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יאון השעווה המלכותי בדנמרק. מדריכת  בובות שעווה במוזהשחקנים עומדים כ

 המוזיאון מכניסה את הקהל לאחר שעובר בדיקה ביטחונית אל המוזיאון. 

 

 

כולם    התערוכה:  מדריכת להתקרב.  מבקשת  אני  לכולם.  טוב  שומעים  ערב 

ה למוזיאון  להיכנס  עומדים  אנחנו  יופי.  עווה  ש אותי? 

קשת לשמור על שקט  המפורסם של הארמון הדני. אני מב

 כנסו. ולא לגעת במוצגים. 

המלכותית.   המשפחה  של  פסליהם  לפנינו  לב  שימו  ובכן 

 ריסטיאנה ובנם הנסיך נילס.  כהמלך האנס. המלכה 

הה את  רואה  ואני  בקהל  מלמולים  שומעת  תרגשות אני 

נביט  בקהל זהו אכן הנסיך שחיפש לו נסיכה אמיתית. הבה  

רואים  ל אנחנו  כאן  הזה.  ל  בערא צד  נסיכה  "מועמדות 

הנסיכה    "אמיתית מהם  מי  לדעת  כדי  הנסיך.  את  שפגשו 

  ,האמיתית תצטרכו להמתין למופע המיוחד המוצג במוזיאון

  –בחסות "האוזן הרביעית" החברה לייצור קיסמי אוזניים  

   מים המנקים את שעווה מהאוזניים. הקיס

שימו לב לפסל הנמצא מאחורינו של המשפחה המלכותית  

 ת. המאושר

במוזיאון   ביותר  החשוב  המוצג  נמצא  החדר  במרכז  כאן 

ששמו המלך והמלכה לנסיכה    ,האפונה המפורסמת  -  והוא

לצבע   לב  שימו  כרים.  ועשרות  מזרונים  לעשרים  מתחת 

האפונה  העיגולית שלה.  הירוק המיוחד של האפונה. לצורה  

 נשמרה שנים על ידי תהליך שימור מסובך. 

לתפוס   מכולם  מבקשת  אני  נתחיל  ובכן  מעט  עוד  מקומם  את 

 ע האור קולי. במופ
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 הנסיך מסתובב עצבני והמלך והמלכה יושבים בכיסאותיהם המלכותיים

 

 נו אולי תירגע, אתה עושה לי סחרחורת.  מלכה: 

אירגע? נסיך:   אני  איך  נסיכה    איך?  למצוא  הצלחתי  לא  עכשיו  עד 

 אמיתית. 

 סבלנות בני.   מלך:  

 מקומות. תי כבר בכל כך הרבהאין לי סבלנות. היי נסיך:   

 ואתה רוצה להגיד לי שלא מצאת שום נסיכה אמיתית? מלכה:   

 לא.   נסיך:  

 לא פגשת את הנסיכה ממולדובה?  מלכה: 

שהיא נסיכה אמיתית.    זה שיש לה כתר בראש זה עדיין לא אומר נסיך:  

 היא גסת רוח ומגעילה ולפעמים היא תוקעת גרפסים.  

 נד? ונסיכת פינל  מלך:  

 מכוערת! נסיכה אמיתית צריכה להיות יפה.   נסיך:  

 ונסיכת ספרד?  מלכה: 

 .60היא נסיכה אמיתית אבל היא בת   נסיך:  

בת  מלכה:  איזה  לו  יש  אם  גרמניה  מלך  אצל  בררת  אתה  היקר  בעלי 

 יה? פנו

 כן! יש לו רק בנים.   מלך:  

 איזה בעסה.   נסיך:  

 ומלך שוודיה?  מלכה: 

 .  בררתי עוד לא  מלך:  

 נו.... למה אתה מחכה?  מלכה: 

 אני מחכה שהמשרתת תביא לי את הטלפון.   מלך:  
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)הולכת לטלפון אבל הקו לא    אני כבר מביאה אדוני המלך. משרתת: 

של הטלפון לא    חוט ה ה מספיק ארוך(. אדוני המלך יש בעי

 מגיע עד אליך.  

ל מלך:   ואני  אלי!  מגיע  לא  הטלפון  אם  ממלכה.  תבנה  א  לך 

 מאיים. אני אגיע לטלפון.  

גוסטב? בקשה   הלו  ממך  לבקש  רציתי  ידידי.  לך  שלום 

נסיכה לבן   נהדר. אני מחפש  בנות?  קטנה. יש לך במקרה 

 הם פגישת היכרות? מה? ישלי מה דעתך אולי נעשה בינ

 מה הוא אומר?   כה: מל

 שהגדולה שלו היא בת שש.    מלך:  

 עד שהיא תגדל.   לא תודה. אני לא מוכן לחכות   נסיך:  

לבן   מלך:   מדי  צעירות  שלך  שהבנות  לי  נראה  גוסטב.  תשמע 

 שלי. לא נורא. פעם אחרת. 

 אתה רואה? שום דבר לא הולך לי.    נסיך:  

 אתה יודע מה?  מלכה: 

 מה?    נסיך:  

 נפרסם מכתב בכל הממלכה שאנחנו מחפשים...  מלכה: 

 אני מחפש.    נסיך:  

 מבחני קבלה.מיתית. ונעשה מחפש נסיכה א  שאתה  מלכה: 

 זה רעיון מצוין.    מלך:  

 בקשה דף ועט. במשרתת! תביאי    נסיך:  

 אתה רוצה שאני אביא קודם את הדף או קודם את העט?   משרתת: 

 . מה זה משנה? תביאי כבר   נסיך:  

 טוב, טוב לא צריך לצעוק.    משרתת: 

 תכתבי! נסיך יפה ומקסים.     נסיך:  
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 וצנוע.   משרתת: 

 נכון. מחפש נסיכה אמיתית. כדי להתחתן אתה.   נסיך:  

לא   משרתת:  אתה  אתה.  להתחתן  כדי  נסיכה  מחפש  שאתה  ברור 

 מחפש נסיכה כדי לשחק אתה במחבואים. 

 משרתת את חצופה.  נסיך:  

 בל היא צודקת. א  המלכה: 

 יש להגיש בקשה לראיון בשלושה עותקים.     מלך:   

 ותקים? בשביל מה שלושה ע  משרתת: 

עותק לי, עותק למלכה ועותק לנסיך. ועדת קבלה תתקיים   מלך:  

 בעוד שבוע. 

 משרתת     נסיך:

 כן.   : משרתת

 את המכתב בכל הממלכה.  ציתפי   :  נסיך

 י.  למה אני? ולא הרץ המלכות  : משרתת

 ! י יש דרג ויש חרק. סע    הנסיך:

 ?! למה יש לי את ההרגשה שאני משרתת בארמון הזה  המשרתת: 
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 ועדת הקבלה 

 המלך המלכה והנסיך יושבים מאחורי שולחן

 הראשונה. נסיכה בבקשה את ה יסיתכנ משרתת   : מלכה

 ערב טוב.   :  עדינה

 ת.ערב טוב. אנחנו רוצים לברר אם את נסיכה אמיתי   נסיך:  

 כמובן שאני נסיכה אמיתית.  :   עדינה

 את יכולה לתת לנו הוכחה?    מלך:  

בו  כמובן. :  עדינה שאני  כל  ברגע  רוצה.  שאני  מתי  קמה  אני  קר 

קמה מיד מוגשת למיטה שלי ארוחת בוקר נהדרת עם מיץ  

 תפוזים וקרואסון חמאה.  

את   לי  ומצחצחת  אתי  רוחצת  שלי  המשרתת  מכן  לאחר 

אחרת מברישה לי את השיער, ומשרתת השיניים. משרתת  

לי תמונות של הבגדים   היא מביאה  נוספת מלבישה אותי. 

ללבוש.  באר מה  מחליטה  ואני  שלי  ון  האומנת  מכן  לאחר 

 הולכת ללמוד במקומי. כדי שאהיה יותר חכמה ומשכילה. 

למבחן   מלכה:  מגיעים  אנחנו  אמיתית.  נסיכה  נשמעת  באמת  את 

 הבא.

 איזה מבחן?   :  עדינה

מבחן ההליכה. את צריכה לצעוד מהצד הזה של החדר לצד   מלך:  

 ההוא.

 

 ( נופלת.  נראה מגושם היא כמעט הנסיכה צועדת וההילוך)

 

 אני חושבת שהרצפה פה עקומה.   :  עדינה
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ואני חושב שכאן התגלתה האמת העירומה. את אינך נסיכה  הנסיך:  

 אמיתית את אפילו לא יודעת איך ללכת כמו נסיכה.

   ! הביטו . אני ועוד איך יודעת  :  ינהעד

 

  ( מנסה ולא מצליחה)

 

 לא התקבלת.   הנסיך:  

נסיכה  וח :  עדינה לא  שאני  לי  להגיד  מעיזים  אתם  איך  צפה. 

כמו  הולכת  הזאת  המלכה  בכלל?  אתם  מי  למה  אמיתית. 

 ה. פ  ונ  ּכ

 ! סלקי אותה ,משרתת  מלכה: 

 . )יוצאת בכעס( !את הידיים שלך ממני י תוריד    עדינה: 

 איזו מגעילה. הבאה בתור.    נסיך:  

 היכנסי.    משרתת: 

 שלום!    מייגן: 

 ת עצמך. הציגי א שלום אנא   מלכה:

 מארצות הברית.   הקוראים לי מייגן. אני מגיע   מייגן: 

 עד כמה שלי זכור בארצות הברית אין נסיכה.    מלך: 

 ת נסיכה מהסרטים.  אני נסיכה הוליוודי   מייגן: 

 מפורסמת? את שחקנית  הנסיך: 

ש מייגן:  אחריי  אבל  מפורסמת.    אני  נתחתן לא  קורה  אהיה  זה 

ששחקניות   נסיכים לפעמים  עם  קלי  מתחתנות  גרייס  על   .

 מעת? ש

 כן היא התחתנה עם נסיך מונקו.  הנסיך: 

 אתה רואה?   מייגן: 
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... אבל לא חבל לך להפסיד את קריירת המשחק  אני מבין הנסיך: 

 שלך בהוליווד? 

למשל להתחתן לעבור    מי אמר שאני אפסיק אנחנו יכולים  מייגן: 

ן זה נחמד  רמו! א אחר כך ללוס אנג'לס. צא מהסרט.  לקנדה

ודיסני לא תמצא. שלא לדבר  אבל כמו הארמון שלנו ביור

 על האחוזה בבוורלי הילס.  

אותו   המלכה: ולהרחיק  שלנו  הבן  עם  להתחתן  מתכוונת  את  רגע 

 מאתנו. את החמודי מודי מודי הזה שלי? 

הוא להציל אותו מכם. אני גם אצבע לו את השיער  נהפוך   מייגן: 

 ני אוהבת ג'ינג'ים.  ואהפוך אותו לג'ינג'י א 

תשכחי מזה. תנסי אולי אצל מלכת אנגליה. אני מתחתן רק   הנסיך: 

 עם נסיכות אמיתיות. 

לפר מייגן:  אותך  מזמינה  לא  שאני  לך  הסרט  ש  2רה יי מ שתדע  ל 

סליחה זה  )מוציאה פלאפון( הלו...  .  "נסיכה אלמונית"שלי  

שלי.   עם  "הסוכן  מקרית  פגישה  לי  תסדר  בסדר  זה  כן 

תברר איפה הוא    אם כבר נשוי.ייל ו  .יליאם א עם ו הארי. ל

 מסתובב אני כבר אגיע לשם. להתראות לכם.  

 ניסי את הבאה בתור.  חצופה. משרתת תכ המלכה:

 בתור!הבאה  משרתת:

נכנסת עם מסטיק בפה( שלום שמעתי עושים פה מבחני    ) :  מהממת

 קבלה לנסיכה.

 שמעת נכון.    מלך:  

 טוב אז באתי.   :  מהממת

 ? את נסיכה אמיתית   נסיך:  

 
 הופעת בכורה 2
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 בשביל אמא שלי אני הנסיכה הכי אמיתית בעולם.    :  מהממת

נה אבל אנחנו רוצים לדעת אם את נסיכה אמיתית  אני מבי מלכה: 

 גזעית? 

 אני גזעית ואני קולית. חבל על הזמן מאמי.   :  מהממת

 יש לך מסמכים?    נסיך:  

 איזה מסמכים?   :  מסמכים 

 . שאת גזעית   נסיך:  

אני לא צריכה מסמכים. אני יפה. אני מהממת. וגם   :  מהממת

 מוכשרת כפרות. 

 שאת נסיכה אמיתית. אנחנו לא בטוחים    מלך:  

ואללה שיגעתם לי את השכל! מה זה כל החקירות האלו?   :   מהממת

בוא נתחתן נגמור עניין ואז אני במילא אהיה נסיכה  

 אמיתית. 

 ר לקצה שני. תנסי ללכת מקצה אחד של החד  מלכה: 

 בשביל מה?   :  מהממת

 ! לכל הרוחות ,כדי שתצאי מהדלת הזו   : משרתת

 אלי ככה?   תאת עצמך שאת מדבר תלמה מי את חושב  :  מהממת

 אני מזהה מתחזות כמוך ממרחק של סנטימטר.  משרתת: 

בי אני מדביקה אותך לקיר. אני הולכת   תאם אתה נוגע   מהממת

 ר. מילא אתה מכועמ)אומרת לנסיך( 

 איזה חוצפנית. הבאה בתור.    נסיך:  

 הי.    מייגן: 

 זה שוב את?   משרתת:

 א שלא התחרטתם.  כן אני רק רציתי לווד   מייגן: 

 למה שהם יתחרטו?   משרתת:
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 כי זו היתה הצעה חד פעמית.    מייגן: 

 וההצעה נדחתה ברב קולות.   משרתת:

וכה  בית מל  טוב אז תדעו לכם שאני כבר יצרתי קשר עם  מייגן: 

 כים להפסיד אותי בגדול. אחר ואתם הול

 איך אמרת שקוראים לך? משרתת:

 מייגן.  מייגן: 

לתפקיד      היום    נים שימקיימים אודמעי מייגן שמעתי שתש משרתת:

 בנורבגיה תנסי שם.  "10יומני הנסיכה "  : סרטהנסיכה ב

סי  מייגן:  לא  הסוכן שלי  זה  פר  איך  על  ממני.  לי  ישמע  עוד  הוא 

 .  זבת בזעם( )עו

 רתת תודה רבה לך. תכניסי את הבאה בתור.  מש מלכה:

 הבאה בתור. משרתת:

 שלום וברכה.    הכמעט מושלמת:

 לך. שלום גם   מלכה: 

 שלום אני הנסיכה מחוף הזהב. אלה המסמכים מהממלכה.  :  הכמעט מושלמת

 כן אני רואה. את בתו של המלך גוצומוצו.    מלך:  

 כן.  :  הכמעט מושלמת

 את יכולה בבקשה לעשות דברים בעצמך? האם   המלכה: 

 אין לי מושג תמיד עשו בשבילי הכל.  :  הכמעט מושלמת

 ספרי לי על זה...   משרתת:

 

 יוך של שביעות רצון אצל הבוחנים( )ח 

 

 כמה שעות את מבלה ביום ליד המראה.   הנסיך:  

 אוהו... הרבה.  :  הכמעט מושלמת
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 ?את מרבה לבכות  המלך:  

 כשאני לא מקבלת מה שאני רוצה.  כן. :  הכמעט מושלמת

 יפה מאד.    נסיך:  

)בלחש לבוחנים( אבל מצד שני אם היא נסיכה אמיתית   משרתת: 

 לא מקבלת מה שהיא רוצה. איך היא  

 יש משהו במה שאת אומרת. חצי את החדר מצד לצד.   מלכה: 

 בבקשה. :  הכמעט מושלמת

 

 )הכמעט מושלמת חוצה בהצלחה וגורפת מחיאות כפיים( 

 

 ועכשיו נשאר המבחן הסופי משרתת קחי אותה לישון.   המלך:  

 אבל אני לא ממש עייפה. ועכשיו בכלל צהרים.  הכמעט מושלמת: 

 לא נורא. את צריכה את שנת היופי שלך.    שרתת: מ

נכון. כבר לא שמתי לב באמת הגיע הזמן לשנת יופי. איזה   הכמעט מושלמת: 

 יופי. 

 הי המיטה שלך. בבקשה. בבקשה מפה. זו  משרתת:

 

 . (הנסיכה מטפסת מעל המזרונים)

 

 צהרי מנוחה.   כל הבוחנים:  

 

 ים נחירות( וכה לפתע הם שומעהבוחנים ממתינים בצד ממתינים בציפייה דר )

 

 משרתת שמת לה את האפונה?  המלכה: 

 כמובן.  משרתת: 
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 היא לא נסיכה אמיתית. כמעט הייתי בטוח שמצאתי.    הנסיך:  

 רא. אל תתייאש. לא נו   מלך:  

 קומי. קומי.   משרתת: 

 אני חייבת? ישנתי נהדר.  :  הכמעט מושלמת

 תראות. זו בדיוק הבעיה. תודה רבה. לה  משרתת: 

 כבר מאוחר ואני מיואש. ונגמרו המועמדות בחוץ.   הנסיך:  

בוא נלך לנוח כבר יורד הלילה ועוד מעט תתחיל סערה   המלכה: 

 בחוץ. 

 לילה טוב!   המלך:  

 

 ם ורעמים. ברקי 

 

 דפיקות חזקות נשמעות בדלת.  

רגע! מה זה באמצע הלילה? )פותחת את הדלת( אנחנו לא   משרתת: 

 צע הלילה. מחלקים נדבות באמ

והסוס   הנסיכה האמיתית:   לסערה.  נקלעתי  אני  נסיכה.  אני  קבצנית.  לא  אני 

מכאן   להתקשר  אוכל  אני  רטובה.  כולי  אני  ברח.  שלי 

 להוריי שלא ידאגו? 

 אלוהים אדירים כולך רטובה. בואי כנסי. תמתיני פה.  ת: משרת

 

המלכה  ) המלך  אל  מהר  רצה  במהמשרתת  מופיעים  ושלושתם  הרה והנסיכה. 

 במאור פנים( 

 

 אני מאד מצטערת להטריד אתכם בשעה כזאת.  הנסיכה: 
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ובגד  המלכה:  לשתות.  חם  משהו  לך  יביאו  מייד  בסדר שמענו.  זה 

 צה לישון. ת בטח עייפה ורו א ללבוש.

 אני הרוסה.   הנסיכה: 

 אם כך לא נבזבז זמן מייד נציע לך את המיטה.    מלך:  

 תודה רבה.  הנסיכה: 

 ת נסיכה אמיתית? א   נסיך:  

 כן.   הנסיכה: 

 היא יפה!!!  נסיך )להורים(:  

 אל תתלהב שלא תתאכזב.  משרתת: 

 את יכולה לגשת לחדר.   מלכה: 

 

 עליה בסיפוק()הנסיכה צועדת והחבורה מסתכלת 

 

 החדר נמצא בכיוון השני.   מלכה: 

 ותודה רבה.  , אה… אני מאד עייפה. לילה טוב  נסיכה: 

את    !מכאן   ,בואי משרתת:  להציע  יכולה  את  הסדינים  אלו  בבקשה 

 המיטה בעצמך. 

 אני מצטערת אני לא יודעת איך עושים את זה. אני נסיכה.   נסיכה: 

 

 . ( נת בסיפוקהמשפחה המלכותית עומדת בחוץ ומהנה)

 

 וחוץ מזה המיטה מאד גבוהה.  אבל אני אסתדר.   נסיכה: 

 מות נעימים. אני אסדר את המיטה ואת תטפסי עליה. חלו  המשרתת: 

 גם לך.   הנסיכה: 
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המשפחה מחכה בסקרנות לנחירות אך הן לא מגיעות לבסוף המשפחה )

 .(נרדמת

 

 בבוקר. 

 בוקר טוב.    נסיך:  

 ד (. בוקר טוב. )נראית עייפה מא  נסיכה: 

 איך ישנת?    נסיך:  

 לא נעים לי להגיד אבל נורא ואיום.    נסיכה: 

 באמת?   מלכה: 

תהפכתי כל הלילה. כמעט נפלתי מהעשרים מזרונים.  כן ה נסיכה: 

 משהו לא היה לי נוח. 

 את באמת נסיכה אמיתית.   נסיך:  

שמנו לך אפונה מתחת למזרונים ורצינו לבדוק אם תרגישי   מלך:  

 אותה.

ועוד איך הרגשתי. וזה גם השפיע לי על העור. יש לי ממש   נסיכה: 

 סימנים אדומים. 

מתנצלים.   מלכה:  לבן  אנחנו  מחפשים  אנחנו  נסיכה  שאבל  לנו 

 אמיתית זה כבר זמן רב. סוף סוף מצאנו. 

 תסכימי להתחתן אתי?ה   נסיך:  

 כמובן. אבל רק אחרי שאישן היטב.   נסיכה: 

 ם. ומה אתי? יופי לכ  משרתת:

 מה אתך?  מלכה: 

 אני דורשת סוף. סוף סוף אני רוצה סוף טוב.   משרתת:

 מה רע בלהיות משרתת?   מלך: 

 ניסית פעם להיות משרת? זה לא תענוג גדול.    משרתת: 
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לך   מלכה:  שילמנו  לא  יפה?  אלייך  התנהגנו  לא  מבינה?  לא  אני 

 משכורת בזמן? 

להיות משרתת שמצאו אותה   זה לא מספק אותי. אני רוצה  משרתת:

כתינוקת בתוך סלסלת קש עם מוצץ. כשהיא עונדת תליון  

לי הוריישהוא בעצם התליון שהשאי   , מסתורי המלך    -  רו 

לממלכה   שקוזקים אחרי    -  והמלכה את    ,פלשו  שרפו 

 והבריחו אותי בסלסלה.  ,הרגו את אמי ואבי , הארמון 

 בלי המוצץ.   רקבחיי שככה מצאנו אותך.  מלכה:

 ובלי התליון.  מלך: 

שברחו   מלכה:  והמלכה  המלך  בעצם  היינו  .  מהקוזקים ואנחנו 

אותך.   והברחנו  בסלסלה  אותך  כךשמנו  גענו  ה  אחר 

מצאנו אותך בגינה לועסת  לדנמרק וקנינו את הארמון הזה.  

חמציצים ובוכה. אבל אף פעם לא עשינו את הקישור שאת  

 זאת בעצם הנסיכה שלנו האבודה.

 מה באמת?  משרתת:

 נראה לך? ) צוחקים(   מלך והמלכה: ה

תחזרי    בעלילה.מאז אוליבר טוויסט תמיד מצפים לטוויסט   המלך:  

 לעבודה. 

 אוף... אני מתפטרת.   : משרתת

הנסיך והנסיכה התחתנו כמובן וחיו באושר ועושר עד יום   מדריכת התיירים:  

ההוא היום  בחסכונות   .  עצם  הקימה  המשרתת שהתפטרה 

לוופל  מפעל  במכירות  שחסכה  המוביל  לוופל  וקראה  ים. 

מיליארדרית.   למולטי  אותה  שהפך  מה  טוויסט.  בשם 

המוזיאון  את  קנתה  הימים  את   ברבות  ופחלצה    המלכותי 
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שהייתם   ותודה  המלכותית.   המשפחה  של  דמויותיהם 

 אתנו.   


