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PŘED OPONOU
Dvorní šašek představuje královskou rodinu. Nejvíce oblíbená je nejmladší princezna Maruška. I on ji má velmi rád. Princ Alfons jí chce něco říci, hledá ji.

 OBRAZ
Venkovské dívky tančí a zpívají a princezna Maruška se přidá. Přijde neznámý mládenec a do Marušky se zamiluje. Dvorní dáma princeznu hledá a volá ji na zámek. Mládenec je neštastný, když zjistí, že miluje princeznu.

 OBRAZ
V zámku se schází královská rodina, přicházejí i nápadníci princezen. Král netrpělivě čeká na nejmladší dceru. Dvorní šašek ho uklidňuje. Král chce předat vládu té dceři, která ho nejvíce miluje. Starší dcery ho milují jako zlato a drahokamy. Všichni jsou pobouřeni, že ho nejmladší dcera miluje jako sůl. Král ji vyháni ze zámku.

PŘED OPONOU
Šašek je nešťastný, má starost o princeznu Marušku. Zlobí se na prince Alfonse von Taugenichts, který svou náklonnost nyní věnuje hraběnce Martě von Gutesherzen.

 OBRAZ
Nešťastná Maruška neví kam jít. Z chaloupky vycházejí stařenka a stařeček. Uvidí Marušku a pak mládence, který nedaleko spí. Staří lidé najímají oba do práce. 

PŘED OPONOU
Šašek naříká nad nešťastným králem. Království potkalo velké neštěstí – nikde ani špetka soli... Lidé i zvířata onemocněli. I král je nemocný, ale hlavně steskem po Marušce. 

 OBRAZ
Nastala doba, kdy se princezna může vrátit domů. Za služby dostane Maruška nejen sáček soli, ale i zázračný proutek. Ten převezme Hans a dokáže jím otevřít solný důl. Maruška se tedy vrací jako bohatá nevěsta.

 OBRAZ
Princezny se baví bez ohledu na to, že král onemocněl. Chtějí konečně vědět, která z nich bude královnou. Stráž ohlašuje neznámou ženu, která si přeje mluvit s králem. Přináší mu sůl. Když se král ptá, co za to žádá, odpoví neznámá, že má jediné přání, a to, aby ji měl rád jako sůl. Král poznává svou milovanou dceru a radostně ji vítá. Maruška se však nevrátila sama. Představuje svému otci Hanse, který ji vždy pomáhal a který ji miluje. Král  Marušce a novému králi Hansovi žehná.


