Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges királylány, akit Árnikának hívtak. Szépségén csak szeleburdisága tett túl. Rettegett az egész udvar, ha a kis királylányt kiengedték a palota kertjébe játszani, mert folyton
beütötte kezét, lábát, s amitől mindenki a legjobban tartott, nem egyszer a fejét is. Legutóbb például, amikor
engedély nélkül felmászott egy fára, majd lepotyogott, telis-tele lett a teste kék-zöld foltokkal.
Amikor aztán egy-egy balesete után az udvarhölgyek, hogy fájdalmát enyhítsék, gyógyító kenőcsökkel akarták
kenegetni, Árnika mindannyiszor megálljt parancsolt nekik, mondván: „Ne közelítsetek! Hozzám ne érjetek!
Minden porcikám sajog! Ha csak elképzelem, hogy akár egy ujjheggyel is hozzám nyúltok, még jobban fáj
mindenem.”
Egy-egy sérülése után Árnikának egy perc nyugta sem volt. Nem tudta, merre forduljon, hová feküdjön, hogyan
helyezkedjen el, hogy kínjain valamelyest enyhítsen. Ilyenkor még pihe-puha ágyikóját is keménynek találta.
Azonban, amint egy kicsit jobban érezte magát, újra kiosont a kertbe.
A minap aztán, a testvéreivel való kergetőzés közben elesett, és úgy beverte a fejét, hogy belesápadt a
fájdalomba. Halálra vált dajkája azonnal lefektette és hívatta az udvari orvost. Mire a doktor megérkezett,
Árnika királykisasszony elszenderedett. Dadája jajveszékelésére azonban kinyitotta a szemét, és nyomban
méltatlankodni kezdett: ki engedte meg, hogy hozzá orvost hívjanak, hisz neki semmi baja sincsen! Egy dologra
vágyik csak, hagyják egyedül, hagyják békében szunyókálni.
Mielőtt újra álomba merült még a párnát is kidobta az ágyból mérgében, na meg azért is, mert ha párna nélkül
feküdt, kevésbé fájt a feje.
Láthatjátok, hogy sem a dajkájának, sem az udvarhölgyeknek nem volt könnyű dolguk vele. Egyre csak azt
várták, hogy Árnika királykisasszony felnőjön és megkomolyodjon.
Kedves Gyerekek! Ugye Ti óvatosabbak vagytok?
Ha mégis megsérültök, hát kérjétek meg édesanyátokat, hogy adjon nektek néhány golyócskát a hegyi árnika
nevű növényből készített homeopátiás szerből, az Arnicából és meglátjátok, hogy híre-hamva sem marad a
fájdalomnak, a fejfájásnak, a kék-zöld foltoknak, és a sérülés miatti ijedtség is hamar elmúlik majd.

