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Некада давно, у далеком царству, живели су трговац и његова 
жена. Имали су само једно дете, ћерку која се звала Василиса 
Прекрасна. Девојчица је, као што јој име каже, била веома лепа, 
прекрасна, а била је и велика радост својим родитељима. Расла је 
срећна и задовољна поред њих.



Али када је Василиса имала осам година, њена мајка јој рече једног дана:
„Ја се ускоро спремам на пут, али ти остављам ову лутку. Носи је увек са 

собом и никоме је не показуј. Када будеш у некој невољи, нахрани је и потом 
потражи од ње савет. Она ће ти увек помоћи.”

Девојчица је добро запамтила речи своје мајке, која убрзо оде на онај свет.



Прошло је неколико година и трговац је решио да потражи другу жену. Био 
је веома добар човек и нашао је био жену која је остала без мужа, а имала је две 
ћерке. Василисин отац је веровао да ће та жена бити пажљива према његовој 
ћерки, да ће јој заменити мајку и да је добро да Василиса не буде сама док је он 
на путу. Али није било тако.



Пошто је Василиса била најлепша девојчица у селу, маћеха и њене 
ћерке су јој много завиделе. Терале су Василису да ради тешке послове, 
како би поружнела, али у томе нису успевале. Василиса је из дана у дан 
била све лепша и лепша, а маћеха и њене ћерке све ружније и ружније. 
Зато су све више мучиле Василису.



Наређивале су Василиси да ради све послове у кући: да чисти, 
пере, распрема, плеви башту, залива поврће, ложи ватру. Увече, када 
би сви заспали, Василиса се затварала у оставу, где је иначе спавала. 

Онда би извадила најукуснији 
залогај који је сачувала за своју 
лутку и говорила би јој:

„Хајде, луткице моја, поједи 
ово. Само теби могу да се пожалим 
колико ми је тешко. Маћеха ме не 
подноси, волела би да ме се реши.

Лутка ју је тешила и све би 
послове урадила уместо Василисе.


