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V jednom království žil král a měl syna a tři dcery. Děti už 
byly dospělé, přesto si celé dny jen hrály. Na výtku krále, 
že by měly převzít zodpovědnost, odpovídaly smíchem. 

Král už byl unavený, a tak si řekl, že na pár dní přenechá 
vladařské povinnosti svému synovi, princi Silomilovi, 
a odjede si odpočinout k sousednímu králi. 

Jakmile se princ ujal kralování, jeho sestry Jaromila, 
Květomila a Dobromila si z něho začaly utahovat. Když 
ale ke královské koruně přilepily oslí uši, princ už toho měl 
dost. Rozhodl se, že královské holky převychová. 
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Princ si s převychováním princezen nevěděl rady. 

Najednou se před ním objevil pán ve zlatém kabátě. „Jsem 
Slunečník, král slunce, dej mi Jaromilu za ženu.“

Silomil si pomyslel, že by bylo nespravedlivé, kdyby 
provdal pouze jednu sestru. Jen na to pomyslil, přistoupil 
k němu pán ve stříbrném kabátě. „Jsem Měsíčník, král 
měsíce, rád bych se oženil s Květomilou.“ 

„A co já? Já se vdávat nebudu?“ rozplakala se Dobromila, 
když viděla štěstí sester. 

Ale i na ni čekal ženich. Byl to Větrník, pán větrů, 
na větrném koni si ji odnesl do svého království.
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Když se král vrátil domů, pochválil syna, že princezny 
dobře provdal. 

I Silomilovi se zachtělo ženitby, a tak se vydal do světa 
najít si nevěstu. Jel dnem i nocí, Slunečník a Měsíčník mu 
svítili na cestu, Větrník mu ovíval unavenou tvář. 

Princ dojel do kraje, kde žila princezna, která se oháněla 
mečem jako tucet rytířů. Byla na svůj um pyšná. Prohlásila, 
že se provdá jen za toho, kdo ji v boji přemůže. 

Princ se s ní dal do boje. Švagříci vdechli do jeho meče 
sílu slunce, měsíce i větru. Silomil jen jedenkrát sekl 
a princeznin meč v půli přeťal.
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Princezna bojovnice pokorně sklopila hlavu, odložila  
   zbraň. „Vyhrál jsi. Teď na tři dny odjedu, a až se vrátím,  
bude svatba. Čekej tu na mě. Smíš vstoupit do všech 
komnat, jen do té sklepní nechoď.“ 

Princezna se rozloučila a odjela. Princ si prohlížel 
zámek a zvědavě nahlédl i do místnosti ve sklepě. Tam 
v železných poutech našel sténajícího staříka. Zželelo se 
mu ho a daroval starci svobodu. 

Sotva však okovy rozťal, muž nabral na síle a zařval:  
„Jsi hlupák, osvobodil jsi krále ohně. Tvá princezna patří 
teď mně.“ Ušklíbl se a zmizel. 
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