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Kde bolo, tam bolo, na tom vŕšku to bolo. Žil 

jeden chlapec menom Oliver, ktorého vek zistíš, 

keď spočítaš 10 a 10 a vydelíš 2. Koľko mal 

rokov? Jeho veľkým snom bolo, aby sa oženil 

s krásnou princeznou z kráľovstva. A ako to 

vždy býva, bol tu jeden háčik. Princezná mala 

majetok 1600 zlatiek a on iba 3% z jej sumy. 

Koľko zlatiek mal Oliver? A muž, ktorý si chcel 

zobrať princeznú za ženu, musel mať majetok 

vyše 5% jej majetku. Koľko najmenej musel 

mať zlatiek? Oliver bol taký zaľúbený, že sa jedného dňa rozhodol, 

že aj tak si princeznú zoberie za ženu. Jedného pekného dňa sa 

Oliver učesal, umyl, aby nevyzeral škaredo a vybral sa na zámok. Keď 

už bol pri bráne, silno na ňu zaklopal a povedal: „Hmm, milí vojaci, 

ohláste ma u kráľa. Prišiel som si pýtať ruku princeznej!“ Vojaci hneď 

zavolali kráľa a ten povedal, nech Oliver príde do jeho knižnice. Keď 

ho vojaci vpustili do zámku, Oliver v jednej chvíli ani nevedel, ako sa 

vlastne volá. Cestou do knižnice si pripravoval reč. Keď stál pred 

kráľom, už chcel vravieť svoju reč, ale ozval sa kráľ: „Čo chceš milý?“ 

Vtom vošla do knižnice princezná. Princezná sa zahľadela do 

Oliverových očí a hneď sa zaľúbila, že to aj slepý videl. Oliver vraví: 

„Chcem ruku princeznej, aj keď mám iba 3% jej majetku. Chcem ju 

a urobím preto všetko, čo budete chcieť.“ Kráľ mu odvetil: „Ak moja 

dcéra odpovie áno, tak sa s ňou ožeň. Ale jedno želanie mi musíš 

splniť! Musíš mi priniesť 7 zlatých jabĺk z lesa, ktorý je vzdialený 70 

km a do stredu lesa je to ešte 5 km. Ako dlho musel ísť Oliver, keď 

jeden kilometer mu trval 15 minút? Oliver po namáhavej ceste 

konečne prišiel k tomu stromu, zobral 7 zlatých jabĺk a utekal ku 

kráľovi. Keď dorazil do kráľovstva, svadba už bola prichystaná 

a trvala 7 dní a 7 nocí a Oliver bol s princeznou šťastný a mali toľko 

detí, koľko je smetí. 
 


