
Dawno, dawno temu żył król, który miał 12 córek. Wszystkie  spały w tym samym pokoju za 

zamkniętymi  na klucz drzwiami. Mimo tego ich buty były każdego ranka zniszczone, tak jakby

tańczyły  całą noc. Nikt nie potrafił wyjaśnić tej zagadki. Król w całym kraju ogłosił, 

że ten, który rozwiąże tajemnicę,będzie mógł wybrać sobie  jedną z jego córek na żonę, ale 

ten, a ten któremu to się nie uda zostanie skazany na śmierć. Wiele odważnych próbowało  

rozwikłać zagadkę, ale żadnemu z nich to się nie udało. Każdy z nich zapadał w sen i

przesypiał  całą noc  i nie dożył do świtu. Pewnego dnia ranny rycerz podróżował po kraju. 

Gdy szedł przez las, spotkał starą kobietę. Ta powiedziała mu, że  zagadka wcale nie jest 

taka trudna. Wszystko, co musi zrobić, to nie pić wina, które zaproponuje  mu najstarsza

księżniczka. Dała mu też niewidzialny płaszcz, który miał założyć, aby śledzić kobiety.

Rycerz wybrał się więc do zamku, w którym hojnie przyjął go król. Po tym jak  zapadł 

zmierzch udał się do komnaty, która była naprzeciwko tej, w której spały księżniczki.

Najstarsza z nich przyniósła mu kieliszek wina. Potajemnie wylał wino i zaczął głośno 

chrapać, jakby był w głębokim śnie. Kiedy księżniczki usłyszały 

jego głośne chrapanie, zachichotał wesoło –znowu nam się

udało! Wstały po cichu  ze swoich łóżek, założyły buty i 

suknie . Jeszcze raz sprawdziły, czy rycerz  śpi. Nadal 

mocno chrapał. Zaczęły głośno klaskać i  zaraz po tym

na ścianie pojawiły się drzwi, przez które w podskoku

wybiegły. Rycerz szybko założył niewidzialny płaszcz i 

pobiegł za mimi . Liczne schody doprowadziły ich do pięknego

lasu ze srebrnymi drzewami, które przepiękni się błyszczały.

Dotarli do jeziora, gdzie czekało na nich  12 łódek. 

Rycerz po cichu zakradł się do łódki najmłodszej z nich, 

która powoli dopłynęła do wystawnego pałacu po drugiej stronie rzeki, skąd dochodziła głośna 

muzyka. Księżniczki udały się do pałaców i zaczęły tańczyć ze swoimi wybrankami. Bawiły się 

do 3  nad ranem, a kiedy ich buty były całkowicie zniszczone udały się w drogę powrotną 

do domu. Niewidzialny rycerz wyprzedził księżniczki na schodach i szybko udał się  z 

powrotem do swojego łóżka i zaczął  głośno chrapać. Księżniczki sprawdziły, czy nadal śpi

i wesołe wróciły  do swojej komnaty. Rano żołnierz  udał się do króla i powiedział mu o 

wszystkim. Jako dowód podarował mu gałązke srebrnego drzewa, którą złamał  po drodze.

Król zawołał księżniczki, które  przyznały się do wszystkiego. W nagrodę rycerz wybrał 

najstarszą księżniczkę za  żonę i żyli długo i szczęśliwie do końca swoich dni.

Tańczące księżniczki


