Попаднал крал Артур в плен и го затворили в затвора. Но другият крал решил да бъде милостив и да му даде възможност да спечели отново свободата си. Ако успее да му отговори на един изклучително сложен въпрос, тогава ще го освободи. Артур имал срок една година за търсенето на отговора. А самият въпрос бил: "Какво всъщност искат жените?"

Крал Атрур попитал всяка жена в кралството, но нито една не могла да му даде отговор, който дори малко да звучи като правилен. Накрая, когато оставали само няколко дни до изтичнаето на едната година, го насочили към една стара вещица, която можела да му каже правилния отговор, но за него щяла да поика много висока цена. Кралят нямал избор освен да отиде и да я попита какво иска, за да му каже правилния отговор. Тя поискала да се омъжи за най-добрия му рицар Галахад. А вещицата била горзна, стара, противна и в устата имала само един зъб. 

Артур като един истински благороден владетел казал, че не може да накара Галахад да направи подобно нещо и по-добре да умре в затвора. Но тук се намесил Глахад, който казал, че не може да позволи кралството да остане без крал и доброволно ще се ожени за вещицата. Тогава вещицата му казала отговора на въпроса.

Тя казала, че жените най-много от всичко желаят да могат да се разпореждат със собствения си живот.

Така кралят бил спасен и дошло времето за сватбата. Галахад като истински рицар и джентълмен през цялата сватба държал отвратителната вещица време за ръката.

Дошло времето за първата брачна нощ и Галахад със свито сърце, влязал в спалнята. И о чудо! Видял пред себе си една от най-красивите жени, който бил някога виждал. Той учудено запитал - какво се е случило. Вещицата отвърнала, че тъй като той се държал към нея с необходимото уважение и бил мил с нея по време на сватбата, тя е съгласна половината денонощие да е красавица, а през останалото време противната стара вещица. Той трябвало да избере кое да е това половин денонощие - дали през деня когато всички останали ще я виждат с него или нощем когато ще бъдат заедно в леглото. Галахад се замислил. Какво да предпочете дали през деня да го виждат с красавица, а нощем с отвратителна вещица или пък през деня всички да го виждат с старата вещица, а нощно време да е с прекрано момиче в едно легло. В крайна сметка решил да остави избора на нея. След като чула неговото решение, тя му казала, че от благодарност към него през цялото време ще бъде прекрасна и млада, защото той я уважава и и дава възможност да се разпорежда със собствения си живот.

Е каква е поуката от тази история?

Поуката е, че няма значение, красива ли е жена ви или грозна, уман или глупава. Под всичко това тя винаги е вещица.


