
Nekoč je živel kralj, ki je imel 12 hčerk. Vse so spale v isti sobi za zaprtimi in 

zaklenjenimi vrati. Vseeno pa so bili njihovi čevlji vsako jutri popolnoma 

ponošeni, kot da bi celo noč preplesale. Te uganke nihče ni mogel razložiti in 

ugotoviti. Kralj je po celi deželi razglasil, da si bo tisti, ki razvozla to skrivnost, 

lahko izbral katerokoli izmed njegovih hčerk za ženo, a tisti, ki mu ne bo uspelo, 

bo obsojen na smrt. Veliko kraljevičev se je trudilo, ampak nobenemu ni uspelo. Vsi so 

zaspali, prespali noč in noben ni preživel. 

Nekega dne pa je skozi deželo potoval ranjeni vojak. Ko se je prebijal skozi gozd,

 je srečal staro ženico. Ta mu je povedala, da uganka sploh ni tako težka. Vse, 

kar mora narediti, je, da ne spije vina, ki mu ga ponudi najstarejša princesa. 

Dala mu je še nevidni plašč, katerega naj si nadane, da jim bo lažje sledil.

Tako se je vojak odpravil na grad, kjer ga je kralj velikodušno sprejel. Ko je 

padel mrak, se je napotil v sobano nasproti tiste, v kateri so spale princese. 

Najstarejša mu je prinesla kozarec vina. Na skrivaj ga je 

zlil stran ter začel glasno smrčati, kot da je globoko v 

spancu. Ko so princese slišale njegovo glasno smrčanje, so 

se veselo hihitale – uspelo jim je! Vstale so iz postelj, 

se oblekle in obule. Še enkrat so preverile, če vojak 

res spi. Še vedno je trdno smrčal. Zaploskale so z 

rokami in kar na enkrat so se na steni pojavila 

vrata, skozi katera so lahkih nog odskakljale. 

Vojak si je hitro nadel nevidni plašč in se podal za 

njimi. Številne stopnice so jih vodile do čudovitega

gozda s srebrnimi drevesi, ki so se prekrasno 

lesketala. Prispeli so do jezera, kjer jih je čakalo 

12 čolnov. Vojak se je neslišno pridružil najmlajši, ko je krmarila do razkošne 

palače na drugi strani, iz katere je prihajala bučna glasba. Vstopili so in princese 

so nemudoma odšle vsaka do svojega izbranca in navdušene začele plesati. 

Zabavale so se vse do 3h ponoči, ko so bili njihovi čevlji popolnoma obrabljeni, 

pa so se vrnile nazaj domov. Vojak jih je na stopnicah neslišno prehitel in hitro smuknil 

v svojo posteljo ter začel smrčati. Princese so preverile, če še vedno spi 

in zadovoljne odšle nazaj v svojo sobo. Zjutraj je vojak odšel do kralja ter mu vse povedal. 

Kot dokaz mu je predložil vejo srebrnega drevesa, ki jo je odtrgal na poti. 

Kralj je poklical princese, ki so vse priznale. 

Vojak si je za ženo izbral najstarejšo in živela sta srečno do konca svojih dni.

Plesoče princese


