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Бялата жена се явява в замъците на множество княжески домове,
именно в Нойхаус в Бохемия, в Берлин, Байройт, Дармщат, Карлсруе и
във всички, които са се сродили с тях чрез бракосъчетание. Тя не
върши никому зло, когато срещне някого, скланя глава пред него, без
да пророни дума, а явяването й означава скорошна смърт, или обаче
нещо радостно, когато именно не носи черни ръкавици. Тя подрънква
връзка ключове и главата й е покрита с бяла качулка. Според някои
приживе тя се е наричала Перхта от Розенберг, живеела в Нойхаус в
Бохемия и била омъжена за Йохан от Лихтенщайн, един зъл и
опърничав мъж. След смъртта на съпруга си тя продължила да живее
сама в Нойхаус, като възложила на подвластните си да построят нов
замък. Докато те работели, тя ги подканвала да се стараят повече:
„Когато замъкът стане готов, ще приготвя за вас и за вашите хора
сладка каша“, защото така се изразявали старите люде, когато канели
някого на гости. Есента след завършването на строежа тя не само
удържала думата си, ами наредила за вечни времена всички от рода
Розенберг да дават такова угощение на людете си. Това продължава до
днес и ако някой пропусне да го направи, тя се явява с гневно лице.
Понякога нощем, когато бавачките бъдат оборени от сън, тя се
промъква в княжеските детски стаи, люлее децата и нежно ги
прегръща. Веднъж, когато една неосведомена детегледачка я попитала
уплашено: „Какво правиш с детето?“ и започнала да я ругае, онази
отвърнала: „Аз не съм чужда на дома, каквато си ти, ами му
принадлежа; това дете е мое праправнуче. Но тъй като тук не ме
почитат, повече няма да се върна.“
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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