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 Élt egyszer egy özvegyasszony két lányával. Az egyik gyönyörű 
volt és szorgos, a másik csúf és lusta. A szépséges, szorgos lányát 
nem szerette, mert az mostoha gyermeke volt, ezért vele végeztetett 
minden ház körüli munkát. Szegény leány mindennap el kellett 
menjen a kútra vizet hozni. A kút kávájára leült és addig szőtt, míg 
vér serkent az ujjaiból. Történt egyszer, hogy a kemény munkától a 
kosárban annyira véres lett a fonal, hogy ki kellett mosni azt. Amikor 
a víz fölé hajolt, beleejtette a kosár fonalat a kútba. A leány sírva 
szaladt haza, és úgy mesélte el mostohájának a történteket.
Az asszony azt mondta neki:
– Beejtetted a fonalat a kútba, menj utána és vedd ki, addig haza ne gyere!
A szegény leány visszament a kúthoz, és beugrott. Amikor magához 
tért, láss csodát, egy gyönyörű  virágos réten találta magát. Elindult 
hát szerencsét próbálni, tudta, hogy a fonalas kosár nélkül nem 
térhet vissza. Ment, mendegélt, míg egyszer egy kemencéhez ért, 
ami telis-tele volt frissen sült kenyerekkel. 
Egyszer csak az egyik kenyér megszólalt:
– Jaj, segíts rajtam, vegyél ki, menten megégek!
 A leány gyorsan kivette a forró kemencéből az összes kenyeret.
Egyszer csak egy almafa mellett találta magát. Az almák segélykérően 
kiáltoztak:
– Kedves leány, rázd meg a fát, mind megértünk már rég.
 A leány szó nélkül megrázta az almafát, addig amíg egy gyümölcs 
sem maradt rajta. Ahogy az út végéhez ért, egy házikót pillantott 
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meg, ablakában egy idős asszonnyal, de ahogy a lány közelebbről 
meglátta azt, észrevette félelmetes nagy fogait.
 Egy kicsit megijedt tőle, de aztán minden bátorságát összeszedve 
közelebb lépett. Ekkor az öregasszony így szólt:
– Mitől félsz, kedvesem? Csak bátran, itt nem esik semmi bántódásod. 
Maradj itt nálam, segíts a ház körüli munkákban, és jól fog menni 
sorod. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmed. Nagyon figyelj, 
amikor kirázod az ágyneműt, mert ahogy hullanak a tollak és 
elrepülnek, varázslat történik, mire a földre érnek, ezek csodálatos 
kis hópelyhek lesznek.
 A kedves asszony szavai hatottak, és a leány elszegődött hozzá.
Mindennap szépen kirázta az ágyneműt, és a földön csodálatos hó 
hullott. Jól ment sora a lánynak, az öregasszonynak sem volt semmi 
panasza rá. Sok idő telt el, amióta szolgált Holle anyónál.
Míg egyszer nagy búskomorság vett rajta erőt, nem tudta, mi lelte, 
hiszen a sors kegyes volt hozzá, jó házhoz került. 
 De hamar rájött a bajra, hiányzott az otthona és a családja. 
 Végül úgy döntött, elmondja bánatát Holle anyónak:
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