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Tuhkimo 

Olipa kerran kaukaisessa valtakunnassa tytt0, joka asui isansä 
kuoleman jllkean Ilkeän lllllpuclansa Ja hllnan tyttärlanaA kanssa. 
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011 kerran kaukana val11o ..aa tyt0 kuka uul Jälkeen Isän 

IIWCllama kall8i8 pan,a a111puo11 Ja nanen tyttaret 



Rumat tyttäret olivat kateellisia kauniille tytölle. He antoivat tytölle 
kutaumanlmaksl Tuhkimo, Ja tyttö Joutui hoitamaan talossa kalkki 
kotityöt. 
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He antoi kohti tytt6 nimi Tuhkimo. 

Ja lylta joutuu \ehdll kalkki työ talo ,.aa. 



Samaan aikaan valtakunnan kuningas totesi, että valtakunnan 
prinssin pltllsl Jo mennA naimisiin. Hln pAätll Jl~restlä prlnsallle 
tanssiaiset. 
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sama aika vaftlon kunlngaa eanol. 
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valtion piinasi nyt mennA nunlslln. 
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Han pll1111 JlljaetU kohti piinasi tanalalaet 



Valtakunnan kaikki nuoret neidot kutsuttiin juhliin. Myös Tuhkimo 
kutsuttiin, mutta hllnellll ei ollut tansalalspukua, joten hän ei voinut 
lähteä. 
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valtlon kaldd nuodnalael kutautllln lcohll Juhla 
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m~ Tuhkimo kutlutllln mutta hln ei oml&a 

(ll) .. /\" - !!tl!.Ad 13 ·v I➔ 

tansslalap1m1 Jocen ei voida llhlBI 



Hyvi haltijatar1uli apuun ja taikoi Tuhkimon ryysyisten vaatteiden 
tilalle kauniin tanaslalapuvun. Taika pälttylal keaklyöllä, Jolloln 
tanssiaispuku muuttuisi takaisin rumiksi vanhoiksi ryyayiksi. 
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Hyvl hallljslar lu11 auttaa Ja talkDI Tuhklmon 
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ruma vaate muuttui kaunis tanaslalepuku 
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talta loppuu kNkl)'O ta111J1Jlalapuku 

muutluu talfallln ruma vanha vaate 



Niin Tuhkimo lähti tanssiaisiin. Juhlissa komea prinssi ja kaunis 
Tuhkimo Ihastuivat toisiinsa. He tanssivat koko liian yhdessä. 
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Tuhkimo lllhll tanlllllalaat 
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kavnll Tuhkimo rrwUtlul Ihastunut 

he tanal koko Ilta yhde11I 



Kello alkoi lihestyi keskiyötä. Tuhkimo joutui juoksemaan 
Juhlista pois, Ja hänen toinen laslkenklnal putosi. 
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Tuhkimo Joutui Juoata Juhlat pois 
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Ja hlnen toinen laalnen kenkl putosi 



Prinssi päätti löytää tyl&'I, johon hän ihastui. Prinssi etsi oikeaa 
tyttM kengAn avulla Ja valtakunnan Jokainen neito joutui 
sovittamaaan lasikenkiiä jalkaan. 
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prll'll81 etsi olkea tytt6 kanllll kenkll Ja valtion 
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Jokainen lytta Joutui panna laalnen kenkl kohti Jalka 



Tuhkimon äitipuolen tyttliret yritlivät juonitella ja saada 
prinssin puollsckseen, mutia kenkl oll hellle liian pieni. 
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Tuhklmon lllllpuolen tytllrat yiltll valehdella Ja 

+ 

saada p"1111 Jos~ avlopuollso 

V V . - x I 

mutia kenkl oll kohti hellle liikaa pieni 



Myös Tuhkimo kokeili lasikenkäå jalkaan, se oli hänelle 
täydelllnenl Sllloln prinssi tiesi Tuhkimo 011 olkea tyttö Ja 
i:,wsi Tuhkimoa i:,ualisokseen. 
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my!la Tuhkimo pani IIINlan kllnkl kohti Jalka 

se oll kohti h!n paras 
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sllloln p,lnaal tlNI Tuhkimo oli olkea tytt6 
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Ja kysyi Tuhkimo Johonkin avlopuollso 



Pian valtakunnassa vietettiin suuria juhlia. Tuhkimo ja prinssi 
menlvlt naimisiin, Ja he ellvlt onnalllslna eHlrnAnsä loppuun asti. 
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pian valllo all Iso Juhla 
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Tuhkimo Ja pl!n881 meni naimisiin 
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Ja he ell onnelllnen kohti heldln elllml loppu 


