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vĚruu.rEmE uĚrenn NA cELÉrur svĚrĚ

Děkujeme nošim rodičům, prorodičům, tetóm, str''ýcům, poním

učitelkóm o všem milým lidem zo jejich lósku avzdělóní.

ProtoŽe bez vzdělóní bychom tuto knihu nemohli nopsot,

oni si ji přečíst.
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Úvoo

Tok jako končí kaŽdó pohódko, tok i kdysi skončilo kniho

Frontiško Hrubíno s nózvem Pohódky z tisíce o jedné noci. Kniha

dobrodružná, úsměvnó, poučnó i nopínovó.

Kdybychom byli v kouzelném světě pohódek, tak si přičorujema

něco zvldštního.

Ale my tom oprovdu jsme!

Noše třído ožilo tisíc let storý příběh o chyŤré šohrozód o króli

šohrijónovi o vytvořilo šestnóct nouých příběhů.

Přenesme se společně do pohódkové země. Ďo země, kde slunce

pólí o písek hřeje! Ďo země plné (ne)skutečných věcí i (ne)skutečných
vrt wa opnDenu.
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Chytró šohrozód vypróvě,c <:ž - sic e jednu noc pohódky. Níkdy

pohódku neřeklo ož do konce. To prcto,o5y ho přinutilo idalší noci její

vypróvění poslouchot o róno jí nepoprovit.

VíŤe, jok to bylo s šohrozód dól? Co se stoto próvě tu dolší noc,

kdy měsíc zóřll o hvězdy svítily vysoko no nebi?

Król ujistil šohrozód, Že ji róno nePoProví, i když pohrídku řekne

ož do konce během jedné noci. Á slíb dodrŽel..

Celý palóc nevěřil vlostním uším. Co vedlo króle k tokové změně?

Bylo to jednoduché. Król se zomilovol nejen do pohódek, ale toká do

šohrozód. A protoŽe byl zvyklý den co den usínoŤ u jejího vypróvění,

chtěl pohddku slyšet i tuto noc. A tok mu řeklo příběh

o KovzELNÉ KRÁBIčCE

Pohódko začínó tím, Že mlodý kupec Azlm se vydd no

nebezpečnou cestu po světě. Jednoho dne se Azima zeptal jokýsi

stořec: ,, Chceš splniŤ tři přóní? Pokud ono, tok mi přines kouzelnou

krobičku" Á tok se Azim vydol no cestu. ušel tři míle o viděl storou

choloupku, ve kŤeré by mohl přespot. Přistoupil k choloupce o potichu

zoklepol. Avšok nikdo choloupku neobývol. Azim se v ní dobře vyspol no

seně o hned Po probuzení vyšel no dolekou cestu, kŤerou mu zodol

stořec. Chudók Azim se polovinu dne pořil sluncem no poušti, nikde oni

kopko vody, ož nojednou uviděl studnu. Azim z posledních sil doběhl ke

studni o vylekoně se no ní podívol. Studno mluvilo o řeklo mu, Že
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člověk, kŤerý ji donese trochu senc, se muŽe nopít. Jďtě Že měl Azim

plné oblečení i brašnu seno z noci. otřepol se, a trošku seno dol studně.

l Ach, to bylo úleva, když se konečně mohl nopít, oby neumře|. Azim byl

l 
zochróněn.

Vydol se dól o koneč ně došel ke kouzelným lesům, kde stínu, vody o

l chlódku bylo ptno. Azim si chvíli odpočínul o pokročovol dól. Prošel

l 
devotero mořsých úskolin, ale kouzelnou knobičku nenďel. Prošel

desotero pouští o sŤóle krobičku nikde nenachózel.
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Až po Ťřech dnech se stořec zose objevil o ukózol Azimovi cestu.

Azim byl št'ostný, Že nezohynul v poGti . Podte cesŤy, kterou mu stořec

ukózol, se dobře oríentovol o neztrotil se v Lobyrintu ztracení.

Uběhly dolší tři dny o Azim došel k místu, kde měl hledot

kouzelnou krobičku. Byl překvopen, protoŽe došel kekouzelnámu zómku

kde by mělo krobičko. Nyní uŽ vědět dobře, kde mó hledot. Věděl, kde

jsou tokovékouzelnévěci. Podívol se do staré zapróšené schrónt<y. Ale

jok byl zklomón, když krobič ko ve schrónce nebylo.

Azim dlouho přemýšlel o lómol si hlovu. Konečně si vzpomnět no

dóvnou minulost! Kdysi obchodovol s mužem , který s ním krobič ku

vyměnil za kouzelný proch. A tok pomoci kouzelného prochu přičorovol

muŽe, vyměnili si zpótl<y své kouzelné věci o Azim mohl konečně

krobičku storci donést. Donesl o on mu zo to splnil tři slíbenó přríní.

Víte, jokó př<íní to bylo? Vzít si nddhernou princeznu Noby, bydlet v

krrísnám zómku u moře a ŽíŤ šŤ'ostně aŽ do smrti. Stořec vše Azimovi

splnil a oprovdu.Žit si pohódkověaŽdo smrti.

Jokmjle šohrozód skončilo pohódku, król měl úsměv no rtech, ole

spol. Usnul joko koždou noc předtím. Á tok nezbývalo šohrozód nic

jiného, než mu jí znovo dopovědět dolší noc. Á tok se i stolo. Povídolo o

povídolo až se rozpovídalo k dolšímu příběhu. Tentokrrít si už dóvol król

šohrijrín pozor, oby neusnul. o čem bylo první pohddko, kterou měl

vyslyšet celou během 1edné noci?



ÁRÁ6osT Á ARÁTosT

Byl jednou jeden story król jménem Somboron lrr. Protože byl

hodně storý, zdědil po něm vše jeho syn Árogost, kteý Žil v Egyptě.

V Ťu stejnou dobu žil no druhé sŤroně Egypto chudý rybóř Arotost. Měl

rodinu s pěti dětmi. Jelikož žil v bídě , neměl se o děti jok postorot. Áni

rybolov uŽ tolik nevynašel joko za storych čosů. Ale přesŤo chodil

rybořit dóle.

r ten den tomu tok bylo. Po cestě k moři poŤkol zlotou kočku, o

proŤože je kočko v Egyptě posvóŤnó, Ťok jí musel odnást króli

Arobistoví. šel tedy oznómiŤ domů, Že jde ke królí.

Vpůli cesty kočko promluvilo: "Jó ke króli nechci,jó od nového

króle uteklo!'' Rybóř přemýšlel, jok se zachovot. Byl si vědom toho, že

pokud nesplní nařízení króle, bude poProven. Nebyl hloupý ani zlý o tok

serozhodl,Že kočku pustí. Myslil si,Žeho za to špotný osud nemine o

to somé si uvědomovolo i zlotó kočko.

Rybóř se s vellcým smutkem vrocel domů. Jďtě oni nebyl za

nebeskou horou, když zoslechl zďustit písak no plóŽi. otočil se o

nevěřil.Spotřil kočku, jok se zo ním vrocí. .,Vím jok ti pomoci, obys

nebyl poproven o jó nemuselo ke króli. Poslouchej mne dobře! Nojdi

stejnou kočku joko jsem jó,noborví jí zlotou borvou o odnes krríli.

Borvu koupíš v městě no trhu." Sotvo to dořeklo, mihlo tlopkou o

vykouzlilo peníze.

Arotost ývnul spokojeně hlovou o vydol se do město. Splnil vše,

co mu kočko nokózolo, předsŤoupil před króle o dol mu zlotou kočku.
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Król nikdy žódnou jinou zlotou kočku nevidě| o oni nevěděl, Že

kdysi dóvno nějokou tokovou kočku jeho otec, król Somboron rII. měl.

Arotost ve městě poŤkol bohotého kupce, který mu řekl: ,,Že ty jsi

chudý rybóř Arotost2" ,.Ano, to jsem. odkud to víš?" ,,Pochózím ze

stejné vesnice joko ty, ole protože jsou ve vesnici somí chudí lidé a

mólo próce, odstěhovol jsem se do město."
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Kupec věděl, Že i Aratost je chucý o dol mu nějoké peníze. Rybóř

mile poděkovol o vydol se dól no cestu.

Mezitím se vkrólovství król Arogost dozvěděl, že kočko není

provrí, aleŽe jepouze nostříkonó borvou. Dostol obrovskou zlost o vydol

rozkazy všem vojríkům. Nojít Árotose a přivézt ho zpěŤ do krrílovství.

Król stól o pomsŤu tok mnoho, Že vyhlósil odměnu tomu, kdo Árotose

přivede. Jokó to bylo odměno? Půl królovství o život plný bohoŤství.

Árotost se o tom dověděl o sdm se u króle přihlósil. Król jok slíbil,

musel svů; slib dodrŽet o to i přesto, Že se přihlósil viník srím. A tok se

Arotost přestěhovol z chudého domku ve vesnici do své poloviny

krrílovství i scelou svou rodinou. od té doby se měl moc dobře. A co

kočky? Noborvenó uteklo. A to zlotó? To se osi někde touló.

Skončil příběh o krríl byl celý rozzóřenÝ,Ž" poprvé pohódku vyslechl

ož do konce.

Uběhlo dolších pór dní o šohrozód se norodilo miminko.. Lidé z palóce

holčičce přríli krósný živoŤ o stotečnost. Joko koždó vzornó mómo, tok i

ono VyPrrívělo před usnutím pohódky své dcerce A próvě o stotečnosti

je i příběh pro molou dcerku Lejsi.

-11 -
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o sTÁTEcNÉ šrrurĚ

Kdysi žil no poušti Sohoro rolník Alohól , kŤerý měl krósnou dceru

šintu. Alohól poslol dceru nokoupit' Moc peněz neměli,o tok dostolo jen

jedenstříbrňók. šinto se vracelo domů, když kolem ní prošlo korovono.

Z jednoho Vozu vypodl diomont. Jokživ nic podobného nevidělo.

Zvedla ho o přineslo otci. Ten jen sprósknul ruce. věděl, že diomont

přinese obrovská štěstí o bohotství pro jejich dům. Á tok se vydol

Álohól nokoupit do město všechny potřebné věci.

Ale štěstí tomu chtělo jinok. Dróbová ho chytili, protože nevěřili,

jok se mohl chudók dostot k tok vzócnému drohokomu. Jokmile se toto

zpróva doneslo šintě, nevóhoto o uŤíkoto za królem. Prosilo o otcovu

milost.

Krdl slíbil, Že otce pustí, pokud splní tři úkoly o přinese dřavěnou

kostku, pŤočí pero o vodu ze studny životo. První úkol byl těŽkY, ole pro

šlntu nebylo nic, co by ji zostovilo k zóchroně otce. Muselo uhódnout

hódonku, kterou jí uložilo po|oŽena-pololev. ,.Co chodí po čtyřech nohou,

poŤé po dvou nohou o nokonec po třech?" šinto se zomyslelo o po chvíti

vykřikto: "člověk|" Bylo to spróvnrí odpověd', o proto nezbývalo

poloŽeně-pololvovi nic jináho, neŽjí dót dřevěnou kostku.

šinto šlo spoko jeně o s odhodlóním plniŤ druhý úkol. Celé dny i

noci hledolo horu Hori, no kŤeré Žal obrovshý ptók Horoko.

V nestřeŽeném okomžiku vytrhlo ptríkovi pírko o utíkolo co jí nohy

stočily zpótky. Schovolo se V temné jeskyni, oby ji ptók nerozklovol.

Ale stolo seněco, o čem šinto nemě|aoni tušení.

-12-



Ptók podl mrtev no hlínu. Bez vyŤrŽeného pírko nemohl žít. Dívko

bylo velice smutnó nod jeho zmořeným životem' ovšem to by nebylo

šinto, oby no něco nepřišlo. Rozběhlo se ke studni životo, do ní nomočilo

ptóko o čekolo' čekala dnem i nocí ož ptók oŽije. A nojednou: ,,Cvrtiky,

cvrliky, cvrk!" ZaskřehoŤol, zomóvol křídly, vznesl se vysoko nod obloko

o odlatěl.

šinta se vykouzlil úsměv no tvóři, popodlo nódobu no vodu, nolilo

do ní vodu životo o vydolo se zpěŤ ke króli.

Król byl ohromen dívčinou stoŤečností, Že ihned pustil jejího otce

a sóm si jívzol zamqnŽelku.Z šinty se stolo ctěnó, krótovno o všem se

vedlo tuze dobře.
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Neuplynul oni rok o no svět přišlo Šohrozódino druhá miminko.

TenŤokróŤ se norodil chlopec. I jemu přcíio celé město Božmún štěstí o

srdce no provém místě. Lidé chtěli, oby byl stejně Ťok přótelský joko

Limonův komoród. Kdo to ole byl Limon?

cHL^PEc JMÉNEM [Já^AN

Limon byl chlopec z rodiny bohotého obchodníko. Mě vše, co

chtěl, ole moc dobře se nechovol. Proto neměl ani moc přótel. Bydlel

v krósnám domě, ole zohrodo bylo ce!ó spusŤló o nekvetlo tom oni jedno

rťlŽe. Téměř Žódní lidá v písečnám městě neměli zohrodu s tróvou o

hnědou hlínou, jen Limonovo rodino. VŽdy si no zeleném tróvníku rodino

zoklódolo. A tok nikdo nemohl přijít no fo, proč se z Ťak krósné zohrody

stolo škoredé a nevzhledná místo. Za vším byl Limon. N|čil vše, co mu

pod ruce přišlo. A hlovně mroveniště.

Zo tuto jeho špotnou vlostnosŤ se mu do zohrody nostěhovoly

mšice, zničily všechny krósné kvetoucí rostliny o keříky. Motku i otce to

trópilo. Ale nevěděli, co s tím.

Jednoho dne chlopec pozorovol no trhu chudého opóleného

chlopce, jok si hroje s mrovenci o dokonce je krmí hmyzem. ,Co to

dělóšz" udiveně se ptol Limon. Chlopec mu vysvětlil, jok je dŮleŽité, aby

se neničily mroveniště o nďlopolo se po molých mrovenečkóch. Limon se

ve|icestyděl za své chovóní o uvědomil si,že bez mrovenců to v přírodě

nejde. Pokud nebudou mrovenci, bude hodně mšic. A próvě

ty mšice zničí všechny rúŽe v jeho zohrodě.
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Limon pochopil, ŽeŤo, co dělol, bylo špotné. od toho dne si dóvol dobrý

Pozor, oby nezďlrípnul Žódného mrovence. Á novíc si nošel chytrého

komoródo.

Plynul čos, pomolu se zočoli stěhovot mrovenci do zohrody

zpótky, pojídoli mšice o květiny opět krósně voněly.

Tento příběh se dodnes vypróví z generoce no generaci. ot' všichni ví,

jok to bylo s Limonem o lok přírodo potřebuje kaŽdého molého

brouč ko.

.:,,''.
'i!ií-.:i .'
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šohrozód už mělo dvě miminko, ole přece jen něco chybělo. Víte

to někdo2 No přece svotbo! Z šahrazód se stolo krdlovno šohrozód o

jejím mužem nebyl nikdo Jiný neŽ somotný król šohrijón. Ale neŽ byla

velkó slóvo, něco se stolo.

o DVoU rnÁÉcH

Pór hodin před svotbou se šohrozód vydolo no trh dokoupit

poslední šperky no svou svotbu. Ale cesto bylo příliš klikotrí a za tolik

let už zopomnělo, jok se tom dostot. šlo zkrotkou podél minoretů , a|e

zobloudilo. No cestě spotřilo molého sirotko. Zavolala no něj. on k ní

přišel o pěkně si spolu povídoli. Tu se nojednou sďeřilo o oni jeden z

nich cestu nenďel. Nezbývolo jim nic jináho, neŽ no cestě přespat.

Ulehli k velkému komeni , ale nemohli usnout. Chlopec se ból. šohrozód

se rozhodlo, že tak joko krríli vypróvělo den ode dne pohrídky, tok

dnešní noc povypróví něco molému chlopci.

Bylo nebylo jedno dolekrí země, ve které žili dvo králové. KaŽdý

měl svůj zómek a kaŽdý si v něm spokojeně vlódnul. Vedto se oběmo

dobře, ole jednoho slunečného odpoledne se nepohodli. Ten první sa

jmenovol Ákulsór, by| chytrý o moudrý. Druhý byl Akulbón, ovlrídol

bojové umění o jeho sŤoŤečnost neznala mezí široko doleko.

Rozhodli se, Že nechojí své koně zavést do hlubokého lesc o ten,

který je nojde jok první, dostone obo zrímky o možnost vlódnout celámu

jižnímu kroji. No o kdo prohroje, opustí królovství a zmizí někde za

mořem. Ákuls<ír no to šel chytře.
I

I

I

-16-



a

J

Večer uvořil nópoj mlódí pro sebe o Pro brotro lektvor oslobení. Poté

mu ho přilil do pití. Hned róno byl Akulbón unovený, sotvo dojel no okroj

lesa. Mezitím se prodírol lesemjeho omlazený brotr svěŽí joko rybičko

o hledol koně. Znenóhlo se mu zochytil o nohu Provoz.

-17 -
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,,Co Ťo osi je? Provoz je prózdný, kde je kůň2 Někdo ho musel odvózot.

Ale kdo?"

Přemýšlel nod broŤrem, sluhou , zlým zvířearem, černošskym

duchem, kočkou a nic ho nenopodlo. Dlouhé dny obo brotři hledoli o

hledoli. Hledoli morně aŽ se jednou potkoli somi dvo. Akulbón se

mezitím zotovil azesílil, o tok vyzvol brotro no souboj. Brotr věděl,Že

ho nemůže nikdy přemoci, o proŤo se vzdal. Nojadnou se zde objevilo

vílo. A řeklo: ',Rozsoudím vósl" Chvíli se no ně dívolo o pok odhodloně

zopísklo jemným hlóskem: ,Xró|em se stone Ákulsór o ty Ákulbóne

budď poustevníkem. Rok se budď toulot o sbírot nové zkušenosti o

přesně za rok se stoneš plnohodnotným królem toká." Poté zmizela.

Brotři byli vyjeveni o vše uposlechli. Ákulbóm odjel, rok se toulol, za rok

se vrótil a od té doby obo dvo vlddli společně, moudře o v míru.

Rríno se šohrozód probudilo, společně se sirotkem nošli cestu do

město, rozloučili se o ono mu k pozdrovu přidolo jedenzlaý dinórek, ot'

si koupí šoty i jídlo. Sirotek poděkovol o slíbil , Že se přijde podívot no

její svotbu. Zomóvoli si o šohrozód už utíkoto, co jí nohy stočity do

palóce.

Všichni už byli připroveni v krrísných hóbitech, borevných

turbonech o těšíli se no svotbu. Jokmile si šohrozód vzala zo monželo

króle šohrijóno, tok je sousední vl<ídce moří o písku Ehrebóz pozvol no

slovnostní přivítóní do jeho królovství.

-18-



uÁsrypur.rý LEKwAR

šohrozód oplývolo krósou a vznďeností o król Ehrebóz se do ní

zomilovol. Nevěděl co děloŤ, o tok šel do město hledot šorlotóny.

V tom slyšel, jok někdo no trhu voló: ,,Lektvory no nešt'osŤnou

lósku!" Je jisŤá, Že tam król utíkol. Vybrol si lekŤvor, zoplotil za ně

sedm ohbdrů o těšil se no vysledek. Ale netušil, Že kupec není proý

šorlotón a Že lekŤvor je pouze ývor z bylinek. Jok měl lekŤvor údojně

fungovoŤ? Půl skleničky vypije on o půl VyPije Ženo, kterou mó rdd. Vše

udělol tok, jok mělo být, ale nic se nesŤolo. Lósko nepřichózela. Zlobll

se, ale nevzdóvol.

Nechol se velbloudem zavést zo dlouholeým přítelem Murrínem.

Ten mu dol rodu: ,,Nojdí kouzelnou lompu. V ní jsou ukryto všechno tojnó

přóní. Je ukrytd v hluboké pouštní jómě. Ale to je aŽ v somém nitru

země." Ehrebóz se Ťom ihned vydol. Ból se, ale lósko bylo silnější.

Lompu nďel o zočol čorovot. Z lampy se linulo krósnó vůně, kouřilo se

z ní a pok spodlo no zem. Król se zorodovol o vrótil se domů.

Myslel si, Že no něj bude šohrozód čekot, ole mýlit se. Žaana

lósko. Król tok zuřil, Že utekl o nikdy už ho nikdo nespotřil. Ehrebóz se

ptol sóm sebe, proč lompo nic nevyčorovolo. Proč?

ProtoŽe lósko nepřekonó Žódné čóry. ProtoŽe tdsko šohrozód o

šohrióno bylo oprovdovó o velkó. Měti se tok ródi, že jim to nikdo

nepřekazi l. Ani kouzelné lektvory.
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od té doby se v królovsŤví přestolo kouzlit. Nikdo už no čóry o

kouzlo nevěřil. Věřilo se jen v krrísu příběhů, které šohrozríd

VyProvovolo koždému, kdo se pěkně o zdvořile chovol. Pokud se i vy

umíte vzorně chovot, móte dovoleno přečíst si několik dolších příběhů.
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o PosvÁrruýcx xočrÁcu

Za řekami o pyromídou žilo posvótnó egyptskó kočko, kterrí mělo

kot'oto o skoro všechno bylo celcí bíló. Měly mít kouzelnou moc. Ale o

jadno zflekaých kot'ot, které se jmenovolo Flíček, měli lidá storosti.

Mysleli, Že žódnou řnoc mít nebude.

Jednoho dne se ukózolo, že kot'oto mojí poslóní. Chrónit hrobky

foroonů. Proto se muselo vydot k prověřovocím zkouškóm. Á tok kaŽdý

den pilně cvičilo o učilo se bojovoŤ. Flíček to měl hodně těŽké, protože

se mu ostotní kot'oŤo smólo, že vypadó hloupě a je nďikovný. Všechno

kot'oto se moc těšilo no nadchózející zkoušky. Mělo nojít obrovský

zelený diomont, kteý je pro egyptské kočky posvótný dar od Boho.

Když ole vstoupilo kot'oto do hrobky, zočolo se bót. Bylo tom hodně

povouků o povučin. Nojednou se před nimi objevilo rozcestí. Všechno

bíló kot'oto chtělo jít vprovo, protoŽe tom vidělo světlo. Ale Flíček měl

výborný čich o věděl, že spróvnd cesto je vlevo,í kdyŽje tom Ťmo. Jeho

inst|nkty mu říkoly , Že mójít vlevo, ole ostotní koŤ'oto chtělo jít vprovo.

Bíló kot'oto šlo tedy svou cesŤou o Flíček tou jeho. V levé, Flíčkové

cestě bylo tmo. Tom byly zavřené dveře. Flíčko se zmocnil stroch. chtěl

utéct. Měl zlý pociŤ, že spodn e do velké černé jómy. A|e byl nebojócný

kocourek. Požduchl čumóčkem dveře a vešel do obrovské jeskyně. Byl

zde posŤavený vysoký most. Po tomto úzkém komenném mostě muset

přejít no druhou stronu proposti. Mezitím se bíló kot'oto vydalo cestou

zo svěŤlem. Světlo ale bylo jen jejích hořící pochodeň o za rohem

čekolo no nepřipravenó kot'oto past. Kot'oto spodlo do jrímy o neuměto

I

I
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z ní ven. Dole v jómě bylo Ťmo, o proŤo nebyl vidět oni tojný průchod,

který by je přivedl zpótl<y no rozcestí.

Co dělal mezitím Flíček? Flíček pokročovol po komenném mostě,

no jehož konci leŽel zelený diomont, který byl potřebný pro ochronu

foroonoých hrobek. Flíček byl št'ostný o odhodloně se vydol no cestu

zpět. Ále ouho. Někde v dólce styšel slobé mňoukóní. čí mňoukóní? No

přece bílých koŤ'oŤ, která spodlo do jómy. Mňoukolo o Pomoc. Flíček

nevríhol o použil diomont k zóchraně bílých kot'ot. Po vysvobození se

spolu s kot'oty vydol k uýchodu z hrobky, kde je čekolo velkó odměno.

Flíč kovi se dostolo ohromné pochvoly o stol se vůdcem foroónových

hlídocích koček. ostotní kot'oŤo se poučilo o od té doby se nejen

Flíčkovi, ale Žódnýn jíným kot'otům nikdo nikdy nesmríl o nedělol

schvrílnosti. Vždyť i to odlišné kotě může být to nejlepší.

-, !.

t.:ř
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VERSUEL Á DUJE

Bylo nebylo jedno krrílovsŤví. V něm ponovol król Ceser. Król měl dvo

syny Versuelo o Duje. Versuel byl ošklivý, ale byl chytřejší. Duje byl

hloupý, ole silný.
r'

Jednoho dne król Ceser zemřel o brotři se dohodovoli o tom, kdo

bude noým królem.
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Někteří chtěli Duje, protoŽe byl svolnoý, ale jiní Versuelo,

protoŽe byl chyŤrý.

Stóle se hódoli o dokonc e se Proti sobě utkoli. Lidem se tom už

nelíbilo. A tok si řekli, že budou o królovství mezi sebou bojovot. Duje

si vzol no Pomoc ce''é vojsko o říkol si: .,čím víc vojóků, tím lépe pro

mne." Versuel byl chytřejší a věděl, Že kaŽdó vdtko přin<íší lidem zlo.

Tok si vymyslel, Že musí Duje nějok přetstít. věděl totiž, že Duje je

hloupý a krolovóní nezvlódne, Ťok se rozhodl, Že mu trůn nechó.

Duje zočol lidem vlrídnout, ole lid ho neměl rríd, jelikož byl oprovdu

hloupý o nic dobráho pro zemi neuč inil. Lidé chfěli Versuelo! Při úsvitu

měsíce se mu v hlově rozsvítilo, začot vzpomínot no svého brotro o bylo

mu smutno po rodině. Proto se vydol k hrobu svého otce. Tom se potkol

s Versuelem. PostěŽoval si mu, Že neumí vlódnout a toké se ho ptol,

jestli si krolovríní nechce převzít.

Moudý Versuel novrhl, že budou vlrídnout obo dvo. Protože

spojení jejích sil uděló pro jejich lid jen to nejlepší. Každý umí něco

jiného. Jeden se ubróní sitou o ten druhý bystrostí. Minul čos o jejich

królovství sen vzkvétalo. Každý host byl vítón o byl přítelem.

Tyto zvěsti se roznesly po celém šlrém světě, přijížděly nrípodnice

z celého svěŤo o Duje i Versuel si nďli nevěsty. od té doby byli

všichni št'ostní ož do smrti. A kdyŽ obo zemřeli,ptótese, kdo vltídl dríl?

To se už osi nikdy nedozvíme nebo si to domyslíme.

-24-



zvÍáect. oĚvče

V jedné daleké zemi někde uprostřed pouště žilo poní šehrezie,

kteró čekalo miminko. šehrezion bylo jmáno otce. Norození malé dívky

očekrívola celó země, jelikož mělo mít zvlGtní schopnost o tou bylo

proměno do zvířecích podob. A toké porozumění řeči zvířoŤ. Byl v tom

ole jeden hóček. Je!í změny byly čosově omezenY od desíti let.

:; . _,t:,: : , il'r1
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Díky tomuŤo proroctví se stoli z šehrezie o šehrezióna ponovníci

pouštní země. Á jok se předpovědělo, Ťok se i stolo.

Dívko rostlo, mluvilo se zvířaty o pomóholo jim. Vlostnílo čtyři

perské kočky, kŤeré ji měly moc ródy. Dvě bílé o dvě černé. Dívko

rostlo, mluvilo se zvířoŤy o pomríholo jim' Stolo se zvířecí ochrónkyni o

ródkyní.

Jokmile děvče oslovilo osmnócté narozeniny, necholi jí rodiče

postovit bílý polóc o koupili ji mnoho dolších koček. NikdY se nemělo

lépe. Ale neměla Žódné lidské komoródy. Jen ty zvířecí. IeJí trópení

trrípilo i rodiče tok hodně, aŽ z toho onemocněli. Neuběhl oni rok o

rodiče somým Ťrópením umřeli. Děvče bylo smutné. Somým Ťrópením

ztroti lo zvířecí schopnosti.

Dívko se proto rozhodlo, že pů.ide štěstí hledot do svěŤo. Přďlo

přes dvě pouště, vyschlé studny i polmový kroj. AŽ tam potkolo sváho

ženicho s modrýmo očimo, hnědými vlosy o jménem Adovidt. Nósledující

den bylo svotba, obo dvo se nostěhovoli do zvířecího palóce o byto

dobře.
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KoUzELNý murrN

V Egyptě žal chlopec jménem Nunuklin. KaŽdé róno vstrívol do

školy. To škole nebylo vůbec obyč ejnó, proŤoŽe bylo postovenó joko

pyromido, psolo se no hliněné destičky o sedělo se no velých

borevných polštóřích.

Jednoho dne, kdyŽ šel Nunuklin do školy, bylo něco jinok. Nomísto

osmi hodln, kŤeré mívoli, měli jen dvě. A lďtě k tomu je neučilo poní

učitelko, ale kouzelník. Všichni byti rrídi, a|e neznali důvod. Nunuklin se

odvóŽně kouzelníko zeptal, kde je jejich poní učitelko. Kouzelník

rozvóŽným hlosem odpověděl: ,.Noč se ptríš? Lepší je nevědět neŽ

věděŤ, nemyslíš?" Nunuklin si s otevřenou Pusou sedl no polštóř o už

mlčel.

Po dvou hodinóch kouzlení šli všichni no oběd. Ale i tom bylo něco

zvlGŤního. Nebyly slíbené krevety s ledem, ole jen mufin. Nunuklin měl

hlod, zokousnul se do mufino o přemýšlel,kdeje jejich poní učitelko.

Sotvo spolknul první sousto, uviděl před očimo kouzelníko, jok

zovíró někoho do hrobky zo školou. Ihned přestol jíst, vyběhl z jídelny

o rychle běŽel zo školu no Pomoc. otevřel hrobku o vytóhnul poní

učiŤelku. To mu zo jeho odvrížný čin mnohokrót poděkovolo o šlo domů.

Nunuklin byl ole zvědaý o vrótil se do školy. chtěl zjístit, joké se Ťo ve

škole dějou nevšední věci. chtěl vejít do učitelčino kobinetu, podívol se

klíčovou dírku o zděsíl se. V kobinetu, kde měl sedět kouzelník, by|

profesor rnu, o kterém bylo již dlouho znómo, Že chce zníčit celou

školu o pyromidu si nechot pro sebe. To on všechno způsobil. Uzavřel

poní učiŤelku do hrobky , změnil 1ídelníček o vtělil se do kouzelníko.
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Nunuklin ihned vyrozil no egyptskou policii s hrůzosfrďným

zjištěním. Přijelo policie no velbloudech o prof esoro zotklo.

Všichni si oddechli, kouzelník dól vyučuje kouzlům o poní učitelka

spokojeně učí svou třídu. Á pokud Nunuklin neumřel, chodí do školy

dodnes.
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o zLÉM KRÁtt Á HoDNÉ rnÁuovNĚ,

rrenÁ runšun KoUzELNoU KoRUNU

ffiW

V krrílovství Dvou mešit žil stoný król jménem Domír o krrílovno

AnasŤózie. Królovno ródo chodilo no prochózl<v do jejich rozsóhlých

zohrod p|né palem, ovšok król její rodost nesdí|el.

ffi
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Byl tichý, zamyšlený, neustóle zamračený o jinok tomu nebylo oni

dnes, kdy chtělo jít Anostózie ven.

Když se ho zeptala, zdo nepůjde no prochózku s ním, joko vždy jen

zobručel hlositá ufl?". Smutnó Anostózíe šlo somo, po cestě pomóholo

chudým lidem, dóvolo drobáky sirotkům, povídolo si se storými lidmi o

na celý svět bylo vlídnó.

Celou cestu si pro sebe šepŤolo: ,.Proč je król takzlý? Kéžby se

tok stolo nějaké kouzlo, kŤeré by ho zbovilo zGti o zlosti?" Sotvo to

dořeklo, uvidělo v křoví blýskojící se předrnět. Protřelo si oči, zdo ji

nešólí zrok. Á oprovdu. V křoví leŽela zóřivó zlató koruna. Anostózie si

povzdechlo: ,,KéŽ by to tok bylo nějokrí kouzelnó koruno, kteró by

z króle Domíro udělolo tuze hodného póno." ProtoŽe nevěřilo no kouzlo o

čóry , koruny si už oni nevšímolo o šlo smutn ě dól k jezírku.

Po příchodu do komnoty se no ni již z dólky usmíval joýsi muž.

Udiveně sledovolo sváho kró|e. Milého, hodnáho o usmívojícího se. ,,Ta

koruno bylo jistě kouzelnó." Pomyslalo si Anostózie a hrdě objolo sváho

monželo.

V królovství Dvou mešit se ze z|ého króle Domíro stol hodný król,

kterého celý lld uznóvol. A no hlově nosil zlotou korunu. Dodnes nikdo

netuší, odkud se to koruno vzolo.
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o zÁvoDNÍM VELBLoUDoVI

Žit by| jednou jeden zóvodní velbloud. Řit<oli mu Blesk. By|

mistrem ve svém oboru. Vyhról všechny zóvody, kŤerých se zúčostnil.

Jednou přišlo bído no vesničku, ve které Blesk žil. Hlovní jezírko

vyschlo. Ani kopko nezbylo pro nošeho hrdinu Blesko. Noštěstí mojí

velbloudi velikrínskou výdrž, proto nezohynul oni Blesk Ale přeŽíŤ bylo

těŽké.

Ubývoly tydny o Bleskův trenér se dohodl s jinými trenéry

velbloudů, Že si dojí zóvod. Bleskovi dochózelo vodo v jeho hrbech.

Musel se rychle něčeho napít, jinok by se zóvodu nezúčosŤnil.

Blesk by| smuŤný. Zúčostnil se všech zrívodů, které mu jeho

trenér nobídl o ted'nemohl. šel si lehnout.

Nojednou uslyšel sloboulinlcý hlósek, sloboulinké ,,haló". Podívol

se o V dólce uv|děl muŽe. Byl to muŽ z vesnice. Lríkol ho za ním. Když

došli do vesnice, rodostně řekl: .,Vodo! Vodo! Nedoleko vesniceje řeko|"

Blesk utíkol tok rychle, jok mu síly stočíly, nopil se vody z řel<y,

udělol si ve sých hrbech zósoby o hned byl zose plný síly o rodosti.

věděl , Že může zóvodit.

AŽ Ťehdy, kdyŽ velbloud Blesk se svym trenérem došli no vellcý

velbloudí stodion, uviděli, Že to není jen tok nějoý zóvod. Ale

mistrovství svěŤo V pozoruhodných sportech. DosŤoli stroch. Blesk byl

velmi pod tlokem.

Jokmile se oŤevřely boxy, vyběhl, nedívol se kolem sebe, no nic

nemyslel, jen utíkol.

Soupeři ho předbíholi, někteří klopýtoli, jiní se mu smóli, ole Blesk
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nic nevzdtívol. Bojovol aŽ do konce. A to se mu vyploŤilo. Zóvod vyhról.

KdyŽ se velbloud se srym Ťrenérem vrótili do vesnice, všichni se

rnoc rodovoli, Že se Blesk překonol o neměl stroch. Vyhról nejen

obyč einÝ zóvod o mistrovství světo pozoruhodných sportů, ole vyhrríl

zóvod sóm se sebou. Protože nevzdal boj o vodu o o svůj život, stot se

vzo?em všech vesniclcých velbloudů, všech ny zóvody vŽdy vyhról a od té

doby neměl nikdy nikdo stroch. Z nlčeho.
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aLATÝ NÁHRDEuNÍr

Jedno sŤaré město Hybštojn mělo dvo króle. Króle Abysto

čtvrtáho o króle Sustronmulo jedenóctého. Podle drívných legend

v každémvelkém městě byli vlódci dvo. Ávšok Ťito dvo królové se neměli

ródi.

^ 
tok se jednoho dne król Ábysotus rozhodl, že doprostřed

město postoví zed' , kteró bude rozdělovot město no dvě poloviny o tím

se królové nemusejí hódot o to, co komu potří. Á stolo se.

Król Abysotus poslol poslo za krrítem Sustronmulem, oby mu

předol zpróvu. Krót si zprdvu přečetl, ale s rozdělením rozhodně

nesouhlosil. Myslel si, Že když nechó postavít zed', bude mít król

Ábysotus větší čóst město o Ťím pódem i větší čríst zeměo moci.

Dlouho se nerozmýšlel o poslot poslo se zpróvou zpět. Krríl

Ábysotus měl vztek o chtěl bojovot. Avšok dcero króle Sustronmulo o

syn krríle Ábysotuse nechtěli, oby bojovoli proti sobě. Proč? ProtoŽe se

měli moc ródi, chtěli se vzíŤ o pokud by bylo vótko, tok by za svotby

sďlo. To ole žódného z królů nezojímolo o vyhlósili proti sobě vólku.

Bohužel Sustronmul netušil , Že Abysotus vlastní kouzelný nóhrd elník, se

kterým vyhroje všechny bitvy, do kterých se kdy vydó.

Król Abysotus díky nóhrdalníku opět bitvu vyhrríl o króle

Sustronmulo zovřel do žaláře.

Dcero króle Sustronmulo bylo zktomonrí ze zmařilé lósl<y, o proto

se převlékla za prosŤé děvč e z město o šlo prosit króle Ábysoto, oby

pustil króle Sustronmulo ven. Kr<íl Ábysotus nebyt hloupý król o zjistil,
Že 1e Ťo dcero króIe Sustronmulo. Bylo to chytró Bumungo.

I
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,,Pustím ho pod jednou podmínkou. Budď muset vymyslet zo pouhých

dvocetčtyři hodin pohrídku, kteró bude mít přesně třistočtyčicettři

slov."

Bumungo bylo ole notolik vzdělané děvč e, Že pohódku vymyslelo.

Vyzróla no króle o on musel jejího oŤce pusŤit z Žalóře no svobodu. obo

królové se za několik měsíců udobřili o svolili ke svotbě princezny

Bumungo a prinze onuro. Ptóte se, co bylo s kouzelným nóhrdelníkem?

Ten byl uzomknut v Železné truhle o už nikdy nebyl použit.

Kdo je zvědaý,jokou pohódku Bumungo vymyslelo, otočí sŤrónku.

Múžete si ji přečíst o spočítot si počet slov. tre jich oprovdu

třistočtyřicetři?

ať
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KRÁL Á zVĚRINEc

Bylo onebo nebylo? Já myslím, že bylo. Zo hlubokymi písčiými
dunomi a za velými skolomi bylo velké królovství se zlaými věžičkomi,
ve kterérn žílo molrí i velkó zvířoto o król. Král byl zlý. Hodně zlý a
zvířato ród neměl. Jok ole k tomuŤo zvěřinci přišel, kdyŽja r<íd neměl?

Počkejte, musíme začít pěkně od zočótku.

Jednoho dne król řekl, že nechce, oby v jeho królovství byl
zvěřinec. Když vtom přišel mlodý muž o zeptal Se: ,,yo3" veličenstvo,

nechtěl byste nějokó zvířata?" Król odmítl. ,,V Žódnérn přípoděl Mlodý
muži, nechci nic tokovéhol" Rozkřikl sel

Druhý den muž přišel znovu, ale odešel s nepořízenou. Tok se
opokovolo několik dní. Přemlouvol króle tok dlouh o, až nokonec svolíl.

zvířatasi nechol.

Co se ole nestolo? Zvířato mu rozdupolo celou zohrodu' Všechny

květiny byly polómané o stromy byly pošlo pané|

A tok dolší den róno nďel muž za królem, ale król za mužem.

,,Vemte si to zvířaŤa zpět. Nechci už tody tokový zvěřinec|,,Mlodý muž
byl velmi zarmoucený. ,Ío jó si sněmo móm počít? Budu muset to
nebohrí zvířoto zabít. Nemohu se o ně storot o vy móŤe přece tolik
místo v zómecké zohrodě.." V tu chvíli pookřríto króli srdce. Přece
nezabije tolik zvířat!.To je strošné." Pomyslel si krót. Muž mu řekl, Že

si musí zvířoto ochočtt, Že je musí noučit slušnámu chovríní a kdyŽ to
uděltí, stonou se z nich komoródi o oni budou jeho pomocníky.
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Król uposlechl jeho rod, sžil se se

pomríholo. Hróli sí spolu o postupně se

lóskyplný krdl. Ani zohrodo už nebylo

zvířotům ole i nemocným lidem.

zvířóŤl<y o opravdu mu zvěř

ze zlého króle strívol miý o

zničena. Pomóhol nejenom
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Hról si nejen se zvěří ole i s jinými dětmi a celému królovství se
vedlo moc dobře.

Rozhodl se, že půide o poděkuje mlodému muži. Ale nikd e ho

nenďel. Kde byl? Ten uŽ osi pomríhol jinému krríli zbovit se jeho

špotných vlostností.
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PEs ÁutDINGo 
^ 

JEHo PyRÁMIDÁ

Byl jednou pes Alidingo a Žil v psím horámu kdesi doleko od

Allóhovo město. Přebývol venku v molé pyromidě. Jok si tok Alidingo

poskokovol po písku, šlrípl no ulomené dřívko o nojednou bum. Propodt se

někom o uslyšel zvuk. Álidingo byl v chodbě, ke které nošel tojný vchod

do turecká loborotoře. Vďel dovnitř o viděl mitiony vzócných tohviček.

Byl celý v údivu o nechtěně shodit jednu z lohvič ek. ,,Honem pryč!!" Á

utíkol zpět ke své pyromidě.
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Nedolo mu to spót, o proŤo se dolší dan vydol no stejná místo.

šlapt no dřívko, ole nic. ,,Co Ťo je? Kde to je?" To ole nevěděl, že muži

v hríbitech o turbonech no hlově Átidingo pronósledovoli o tojnou

loborotoř přemístili.

Ale oni Pes nebyl hloupý o svym psím čenichem si loborotoř

vyčenichol. opět šel dovniŤř.

ŘozhlíŽel se o č etl nózvy nopsné no lohvích. .,Lektvar vznešenosti,

ollríhův lektvor, lék proti kobřímu uštknutí, otikemmorův ték." Nópisům

nerozuměl, zotočilo se mu hlovo o upodl. ovšem smůlo strílo no jeho

stroně o Álidingo sým ocóskem přibrol jednu z lohviček, to se vylilo o

on zponikořil. ,,Co se tody děiě? Kdo je tom?" Uslyšel z povzdólí.

Schovol střepiny zo skříň, slíznul rozlitou tekutinu o schovol se zavelké

zrcodlo. Chodbou se rozléholo hlosité: ..MmmmmRrrr rrrrVv wwvvR

rrrr rrGgggg ggggg.'" Alidingo se zvětšovol, zvětšovol, zvětšovol o hned

si pomyslel,Že provděpodobně yypil lekŤvqr no zvětšovóní.

V tu chvíli už stóli přad psem ti tojní černoši s turbony. treden

z nich běŽel psíkovi na pomoc. Vybrol spróvný protilák o dol lektvor

Alidingovi vypít. VzópěŤí byl zase molým pejskem.

od té doby jsou vďkeré turecké laborotoře zavřeny pro přípod,

Že by je někdo vyčenichol o lidé se nouč,li Žít bez kouzelných lektvorů.

Z Alidingo se stal vrchní hlídoč rněsto a žódnó špotnost neuniklo jeho

vyŤříbenérnu č ichu.

l
l
l
l
I

I

I

I

I

I

I

I
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o gÍLÉ LÁBUTI

V jedné daleké zemi Smorogdového moře ponovol król, který měl

krrísnou dceru Doquoyz. Tu nodevše milovol. Nemilovolo ji ovšem

królovno, kŤeró, bylo její mocecho. ProtoŽe chtělo somo ponovot. A

próvě v tom ji překóželo princezna Doquoyz, které chtěl król dorovot

celé królovsŤví. Mocecho si řeklo: "Přece to tokhle namůžu nechot!" o

vyhledolo vyhlríšenou čorodějnici. ,,čeho Žódóš królovno?" ptolo se.

..Slyšelo jsem, že umíš mnoho kouzel, tok jsem tě přišlo požrídot, obys

mi pomohlo zbovit se princezny, kŤeró mi brríní vponovríní. Přeměn jí
v černou lobut' o bohotě se ti odměním." ,,Bude Ťo těŽké, ole pokusím

se", řeklo čorodějnice.

Druhého dne se čarodějnice objevilo v komnotě, kde princezna

spolo. V pytli mělo schovoného hodo. Kobru krrílovskou. To ji uštklo do

prstu o princezna se proměnilo. Neproměnilo se v černou lobut', ole

v krrísnou bílou lobut', proŤoŽe nemělo černou duši. Bylo hodnó a bez

hříchu. Lobut' se hned vzneslo z postele o odletělo do sousedního

królovství.

Usodilo se no hlodině žluté ř"ky o zočolo zpívot. ,,Kdo to pok

překrósně zpívó? A proč ja ten zpěv, tok smutný"? Ptol se princ

Joonoh, kŤeý se prochózel u posvótné Žluté řeky. ,,och, to je krósnó

lobut"', řekl princ o hned ji lókol ke břehu o nobízel ji pochoutku.

Nemusel ji dlouho pobízet, protože lobut' bylo po dlouhém letu unovenrí

o hlodovó. od té chvíle princ chodil křece čostěji o s lobuti si hróvol.

od nikoho jiného se pohlodit nenecholo. Jen od prince.
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I čosto z vody vyšlo, lehlo sí princi k nohóm o smutně zpívala. Princ

! .i lobut'tok oblíbll,žeji no rozloučenou políbíl no křídlo. Vtu chvíti se

l 'obut' 
proměnilo v krósnou princeznu s dlouhými černými vlosy. Princ no

nic nečekol, políbil ji znovo o ihned si jí odnesl k sobě domů. Macecho se

I 'lostí 
propodlo do země a princezHě Doguoyz zůstot o celékrólovství.

-.J::.. ,

I

I

I rok, joko všechny noše pohódko vé příběhy skonč ily dobře,

I tok i životní příběh króle šohrijóno, królovny šohrazód o jejich

l 
ovou dětí skonč il více než št'ostně.

ProtoŽe tom, kde je štěstí, tósko o mír se nemůže nikomu

I u ést zle.

',.! t
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To jsme my, autoři.
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