Az egérré változott királylány
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon gazdag királyi család.
Az uralkodópárnak volt egy lánya, aki pont aznap ünnepelte tizennyolcadik
születésnapját.Szülei megmondták neki, hogy még abban az évben férjhez kell mennie.Találtak
is egy erős és bátor herceget.Megtartották a világraszóló lakodalmat.Már egy év is eltelt, hogy
összeházasodtak. A herceg egy tervet forgatott a fejében.Az ifjú ara lement a faluba, mire
visszaért, otthon gyönyörű rend és finom illatok várták. A fiú csodaszép virágokkal lepte meg
kedvesét.Miközben vacsoráztak, a csokor az asztalon volt, és illatától a királylány álomba
szenderült. Mivel nem akármilyen virágok voltak, a herceg az Elátkozottak Erdejéből szedte.
Miközben a leány aludt, férje ezt a varázsigét mormolta:
-Királylány, királylány változz át egérré,
neked nem való a gazdagság, átvállalom tőled én!
Változz át hát!
A lány azon nyomban átváltozott. A herceg mindenkinek kétségbeesetten újságolta, hogy
eltűnt,ő mindenhol kereste, de sajnos nem találta. Mivel gyermekük nem született, övé lett a
vagyon. A királylány mikor felébredt, döbbenten tapasztalta, milyen apró. Beszélni ugyan
tudott, de oly halkan, mint egy átlag kisegér. Hosszas kutatás után megtalálta a módját, hogy
visszaváltozzon, el kellett mennie az Elátkozottak Erdejébe. Fel kellett keresnie az erdő
boszorkányát, mert csak ő tudta visszavarázsolni. Mikor odaért, a banya azt mondta, hogy
akkor változtatja vissza, ha elhozza neki a hétfejű katica egyik pöttyét. A királylány kisegér
képében elindult, hogy megtalálja a szörnyet. Örömmel látta, hogy a rettegett lény kisebb nála,
és nem is olyan félelmetes. Barátságosan megszólította és elmesélte szomorú történetét. Erre
a katica megszólalt:
-Kedves királylány! Most elmondok neked én is valamit:
-Engem eddig mindenki szörnynek nézett, senkinek nem volt hozzám egy kedves szava
sem.Nagyon jól esett, hogy te rendes voltál velem, ezért neked adom az egyik pöttyömet.
A királylány nagyon boldog volt és megbeszélték, hogy ha sikerül vissza változnia, akkor
visszajön érte az Elátkozottak Erdejébe. Az egérlány elvihette a boszorkánynak az egyik
pöttyét, aki megfőzte az ellenszert. Amint megitta, vissza is változott emberré.Ígéretéhez híven,
visszament a katicáért, és legnagyobb megdöbbenésére egy délceg herceget talált. A herceg
elmesélte neki, hogy hét éve sínylődik itt elátkozva és úgy változhatott vissza, hogy segít
valakin. Aggódó szüleinek elmesélte a történteket a lány,és a gonosz herceget tömlöcbe zárták
tettéért.
Végül a királylány rátalált az igaz szerelmére (katicára) akivel egybekeltek és később három
gyerekük is született. Természetesen boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

