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Dette er Den lille Pige. Hun er glad og smilende, 
og er altid klar til nye eventyr.



Hver aften, når Den lille Pige skulle sove, læste hendes 
mor eller far en godnathistorie for hende.

“Jeg vil gerne høre historien om Kraka,” sagde Den 
lille Pige.

“Igen?” spurgte Moren. Den lille Pige nikkede – det var 
hendes yndlings godnathistorie. 

Moren tog bogen frem, puffede Den lille Piges 
hovedpude og begyndte at læse.



For længe siden fandtes der vikinger. De var stærke 
mennesker, der boede i det kølige nord.

En vikingekonge, der hed Sigurd havde en lille datter, 
der hed Kraka. Kraka var den smukkeste vikinge-
prinsesse, skønt hun stadig kun var en baby.

Desværre blev Kong Sigurd nødt til at sende Kraka væk 
– selvom han elskede hende meget højt.



Kongen byggede derfor en harpe til sin datter af det 
pureste guld. 

Han lod den bygge så stor, at den også kunne bruges 
som en lille båd, hvor Kraka kunne sejle i.

Kong Sigurd satte harpen i vandet og så den vugge så 
fint. Han lagde Kraka deri på nogle bløde puder, og 
kyssede hende farvel.

Mens han så Kraka drive væk i guldharpen, ønskede han 
sig inderligt, at nogle rare vikinger ville finde hans lille 
pige, når hun igen ramte land.



Efter mange timers skvulpen i vandet stødte harpen 
på land. Prinsesse Kraka græd lidt fra sit skjul.

Et gammelt vikingepar, der hed Åke og Grima, hørte 
den lille piges gråd. De spærrede øjnene op, da de fandt 
den skinnende guldharpe og den lille prinsesse liggende 
mellem nogle siv.

Åke og Grima havde ingen børn selv og de tog 
derfor Kraka til sig. Krakas nye forældre havde ikke 
mange penge, men de havde en masse kærlighed og 
kys tilovers.



“Godnat, min skat.” Moren kyssede Den lille Pige på 
panden. Hun lukkede bogen i, rejste sig fra sengen og 
lod døren stå lidt på klem, da hun gik ud af værelset.

Den lille Pige satte sig op i sengen og kiggede rundt på 
det mørklagte værelse. Hendes hoved ville ikke sove – 
Den lille Pige ville være vågen og høre historier.

Hun kravlede ud over sengekanten, og på listefødder 
sneg Den lille Pige sig hen over gulvet og ud i den svagt 
oplyste gang. 

Musestille trippede hun hen til trappen og ned i 
køkkenet, hvor hun vidste, at Moren og Faren stadig 
var vågne.



Faren stod i køkkenet. Han bagte brød – det gjorde 
han af og til. Det duftede så dejligt, når Den lille Pige 
snusede ind gennem næsen.

“Faaar – jeg er tørstig. Må jeg ikke nok få noget vand?” 
spurgte Den lille Pige sukkersødt og kom helt ind i 
køkkenet til sin far.

Faren vendte sig smilende om til Den lille Pige og fandt 
en kop frem til hende. Det kolde vand fra køleskabet 
var lige, hvad Den lille Pige havde brug for.

“Faaar – vil du ikke nok putte mig igen?” Den lille Pige 
sendte sin far de sødeste øjne hun kunne. Det vidste 
hun nemlig, at han ikke kunne stå for. 

Så fulgtes de op ad trappen, op til værelset og den 
ventende seng.



Den lille Pige krøb ned under sin dyne igen. Hun havde 
også fået kolde tæer af at være oppe.

“Jeg tror altså stadig ikke, at jeg kan sove,” sagde Den 
lille Pige til sin far. 

“Kan vi ikke nok læse lidt mere i Kraka-bogen, Far? Kan 
vi ikke nok?”

Faren så på sit ur. Han sukkede lidt – sådan her endte 
det tit, når Den lille Pige ikke ville sove. 

Men alligevel satte han sig til rette på Den lille Piges 
sengekant, tog bogen op fra gulvet og begyndte at læse.



Vikingeprinsesse Kraka voksede op hos sine nye 
forældre Åke og Grima. De passede godt på hende 
og elskede hende højt.

Kraka blev smukkere og klogere, som årene gik. 
Med helt blå øjne, røde kinder og et flot, langt hår. 

Hun var en meget særlig pige. Kraka havde den evne 
at forudse ting – om høsten blev god, hvem der kom 
til middag og andre småting, der kunne gavne hendes 
familie.

Kraka var glad og elskede livet hos Åke og Grima.



Sammen med sine forældre boede Kraka langt ude på 
landet. Kraka nød den smukke natur og dyrene.

De havde ikke mange naboer, men en dag kom der 
alligevel to rejsende forbi, der fortalte, at de arbejde for 
en vikingeprins. Prinsen hed Ragnar og var en berømt 
prins, der sejlede på de store have.

De to rejsende var sultne, og ville gerne bage noget 
brød hos Åke og Grima, som de kunne tage med 
tilbage til Prins Ragnar og resten af deres venner. 
De lå alle sammen med deres skibe nede ad kysten og 
var meget sultne.



Kraka sagde, at hun gerne ville hjælpe dem med at bage 
brød. Mens hun tændte op i ildstedet, sludrede hun 
med de to rejsende.

De kunne godt lide at snakke med Kraka – hun var 
den sødeste og klogeste, der nogensinde havde krydset 
deres vej.

Kraka var så sød, at de to rejsende helt glemte, at det 
var brød, de var ved at bage.



“Brød! Åh nej!” sagde Faren, der havde smidt bogen fra 
sig på sengen. Det gav et sæt i Den lille Pige – hun var 
ellers lige ved at falde i søvn.

Faren lukkede bogen i. “Mine brød er jo også i ovnen 
– åh nej – nu er de måske brændt på!”

Faren kyssede hurtigt Den lille Pige på panden og 
skyndte sig ud af værelset for at redde sine brød. Den 
lille Pige kunne høre hans tramp ned ad trapperne, ned 
i køkkenet. 

“Kunne Mor ikke bare tage brødene ud?” tænkte Den 
lille Pige, for så kunne Faren jo læse historien færdig.



Nu var Den lille Pige lysvågen igen og slet ikke træt. 
Hun kiggede ned på bogen, som igen var endt 
på gulvet.

Den lille Pige ville gerne have læst bogen færdig. 
Også selvom hun kendte historien ud og ind – det var 
bare sådan en god fortælling, syntes hun.

Den lille Pige fortsatte historien for sig selv:

Den store Prins Ragnar ville gerne møde denne Kraka. 
De to rejsende havde nemlig fortalt om hende – hun 
var jo grunden til, at de kom tilbage til skibene med 
brød, der var brændt på.

Kraka ville også gerne møde Prins Ragnar. Hun syntes, 
det lød spændende med en rigtig prins.

“Men Ragnar var en drillepind,” sagde Den lille Pige, 
mens hun hoppede ud af dynen. Hun stod nu oppe i sin 
seng, mens hun spejdede rundt som en ægte viking.



Ragnar sagde i historien, at Kraka gerne måtte besøge 
ham på sit skib, men på én betingelse. 

“Først skal du løse tre gåder, smukke Kraka,” hviskede 
Den lille Pige for sig selv.

“Når du besøger mig, må du ikke have tøj på, men 
heller ikke komme uden tøj. Du må hverken være sulten 
eller mæt, og du må ikke have dine forældre med, men 
heller ikke komme alene.”



Den lille Pige følte sig pludselig helt frisk. Måske 
kunne hun alligevel godt nå at lege lidt, selvom det var 
blevet sent.

Hun hoppede ud af sengen, og i ét hop var hun henne 
ved døren og fik tændt lyset.

“Første gåde.” Den lille Pige kneb øjnene sammen og 
lod som om, hun tænkte: “ikke med tøj på og ikke uden 
tøj.” Hun kiggede sig omkring. 

Den lille Pige havde et helt skab fyldt med tøj. Men det 
duede ikke. Strømpebukserne på stolen? Nej, de duede 
heller ikke. 

Den lille Pige fik en idé: badedragten! 

Hun møvede sig ned i sin badedragt. Den var lidt svær 
at få oven på nattøjet, men den levede helt perfekt op til 
Prins Ragnars første gåde.



“Anden gåde – ikke mæt og ikke sulten.”

Den lille Pige var faktisk lidt sulten, men hun kunne 
ikke gå ned i køkkenet til Moren og Faren. Så ville de 
vide, at hun var vågen. 

Det eneste Den lille Pige kunne finde på sit værelse, 
der kunne spises, var de slikkepinde, som hun havde 
fået, sidst Mormor og Morfar var på besøg fra Jylland.

Godt nok havde Den lille Pige børstet tænder, men hun 
kunne måske bare smage på en slikkepind. Det ville nok 
hjælpe på hendes rumlende mave, og stadig ikke gøre 
hende rigtig mæt.

Let hoppede Den lille Pige hen til de fine slikkepinde 
og valgte én. Nu var anden gåde løst.



“Og hvad var nu den tredje gåde?” Den lille Pige 
rynkede brynene, spekulerende og småsmaskende. 
Hun så skør ud i sin badedragt og med slikkepinden 
i munden.

“Ikke sammen med nogen og ikke alene – nemt!”

Den lille Pige sov aldrig alene om natten, selvom 
Moren og Faren lå i sengen inde ved siden af. Teddy 
var der jo.

Teddy var Den lille Piges bedste bamseven. Altid så 
blød og venlig.

Den lille Pige fandt Teddy i sengen og gav ham en 
kæmpe bamsekrammer. Hun tog ham under armen og 
kiggede sig tilfreds omkring. 

Hun syntes egentlig selv, at hun var en ret sej Kraka, 
nu hvor hun havde løst alle gåderne.



“Så kan du bare vente dig, Prins Ragnar,” sagde Den 
lille Pige stolt.

Midt i sin sejr lagde Den lille Pige slet ikke mærke 
til, at Moren havde stukket hovedet ind ad døren 
til værelset.

“Hvad i al verden laver du?” spurgte Moren forbavset. 
Hun var heldigvis ikke sur, kunne Den lille Pige høre.

Moren havde noget langt, krøllet hår. “Det er nok sådan 
et hår, Kraka også har,” tænkte Den lille Pige.

“Jamen Mor – jeg er Kraka, der løser alle gåderne fra 
Prins Ragnar.”

Moren smilede, og så fulgtes de ud på badeværelset for 
at børste Den lille Piges tænder én gang til.



Nu lå Den lille Pige igen i sin seng. Moren sad på 
sengekanten, som hun så tit gjorde.

Den lille Pige var ved at være træt. “Kan du sove godt, 
min søde prinsesse,” sagde Moren blidt og strøg Den 
lille Pige over håret.

“Jamen Mor...” Den lille Pige prøvede at sige noget, 
men blev afbrudt af sin egen gaben. 

“Jamen Mor, hvad så med resten af historien – der hvor 
Kraka fortæller Ragnar, at hun er en rigtig prinsesse, og 
der hvor de skal giftes?”

Den lille Pige havde puttet sig godt ind til Teddy. Hun 
gabte igen.

Moren så på Den lille Pige. “Ligesom Prins Ragnar 
må vente med at gifte sig med sin Kraka, så må du 
også vente med resten af historien. I hvert fald indtil i 
morgen.”



Den lille Pige hørte næsten ikke, hvad Moren sagde. 
Hun var allerede på vej ind i drømmeland, hen over de 
store have sammen med Kraka, Prins Ragnar og alle 
deres venner.

Moren strøg sin smukke datter over håret, og slukkede 
så lyset én gang til, før hun stille listede ud af værelset.

“Jeg er både Kraka og mig selv,” tænkte Den lille Pige 
glad. Og så sov hun.


