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TAPAHTUMAT
I NÄYTÖS
Pandolfe murehtii päätöstään lähteä maaseudun rauhasta naidakseen ilkeäksi
osoittautuneen kreivittären. Naimakaupan myötäjäisinä kun hän sai myös kaksi
ottotytärtä jotka halveksuvat ja kohtelevat kaltoin hänen omaa tytärtään
Lucettea.
Muu perhe osallistuu kuninkaallisiin juhliin, ja Lucetten osaksi jää tehdä
kotityöt ja katsoa vierestä muiden kaunistautumista.
Kaikkien lähdettyä ilmestyy Lucettelle tämän haltijatarkummi, joka pukee tytön
koreuksiin ja lähettää hänet naamioituneena mukaan juhlaan.
II NÄYTÖS
Kuninkaanlinnassa ollaan valmiina juhlaan, mutta kukaan ei pysty nostamaan
prinssiä tämän masennuksesta. Prinssi kaipaa rakkautta, mutta ei sitä löydä.
Hän unelmoi kauniista muukalaisesta joka herättäisi hänen elämänhalunsa taas
kukkaan.
Prinssiä kehotetaan valitsemaan tanssiaisten kaunotarten joukosta itselleen
morsian. Yhtäkkiä paikalle ilmestyy jumalaisen kaunis vierras, johon prinssi
rakastuu ensi silmäyksellä. Tuo muukalainen ei suostu kertomaan prinssille
nimeään, vaikka kovin haluaisikin. Keskiyö repii rakastavaiset erilleen.
III NÄYTÖS
Kotiin päästyään Lucette suree hukattua lasikenkäänsä, ja pyytää anteeksi
haltijatarkummiltaan. Muu perhe palaa täynnä mielipiteitä juhlan kulusta ja
kauniista muukalaisesta joka näytti vangitsevan prinssin sydämen. Mutta
mustasukkaisuuttaan he saavat kertomuksensa kuulostamaan siltä ettei prinssi
välittänyt tuntemattomasta naisesta yhtään, ja Lucette uskoo kuulemansa - ja
päättää vaeltaa kuolemaansa taikatammen juurelle.
Tammen juurella henget kuuntelevat kummankin rakastavaisen tunnustuksia,
mutta eivät anna heidän nähdä toisiaan.
IV NÄYTÖS
Kuukausia on kulunut, ja Lucette uskoo uneksineensa kaiken tapahtuneen.
Prinssi kuitenkaan ei anna periksi ja etsii hänet käsiinsä kaikkien valtakunnan
tyttöjen joukosta.
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