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„D

ovidenia, láska moja,“ lúčila sa Snehulienka s princom,
ktorý odchádzal na cestu po kráľovstve. Bolo to prvý raz,
čo mal byť preč celý deň.
„Večer sa vrátim,“ odvetil princ. „Pri studni som ti nechal
obálku. Je to prvá stopa v honbe za pokladom. Na konci nájdeš
môj darček!“
„Studňa je miesto, kde sme sa prvý raz videli,“ spomenula si
Snehulienka a vybrala sa s trpaslíkmi hľadať stopu.
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Našla ju ľahko. Rozlepila obálku a trpaslíci sa
zhromaždili okolo.
„Som zvedavá, aký darček to bude,“
riekla zamyslene a začala čítať:
Daj sa smelo do toho
a máš skoro hotovo.
Správnu cestu zvoľ,
nahliadni pod...

„Ja viem!“ vykríkol Hapčí. „Princ dal
ďalšiu stopu pod kôl.“
„Pod kôl?“ zívol Spachtoš.
„Určite?“ pochybovala Snehulienka.
Hapčí prikývol a viedol všetkých do záhrady.
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Snehulienka a trpaslíci hľadali pri čerstvo zasadených
stromčekoch, ktoré boli podopreté kolmi. Našli tam pavúky,
motýle, chrobáky aj čmeliaky, ale stopu žiadnu.
„Ako vidno, pod kôl princ stopu neschoval,“ podotkla princezná.
„Asi ju skryl pod niečo iné, čo znie podobne ako slovo zvoľ.“
„Ale kdeže, princ určite myslel na niečo iné!“ zahundral Dudroš,
ktorý nebol nikdy s ničím spokojný.
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„Pred ďalším hľadaním by sme sa mali posilniť,“ navrhla Snehulienka
a vrátila sa s trpaslíkmi do jedálne. Tam Dudroš temer zakopol
o Kýblika, ktorý kľačal pod stolom.
„Liezť po dlážke na hrade sa nehluší,“ napomenul ho Vedko.
„Ehm, chcem povedať, nesluší!“
„Čo tam robíš, Kýblik?“ čudovala sa princezná.
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