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Plavobradi 
Bio jednom jedan veoma, veoma bogat čovek. Imao je mnogo velikih kuća, lep nameštaj, 
zlatne kočije i puno srebra i zlata. Ali ovaj čovek je takođe imao plavu bradu. To ga je činilo 
toliko ružnim da je većina žena otišla čim bi ga ugledala. 

Plavobradi je silno želeo da se oženi jednom od svoje dve susede. Nije mu bilo važno 
kojom, ali nijedna od njih dve nije bila zainteresovana. Ne samo da im je plava brada bila 
odbojna, već je Plavobradi već bio oženjen, a njegove žene su misteriozno nestale. To je 
skamenilo komšije. 

Ipak, Plavobradi nije odustajao. Pozvao je svoje susede da ostanu nedelju dana u jednoj 
od njegovih najlepših vila. Mogle su da dovedu majku i neke prijatelje. Odlučile su da 
prihvate njegovu ponudu. Celu nedelju su se zabavljali zajedno. Igrali su zabavne 
društvene igre, kupali se i jeli najukusniju hranu. Tako su se lepo proveli da je mlađoj 
komšinici počeo da se dopada Plavobradi i pristala je da se uda za njega. 

Nakon venčanja, Plavobradi i njegova nova žena živeli su srećno u jednoj od njegovih 
prelepih kuća. Jednog dana je Plavobradi rekao svojoj ženi: "Moram da otputujem na šest 



nedelja radi važnih poslova. Pozovi prijatelje i zabavi se!" Zatim joj je dao ključeve svih 
soba i riznica u kući. „Slušaj pažljivo“, rekao je. „Možeš ući u sve sobe i otvoriti sve riznice, 
osim jedne sobe dole na kraju velike sale. Ovaj mali ključ je ključ te sobe. Šta god da radiš, 
ne ulazi u tu sobu." Supruga mu je obećala da će ga poslušati i posle dugog opraštanja, 
Plavobradi je otišao. 

Čim je otišao, sve komšije i prijatelji su se skupili da se dive njegovoj prelepoj kući. Rekli su 
njegovoj supruzi da mora da je jako srećna što živi na tako lepom mestu sa svim tim lepim 
stvarima. Ali Plavobradova žena je želela samo jedno: da ode da vidi šta ima u zabranjenoj 
sobi. Znala je da joj muž to ne dozvoljava, ali nije mogla da odoli. 

Čim je otvorila vrata sobe, uplašila se za svoj život. U sobi su ležala tela prethodnih žena 
Plavobradog. Sve ih je ubio. Htela je da brzo pobegne. Uzela je ključ koji je ispustila, 
zaključala vrata i otrčala u svoju sobu. U svojoj sobi je primetila krv na ključu i pokušala da 
ga obriše. Koliko god se trudila, krv nije mogla da se obriše sa začaranog ključa. 

Sledećeg jutra se Plavobradi vratio sa putovanja. Rekao je da je čuo da posao ide dobro 
pa više nije morao da odlazi nadaleko. Tražio je ključeve od svoje žene. Drhteći je vratila 
sve ključeve. Odmah je znao šta je uradila i pobesneo je. „Ako toliko želiš da budeš u toj 
prostoriji, postaraću se da je nikada ne napustiš!“, urliknuo je. 

 
Plavobradi je imao ogroman mač i hteo je 
njim da ubije svoju ženu, kada se iznenada 
začulo glasno kucanje na vratima. Plavobradi 
se uplašio i ukočio, dva muškarca su utrčala u 
sobu. Bila su to braća njegove žene, koji su 
slučajno baš tog dana došli u posetu. 
Plavobradi je pokušao da pobegne, ali su ga 
braća sustigla i ubila. 

Žena Plavobradog je dobila sav njegov novac i 
vile. Potrudila se da njena sestra i dva brata dobiju sve što žele. Posle se udala za nekog 
finog čoveka. Uz njega je zaboravila sve loše stvari kroz koje je prošla kao žena 
Plavobradog. 

. 


