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Einu sinni var áka�ega indæl prinsessa. Hún ríkti 
y�r stóru og grónu konungsríki. Öllum þótti vænt 
um hana og þegnarnir í ríki hennar gerðu allt sem 
hún bað þá um.







En prinsessan vildi bara borða. 
Hún gat borðað meira en 
nokkur annar í konungsríkinu. 
Hún var svo mikill sælkeri að 
suma daga gerði hún ekkert 
annað en að háma í sig mat og 
sælgæti.



meiri mat !



Hún át og át með ofsahraða. Þegnarnir höfðu 
varla undan að hlaupa með matarbakkana í 
kastalann. Þeir áttu engan tíma a�ögu og 
prinsessan borðaði allan matinn þeirra.



Uppvaskið var ógurlega mikið á hverjum degi.





     En ég er svo svöng!
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Prinsessan hafði engan tíma til að stjórna 
ríkinu og hún óx og óx. Þegnarnir horuðust 
niður og urðu máttlausir af hungri.

Öllum var illt í maganum. 
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Dag nokkurn las ungur þegn stóra og þykka bók. 
Hann komst að því að prinsessuna vantaði bara 
þrjú kílógrömm upp á að verða þyngsta manneskja 
í heimi. Sá þyngsti var risavaxinn glímukappi í 
Japanistan. Sá var hreint ekki prinsessulegur. 

Ja, hérna !
Þetta gengur ekki. Hingað og EKKI lengra !



Hingað og EKKI lengra !



Það þurfti kranabíl frá konunglega slökkviliðinu 
til að hífa prinsessuna út úr kastalanum. Þar á eftir 
var hún �utt á konunglega heilsuhælið á átján 
hjóla vörubíl.
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Prinsessan grét og grét á heilsuhælinu því hún var 
svo ægilega svöng. En þegnarnir gáfu sig ekki og 
hún fékk bara þrjár hollar og góðar máltíðir á dag, 
rétt eins og ég og þú, og allir hinir þegnarnir. 
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Að lokum gafst hún upp og strauk í burtu.  Þá var 
hún líka búin að grennast um nokkur hundruð kíló 
og gat alveg hlaupið af sér verðina. Nú var voðinn 
vís.
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Hún er orðin 

að skrímsli

Skólaeldhúsið lagt í rústFrí í skólanum.Kokkurinnfékk 
áfall

Komdu aftur, Grýla! 
             Allt betra en prinsessuófétið

Spor eftir prinsessuna vekja uggSást til 

prinsessunnar 

í Himnalagi-

fjöllum

Skelfir veitingamenn

Læsið öllu! 
Prinsessan gengur laus



Komdu aftur, Grýla! 
             Allt betra en prinsessuófétið

Spor eftir prinsessuna vekja ugg

Skeflir ferðamenn í 

miðjulöndum

Át sælgætis-verksmiðjunaGrænmetisbændur fagna

Rennur á lyktina

Braut og bramlaði 
gróðurhús





Þjóðin vildi alls ekki upplifa aðra hungursneyð. 
Alls staðar voru hengdir upp lásar á ískápa, 
forðabúr og eldhús. 
Ekkert spurðist til prinsessunnar í lengri tíma. 
Foreldrar sögðu börnum sínum sögur af 
örlögum prinsessunnar fyrir háttinn. 

Sögurnar voru hver annarri hræðilegri.

Prinsessan átti að vera orðin nær óþekkjanleg. 
Hún var ennþá sólgin í mat og hennar var von 
hvar og hvenær sem var



Þess vegna skiljum við ekki eftir mat á diskunum 
okkar. Við vöskum upp og göngum frá og setjum 
diskana hreina upp í skáp. 

Því annars er aldrei að vita hvort matgráðuga 
prinsessan eða ættingjar hennar skjóta upp 
kollinum.










