
A fost odată ca niciodată un rege care avea 12 fiice. Toate dormeau în aceeași cameră cu ușa

încuiată. Totuși, în fiecare dimineață, pantofii lor erau foarte uzați, ca și cum dansaseră 

toată noaptea. Nimeni nu putea explica și rezolva acest mister. Regele a dat de știre în 

toată țara că cel care va rezolva acest mister ar putea alege pe oricare dintre fiicele sale

pentru a-i fi soție, dar cel care va eșua va fi condamnat la moarte. Mulți prinți au 

încercat, dar nici unul nu a reușit. Toți au adormit, au dormit toată noaptea și niciunul nu 

a supraviețuit. Într-o zi, însă, un soldat rănit călătorea prin țară. În timp ce-și croia 

drum prin pădure, a întâlnit o femeie bătrână. Acesta i-a spus că misterul nu e deloc 

dificil. Tot ce trebuie să facă este să nu bea vinul oferit de cea mai în vârstă prințesă. 

Ea îi dădu un palton invizibil, astfel încât se putea strecura fără să fie văzut. Așa că 

soldatul s-a îndreptat spre castelul unde regele l-a primit cu generozitate. Spre seară 

s-a îndreptat spre camera din fața celei în care dormeau prințesele. Cea mai mare i-a adus 

un pahar de vin. Fără să fie văzut, a aruncat vinul din pahar și a început să sforăie ca și 

cum ar dormi adânc. Când prințesele i-au auzit sforăitul puternic, au început să

chicotească vesel – am reușit! S-au ridicat din paturile

lor, s-au îmbracat și încălțat. Au verificat din nou dacă

soldatul chiar doarme. Încă sforăia tare. Au bătut din palme 

și dintr-o dată a apărut în perete o ușă prin care în pas 

de dans au trecut. Soldatul și-a îmbrăcat repede haina 

invizibilă și le-a urmat. Numeroase scări i-au dus spre 

o frumoasă pădure cu copaci de argint care străluceau 

superb. Ajunseră la lacul unde așteptau 12 bărci. 

Soldatul s-a alăturat în tăcere celei mai

tinere. În timp ce ea vâslea spre generosul palat din 

partea cealaltă a lacului, se auzea o muzică zgomotoasă. 

Au intrat și prințesele s-au dus fiecare la alesul ei și au început să danseze cu entuziasm.

S-au distrat până la 3 dimineața, când pantofii au fost complet uzați și s-au întors acasă. 

Soldatul le-a depășit tăcut pe scări, s-a strecurat rapid în pat și a început să sforăie. 

Prințesele au verificat dacă dormea și s-au întors muțumite în camera lor. Dimineața, 

soldatul s-a dus la rege și i-a spus totul. Drept dovadă, i-a arătat o ramură a unui copac 

de argint pe care a rupt-o pe drum. Regele a chemat prințesele, iar acestea au mărturisit 

totul. Soldatul și-a ales-o pe cea mai mare dintre surori de soție și au trăit fericiți 

până la sfârșitul vieții lor.
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