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VARNING: BÖR EJ LÄSAS VID LÄGGDAGS! 

Trodde du att du kunde alla de gamla klassiska 
sagorna? Se då upp, för här återberättas de i en 
helt ny stil för de allra modigaste unga läsarna.  
De här sagorna är så läskigt spöklika att du  
aldrig mer kan tänka som förr på de gamla  
kära figurerna!
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För länge sen, på den gamla läskiga tiden, 
fanns det ett litet kungarike långt borta. 
Kungens slott låg vid kanten av en mörk 
och dyster skog.
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I slottet bodde kungen, drottningen och prinsen. 
Han var deras enda barn.

En dag sa kungen till sin son: 
– Du måste gifta dig snart.
– Ja, sa drottningen. Vi ska hitta en riktig 

prinsessa åt dig.
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Alla kungens riddare hoppade upp på sina 
hästar. De red genom hela riket. Sen fortsatte de 
till andra länder.

– Prinsen söker en prinsessa! ropade de högt, 
så att alla hörde.
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Snart kom många flickor från många länder till 
kungens slott.

– Välj mig! Välj mig! skrek de.
– Lugna er, svarade kungen.
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– Ni måste visa att ni är riktiga prinsessor, sa 
drottningen strängt. Alla flickorna blev rädda för 
henne. De ryste av skräck. Många av dem sprang 
hem igen.

De andra fick följa med drottningen djupt ner i 
slottets källare. Där fanns många hemliga rum.
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I varje rum fanns en stor och fin säng. På varje 
säng låg tio tjocka madrasser. Under de tio 
madrasserna lade drottningen en pytteliten 
ärta. Men det var inga vanliga ärtor. De var 
förgiftade!
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– Bara en riktig prinsessa kan överleva natten, 
mumlade drottningen, så att ingen annan hörde.

Men högt sa hon: 
– Sov gott nu! Så bäddade hon ner alla 

flickorna och släckte ljusen.
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Nästa morgon låg bara en hög med 
ben-knotor kvar på varje säng.

– Jag visste att de inte var riktiga 

prinsessor! skrockade drottningen.



Veckorna gick. Allt fler flickor kom till slottet. 
Och varje morgon låg det nya ben-knotor på 
sängarna.
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