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Stebuklų šalis 
yveno kartą mergaitė 

vardu Inga. Ji mėgo 

groti fleita, o nemėgo 

susitikinėti su berniukais. Vieną 

rytą mergaitė susitiko su savo 

drauge ir jos abi nusprendė 

keliauti į stebuklų šalį. Jos norėjo 

sužinoti kokie ten dedasi 

stebuklai, bet ten yra daug 

blogų sargybinių. Toje stebuklų 

šalyje gyvena karalienė vardu 

Elžbieta. Ji mėgdavo bausti 

vaikus ir paversti juos vergais.  

Mergaitės tėvai neleido 

keliauti į stebuklų šalį, tačiau 

vieną rytą jos kartu su drauge 

iškeliavo į stebuklų šalį. Miške 

mergaitės pamatė daug uogų, 

grybų ir medžių. Galiausiai jos 

priėjo stebuklų šalies vartus ir 

pamatė tuos blogus sargybinius, 

kurie laikė ietis. Mergaitės 

sugalvojo, kad reikia eiti į kitą 

tvoros pusę, nes ten buvo maži 

varteliai prie kurių nesimatė 

sargybinių. Praėję pro tuos 
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vartelius, mergaitės pamatė karalienę Elžbietą. Karalienė Elžbieta 

sugalvojo jas surakinti ir patupdyti į kalėjimą. Kitą rytą karalienė 

joms sugalvojo dvi užduotis. Pirmoji užduotis buvo pereiti 

drakoną ir jį numušti, o antroji užduotis surasti antrąją širdies 

vėrinio dalį. Taip pat karalienė pasakė, jog kai jos atliks užduotis, 

ji jas paleis.  

Mergaitėms 

užduotys buvo sunkios, 

bet Inga sakė savo 

draugui, kad mes jas 

įveiksime. Mergaitės ėjo 

ieškoti vėrinio dalies ir 

joms labai pasisekė – 

mergaitės rado antrąją 

vėrinio dalį. Karalienė 

pamačiusi antrąją vėrinio 

dalį pasakė: 

- Ačiū labai, aš jums atsidėkosiu. 

Karalienė Elžbieta pasakė dar vieną dalyką: 

- Aš neduosiu jums drakono užduoties ir aš kitų vaikų 

daugiau nebegąsdinsiu ir jų daugiau nebeužrakinsiu kalėjime,- 

nes jai nusibodo tai daryti. 

Taip pat ji suprato vieną dalyką. Nors ji neturėjo draugų, 

bet jai nebuvo liūdna. Iš tiesų tai karalienei tik dešimt metų ir ji 

neturi tėvų. 

- Kur jie?, - paklausė Inga. 
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- Jie mirė, - liūdnai atsakė Elžbieta. 

- Labai užjaučiu, - 

paguodė Inga. 

Inga pasiūlė, kad 

jos gali grįžti kartu pas 

jos tėvus ir, kad ji galės 

būti jos sesė. Mergaitės 

palydėjo Ingos draugę 

iki namų, o pačios 

pasuko link Ingos. Inga 

su Elžbieta sugrįžo 

namo ir Inga viską 

papasakojo savo tėvams 

apie Elžbietos istoriją. 

Tėvai sutiko jas auginti 

kartu.  

Stebuklų šalis 

buvo paversta vaikų 

žaidimų šalimi, kurioje 

vaikai galėjo pramogauti 

su savo tėvais. Toliau visi 

laimingai gyveno. 
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