
Die Unglücksblume 

Kwiat przynoszący nieszczęście 

W dalekich stronach żył sobie król. Pewnego dnia dostał kwiatek od starej 

kobiety i zabrał go do swojego królestwa. Następnej nocy zmarła jedna z jego córek, 

a kolejnej - druga. Nikt nie wiedział z jakiej przyczyny. Pewnej nocy przyśniły się 

królowej zmarłe córki i powiedziały matce, aby król spalił kwiatek przy najbliższej 

pełni księżyca, to życie wróci do nich. Nadeszła pełnia i król rozpalił wielkie ognisko, 

w którym spalił kwiatek. Ogień strawił kwiat, a także zniszczył starą kobietę, która 

okazała się czarownicą. Królewskie córy wróciły do życia.  

 

Das verzauberte Mädchen 

Zaczarowana dziewczyna 

Pewnego razu do chatki dziewczyny przyszła kobieta z prośbą, by mogła parę 

dni zostać w jej domku. Po tym, jak nieuprzejma dziewczyna odmówiła, została 

zamieniona przez ową kobietę w brzydkiego trola. Zaklęcie mogło być cofnięte tylko 

wtedy, gdy spotka kogoś, kto pokocha ją taką, jaka jest, a nie mógł to być inny trol. 

Pożałowała swojego zachowania, a po jakimś czasie tułaczki i cierpienia, spotkała 

księcia, który zdecydował się ja poślubić i zdjął z niej zaklęcie. 

 

Der einsame Prinz 

Samotny książę 

 

Dawno temu żył sobie samotny książę, którego rodzice zniknęli za sprawą 

złego czarownika. Pewnego dnia książę usiadł przed lustrem, które przemówiło, że 

może wrócić mu rodziców, ale najpierw musi spełnić trzy warunki: przynieść złote 

pióro pawia, zęby tygrysa i kosmyk włosów dziewczyny. Książę zdobył wszystkie 

potrzebne przedmioty, powrócił do domu i położył je obok lustra. Nagle rozległ się 

huk i rodzice pojawili się przed księciem.  

Tak oto wszyscy znów byli razem i żyli długo i szczęśliwie. 

 

Küss‘ den Esel! 

Pocałuj osła 

Pewien dzielny książę został przemieniony przez czarownicę w osła, 

następnie sprzedany młynarzowi. Osioł ciężko pracował, napędzając młyński kamień. 



Pewna młoda dziewczyna, która przychodziła do młyna po mąkę, zaprzyjaźniła się            

z osłem, a później wykupiła go od młynarza. Gdy w drodze do domu spotkała 

wiedźmę, osioł przemówił ludzkim głosem. Poprosił dziewczynę, żeby go pocałowała. 

Osioł przemienił się w młodego mężczyznę. Jednak wiedźma nie dawała za wygraną. 

Aby w pełni mógł cieszyć się wolnością, musiał wykonać trzy zadania. Chłopcu udało 

się je wypełnić, a wiedźma ze złości uległa zniszczeniu i znikła. 

Książę natomiast zabrał dziewczynę na zamek, gdzie wzięli ślub i żyli długo i 

szczęśliwie. 

 

Anja’s Abenteuer 

Przygoda Anji 

Dwunastoletnia Anja miała bardzo chorą mamę. Często śniło jej się, że mama 

umiera. Podczas snu ukazała jej się dobra wróżka, która sama potrzebowała 

pomocy. Obiecała Anji, że kiedy ta dostarczy jej trzy składniki w postaci śnieżnego 

kryształu, czarnej perły i niebieskiego kwiatu, wtedy pomoże jej mamie. Tak też się 

stało. 

Dziewczynka udowodniła, że jest odważna i zdobyła wszystkie trzy składniki,             

z których dobra wróżka przygotowała lekarstwo dla mamy Anji. 
 

Die böse Hexe Schrumpelwarz  

Zła czarownica Schrumpelwarz 

Książę zakochał się w niewidomej Urszuli, ale nie mógł jej poślubić. 

Dziewczyna miała czerwone włosy, które zła czarownica pragnęła zdobyć. Urszula 

nie zdając sobie sprawy z tego, z kim ma do czynienia, podążyła za czarownicą. 

Wszystko to widział kot dziewczyny – Cosimo. Pobiegł do księcia i  obaj natychmiast 

udali się do domu czarownicy, i podstępem uwolnili dziewczynę. 

Czarownica zginęła, dziewczyna odzyskała wzrok, a książę mógł wreszcie ją 

poślubić.  
 

Der Bärenprinz        

Niedźwiedzi książę 

Książę i dziewczyna o imieniu Marie zakochali się w sobie. Poznali się w lesie, 

który posiadał złą i dobrą stronę. Podczas wędrówki poprzez las nie zauważyli, kiedy 

znaleźli się po niewłaściwej jego stronie. Widząc to, zły czarodziej Alakasam zamienił 

księcia w niedźwiedzia, którego wystraszyła się Marie i uciekła. Po wielu latach czar              



w końcu prysł za sprawą dobrej wróżki. Zły Alakasam ze złości rozpłynął się                                

w powietrzu, a wraz z nim zła strona lasu. 

 Marie i książę zamieszkali na zamku, pobrali się i doczekali siedmiorga dzieci.  

 

Der Holzfäller und sein Glück 

Drwal i jego szczęście 

 

Samotny drwal Hans ciężko pracował w lesie. Pewnego dnia wszedł do jednej 

z jaskiń i spotkał zranionego krasnala. Hans udzielił mu pomocy, a krasnal obiecał, 

że spełni jego trzy życzenia, jeśli ten go wyleczy. Drwal był pewien, że to wszystko 

jest snem. Hans każdego dnia odwiedzał krasnala i zmieniał mu bandaż. Po tygodniu 

noga była zdrowa. Drwal marzył o pięknym domu, nowych maszynach do pracy                   

w lesie i o pięknej żonie. Wszystko to się spełniło. 

Drwal z żoną i dziećmi żyli długo i szczęśliwie, a krasnala już nigdy więcej nie 

spotkał. 

 

Das Mädchen mit der weißen Rose 

Dziewczynka z białą różą 

Cieśla wraz z dwoma córkami mieszkał w małym domku. Starsza Lidia była 

złośliwą dziewczynką, z kolei Anna jej przeciwieństwem. Była bardzo dobra, 

grzeczna i życzliwa. Młodszej z nich przyśniło się, że kiedy pójdzie do lasu, znajdzie 

białą różę, która spełni jej życzenie. Ania bardzo chciała odzyskać łańcuszek, który 

kiedyś podarowała jej mama, a który wpadł do studni. Opowiedziała swój sen ojcu                 

i siostrze, która ją wyśmiała. Anna nie dała za wygraną i udała się na poszukiwanie 

róży. Po wielu dniach udało jej się odnaleźć biały kwiat, który spełnił jej życzenie. 

Od tej pory starsza siostra zmieniła się na lepszą, a biała róża strzegła je 

przed złymi snami. 
 

D@$ ROTK@PPCHEN und sein bester Freund 

Czerwony Kapturek i jego najlepszy przyjaciel 

Bajkowy wilk grający w gry komputerowe, korzystający z Internetu i innych 

nowoczesnych urządzeń, mający profil na Facebooku, opowiada o tym, jak wygląda 

teraz jego życie i będącego na diecie Czerwonego Kapturka, który chodzi na zumbę. 

Otrzymawszy SMS-a, podąża do lasu, gdzie ma zamiar pobawić się z Czerwonym 

Kapturkiem w grę, w której on zawsze odgrywał rolę babci. I w ten sposób wilk 

dostaje się na przyjęcie z okazji 200-lecia baśni Braci Grimm. 



Das verlorene Bauernkind 

Zagubiony wiejski chłopiec 

Franz, chłopiec gospodarza, chciał sobie zbudować domek z drewna. Poszedł 

do lasu po materiał na domek i się zgubił. Zmęczony zasnął. Obudził go elf, który 

poprosił Franza o pomoc, gdyż królestwo elfów było w wielkim niebezpieczeństwie. 

Obiecał mu, że doprowadzi go do domu, jeśli tylko im pomoże w walce                                

z morderczymi mrówkami. Franz pomógł elfom, a one uczyniły go swoim bohaterem                

i pokazały mu  drogę do domu. 

 

Die verschwundene Königin 

Zaginiona królowa 

Król Rufolfius I kochał swój lud. Rządził dobrze, unikał wojen, a konflikty 

rozwiązywał pokojowo. Miał piękną żonę Karin. Pewnego ranka okazało się, że 

królowa zniknęła. Natychmiast udał się do swoich rycerzy i wybrał trzech 

najlepszych, którzy mieli za zadanie odnaleźć królową. Za pomocą  odwagi, sprytu            

i szczęścia znaleźli i uwolnili władczynię ze szponów wielkiego, złego, czerwonego 

smoka. Wszyscy byli z tego powodu przeszczęśliwi, a dzielni rycerze zostali 

uhonorowani. 

 

Die Nebelhexe 

Mglista czarownica 

W lesie żyła stara czarownica, która porywała podczas mgły zagubione dzieci. 

Pewnego razu porwała chłopca i uwięziła w swojej jaskini. Przetrzymywała i głodziła 

w klatkach inne dzieci. Rodzice wszędzie szukali syna, ale nie mogli go znaleźć. 

Udało się to jego przyjaciołom, którym drogę do jaskini czarownicy pokazał lis. 

Przyjaciele, pokonując czary, szczęśliwie uwolnili chłopca oraz inne dzieci z rąk złej 

czarownicy i szczęśliwie wrócili do domu. 

 

Der goldene Ring 

Złoty pierścień 



Pewnego dnia młody rolnik znalazł złoty pierścień, który należał do księżniczki. 

By dostać się do zamku musiał pokonać wiele przeszkód. Musiał przejść przez las, w 

którym mieszkały złe krasnale. Następnie musiał się wspiąć na górę, gdzie czekały 

na niego trzy wielkoludy. Kiedy już dotarł do doliny, musiał tylko przejść na drugą 

stronę mostu, lecz tam skrzat blokował przejście. Chłopiec musiał odrobić za niego 

zadanie domowe, wówczas ten puścił go wolno. Zostało mu tylko pokonanie kopca 

zamkowego. Rozpędził się i przeskoczył na drugą stronę. Zapukał do bramy 

zamkowej i otworzyły się wielkie drzwi bogatego pałacu. Chłopiec oddał księżniczce 

czarodziejski pierścień, który chronił wszystkich w czasie drogi. W nagrodę ojciec 

księżniczki oddał mu swą córkę za żonę. 

 

Das klagende Schloss 

Kraina skarżącego się królestwa 

Na pewnej krainie ciążyło zaklęcie. Nazywano ją „Krainą Skarżącego się 

Królestwa”, ponieważ wszyscy, którzy ją zamieszkiwali, bardzo płakali i wydawal i            

z siebie dziwne odgłosy. Nikt nie potrafił tego zaklęcia zdjąć. Pewnego razu przybyło 

trzech muzyków: flecista, trębacz i skrzypek. Zatkawszy sobie uszy,  weszli do 

środka zamku, gdzie spotkali płaczącego księcia. Ten chciał odczarować królestwo, 

ale musiał odnaleźć, pocałować i wybudzić z głębokiego snu najmłodszą                   

z trzech śpiących księżniczek, która grała niegdyś na skrzypcach. Pomógł mu w tym 

skrzypek, który wiedział, że musi to być dziewczyna z najdelikatniejszymi dłońmi. 

Książę pocałował ją i odczarował całe królestwo. 

 

Die goldene Blume 

Złoty kwiat 

Syn gospodarza zakochał się w pięknej księżniczce, która pewnego razu po 

zerwaniu  złotego kwiatka, została porwana przez olbrzyma. Młody gospodarz 

postanowił uwolnić dziewczynę. Aby tego dokonać, musiał sporządzić specjalną 

miksturę z trzech specjalnych składników. Gdy dostał się do jaskini olbrzyma, wrzucił 

wszystkie składniki do szklanki ze źródlaną wodą. Po jej wypiciu olbrzym zapadł                 

w długi sen i chłopiec uwolnił księżniczkę. 

Po powrocie na zamek, król oddał mu swoją córkę za żonę. Para młoda 

włożyła złoty kwiat do wody, a ten otworzył niewidoczne drzwi do zagubionego 

królestwa, w którym uwięzione były wróżki, elfy i inne bajkowe stworzenia.                       

W podzięce elfy obiecały im, iż w ich królestwie zawsze będzie panować pokój. 

 



Das verlorene Handy 

Zagubiony telefon 

Pewnej bogatej dziewczynie, która siedziała nad brzegiem stawu, wpadł do 

wody telefon. Przestraszona przyjęła pomoc żaby, ale ta w zamian chciała otrzymać 

od dziewczyny całusa. Dziewczyna nie wywiązała się z obietnicy i uciekła. Żaba 

jednak ją odnalazła i wyegzekwowała swoją nagrodę. Po pocałunku żaba 

przemieniła się w znanego austriackiego piosenkarza. Od tego momentu dziewczyna 

uczestniczyła we wszystkich jego koncertach i zostali bardzo dobrymi przyjaciółmi. 

 

Die Schildkröteninsel 

Żółwia wyspa 

Fantastyczna historia młodego mężczyzny, który zostaje wyrzucony na Żółwią 

Wyspę. Tu musi zmierzyć się ze złą czarownicą. Jego rozum, odwaga i zdolności 

muzyczne pomogły mu pokonać czarownicę i uwolnić piękną dziewczynę z rąk 

wiedźmy. 

 

Der wundervolle Dreiklang 

Przepiękny trójdźwięk 

W czasie, gdy ludzie żyli w zgodzie z wróżkami i stworami, w zaczarowanym 

lesie, we wspaniałym zamku żyła księżniczka, która kochała się w synu kucharki. W 

ich kraju wybuchła epidemia choroby, na którą zachorował również chłopiec. Aby 

wyzdrowieć, musiał usłyszeć najpiękniejszy i najsłodszy głos wróżki                                     

z zaczarowanego lasu. Dziewczyna, mimo zakazu ojca, udała się nocą do świata 

wróżek. Odnalazła tą z rzekomym najładniejszym głosem, jednak jej śpiew nie 

pomógł. Okazało się, że aby zaklęcie zadziałało, to równocześnie musiała zaśpiewać 

księżniczka z dwoma wróżkami. Wtedy w pokoju rozbrzmiała piękna triada, dzięki 

której chłopiec wyzdrowiał. Król zaakceptował zaręczyny młodzieńca z jego córką, a 

ich ślub odbył się rok później. Triada księżniczki, Aleksandry i Marty uzdrowiła wielu 

chorych, a w królestwie znów zapanowała radość. 

 

Die Prinzessin, die nicht lachen konnte 

Księżniczka, która nie potrafiła się śmiać 

 



Była sobie księżniczka, która nie umiała się śmiać. Nikt nie potrafił ją 

rozśmieszyć. Pewnego dnia przybył do zamku ubogi rolnik.  

W drodze na zamek napotkał krasnala, który w zamian za jedzenie 

przenocował go u siebie. W podzękowaniu za pożywienie, krasnal podarował 

rolnikowi turkusową owcę. Rolnik podziękował mu i poszedł dalej. Pomyślał jednak, 

że z wełny zrobi rękawice dla swojej córki. Sięgnął po owcę i się przykleił. Pewna 

kobieta chciała mu pomóc, ale również się przykleiła. Wkrótce chłopak znalazł się 

przed zamkiem. Księżniczka zobaczyła dziwny pochód i zaczęła zrywać boki ze 

śmiechu. W nagrodę ubogi rolnik poślubił księżniczkę. A jeśli nie umarli, to żyją 

jeszcze dzisiaj razem z turkusowymi owcami. 

 

Der verwunschene See 

Zaczarowane jezioro 

Młody król wysłał swoją służbę, aby ci dowiedzieli się, co jest tajemnicą 

bezludnego zamku, znajdującego się po przeciwnej stronie lasu. Kiedy służba nie 

wróciła, król rozpoczął poszukiwania i odnalazł wszystkich martwych. Zrozpaczony 

usiadł na brzegu jeziora, z którego wynurzyła się nimfa wodna. Ta w zamian za jego 

całe bogactwo zgodziła się oddać mu służbę. Król wrócił ze złotem nad jezioro. Gdy 

usłyszał za sobą złowieszczy śmiech wiedźmy, zorientował się, że jego złoto nagle 

zniknęło. Po pewnym czasie zobaczył na wodzie przepiękną postać kobiety, która 

kiedyś została niewolnicą nimfy. Król był oczarowany pięknem kobiety, dlatego też 

użył całej swojej odwagi, aby uwolnić dziewczynę. Odzyskał jej złotą kulę 

przynoszącą szczęście i w ten sposób uwolnił ją od czaru złej syreny. 

 


