
Žil jednou jeden král, který měl 12 dcer. Všechny spaly v jedné místnosti za zavřenými a

a zamčenými dveřmi. Přesto byly jejich střevíčky každé ráno zcela opotřebované, jako by 

celou noc protancovaly.  Tuto záhadu nikdo nemohl rozluštit. Král nechal vyhlásit po celé 

zemi, že ten, kdo záhadu rozluští, může si jednu z dcer vzít za ženu, komu by se to však 

nepovedlo,  bude odsouzen k smrti.  Mnozí princové se o to pokoušeli, nikomu se však 

nepodařilo tajemství rozluštit. Všichni usnuli, a nikdo z nich nezůstal naživu. Jednoho dne 

zemí procházel zraněný voják. Když putoval lesem, potkal stařenku. Ta mu řekla, že hádanka 

není vůbec těžká. Vše, co musí je udělat, je nepít víno, které mu nabídne nejstarší

princezna.  Dala mu také neviditelný plášť, který bude potřebovat obléci, až bude princezny

sledovat. Voják se tedy vydal na hrad, kde ho král velkoryse přivítal. Za soumraku se vydal 

do komůrky, která byl naproti pokojíčku, ve kterém spaly princezny. Nejstarší dcera mu 

přinesla sklenku vína. Voják jej ale potají vylil a začal hlasitě chrápat, jako by hluboce

spal. Když princezny slyšeli jeho chrápání, vesele se chichotaly. Povedlo se! Vstaly z 

postele, oblékly se a obuly. Ještě jednou prověřily, jestli 

voják opravdu spí. Stále ještě bylo slyšet chrápání. 

Princezny zatleskaly a najednou se na stěně objevily dveře,

kterými princezny vesele odtančily. Voják si rychle oblékl 

neviditelný plášť a vydal se za nimi. Dlouhé schodiště vedlo 

do nádherného lesa plného stříbrných stromů, které se 

krásně leskly. Princezny došly k jezeru, kde na ně čekalo

12 člunů. Voják se potají vplížil do člunu nejmladší 

princezny, po jezeře připluli k velkolepému paláci, ze

kterého vycházela hlasitá hudba. Vešli dovnitř. 

Princezny se okamžitě vydaly ke svým partnerům a vesele 

se pustily do tance. Tančily a užívaly si až do třetí hodiny ranní, kdy byly jejich střevíčky

již zcela protančené. Pak se vrátily domů. Voják je na schodech tiše předběhl, vplížil se 

do komůrky a začal hlasitě chrápat.  Princezny prověřily, jestli stále ještě spí, a pak se

spokojeně vrátily do svého pokoje.   Ráno se voják vydal ke králi a vše mu popsal.

Jako důkaz mu předložil větvičku ze stříbrného stromu, kterou cestou utrhl.

Král předvolal princezny a ty vše přiznaly. Voják si za ženu vybral tu nejstarší a žili

spolu šťastně až do smrti.

Tančící princezny


