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Vřéřř po li'nli'rh byl píra 1'fvd

tím pďaKtu poabíhovaU prinrtna
niljdriiiu králi Král t lil'! aby mu

(XMlala pantofel 1'rineeina lnu

nepravý Králae rozhněval a

hodil jl ho ru hlavu

Wer proniU princezna kut hafř

aby jí dovolil na hodinu dívati ne

kličkovou dírkou na plen Kuchař

zprvu nechtěl ani lyet ale pak ae

(Ul přece uprotiti
1'rincezna oblékla hh do hvězdo-

vých iatň a veála do nálu Mladý
král bavil ne právě ho nlečnami ale

jak ji opatřil běžel k ní a od té do-

by nikoho ai více nevnímal než-- li

ji Ptal hw jí odkud přichází

Odpověděla tnu že t 1'anfollovic

Král o žádných 1'antoílovicích jaktě-
živ neHlyHl i vrtěl nad Km hlavou

Hodina brzy uplynula a princezna
vzdálila hc od krále a tajně ze aálu

vyběhla Venku oblékla ne zane do

nalft krtičleh

Krále od té doby nic netěíilo
Hedl hí o namotě a tny h I i 1 na ni

Druhého dne byl zane ple
Před ním měla princezna vycídit

králi boty Ze tu práci nikdy před
tím nekonala nebyl a ní král upoko-

jen a hodil boty za ní

Večer proHÍla princezna kuchaic

aby jí dovolil dívati ho kličkovou

dírkou na plen Kuchař dovolil ale

jenom na dvč hodiny
Tu zane oblékla princezna Saty

měničové a veSIa do nálu Král ho

už díval toužebné ke dveřím a jak

ji Hpatřil běžel jl VHtříc a jen hu a ní

bavil Za ho jí ptal odkud při-

chází? Ona odpověděla že z liotá-rov- a

I)v6 hodiny uplynuly jako
voda Princezna promla krále za

poHÍlněnou ale jak ho obrátil utekla

a převlékla hc

Král pOHlal sluhy aby vypátrali
kam odjela ale ti ho vrátili a nepo-

řízenou Dal prohledali celé krá-lovMt-

ale nadarmo

Pak UHpořádal plen po třetí
V ten den měla mu princezna at

fiaty Ale že to nikdy nedě

lala králi ho nezachovala i tloukl jl
přcHkami o hlavu

Večer vyžádala hí princezna aby
ho Iři hodiny mohla dívati kličkovou
dírkou na píea Pak ho oblékla do
ňalfl aluncovýili a odhalila zlatou
hvózdu na čele kterou měla dopoaud
pečlivé zakrytou

Když veSIa do fálu byli vSichni

přítomni krásou její a lcHkem Sald i

hvězdy OHlepeni Králova zaSmuSilá
tvář ho vyjasnila oči mu zářily ra-do-

když no k ní hned přidružil a
a ni ae bavil Tázal ho ]( zane od-

kud přichází a ona řekla ze a

PřcHkárova Král přemýHld kde

by to bylo protože takové mlnto
neznal Potom ji navlákl avQj zlatý
prnten na prnt
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AvJuk itull královo bylo také

xkili-n-

Krúlovni jioóila churavťti jot
Iiývah kriny a c
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mi liorkila LíkaU % rclrlio krúlov-niv- !

nfinohlí jf pomocí nemoc lylu
nezhojitelná
1'řiil mvoii Hinrtí tyííulali ni m

krili hIíIi Iv umře li t a jinoi
neo2en( než xatfo 6 tak krmnou a

která bude míli zlatou hvézilu na

čele jako ona

Král jí to Hlfbil

l'o Binrti královnini kral dlouho

truchlil a na ženin! neiiomýMcI Ale

[iiiniHtři a dvorní radové pravili 2e

H(! patří na krále aby mel královnu

a aby ne ledy oženil Nad to noiuěl

krúl niužitkóho núxledníka

Krúl svolil a vypravil poxly do

Hvřta aby mu vyhledali takovou

nevciitu jakou hIíIiÍI remřelé krilov-n- 5

fii vzíti I'olovó projížděli vSec-k- y

zemí alo nikde takové nevÍHty
nenalezli Víichni vrátili ho h nepo-iízeno-

Ale minÍHlři nnlehali znovu krul

dal ledy hledali nevC-nt- u po druhé

ale zade marné

Mezitím doxpela nejutarwl princez-

na v pannu Hýlu také tak kráHtiá

jako královna bývala a mela zrovna

takovou zlatou hvězdu na cele

Toho fii povéimli miniutři a dvoru!

radové i vybízeli krále aby hí ji
vzal za manželku Král proti tomu

nic nenamítal ale princezna nemela

chuti vdát ae za otce Aby vykoná
ni předHevzetí takového překazila

poručila aby jí do 'avatby uíili
hvézdové ňaty

Král av(dal nelepí! krejčí z celého

královHtv! a ti uSili princezné hvéz- -

doé Saty Potom poručila aby
krúl poalat poaly do svčta hledat

nevČHtu ho zlatou hvězdou nenalez

nou-l- i ji pak teprve že hí ho vezme

Marná byla jejich ceata marné hle-

dáni nevěnty takové nenalezli

Když nebylo vyhnutí poručila

princezna aby J! unili mČHlcové

Saty Král avolal íaHO nejlepnl

krejčí z celého královHtvf a ti uAili

Saty mČMÍcovó 1'otom poručila aby

lal král jeSté jednou hledali nevětu

ho zlatou hvězdou na cele Král

ponlechl a vynlal pouly doavěta ale

li ho vrátili a nepořízenou
Tak rozkázala princezna aby ji

uňili Saty aluncové A krejčí z celé-

ho královHtv! je uAili
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