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برای پدرم، جناب پادشاه
و

مادرم، خانم ملکه
ن.ع.





وقتی شاهزاده  کورا به دنیا آمد، پدر و مادرش فکر می  کردند 

که او مثل دانه  ی برف، زیبا و بی  نقص است.

پادشاه با خوشحالی فریاد زد: »چشم  های درشت آبی  رنگش 

را ببین!«

ملکه با خوشحالی گفت: »پنجه  هایش را ببین!« و پاهای نوزاد 

را بوسید. »انگشت هایش مثل مروارید  های صورتی  رنگ اند!«

فصل یک



پادشاه گفت: »دختر کوچکمان روزی ملکه می شود!«

چون  همین  طور.  هم  پادشاه  شد،  نگران  ملکه  ناگهان 

فرمانروایی  برای  صورتی  پنجه  های  و  آبی  رنگ  چشم  های 

سرزمین، کمکی به شاهزاده  کورا نمی  کردند.

ملکه گفت: »باید آموزشش بدهیم.«

پادشاه گفت: »باید تربیتش کنیم.«

آموزش  ملکه  و  پادشاه  روز،  همان  از  که  شد  این 

شاهزاده کورا را شروع کردند. آن ها یادشان رفت که دخترشان 

پیش  برایش  مشکلی  می ترسیدند  و  است  بی  عیب  ونقص 

بیاید. تا وقتی شاهزاده کورا هفت  ساله شد، دقیقه  ای نبود که 

در حال آموزش نباشد.
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پادشاه و ملکه پرستاری استخدام کردند تا مطمئن شوند 

شاهزاده کورا همیشه تمیز و مرتب است. پرستار فکر می  کرد 

تمیزبودن مهم  ترین چیز دنیا است. او شاهزاده کورا را مجبور 

می  کرد روزی سه  مرتبه حمام کند و مثل یک شاهین مراقب 

بود شاهزاده سر تا پایش را بشوید.

آن قدر  حمام!  وان  داخل  »برو  می  گفت:  همیشه  پرستار 
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