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Seniai seniai, prieš daugelį metų, pasaulio pakraštyje buvo
įsitvirtinusi Vusterių šeimos karalystė. Svarbiausias karalystės asmuo
buvo karalius Edredas, jis buvo vedęs karalienę Manisą ir jiedu turėjo
gražiausią pasaulyje dukterį Adaną. Kai princesei Adanai sukako
aštuoniolika metų, karalius nusprendė savo dukterį ištekinti. Jau
vaikystėje buvo nuspręsta už ko bus ištekinta princesė, tačiau princesė
jau turėjo savo išrinktąjį, tačiau jis buvo iš nekilmingos šeimos ir tėvas
net bijojo pagalvoti apie jų vestuves.
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Kartą karalius netyčia nugirdo dukros pokalbį su Satifu, toks buvo
nekilmingojo vardas, kurį buvo įsimylėjusi princesė Adana, jie kalbėjosi apie
bendrą jų ateitį ir kalbėdamiesi nusprendė, kad būtų šaunu pabėgti iš
karalystės ir laimingai gyventi, tačiau karalius išgirdęs tokį pokalbį princesei
gyvenimo tiesų nedėstė ir net nesakė karalienei Manisai, jis tik tyliai
sprendė, ką reikėtų padaryti, kad jų planas žlugtų. Sprendimą jis rado,
tačiau jis buvo žiaurus. Karalius nori tyliai pašalinti nekilmingajį, tačiau apie
savo planus jis niekam net žodeliu neužsiminė. Atėjus tai dienai kai karalius
turės įvykdyti žiaurų nusikaltimą, karalius pabudo lyg nesavas, su niekuo
nekalbėjo, nevalgė, vengė žmonių, jis taip elgėsi norėdamas, kad visi jį
atstumtų ir net nekreiptų dėmesio į jį. Atėjus vakarui karalius išsiropštė iš
lovos ir nuėjo link Satifo namų. Atėjus prie nekilmingojo namų ir pažvelgus į
langą jis pamatė, ten meiliai besišnekučiuojančius, laimingus Satifą ir Adaną
ir nusprendė, jog ši meilė turėtų tęstis visą gyvenimą. Atėjus rytojui karalius
Edredas sušaukė kilmingosios tarybos susirinkimą, kurio metų paskelbė
naują įstatymą, kuris skelbė, jog princesė ar princas galės vesti nekilmingajį
ar nekilmingają. Karaliui išėjus ir salės jį pasitiko Adana ir apkabino taip
stipriai, kad net atrodė, jog karalius sprogs. Po dviejų mėnesių karalystėje
buvo iškeltos pačios gražiausios kada nors matytos vestuvės. Princesei ir
naujajam

princui,

tai

buvo

pati

laimingiausia

diena,

gyventojams gražiausias kada nors matytas reginys.
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o

karalystės

Kartais mūsų gyvenime pasitaiko visokių vingių, taip ir atsitiko mūsų
jaunojo veikėjo kelyje. Jis buvo įklimpęs giliai į narkotikų spąstus. Mūsų
veikėjas, kurio vardas tegul lieka paslaptyje, dėl narkotikų turėjo nužudyti
net ir patį princą, kuris buvo svarbiausias šalies asmuo, nors ir galima
pasakyti karalystės. Ir jis taip padarė, savo nelaimėje buvo pagautas ir
uždarytas

į

kalėjimą.

Jam

buvo

skirta

sėdėti

iki

gyvenimo

galo,

apgailėtinomis sąlygomis, jo ten visiškai negerbė, niekino, grasino, jog patį
nužudys už tai ką padarė. Mūsų veikėjas gaudavo valgyti, tik tris kartus per
dieną dažniausiai jam buvo duodama duona, vanduo, pienas ir kartais manų
košė. Jis sugalvojo, kaip pasprukti iš kalėjimo. Kai jam nunešė valgyt, jis
šaukštą paslėpė ir pradėjo gremžti sienas tuo šaukštu, darbas buvo
nelengvas, bet dėl laisvės padarysi viską. Pro šalį ėjo princesė Adana,
pamačiusi nelaimingą kalinį jo pasigailėjo ir pakvietė į savo rūmus. Laikui
bėgant princesė pamatė, kad jaunuolis yra geros širdies, draugiškas ir
darbštus. Adana įsimylėjo. Po ilgų pokalbių su tėvu, princesė įtikino ir
karalius leido jiems susituokti.
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Princas ir Princesė po kurio laiko nusprendė užimti savo tėvų vietas ir
valdyti karalystę. Valdant karalystę naujiesiems vadovams pasitaikydavo ir
sunkumų, tačiau jų sunkumą bei nuovargį užpildė meilė artimam žmogui. Jie
gyveno ne tik ilgai ir laimingai, bet ir džiaugsmingai ir turtingai.
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