
1

БРАТЯ ГРИМ
КРАЛ ЗЕЛЕНОГОР

Превод от немски: Цочо Бояджиев, 2009

chitanka.info

http://chitanka.info/


2

Край Кристенберг в Горен Хесен някога отдавна живял един
крал и там се намирал неговият дворец. Той имал единствена дъщеря,
на която много държал и която притежавала чудни дарби. Веднъж се
появил неговият враг, крал на име Зеленогор[18], обсадил двореца и
докато траела дългата обсада, дъщерята давала кураж на краля в
двореца. Това продължило до първия ден на май. Тогава изведнъж
дъщерята забелязала на разсъмване вражата войска да се приближава
със зелени дървета. Обзел я страх и ужас, защото знаела, че всичко е
загубено, и рекла на баща си:

След това пратила бащата в лагера на крал Зеленогор, с когото се
споразумяла да й предостави свободен изход и правото да вземе със
себе си толкова, колкото може да носи едно магаре. Тогава взела
собствения си баща, поставила го върху магарето заедно с най-
големите си скъпоценности и отпътувала. И след като наведнъж
изминали достатъчно разстояние и почувствали умора, кралската
дъщеря казала: „Тук ще си починем!“[19] Оттук носи името си и селото
Волмар, намиращо се в равнината на един час път от Кристенберг.
Сетне продължили през пущинака към планината, докато най-сетне
открили една местност, за която кралската дъщеря казала: „Това е
мястото!“[20] Те останали там, построили дворец и го нарекли
Хатцфелд. На това място до ден-днешен има развалини, а от тази
крепост е получил названието си и съседният град (Хатцфелд, градче
на Едер, в планината, отстоящо на около четири часа западно от
Кристенберг).

[18] Grünewald. ↑
[19] Hier wollemer ruhen! ↑
[20] Hier hat’s Feld! ↑

Предай се, татко, на врага,
идва зелената гора.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.
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Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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