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Θρυλικό Πεκίνο. Όποιος πρίγκηπας θέλει να παντρευτεί
την πριγκίπισσα Τουραντότ, πρέπει να απαντήσει σε τρία αινίγματα.
Εάν αποτύχει θα πεθάνει. Ανάμεσα στο πλήθος, ο Καλάφ βρίσκει τον
χαμένο πατέρα του, Τιμούρ. Όταν ο Καλάφ οδηγείται για εκτέλεση,
το πλήθος ζητάει από την πριγκίπισσα να τον λυπηθεί, εκείνη όμως
διατάζει αμίληκτη να προχωρήσει η εκτέλεση. Μαγεμένος από την
ομορφιά της, ο Καλάφ αποφασίζει να τη διεκδικήσει. Ο Τιμούρ, η
σκλάβα Λιου και οι υπουργοί Πινγκ, Πανγκ και Πονγκ προσπαθούν
να τον αποθαρρύνουν, αλλά ο Καλάφ είναι αμετάπειστος.
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Ο Πινγκ, Πανγκ και ο Πονγκ ονειρεύονται τα σπίτια τους
στην εξοχή, αλλά οι θόρυβοι του πλήθους που έχει συγκεντρωθεί
τους επαναφέρει στην πραγματικότητα. Η Τουραντότ εμφανίζεται για
την τελετή. Αφού ο Καλάφ απαντά σωστά στα ερωτήματα η Τουραντότ
παρακαλεί τον πατέρα της να μην τη δώσει στον ξένο. Ο Καλάφ
προσφέρει μια πρόκληση στην Τουραντότ. Αν μάθει το όνομά του ως
την αυγή, θα της προσφέρει τη ζωή του.
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Ο Πινγκ, ο Πανγκ και ο Πονγκ προσπαθούν να
δωροδοκήσουν τον Καλάφ να φύγει από την πόλη. Οι στρατιώτες
φέρνουν τον Λιου και τον Τιμούρ. Παρά τη βασανιστήρια η Λιου αρνείται
να αποκαλύψει την ταυτότητα του ξένου. Αρπάζει ένα εγχειρίδιο και
αυτοκτονεί. Η Τουραντότ μένει μόνη με τον Καλάφ που τη φιλάει με
πάθος. Η Τουραντότ επιτέλους γνωρίζει για πρώτη φορά τη συγκίνηση.
Ο Καλάφ σίγουρος πια για τη νίκη του, της αποκαλύπτει την ταυτότητά
του. Μπροστά στον θρόνο, η Τουραντότ δηλώνει οτι το όνομα του
ξένου είναι Έρωτας.
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