
Volt egy király,akinek 12 lánya volt. Mindannyian egy szobában aludtak,zárt ajtó mögött. 

A cipőik azonban minden reggel teljesen kopottak voltak,mintha az egész éjjelt áttáncolták 

volna. Senki nem tudta megmagyarázni vagy kitalálni,hogy mitől. A király eldöntötte,hogy

kihirdeti,hogy az aki megoldja ezt a rejtélyt bármelyik lányát feleségül veheti, akinek 

pedig nem sikerül,azt halálra ítélik. Sok herceg próbálkozott,de egyiküknek sem sikerült.  

Mindannyian elaludtak,átaludták az egész éjszakát és egyik sem élte túl.  Egy nap azonban 

egy megsebesült katona utazta át az egész országot. Amikor az erdőn át sétált,találkozott 

egy idős nővel. Azt mondta neki,hogy ez a kitalálós egyáltalán nem olyan nehéz. Csak annyit 

kell tennie,hogy nem iszik a borból,amivel az idősebb hercegnő fogja megkínálni. Adott neki 

egy láthatatlan palástot,hogy vegye fel,így könnyebben tudja majd követni őket. Így a katona

elindult a városba,ahol a király nagylelkűen fogadta. Amikor leesett az éjszaka,elindult a

hercegnők szobájával szemközti szobába. A legidősebb hercegnő egy pohár bort vitt neki. 

Titokban kiöntötte a bort,és elkezdett hangosan horkolni,mintha mélyen aludna. Amikor

a hercegnők hallották a hangos horkolást,elkezdtek vidáman kuncogni- sikerült

nekik! Felkeltek az ágyukból,felöltöztek és felvették a 

cipőiket. Még egyszer leellenőrizték,hogy a katona 

tényleg alszik-e.  Še vedno je trdno smrčal. Még 

mindig hangosan horkolt. Elkezdtek tapsolni,majd a 

falon megjelent egy ajtó,amelyen keresztül elugráltak. 

A katona gyorsan felvette a láthatatlan palástot és 

utánnuk ment.Számos lépcső vezette őket egy gyönyörű 

erdőbe,amelyben ezüstfák csillogtak. Elértek egy 

tóhoz,ahol 12 csónak várta őket. A katona csendben 

a legfiatalabbhoz csatlakozott,majd egészen a másik 

oldalra eveztek,ahol egy palota volt és hangosan 

szólt a zene. A hercegnők beléptek és mindenki

odament a kiválasztottjához,és elkezdtek táncolni.

Éjjel 3 óráig szórakoztak,majd amikor a cipőik teljesen elkoptak,hazamentek. A katona a 

lépcsőn megelőzte őket,és gyorsan visszafeküdt az ágyába és elkezdett hangosan horkolni. 

A hercegnők leellenőrizték,hogy alszik-e még és elégedetten visszamentek a szobájukba. 

Reggel a katona elment a királyhoz,és mindent elmesélt neki. Bizonyítékként elővett neki egy

ezüstágat,amelyet az úton letört. A király odahívatta a hercegnőket,akik mindent beismertek.

A katona a legidősebb hercegnőt választotta feleségként,és boldogan éltek,míg meg nem haltak.

Táncoló hercegnők


