra paladsets have 

nedenfor steg lydene af rislende springvand, 

summende bier og fugle, der sang de kønneste 

kærlighedsmelodier. Lige uden for paladsets 

glitrende porte på den anden side af den turkise 

voldgrav stod en flok håbefulde enhjørninger 

med glinsende pels. De var allerede ankommet 

for at deltage i paraden og stod og græssede på 

den særligt udvalgte enhjørningeeng. 





Problemet med at bo et sted, der var så 

solbeskinnet, var, at vejret næsten altid var for 

godt til at være indenfor. Prinsessens egen plan 

for dagen var derfor at snige sig væk fra sin 

undervisning. Hun var sikker på, at lærerne ikke 

ville have noget imod det. 

Prinsessen kunne faktisk virkelig godt lide at 

dyrke yoga og at synge, ride, danse, svømme og 

lave kunst. Hun kunne endda godt lide at spille 

på sin panfløjte (selvom hun egentlig foretrak at 

spille trommer). Men hun syntes, at hendes daglige 

rutine var opslidende. Det var kedeligt at være 
PERFEKT.


