
Žil ráz jeden kráľ, ktorý mal 12 dcér. Všetci spali v tej istej miestnosti za zatvorenými

a zamknutými dverami. Napriek tomu boli každé ráno ich topánky zničené, ako kebyby

tancovali celú noc. Nikto nevie vysvetliť túto hádanku a zistiť ako sa to m§ôže stať.

Kráľ v celej krajine vyhlásil, že ten, kto vyrieši toto tajomstvo si môže vybrať ktorúkoľvek

zo svojich dcér za manželku, ale ten, ktorý zlyhá bude odsúdený na smrť. Mnoho princov

sa o to pokúsilo, ale žiaden neuspel. Všetci sú zaspali, spali celú noc a nikto neprežil.

Jedného dňa však po krajine cestoval zranený vojak. Keď prešiel lesom, stretol starú ženu. 

Tato mu povedal, že hádanka nebola vôbec tak zložitá. Jediné, čo musí urobiť, je nepiť víno, 

ktoré mu ponúkla najstaršia princezná. Dala mu neviditeľný kabát, preto si myslel že mu 

bude jednoduchšie. Vojak teda išiel na hrad, kde ho veľkoryso prijal kráľ. Ked sa zotmelo

zamieril do miestnosti oproti, kde spali princezne. Najstaršia mu priniesla pohár vína, 

ktorý v tajnosti vylial. Hlboko o hlasne zaspal, ako keby mal tvrdy spánok. Keď princezne 

počuli jeho hlasné chrápanie, veselo sa chichotali – že zvládli to! Vstali zo svojich 

postelí, obliekli sa a obuli. Opäť skontrolovali, či je vojak naozaj spí. Stále tvrdo 

chrápal. Zatlieskali s rukami a hneď sa objavili na stene

dvere, cez ktoré prešli ich ľahké nohy. Vojak si rýchlo 

obliekol neviditeľný kabát a išiel za nimi.

Početné schody ich viedli ku krásnemu lesu so 

striebornými stromami, ktoré vyzerali nádherne a

lesklé. Došli k jazeru, kde ich čakali

12 lodí. Vojak sa ticho pripojil k najmladšej, 

keď prešla cez bohatý palác na druhej strane, odkiaľ 

pochádza tekvicová hudba. Vstúpili aj princezny

Okamžite išli k svojmu vybranému a začali nadšene tancovať.

Bavili sa až do 3:00 v noci, keď boli ich topánky úplne 

opotrebované, sa vrátili domov. Vojak ich ticho predbehol po schodoch a rýchlo išiel do

postele a začal chrápať. Princezny skontrolovali, či stále spí a boli radi, že sa vrátili 

do svojej izby. Ráno šiel vojak ku kráľovi a všetko mu povedal. Ako dôkaz mu predstavil 

vetvu strieborného stromu, ktorú si po ceste odtrhol. Kráľ predvolal princezny, ktoré 

všetko priznali. Vojak si vybral za svoju manželku najstaršiu princeznu a žili šťastne 

až do smrti.
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