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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Skalle-Per och kejsarens dotter
Turkish Traditional Story

Swedish language version 

Unknown
Firuze Engin



Skalle-Per hade inget hår när han föddes och han har varit skallig sedan dess. Hans 
mor brukade säga, när hon satte honom i sängen:
Min flintskallige son, min lille flintis, du har inget hår därför att du är så klok! Alla 
människor i byn var verkligen imponerade av de idéer som Skalle-Per brukade
komma med. När de hamnade i en svår situation brukade de säga att endast Skalle-Per
kunde lösa det.
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En kväll kommer stadsroparen till byn med trummor för att leverera ett meddelande från 
slottet:
Kära bybor, vår kejsare arrangerar en tävling för unga män. Vinnaren kommer att få gifta 
sig med kejsarens dotter.
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Skalle-Per rusar till sin mamma och säger:
Kära mamma, packa min väska, jag ska till slottet och tävla!
Hans mamma klarar inte att berätta för honom att kejsarens dotter kanske inte skulle 
vilja ha honom, eftersom han är flintskallig. Hon packar hans väska och Skalle-Per 
ger sig av mot palatset.
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Följande morgon anländer han till palatset och upptäcker ett otal konkurrenter, varav 
många är rika och framstående herrar från hovet. Han får en glimt av kejsarens dotter 
och hon är så vacker att han blir kär i henne direkt.
Kejsaren meddelar att han kommer att ställa tre frågor till de tävlande.
Den som ger de rätta svaren kommer att få gifta sig med min dotter!
Många av deltagarna blir förvånade, eftersom de hade trott att tävlingen skulle in-
nebära ridning, fäktning och löpning. Skalle-Per å andra sidan är säker på sig själv.
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Kejsaren ställer den första frågan:
Hur många stjärnor finns det på himlen?
Det blir tyst en lång stund. Kejsaren är den som bryter tystnaden, säker på att Skalle-Per kommer 
att misslyckas:
Hej flintis, du får svara på den här frågan!
Skalle-Per svarar utan att tänka:
Det finns lika många stjärnor på himlen, som det finns hår på Ers Majestäts huvud.
Kejsaren tittar på sina rådgivare, de är nöjda med svaret; de bekräftar det. Kejsaren känner sig lite 
irriterad och frågar sin andra fråga:
Var finns universums mittpunkt?
Även denna fråga är enkel för Skalle-Per, han säger:
Den ligger rätt under mina fötter, Ers Majestät. Be rådgivarna att mäta hela världen och de kommer 
att upptäcka att mittpunkten är precis här!
Avskräckta vid tanken på att mäta hela världen, säger rådgivarna snabbt:
Det är det rätta svaret, Ers Höghet.
Nu är kejsaren rasande, men hans dotter är förtrollad av Skalle-Pers intelligens. Kejsaren ställer sin 
sista fråga, han vet att den är alltför svår; han kan inte låta bli att le och säger:
Låt oss se om du har ett svar på den här frågan: Kan du vända världen genom att bara använda två 
fingrar?
Kejsaren vet att det är en omöjlig uppgift. Han känner sig lättad och börjar ströva omkring. Skalle-
Per tänker efter ett ögonblick och närmar sig sen publiken. Han lånar en handpegel av en av damer-
na. Han går fram till kejsaren och håller spegeln rakt framför dennes ansikte med bara två fingrar:
Världen är omvänd för Er nu, min Bäste Kejsare! Alla inklusive rådgivarna börjar applådera.
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Kejsaren är nu tvungen att låta Skalle-Per gifta sig med hans dotter och efter att ha 
hört de goda nyheterna inleder Skalle-Pers mor glatt sin resa till palatset.
Skalle-Per och kejsarens dotter gifter sig. De har en fantastisk bröllopsfest och lever 
lyckliga i alla sina dagar.
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