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Stjernernes Rige
Nu skal du høre fortællingen om en lille pige.
Hun var dog ikke en helt almindelig pige … næh, hun
var nemlig en helt særlig en af slagsen. Faktisk var hun en
ægte prinsesse: en prinsesse fra Stjernernes Rige.
Stjernernes Rige, tænker du nok. Det har jeg da aldrig hørt om. Det lyder som et spændende sted! Og
det er det sandelig også. Der bor nemlig kun
stjerneprinser og stjerneprinsesser.
Vi mennesker her på jorden kan faktisk se helt op
til Stjernernes Rige. Vi skal blot kigge op på den
sorte nattehimmel. For hver en lille blinkende
stjerne vores øjne kan se, er der et slot … tænk,
at alle små stjerner i virkeligheden er slotte!
Små slotte, hvor der på hvert eneste bor enten en lille prins eller prinsesse.
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Hvert slot har sin egen lille have,
hvor der findes et træ fyldt med
de fineste små paradisæbler
og et fortryllende blomsterflor med det lille stjernebarns
yndlingsblomst. Der er roser, forglemmigej og de yndigste lilla
tulipaner. Det er et vidunderligt sted, men før jeg kan fortælle dig mere om det, skal du
først høre historien
om prinsessens liv her
på jorden,
inden hun
kunne rejse dertil.
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Hun blev født, ganske som du og jeg, til at skulle bo her
på jorden sammen med sin mor og far. Prinsessens forældre havde længe glædet sig til, at deres lille datter skulle
komme til verden, og de elskede hende naturligvis meget
højt. Men allerede helt fra begyndelsen var der noget, der
var anderledes ved deres lille pige, og de havde hver dag en
fornemmelse af, at hun snart var på vej væk fra dem igen
… som om hun hørte til et andet sted.
Det var faktisk vældigt forvirrende for dem, for de havde
jo, som alle andre forældre, altid forestillet sig, at deres barn
skulle være sammen med dem. De vidste jo selvfølgelig
heller ikke på det tidspunkt, at deres datter i virkeligheden
var en ægte prinsesse fra Stjernernes Rige.
De vidste heller ikke, at alle stjernebørn starter deres rejse
til deres små slotte på denne måde. At rejsen altid begynder med, at de får deres egen familie her på jorden, inden
de kan lande i ro og mag på deres slot. Det var altid forskelligt, hvor lang rejsen var for de små stjernebørn … for
nogle varede den minutter, for andre uger, måneder eller år.
Enkelte nåede aldrig at møde deres familie her på jorden.
Men for denne lille prinsesse varede rejsen mere end et år.
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Som jeg fortalte tidligere, var denne lille
prinsesse noget helt
specielt. Hun var smuk
som en engel med buttede kinder, og snart fik
hun også de blødeste
krøller. Men hun havde
endnu ingen vinger, og de
var selvfølgelig nødvendige
for, at hun kunne flyve op til sit slot. Men mere om det
senere, for når der nu skulle gå så lang tid, skete der selvfølgelig ting og sager her på jorden først, og det vil jeg nu
fortælle lidt om.
Der var noget, der var lidt mærkeligt ved den lille prinsesse,
og det var, at hun altid sov. Hun var så træt, så træt. Hun
sov, mens hun spiste, når hun fik skiftet sin ble, når hun var
i bad … ja, hun sov endda, selvom hendes mor og far satte
hende op i barnevognen og gik ture i skoven og ved havet, så hun kunne lytte til bladenes rislen, fuglenes sang og
bølgernes brusen … hun bare sov og sov og sov. I starten
forstod hendes forældre ingenting og var kede af, at deres
lille pige ikke vågnede. Men efterhånden som ugerne gik,
opdagede de, at hun alligevel var vågen inde bag de små
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