
DEKLICA V STOLPU  

                                                                                                                                                  

                                                    Nekoč pred davnimi časi,  za devetimi gorami in devetimi 

vodami, sta živela kralj in kraljica. Kralj je imel veliko kraljestvo z veliko vojsko. 

Ker sta imela tako veliko vojsko, sta rada zavzemala nova ozemlja in neprestano v 

mesta sejala vojne. Nekega dne pa je prišla čarovnica in rekla, da kralj in kraljica 

nista več vredna, da živita v miru, ker sta povzročila toliko razdejanj. Uročila je 

njihovo hčerko in rekla,  da dokler ne dobi hčerka poljuba prave ljubezni, bo ona 

povzročala neskončno vojno in nemir v Kraljestvu, da bodo tudi oni občutili, kako je 

drugim ljudem.  Na koncu  je čarovnica kraljevo hčerko zaprla v stolp z zmajem in 

odšla. Kralj in kraljica sta jokala devet dni in devet noči, dokler ni prišel pogumen 

mladenič, ki je iskal ženo. Prijahal je na belem samorogu in v lepi beli obleki, ki je 

naredila vsakega, ki jo je pogledal, čisto lahnega in mu vlila upanje in pogum. Ko je 

jezdil, si je ogledoval mesto. Bilo je v ruševinah in nisi mogel narediti niti koraka, ne 

da bi švignila pušica mimo tebe. Na vsaki ulici so so jokali otroci, brezdomci so 

povsod prosili za hrano in tabla Dobrodošli v Kraljestvu je bila porušena. 

Skratka, bilo je grozno. Ko je mladenič prišel v stolp, ga je napadel zmaj, a mladenič 

je imel načrt. Skočil je na mizo, se prijel za  lestenec in skočil na zmaja. Zmaj je še 

zadnjič zarjovel in takoj utihnil. Ko je mladenič ujel ravnovesje, je z zmajem odletel 

na vrh stolpa vse do princesine sobe. Tam je skočil z zmaja in odšel mimo kletke z 

golobom do deklice, ki je spala in jo poljubil. Golob je poletel, z usti zgrabil oljčno 

vejico in se začela vrteti okoli sobe. Soba se je začela vrteti in tresti, nato je postala 

oranžne barve z bleščicami in se skrčila v  piko,  nato je glasno počilo in soba je 

postala zopet normalna. Ampak, ali je bila res spet kot prej? Mladenič je pogledal 

skozi okno in videl Kraljestvo spet normalno. Slišalo se je veselo vriskanje otrok, 

pogovarjanje sosedov in na hišah ni bilo niti sledu ruševin. Iz postelje se je slišal krik. 

Princesa se je očitno zbudila. Mladenič ji je razložil, kaj se je zgodilo in z zmajem sta 

odletela do gradu, kjer so ju vsi veselo pričakali. Ko jo je kraljica zagledala, je 

bruhnila v jok in kralj jo je objel. Nato sta se obrnila k mladeniču in  se mu 

neštetokrat zahvalila. Mladenič je še isti dan postal princ in se poročil s princeso. 

Kralj in kraljica pa sta se zaobljubila, da nikoli več ne bosta povzročala vojn, saj sta 

na svoji lastni koži preizkusila, kako je bilo hudo.  In tako so vsi živeli srečno in 

veselo do konca svojih dni.  
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