I stalo se, že jeden král v jednom království
prožíval v jeden den velkou radost i velký smutek
zároveň. Tu radost měl z narození dcerky, ten
smutek byl za královnu, která sotva dala život svému
dítěti, vydechla naposledy.
Královská dcerka měla oči jako pomněnky, vlasy
černé jako noční nebe a pleť jí zářila jako bílý sníh.
A tak jí dali jméno Sněhurka.
Tatínek král chtěl, aby Sněhurka měla náhradní
maminku, proto se do roka oženil. Nová královna
byla velmi krásná, svou krásou krále zaslepila, takže
neviděl, že je pyšná a zlá.
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Domýšlivá královna se často na sebe dívala
do zrcadla a ptala se ho: „Zrcadlo, pověz mi, kdo
je v zemi zdejší ze všech lidí nejkrásnější?“ A zrcadlo
jí odpovídalo: „Ty jsi, paní, v zemi zdejší ze všech lidí
nejkrásnější.“ Královna se vždy samolibě usmála, byla
s odpovědí spokojená.
Roky míjely a Sněhurka rostla do krásy. A tak není divu, že
jednoho dne se královna dozvěděla jinou pravdu: „Odpusť,
paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější.“
Zlá královna se rozlítila, nechala si zavolat myslivce
a přikázala mu, aby Sněhurku odvedl do lesa a tam
ji ponechal napospas dravé zvěři.
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Myslivec se královny bál, proto udělal, jak mu přikázala.
Ubohá Sněhurka bloudila lesem. Klopýtala přes kořeny,
byla unavená a měla hlad. Když jí bylo nejvíc úzko,
zahlédla chaloupku. Vydala se k ní, zaklepala na dveře, ale
nikdo jí nepřišel otevřít. Osmělila se a vstoupila dovnitř.
Uviděla stůl, na něm bylo uchystáno sedm misek
s kaší. Z každé misky trochu ochutnala, když si
však chtěla odpočinout, v ložnici našla jen sedm malých
postýlek. Ulehla tedy ke krbu a usnula.
Tam ji našli trpaslíci, kteří v chaloupce bydleli. Počkali,
až se dívka prospí, a pak si nechali vyprávět její smutný
příběh. Když Sněhurka dovyprávěla, navrhli jí, aby u nich
zůstala.
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Královnu zase popadla její marnivá touha
vědět, kdo je v království nejkrásnější. Zrcadlo
mluvilo jen pravdu. Prozradilo jí, že nejkrásnější
je Sněhurka, která žije v chaloupce u sedmi trpaslíků.
Nazlobená královna se převlékla za kořenářku a vydala se
k chaloupce. Zlost ji popoháněla, proto cestu lesem brzy
našla.
Sněhurka zrovna bělila na sluníčku prádlo, když k ní
přistoupila tetka kořenářka a žádala o doušek vody.
Sněhurka kořenářce posloužila, a ta jí na oplátku
darovala zástěrku. „Ukaž, děvče, já ti ji pomůžu
uvázat.“ Pak Sněhurce zástěru zavázala tak silně,
že dívka nemohla dýchat a omdlela.
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