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Nives hercegnő
Egyszer volt,hol nem volt, volt egyszer egy királylány. A királylányt egyszer banditák
rabolták el,és bele akarták dobni egy vulkánba.
Egyszer csak villámlás dörgette meg az eget. A banditák elmenekültek ,de előtte
beledobták a hercegnőt a vulkánba.
Hát a hercegnő nem hitte ,hogy életben marad ,de egy Alifa nevű lény a vulkán őre alkut
kötött vele,hogy életbe hagyja a hercegnőt ,ha élete végéig egér marad,de csak azzal a három
varázstárgyal és azzal az egy érzéssel törheti meg az átkot.
Homok és szél áldott szelleme, hívlak ó tengerek feje változtasd át az itt előttem álló
királylányt élete végéig ,ha csak nem szerzi meg a szív alakú medált,a kőbe szúrt kardot ,a
kulcsot ami egy képkeretben van ,és az igaz szerelmet. Nives hercegnő belement az alkuba.
Elmúlt tíz esztendő,arra járt egy királyfi. Bement a palotába. Minden termet végig járt ,csak
a padlást nem.Hát felment a padlásra,és látta az egérré változott királylányt. A hercegnő
egyből beleszeretett a királyfiba.
Nives hercegnő elmesélte a történetét ,és segítséget kért Gunnar hercegtől. A királyfi
megkérdezte a hercegnőt ,hogy mi az a három varázstárgy és egy érzelem.
-A három varázstárgy:az egyik a varázsmedál :amin az égkő szív alakú,a második a
varázskard ,amely egy kőbe van beleszúrva ,a harmadik:egy kulcs, ami a palotában van ,és az
utolsó az igaz szerelem-mondta a hercegnő határozottan.
-Hercegnő ,ezek a tárgyak hol vannak?-kérdezte Gunnar.
-A medál a nagy fa törzsében van,a kard lent a kikötőben,a kulcs itt van a palotában egy
festmény keretében -szólalt meg a hercegnő.
-És az igaz szerelem?-kérdezte érdeklődően s herceg.
-Azt nem tudom ,majd csak kitaláljuk-közölte bizonytalanul Nives.
Elindultak a nagy fához ,belenyúlt a herceg a törzsébe ,de nem találtak semmit,csak egy
kart.
-Találtál valamit Gunnar?-kérdezte Nives.
-Találtam valamit, de nem a nyakláncot,hanem egy kart.-Meghúzzam?-kérdezte az ifjú.
-Igen-jelentette ki Nives.
Azzal meghúzta a kart, és kinyílt egy kapu, amiben egy kis doboz, abban pedig egy szív alakú
medál.
-Megvan!-kiáltotta a herceg.
-Nagyon jó ,akkor menjünk a kikötőbe!-szólalt meg az elátkozott királylány.
Elindultak a kikötőbe,és megláttak a kőbe szúrt kardot.
-Ott van!-kiáltotta az egérré változott hercegnő.
-Megpróbálom kihúzni!-mondta határozottan az ifjú.
Bárhogy is próbálkozott a segítő, nem ment.
-Nem megy!-mondta reményfeladóan Gunnar.
-Nincs rajta valami gomb?-kérdezte reménykedve a hercegnő.
Az ifjú alaposan megnézte és talált a kardon egy gombot.
-De van. Megnyomjam?-kérdezte a herceg.
-Igen-mondta boldogan az elátkozott királylány.
Azzal megnyomta a gombot, és a kard meglazult, végül kihúzta.

-Akkor menjünk vissza a palotába!-mondta boldogan a hercegnő.
-Oké-szólalt meg a Gunnar.
Azzal visszamentek a palotába,és bementek a festményszobába.
-Van egy festmény,és annak keretnek a mintái kulcs alakúak. Kivéve egy helyen, és ott
azon a helyen aranyszínű. Lehet hogy,az a kulcs-mondta reménykedve Nives.
-Oké,megpróbálom megnyomni alul, hátha kiesik-közölte a bátor ifjú.
Azzal megnyomta és kiesett.
-Ez az, már csak az igaz szerelem kell!-mondta a hercegnő.
Nives nem merte megmondani Gunnarnak,hogy tetszik neki.
-Nives!-kezdett bele Gunnar a beszélgetésbe.
-Igen?-nézett rá félősen Nives.
-Tezszel nekem,és szerelmes vagyok beléd.És te?-kérdezte az elátkozottat.
-Nekem is -szólalt meg boldogan a királylány.
Ekkor varázslatos dolog történt egyszerre fény villant fel, és az egérré változott
hercegnő visszakapta régi, egykori testét.
-Mi történt? -kérdezte csodálkozva Gunnar.
-Visszanyertem egykori testemet -mondta boldogan a gyönyörű hercegnő.
Azután összeházasodtak,és boldogan éltek amíg meg nem haltak.

