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V dračích
spfrre
Právě otevíráte sborníček fantasy příb.ěhů,
které stvořili Žáci pátych ročníků.A kde mají
všechnypříběhy svůjpočátek?V hodinách slohu a
literární výchovy - po četbě mnoha krásných
příběhůjsme se rozhodli sepsatnějakésami.
Děi nijak omezen nebyl, jen se v něm musel
objevit ktíčovýmotiv
věta lvIastičleóřiprodnaají
dračímaso za aelképutíze. K těmto úchvabrým
příběhům zkouzelných světů by|y přidárry i
recepty z dtačíhomasa abyste si mohli nějakou
dobrotu připravit i sami @
Iak si malí literáti poradili s nelehkým úkolem,
posuďte už sami...
Příjemnéčtení!
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Cinilerelinin křik
Toto je příběh jednoho chlapce, kteý neměl mnoho Penéz,a|e za to odvahy
měl dost.
Když se narodil, měl na ruce zvláštní znak, něco jako nějaký omament.
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}menoval se Šimon,ale lidé mu říkali Šim.uz od čýř let žiI u staréhorybáře.
Jednou, kdyŽ šelna lov do lesa, spatřil konečně zajice. NamÍřil na něj lukem a
vysffelil. Rozprosřelo se jen ticho, Šimnic neslyšel,měl tedy šanci,žekonečněněco
chytne, ďe neulovil opět nic. Najednou se totiž před ním objevila jakási tajemná
btána. Chvfli váhal, jestli vejde nebo ne a nakonec se rozhoď, ženikam nepůjde.
KdyŽ se ďe otáčel,aby odešel,tak ho nějaká ruka brány sťrčilajakoby někdo chtěl,
aby tam vešel. KdyŽ se dotkl br:fuy,tak zaznél-zvuk, nějaký křik nebo něco takového,
tlŽto někdy slyšel,ale nemotúsi vzpomenout kdy a kde. Poténa vteřinu oslepl a
zvuk zaznél znovu, jen mnohem hlasitěji. To ho přinutilo zbrány vyjít.
ocitl se lur nějakéPoušo rozhléď se, vyděsil a vydal se túedatPomoc. Po pěti
dnech toulánÍ bez vody a jíďa omďel z toho ukrutneho vedra. Asi po pěti hodinách
pootevřel oko a na obloze zahléď jak cosi velikého leť k němu. Pohybovalo se to
velmi rychle. Vedle sima přistát muž na nějakém obřím stvoření. oba dva byli
vyzbrojeni červenou zbtojí.MuŽ okřil tvora: ,,Prtt, Chixine!"

,,Kdojste? Kile toj*m?" vyzvldalchlapec.
Muž sundavá svoji mohutnou helmu a odpovídá: ,,|ájsem Chirin anacÍtázíš
se na
pouštiosudu.,,Podď Šimoviruku a Ťeir.J:
,,Pohtd chcešpoznat tentospět,sednisi za mne
nahřbet méTumocnéIto
Chixina." Šimpodal Chirinovi ruku a naseď na drsný t*bet
iétajícíhostvoření. chixin velmi rychle vzlétla neuvěřiteLrou rychJostívyrazil na
severozápad.
Po deseti minutách letu přiletěli k nějakému domu, ze kteréhotekly proudy
křišťálově čistévody. Před domem byly vystavěny veliké ohrady a v nich se
proháněli dalšíchixinové.
,,Víteja našemsídle,sídlechixinů',,Vešlidovnitř a tam byly ohromnémístnosti a
v kaŽdéjinédechberoucívěci. Nasled.ovďa mísťnost
stolem. Chirin řekl:
'l,uiiky*
,,Dášsi čaj?,,A Šimslušně odpovědě|: ,,Ano, dam,děl<uji,,,
Kďyžbyl nápoj hotový
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odpovědělchirin.
chlapecsi srknul a zeptal se,co to Pije.,Čajze soufovskýchkořenů,,,
po okolí.
KdyŽ se občerstvilt,vyzvalhoChirin, aby se šli poroz}úédnout
kráIwi
předstrcím
Faemondovi
látatjen
tě
Iv,
Alé bohužclna chirituďt mťtžBš
,,Nejdřía
tubopolaú jsi o ohrožení.
pokudjsije|a olastnílcem
gryplotu.,,
Tak ti p,ůjčím
,,A co nebo kdo je gryphon?"
,,Pojď a uvidíš,,,vyzval ho Chirin a třikrát klept svým mďem narianA místave
skále. objevily se karrerrrréschody, kteréveďy hluboko do podzerrrí.Vydati se do
temnýchtůubin...
Najednou se ocitli v místnosti,kde byly nějakékouzetnéohrady a v nich zvláštnÍ
sťvoření,něco jako bflÍorli se lvím ocasem,ďe roztrodně byli překrásní.chirin znovu
vytasil mď a Éikrát s rúmznovu klepnul do zď a jedna z ohrad se o,tevřela.
ti toltobtwra, itokudsi tuocločíš
ttěcosvéla,,,oznámilchid't.
,,P,ůjčím

penín7o začitcktak 700 Fg.*Teď navdni tu grypltotu.,,
,,A hky ti ilóm nějaké
Nejdřív
se pomalu přibližoval akdyŽbyl přesv&čm, žemu
zhtsím!,,
to
,,Takió
gryphonnic neudělá, tak se pokusil nasedrrout.Poveďo se! Šimďelcával, Žeto bude
mnohem sloátějšÍ,žejakmile se ho dotkne, Že bude hned strďně divoký, ďe ono se
nic nestalo.Do deseti minutvyletěli.
Přistáli hladce Přd velikým hradem, ze kteréhovyšli čťyřirytfti a řekli: ,,Král
a odvedli ho do tuadu. Vešeldo mísůnosti,
která byla
Faemondlv.vás užo&lCóOáí,,
ještětak řikrát většínežťyv sÍďe Chirinrůa rra konci témístnostibyl obří trůn,kde
seděl shrbenýstařec.
,,!áj*m krátFaenonitIV, Musíše zaPsatd, t*w těchrumčí!,,Faertond podal Šimovi
brko a kdyŽsi ho Sim bral, tak si všimlněčehona králově pravépah, zaostřilna to
to úplněstejný anak,jako má rn svéruce i orr.Vzal si brko a
svůjzrak a z1isÉI,.Žeje
napsal do kni}rysMoN a,řekl:,,Soépříjmeníttcznám!,,oďožil Pero akrál pravil:
m,ůžeí
oilejít!,,
,,Dobrá,taktcityoítei,ŠimotulNyní
Zádumčivíryfiřiiej doprovodili ven. Šimnaseď na svéhog4phorn a letěl
sochy.Přistál
Pryč.Běhemcestyzahlédlměsto,před kterýrmse vypínaly ůi ohromrré
byly
pána,
ktery sel
se.Všude
poroztúéď
samé
a
tedy
krásné domy. Zepta|se starého
okolo, co to je za mÍsto.
Šimrekl: ,,Czechplease,,
a stařecpokračovď:
,,o skiznýa gar,batugamabanagana.,,
j*m
poznat,žercjsi odtuda žcnašiřečneznáš.|si aeMěstěchráněném
,,Pardon,mohl
prohlíželstánky a obchůdky.Prodávďi tu zbraně,knihy,
mezitím
si
titány!,,Šim
roztodivná jídlaa ještědivnějšínápoje,dokonce viděl mastičkáře,jak prodávajídračí
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Elaso za vďké Penize, Na to ale Šimneměl, a tak si koupil jen jídlo a pifr,naseď na
gryphonaa letěl dá1...
Iftěl už ďouhou chvíli, nežspatřil les a v něm nějaký dalšívchod do
podzemí.Ten vchod vypadal dost strďidelně a tak pokračovaldál.Zah1éďtaky
Poušťosudu a také.nějakýstarý rczpad7ýchrám, vjtrroz okolí by\y rozházenésamé
lebky a dďšíděsuplrrévěci. Pokračovď aždo síďa Óhi'i''ů, pred tterym si ještě
všimnulnějakéhoponuréhošeďvďro města zakryteho skleriěnou pot"otouti.
Když doruzt|na místo,všichniClririnové mu darovali nějakbuvěc. C'lririn mu
dalmď a šfit,dďšíchirin - Firsen mu dď Pergamen a řekl: ,,Přáčtisi ho ď další
den.,,DalšíčlenFiren ukovď přímo pro Šimak'á"''o'' červenouzbrý,jakou předtím
oMivoval na Chirinovi.
Dalšíden,hned po rozbřesku, zača!Šim
nedockavě čístprastarýPergamen:
,,]siuroztnýčI,, ?T"ů ! W
Myž *s dotklbrtínya zaslechlkřik, nemohlts
^ůiw. Ten křik byl
zlavit p|!ucW.;*,11i.t,1už
ttěkdy
křik Toěmattcy,l<dyž
umírala,
2|yšel.
Cinilerellininkřik. Míš na oelkéuěď Toeryraépříjmení
je Moranjako mojea Toémattcy,
KróI FaemondIV.,,
Nemotúvěfit svým ďím. Tušil sice,ženeníjako ostatní,ďe tolúe?A co ho fu asi ještě
če|<á
zapřekvapef| A jakých velkých věcíby mohl být schopen chlapec,kterého
vychoval starý rybáŤ?
Yytazilihned za Freezemnkterý ho k sobě povolal. Freeze opět zaklePď na
z1ďa obj9vily se q||d nimi schody, kteréje zaveďy k ořuadě s ohrbmnýmchixinern.
,,Tenje hnii,'pravil Freeze.
,,TakiáIn tedyzllls'ím,,,zajánlšim. ,,Musíšmu dlítrcjpruerulal načelo,
ihtud
jestli
jsijelo vlastníleem
činíIali!,,Chlapec se přibliŽoval ke zvÍřetivelmi
wzná,
pomalu, ale když mu přiložil ďaň na hebkéče|o,
tak chixin jen přátelsky zavrčel.
,,|efuůj!Nagdniaproleťse!,,,y*"Lho Freeze.Šimopatrrrěnaseata roáetěl se.Věděl,
žechixin je hodně
hbitý a tak se letěl poďvat k onétajemnébráně do
'"
podzemÍ,kterou '.{rý
1lese. KdyŽse do lesa ale dostal,námohtvsfup do země
"uhtq kde
nikde nalézt.Na místě,
s.imyslel, žebránu viděl, tak byl Pouzepodivny muž,jak
se napřďroval nožemna jinéhomuže.Rychle slétldolů,'1.ytu'ilsvů1^mer
a zača1
bránit druhéhomuže.Nakonec mu Šimusekl mďem hhíu. KdyŽói put.mrťvolu
pozorněji, zděšeněvylďikl ,,Panebože,
P1orúédl
toje nmbie!,, zaěIvaiený mužale
odvětil: ,,Ne,toje jedenz rcmrhýďt.NěWy někotvnapadnou,ale nestáaáseiočasto,
A
naaíc,Idyž
* to stane,takolumžitě
přiléfiwtchirinwi apomůžou
nám,,,vysvětlilmuŽ,
ještěpoděkova7zazác|.t.anua odďel.. Teprve potézahléatŠimoneníchod.Po
krátkémzaváhán1seodhoďď vstoupit dovniř. ocitlse v nějakéjeskyni.Najednou
se všuderczzáÍity pochodně a ŠimzahIéď koutkem oka nejaky o.*,l* míz1za
zatáčkou.Pustil se zaním,ale záhy se ocitl ve slepéuličce.Ťo jworeni bylo obrovské.
KdyŽ se otďilo, Šimse strďně I"H.?příŤery hruza úplněsálala. Řekt si: ,,Tomusíbýt
samotnýSatan!,,Nemýlil se.Satanbohuželvycítil,žev chodbě zanímněkdo
přemýšlí.otočil se, uviděl Šimaa napřáhl p.o svůjobří meč.Šimneskutečně
rychle uskočila sekl.sata11do nohy a Pak 'é
něŘolikráído rúu,,y..Satan
nestači1
zateagovat,s poslednímjeho dechem začinázakleté
město ztácetskleněnou
poiokouli,údo1í
smrti se odtrhává od světa.Lidése radují,ale to nenívše...Satanse
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smysly, ale
náhle vzchopil, zraňuje Šimado zad. ostrá bolest zaséůtlachlapcovy
rnštěstíposledď vymrštěnÍpříšeryzároveň rradobroukončilojejíživot...
Kdyžse vyčerpanyŠimvrátil do města chirinů,všichni mu sborovépÍikázah,
aby co nejrychlejiletěl do tuadu krále Faemonda IV. Naseď na svéhochixina a
upaloval zpět ke svémunově nabytémuotci. KdyŽ vstoupil do hradu, král rta nějjiž
čekala řekl mu svým hlubokým hlasem:,,TímtoTu můjsryu, uilělujiwůj trůna soou
jsijela próooplatn,ým
larunu a předavómtilcralnóní nadcel,ýmAzzirot|um,protože
Šimprrya tento zÁvazeka korral dobró po celb rrásleduiícÍ
dědiem!;,
století...
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Draěí srdce po ěeskrr
L

Srrrovlny: l' ks dračíhosrdce, 1 ks dračíšupiny, 1 ks masox, 1 kostkrr
másla, pul kila dračíhoslizrr, cibuli
JaL vaříme? osmaŽíme cibuli na oleji. Přidáme jednu dračíšupinu.
Necháme ro4pustit a přidáme dračísliz. Wrodíme do kotle dračísrdce a
necháme vďit jeden růerský rok. Pď< vhodíme máslo a masox a podáváme
s koblihou. Dobrou chuťl @
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DračíJátra na PePřl a chtllt
Pffsady: 2x draéivejce, 5x dračíjátra, 5o špetek soli, 2 kg pepře, odřezlry
z EaŽ|<ya 6555437 kg chilli papriček
Postup: Vezmeme si dračívejce, ďe dáme ho tam i se skořápka:rri, nikdo to
nrepozná. Játra si nalrrájíme, dáme do papíru a šup s tím do hrncel Dáme si
50 cvilďr s činkou a pfidáme do kotle 50 špetek soli a 2 kg pepře. Nakrájíme
odřezky z tužL<y
a dáme tam i ý chilli papričtry a podávárne se smradlavjmi
ponoŽkami j"ko přílohout @
?, ,hn Ll I
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Mágové proti démonům
Kdysi dávno žila skupirrka odvážnýchmágů,kteří bojovďi proti
démonům.Jeden z mágťase jmenovď Lusian. Lusian byl velký nrág.
Poslední pad|ý démonbyl ďe velice silný a Lusiana zabtl.Lord Magič(eho
učitel)koupilďe d,uhÝ,zato účinnýlék.LusianvŽdy říkď: ,,Mastičl<áři
prodiaajílauzelný Iékz dračího
masaza oelképeníze.,,Toho se Magič &Že|.
Koupil ho tedy. Nalilho na Lusianovo tělo a čekď.Čekď sedm dlouhých let
a jednoho dne se Lusiarr probudil. oPět žil!
Démorr"který mět být původně mrtvlý,ďe ožil také.Lusiarr a Magič
povolali nejlepšía nejdrsnějšíkletby a kouzla, rtakonec museli i Živhy
promíchat s kouzly, povím vám, byla to těŽká válka, ďe Lusiarr a Magič
vTt'ráli, protoŽebojovďi srdcem. Nejhoršídémonv dějirrách byt tedy
poraŽen a všichni měli opět svobodu a vŽse nemuseli bát wycházetze svých
příbytků.
Gábina Spurná
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Jednohodnejsan si pso|oÚkol.Už
jsemho skoroměto,kdyžv tomjsemzovóhoto
nod
výs|edkenaprotoŽej1m terrúkolpsoloveěcr,tok jsem chvÍtikoukolonoivů.;|o|endóřs
obrrízkykrós nďí zeměa pokjsem usnu|o.Tok
io zočo|o.
ocit|ojsemse před nďímdomem,kde rostoudvosmrčky,siceje jedatvětší
o druhýnerrší,
ole to kouze|nému
světunevodi|o
o fiořil mi mczi nimiobrovskou
duhovoubrtínu.
skoro
ve
Wězdých
vólkdch.To
přede
se
mnouotcvřetoo objevi|ise v nídvokentourové,
}rko
tĚjokýlvor, co mě|hlovujoko peso tě|očlověkao dvoještěři nokoních.KoÉdÝ
mě|své
jmémo protose mi |$Ěq nejdřívpředstovil.Prvníkerrtourby|Korok,druhýkerrtourbyl
lfusan.tcn psoč|ověk
se jmerrovo!
Andor,vÍc
jďtěr se jmanovolKlokoko merrší
zc|errější
Bokok,by|ito totižbrotři, to mi řek|i toky.K|okokův
kůňse jmerrcvo!
Sovoo Bokokův
kůňse
jmcrrvol 5o9or.Kdyžjsemse z těch všechjmantrochuvzpomotovolq,
vzolimědovnitř.
Chví|ijsme
š|i|esnícestouo Pokjsemspotři|oměsto,do kteréhojsmesměřovo|i.
Jmerrovo|o
se Kobylinkov.
Kdyžjsme tompřišli,všudeby|ydročíh|cy o protožcmi to přištodivné,tok
jsemse
zcptolo,kdese tomvzoly.liqsenmi zdvoři|eodpovědě|,Ževeskaldchnodměstemjsou droci
o protožejsou přemnoŽqlí,
chodíjcpď kauÝ měsícotespň tří zóít. rt{ostičMřipok
prodrívqjí
joko
dročímoso
nejlepší
!ékproti ÁÉoposcrrdíj1í1ě,
cožje skterózq,chřip|o.spríto
o orgímv jednom.Pokjsmešlim hroý,qbychsc semómitos kró|emEntokorgodkemenem
čtvrfým.Terrbyl všokve|ícesmutný.Řekl mi wéjméno,s|uhům
rc}<azo|,oby
mi ukózo|ímou
kommfuo odďe| do svékomnoty.
Cestoumurrěcoqy,pod|o.
Byloto koujehó hů|ko!
Sebrqto
wé
kommty.Komnoto
by|o
lsemji o odďlq j^sem
jsem
modře
vytopetovoró.
i{use|o
zo
!9
kní|ern
|ryů|i
téh8lce.Přiš|ojseqk jeho komnotě,zoťukato
jsem.Po chvítikró|
o čeko|o
přišelo ptolse mě,co ptřebuji.Řektqjsemmuo hů|ce
o onměp."ň aal.
lr1ě|vesvékornnqtě
rilaéterče,ktcréutczovoty
jokobynepřóte|e.
Kró|ří|o|,Ž.pÚ
rrrrí
tokovouhůlkuve městě|<oůdý.
Jó ji dosto|otolcyo
jsem
s krrí|em se uči|akouz|it.
o tři hodinypozdějise všudeaned|ruch.Rozczrě|yse'po|u
pop|ďnézwnce.
B|íži|i
selUžby|ino
obzoru.Nepřóte|é!Kró!wo|o|vojskoo vyčorovo|
hrodby,kterémětyměstoolespoňtrochu
ochrónit(bylyjen z pytlůp|nýchhtíny).Nepřóte|ské
vojskodorqzito.Vólko
vypuklo.Vyhróli
jsmeji my.BohuŽel
ožnqjednonďtěstí. Kró|vc vó|cepod|,o|enojehomístonostoupit
|ilosen.Pok
koždýkou!o!,jok zbytkynepřótelského
vojskomizív dó|ce.npok?PokneLy|onic,
zoanonilmi totižbudíko vstóvo|ojsem do ško|y.
\
KorínoFridrichovó
/
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něco děje. Jednouz čásíMalasu taky
Malasu
se
v
úrodném
a
den
krásný
}e
temných mágů aPd. V Malasu
temrréměsto Umbra. Tohle město je město necromantů,
jemoctý Terlinas.Terlinas je
se traduje mnoho, mrroho legend. }ednou z těchto legmd
u iezlrt,a,v lese Umbry. BohuŽel se prozatírr nikomu
bájnýjednoroŽec,káÚáje
taky jednoho ochočiL se
nepoveďo si ho ochďit ledm z hrdinů, který by si ďrtěl
jmenuje Causďus.

Tak se lrydal na cestu
Caussius ie boiovník, něco mezi pďadinem a necromarrtem.
tal9 bude pořebovatpřes'távku
se svým ořegr Kroslinerrr Ale Kroslin nmí nesmrtelný,
číhaiív tesíchUmbry.
a můŽe zemlítpři nebezpečrrýďrnástraháďr, kteréna ně
jako kdyby něiaké
Caussius je připraven, vsttrPuie do b,rárry,ďe něco v ní sýší,
kentaři jsou v lesích ierr na iďe!
hýkání kentaura. Ale rychle se trklidnil ,vŽdy,ťie létoa
zahtédliako prvního:
Causďus vystouPil zkány a povídá iedrromu muŽi, krerélro
je to za itěsiuykřik?, MuŽ zdvořile odpoví: ,,Neďffi,
,Pane,Tosím oás naíE, o
lesy |Jntbry, ale
už* tp fu ta]&teděje asiÚibtl, tušimužiprotiedtávajícelý den
clúapče,
muŽi poděkoval a
nemolau rujít to, @w ta způnbooab.. C-aussius se zamračil,
zahlédl n$akott
pokračoval dál.|JŽdošelrrakorrecměsta Umbry av tomnajedrrou
neŽ to iít prozkorrmat! \IkÍočil
ruinu. ,,Hmftlm,coby to asinotúoW?, Není nic lepšÍho,
ale nebyIo vidět co. C.aussius
do ruiny a zahldl neústtrpnékyklopy, ktďí něco htídari,
azaóttáboiovat
se tedy proměňuje v horrifica (toie stvoření podobné kyklopovi)

zahfuédlTerlinase!Byl
Neskonó, dokud není posledrrÍkyklop mÍtev. Najedrrou
a otevřelmu klec' ale ten
uvězrrěný v nějakékleci Carrssius se proměnil zpětv člověka
ale ztratil ho. Tak mu
utekl. protoŽe se ho strašrrělekl. Caussius ho ďrvíti sledoval
do wého městečka
nezbfialo nic jiného neŽ se wátit do Umbry a portálem zpět
v lokalite Alteraz Valley,
zrranéhoKharanos. Kharanos byl poklidným městďkem
řekl wému otci:,,otče,Terlinasesemi oďačit
v překladu zasněžcruúplóň,Ponávratu
azdauat!V tetntrychlesích
nepwedlo,..,,otec mu na to poúdá : ,,Synu,rcsmíšto taktehre
pravdu,
řekl si Caussius. ,,^/Iáš
Umbryje ještěspoustalcgend!,,Avtom měl svatou pravdu,

I

otče,teďhned se oyd"áma oclačímsi mocné|uX-Rose!,,otec mu na to odpověděl: ,,AIesynu
ne tak zhurta, musíštal<ebrát v úoahu,žcje to moc rubezpečnelX-Roseje 100xsilnějšítuž
Terlinns!,,Caussius na to s veliým
su

odhodláním: ,,Vydúmseilo lesůzpěta přiuedu oónt sem

X-Roseabudu takpntní,kterysi lo ilok,ázalocltočit!,,
A doopravdy se hned vydal do stájía
uftď

zpětdo portálu k Umbře. Zase ten divný křiklVkročil do Umbry a ten křik ho

pořád pronásledoval, jako kdyby mu to bylo souzeno!
ztal se muže, kteréhose ptal jř předtím.,, To tcn křik ještěpořád neustoupil?,M|,Ž
odpověděI: ,,|tký křik, já nic rcslyším,Uyjste mi něcoříkal?Nepamafujise,,,Calssius na
shr

mttŽe zfuals otevřenou Prrsou. Tak se Caussius šelpoďvat do ruiny, kde nďel Terlinase.

bu

Žaanaruina tam nebyla! To je podivné, zamumlal si Caussius. No nic, řekl si Půjdu si
ochďitX.Rose. Vydal se do lesů kde X.Roseovébýlají. Vtom se najednou před nÍm
něco zjevilo. Nějďý stÍn,který u}.azovď na jihovýchod. Caussius se rozhodl ho
pronásledovat. Stín se plavil kupředu pořád ry&teji. Bylo to poďvné!Jak dokáŽete
vywětlit žev jednom dni se jakoby smaŽečasa pak se o$evínějďý stína někam vás
vede? Záhada, ůoťvše.

)C-Rose

!n

Caussius už stín pronásledoval asi hodinu a v tom najednou ten křik začď zesilovat.
Caussius se tak lekl, Že málem spadl z koně. Zahlédlně'aký dům,na kterémvisela
vlajka s nějakým divným znakem, kteý se nedď tozeznat. V tom najednou stín
zntzel.Jako kdyby ho někam chtěl zavésta něcoby mu by1osouzeno. Caussius neváhal

tu,

3

a vstouPil do domu. A co uviděl? Aspoň tisíc X-Rosůiak křičí!Nedalo se to poslouchat!

. lrc

Caussius si roztrhl kapesník a z.acpalsi iím uši,coŽ htuk trochu tlumilo.

..c'

KaŽdý X-Rose by|zavÍenýv nějakéohradě, aleieden z nich byl puštěný.

.3

C.aussius se ho strďně lekl, začď utíkat, kdyŽv tom rniednou na něj X.Rose promluvil.

':J
.ň

tucloď pryč,turuusíšsemě bát,prosímtě potttozntóm!,,
C-awsiusse zakekJ,Že
,,C-aussiusi,
takové stvoření iako je X-Rose umí mluvi! ate odpov édě!:.
,,Budu dělat,a je o mýchsilóch,
jak zn,išméjmirc?, Nemocný, ubohý slabý X.Rose odvětil ,,C-aussiusi,tyjsi
aheoůbec,
Caussius se strďně zalekl! ,,C'o,@, o to má znamenat,ž,jg,,t vywlený? |,á,jó
oyroolenýť,
totttuošemunějak ncrozumím,je to celéoelkáprkotitu, neni to smysl,já jújá jdu pryčť,,,NE!.

rb
:E'
.i

za!ďičel X.Rose na Caussiuse, ,,tuchoďpryč.Moje nířectoo je tumooú odtolo zrádce
:Ei

Iúji|,.,
,Kdo je lúiii?,
,,lttkiji je zrádce, ktcry zradil nnšeruířectao,Poslal ru nás ošeůnyk'letbusludolt) Ward of Pain,
MíIýltochu,toje ?|letbatak silnó, b ty by jsi ji ttcPřežil."
,A vy tohlcvšechnomusítcwt???Tak to tu, tontuď*tttu musímzabrónit!Haelasiyl!,,
zalďičel C.aussirrs a v tom najednou okolo něj začalyšlďrat planreny jako by se z něj stal
ďábel, ale byl to pořád C.arrssius.A v tom (raŽdýX.Rose vstal a začalkřičet,ale bk
pfijemrrě, jako kdyby vám manrinka zpívďa ukolébavku. Caussius si vyndalkapesník z
rršía poslouchal nádherný zvttk, kteý X.Roseové vydávďi. KaždÝ X-Rose strďně moc
poděkovď Carrssiusovi za odvolání kl"tby Shadow Ward of Pain a krát X-Rose mu
nabíď, žesi můŽevybrat jednoho X.Rose, kteý bude s ním a bude ho opatrovatů do
smÍti. C.aussius odpovědě|: ,Vyberu si tohoto,,,|i,'ázalna X-Rose, který stál v řadě asi
jako čtrrtý v pořadí. X.Rose mu odpověděl kÍásným hlasem: ,,Děhtji ti, můjpatu, žesis
zwlil mrc. Ted,jsem taůjochránce.Až do toégnrti! TakžÍsi *dni na hřbeta můžeme
jet
k,ctttkoliochceš!,,C.aussius zdvofile poděkovď a z.epbl se ještěna tu změnu v čase.
,,Byh částítékletby,kteroujsi zlomil, můjpane.,,
,,Taktojsem oelmi rád, dě\euji,X-Rosi,jakbych ti mohlří]Qt?,
můjpane.,,
,,Říbj mi, jak uznášza uhodné,
,,Mohu ti řík,ntZoro?,,

to

lat!

mftjparc?"
.Itstě,to * milíbí,kampolctíme,
.|edemckbránědoAlcteraz VaIIq,"

ril:

-Pročzraunatmn?,
,TQn bydlíma odctltuš]utam byillíši t!,,,
zakIiče|Zoto radostně a rozeběhl se kupředu, skďil do brárry a uffi,al do
.Ífíííááúáá,,,

ích,

Kharanosu.Každý, kdo zďrlédl Causďuse naZorovi, si říkal, to nerrÍmožné,koukejte,
orr si ochočilX.Rose! Sláva Carrssirrsovi!Sláva!!!!!!

í

EI'

KdyŽ Pfiiďi domů, tak Zoro Pěkně pozdravil: ,,Zdrauím,?ane a paní,jó j*m 7.oro.
vybral si mě oóšsytt,abychlo optrwal aždo smrti.,,
otec c.aussiuse áral s otevřenou Prrsou a Pta] se:,,Symu,iúg tiweď]otto
ď]1očit???,,Calsgittsodpovědět ,,Toje tu dloutté
pouíd,óní...,,

J^t*b
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A áli spolu šťastněaŽ do $nrti.
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trrÍ'íÍúříkal ,,Synku,běŽnajit draú lék!,,
Po cestě narazi| na krám. Mastičkář prodával korrzelný lék a dračímaso,ale za
velké orlrttzr-.Bouwen si povzdychl a šel dát. Nďel starou trrrhlu u jesýně. V truhle
byh ňpa jeskyně a na konci byl kouzelný dračílék. Po cestě naraa|na vše$aká
o"u""p"a, ale poslední bylo nejhorší.Tříhlavý pavorrklPavorrk po Bouwenovi prsknul
mu dalšídvě
ied, alá on 9e ubrárril. SnaŽil se ho zabtt,ale kdyŽ mu rrsekl hl,avu, narostly
i't"'y. Bouwen dostal nápad. Usekt hlavu a krk strčil do horkétroPÍamene.DělaI to dál,
ůzabtlpavouka avzal dračíkouzelný lék.
snrrti. Bouwen brďel
Ufikal domů, ale bylo pozdě. Stařičký bylinkář Wúpo
ale sejnak nalil Kokovi do pusy lék.zázrak! Kok byl áv! Bouwen bylÁd, Že Kok dál
hje.
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Země temna
Byl jednou jeden ktulq který sejmenovď Buster Earth Force. Byl velmi ch$rý, nadaný,
nilý a miloval fantasyliteÍaturu.
Jednor1kdyžvenku pršeloa Busterjen leželve wé posteli, se začď v jeho hlavě qvíjet
pňběh.
objevil se v zemi, kde vládla temnota.Najednou spaťil,jak sKeti odvádíkentarrry,jak
Eástičkáři prodávajíkouzelný lékz nďopffio trusu a draěímaso zaveké prnÍzr'.Zailéď
uké vězně, kÍefibyli mučeni,aby prozradili místo,kde přebývá lÍál Dain. Kdyžtlžstráž
odešla osvoboďl je. od nich se doaěděl, kde najde ď<r.ýš
kníle Daina.
Když dorazil k jeskyni' dral. Byla to obrovská jeďqmě, ve kteréáli elfové,trpaslíci,
kentauři, obfi, satyrovéa lidé,ti všichni poskytli králi Dianovi pomoc. Když vstotryil, chytil
bo obr a odnesl ho ke králi' h€rý seděl na mohrrtnémkamennémtrůně.
Dain byl starývousatýmuŽ Jeho rysy všakbyly velmi jemnéa působilqmpatickým
dojmem.@lédl si Bustcra a chraplavýmhlasem se ho zepta1:,'K.do
jsi a co hr pohledáváš?.
Brrsterse představil alysvětlil háli, žemu chce jenom pomoci v bitvě proti jeho bratrovi
Kazjmovi. Král se usmál a pok}'vl na slrůu a pfikázal mq aby pfiveď kentarnaBrornhexe,
irerr. byl učitelemboje.
Bromhex byl skvělým túitelem,učilBrrsterawhat sekeroq bázstoštěpem's;Éílaz lukrra
dalš kousky, kteréby se mu mohli hodit v boji proti nepřátelrim.Kdyžuž byl \r.ýcvikskoro u
k'once,zavola| si kál Bust€ra k sobě a sdělil mr1 žena hoře Treska sídlídra|qktenéboby
nohli pfusvěděitk boji proti Kazimovi.
Buster se tedy qpravil s několika qzbrojenýni mrržina horu Treska přesvědčitdraka
lesrose. Stoupďi vyša výš'kdyžna ně zaútďil velký zl]řfity červenýdrak. Popadtťi mrržea
sbodil je dolů.Buster vytábt z brašnykrokodýlí maso a hodil ho drakovi, přesnějak mu
xra-lil Lrál Dian. TestosErasoucítil a lďěl k němu. ?atímco si pochutrával najeho
rioblíbenějším pokrmq Buster se přiblifuval. Testos se hbitě napřímil a lidsbýmjazykem se
trozsptal:''Co pobledávášv mémHlovstrrí? Kdo tě posílá?..,'Posílámě trnij starýpřítelDian
z ffiá tě o pomoc v boji proti jeho bratovi lGzimovi... Testos ďouho neváhal a soublasil.
-.Žš-. i jemu Kazim ublížil.
\. jeskyni se všicbnipfipravovali na n65qiyu3ící
sťet mezi temnotoua světlem.Rárro za
;s.'jt! kdy ještěvláďo šerose zabájnabitva. Boj bylkrutý,lidé chladnokermě zabíjeliliď,
r:aa:lri střileli na kentaury.Testos chrlil oheň proti jinyrn &akům.Všichni rržslábli, kdyžse
::"ila1r.dr'ou bratrůstfutly.Bojovali tak ďorrho, žese to zdálo jako věčnost.
Mladšía
:ci**=nÝ Kazim náh|ezakopl a spadl. Dian ttačilhrot dýky Kazimovi u kku' kdyžse nríhle
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Jmenujíse Thomas,ThomasCollins. Jednoujsem se ocitl v tajemnémsvětě. Přede
_--.-. se objevil můjzesnulý otec. Ten mi pravil: ,Synu, odnesl jsem tě sem do říše
potřebovatvíc
i"1:::s, abys zachránilzdejšíobwatele před čarodějemKlaurisem,budeš
..=j;en síIu.Pomohouti Neris a [ris, najdešje v usedlostiPackon.Tadyti daruji sovu,

zlatých a meč...Potézmize|v
:....Ž?á
tě dovede co nejkratšícestou tam, kam potřebuješ,tisÍc
jsem se ocitl v usedlostiPackon. Mastičkářitúprodávalilékz dračího
masa
:=.:.l.{ajednou
:a velképen|ze,báby kořenářky zázračnákoření a farmáři mléko,vejcea maso. Lidémi

+.

:.::adíli,kde najduNerise a lrise. Zak|epa|jsemna dveře. Přede Ínnouse objevil silný
\eris a drobný Iris s bÚlemi na nose.Iris byl velmi chytrý a Neris zas odváŽnýbojovník.

také.
".:;:chpes Ren si mě oblÍbila jeho pánÍčkové
potřebnévěci. Tak jsem se rozhodl,Že
DalšÍden jsme plánovalicestu,výdajea dalŠí
= :.a:dupráci. Našeljsem ji u jednohofarmáře. KaŽdý den jsem vyháněl ovce na

:zs:vu,čistilchléw a dával najístdobytku.Nejradšijsem byl ve chlévě,protoŽetam byla
: : :ejčastěji.Kdo to byla Ela? Byla to dcera farmáře, do kteréjsem se zamiloval,ale
-=:.ě. jsem odvahujÍto říct.Takto šlo celý měsíc.To uŽjsem měl dost penéz,zakteré
.:_.

--:i]

je, Že jsem Ele řekl, co k nÍ
nakoupitzbraně,jídlo
a koně.Ale to nejdůleŽitější

: -*":-

-r.i.dal jsem se na cestu, Neris jel vzadu, Iris uprostřed a já vpředu. Jeli jsme dlouho,

.*:.s=e dorazili do té části říšeMauris, kde vládl Klauris. Na hranici nás zastavili svalnatí
Zaša]iútočit.Neris ale rychle zareagoval a oni za pár chvil zemřeli. JenŽe my jsme

:.:

--:.:pÍa nevzpolTrněIijsme si, Že Klauris má mluvícíhohavrana, co hlídá na hranici. A

:

i:' j3;a: chvi] se přede mnou zjevi|Klauris. Zača|ijsmebojovat. Nakonec se Klauris
:
:

-

jeho zlomyslní poddaníse proměnili v mÍrumilovné]idi. JenŽe já a Iris jsme
= .'.Š:chni
::-.ě:.:. Jedíně ]ékz dračíhomasa nás mohl zachránit, jenomŽe my jsme měli jen

.:::-. - .

a :ai jse::.lho dal Irisovi. Já jsem zemře|, Ale v opravdovém Životě jsem by] Živ.
.<=:-.Se \'nenocnici. Nejprve jsem si myslil, Že se mi to zdáIo,jenomŽe na své
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Byljednou jeden chlapec a ten se jmenovď Petr. Jednou kdý usnul, se mu
zdálpríšerný sen. Byli tam obři, príšery a mrroho dďších. Petr se vzbudí ařel<ne:,,Jé.
To byl straŠný sen" jdu uen na vzduc|t."
,Ahaj tatL' ,Ahoi sAnu'jok ses ugspal?"
,MěI jsem straŠný sen., ,No to mó něledg kažlÚ, n,eboj se!,,
Petrovi se vŠak celý den honil hlavou ten strašný sen.
Byl večer a Petr šel spát.Usnul a zase ten sen',,Aďt,Petře, pomoc!,,
je tami drak?Así se něo opraudu děje..
Pětr se rzbudil a řekl sí:,,Což,e7To
Jednou si šelna loukrr odpoč{nout, ale zrričeho nic se tam objevil slďítek aÍekl:,,Pďe,
pojď, mzsíš zac|trdnit suět!,.Petr se vyděsil. ,,fujď, PeiŤe!,,Petr nevěděl, kdo to je,ale
-toivz
ho pořád otravovď, tď< šel. Dostali se do úplně jiného světa a první, co spatřil,
byia lrrášná dívka. ,,Kdo jsí?" , Jsem Lucie a porruzal ti znctwdnít suěljo?Tak |.nnetrt!,
si<ritet dal Petrovi meč a Lucii dal luk a šípn slétli se k nim i bohové hor a řek a řekli:
,Pďře,aŽ budeš bojouat, musíš uyjmout &mé srrce z dra|ca..
7a,c\tvfu přišli mastiěkáři a prodávali kouzelný lék. , Vem si |antzclný lék,.nabádali
Petra aantizr'lr.
Š}ia šli, prošli sedmero horami, sedmero řelrami a dostali se do temrrých míst,
lrterýn vtáď černý drak. Petr zaěď bojovat, Lucie taky, hnali se na ně i slďeti a velící
hadi...
A bylo po boji. Všechny zabili. Přiléu tedy drak a řekl: ,,Taktg jsite,L Petr atvoje
Írollca
Lucie, m,ě nedostanete.Až vás porazím, takti svym me&n Uuima srde.'' PetÍ a
Lucie se ale nevzdďi a bojovali. ,,Kde ses tok nauěit bojovat?,. ptala se Petra Lucie.
V tomto okanžikrr všď< drat< svým drápem bodnul Petra přímo do srdce. Lucie plakala,
ale nét Drak se připravil s ní taky skoncovat, chtěl pustit zn své odporné tlamy
vtš a, kdyŽ trut dáš púIlo,tsvé|w srde, tak
oheň.Lucie ho ďe zastavila ařekla:,,Drahl,
ti ddm moře zlata. " Drak měl zlato totjž moc rád a po všech ho ďrtěl akdý dostď
takovouhle nabídkrr, tak řekl arro. Dal mu půlkrr svého srdce a Petr byl zase áv.
Probuď se, vyskočí na koně a velí: ,,Všichni 1nleá'dte lesy a přinesete |eameng a
zotročítelidi!" Lucíe by1a bez sebe ahďi6':,,Pďre, neďl,totto, to se neděldl "fuuřete jí do
v&ení. rÉl však Petrův rozL<az.Drak byl rád, Že je Pets tďcový a dokonce z něj chtěl
udělat vládce.Všichni dřeli a stavěli noqý hrad.Ten, kdo neposlectrl Petra, byl mrtev.
Jednou, kdý Petr spď, běŽela Lucie potichu k němu a píchla ho do nrlšy, aby nic
necítíl. Potom bo ítzla noŽem,kde bylo srdce a rr5ljmula dé draěí a najednou...
Kde se vzal, trr se vzal skřítek a Lucii dal Petrovo pravé srdce.Lucie nakapala kouzelreý
lék na srdce a dďa mu ho ZPáky. Petr se probudil a iek7:,,Lucie, @ se to děje?" ,Pojď,
musíš naptauit, u si z1rusobil.n Petr vše z1énapravil a vydali 3e A drakem. ProtoŽe to
nečekď, Petr ho rychle svým mečem boď do srdce a drak paď k r,emi a uŽ se
neprobudil. Petr vyjmul cerné srdce a dalho do ohně, aby veškeré zlo.bylo áraceno.
svét3e zase voLrý az.achráněnýt Petr dostď na památku dračí &áp, ďe nechtěl ho,
protóŽe mu připomínaJ zlo, které napáchď. Ale Lucie měla u sebe lak a natřela ho na
iiŽo.'o. Petrovi se teď zddko, Že uŽje to lepší a že mu bude pňpomínat záchrarlu světa.
Tak se wátíl spolu s Lucií zpět domů a byli štastní aŽ do smrti. .*-
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BezzrubýPepa
.

Smrtonošďoubý Pepakradl |izátl<avcukrrínrě.
Pořád jedl a jedl sladké,ažmu nezbyljediný
arb. Dlotůo hledď zubďe, protožechtěl sarrroďejmězrrbynátrradní- protézu.KdyŽ'*
poradil jednonohý bjza' kde je zubď, tak k němu hned rycble upďovď. Řekl mu: ,,Máte
pvosim jenu pvotean?"
Z:ubpIďpověděl: ,,Ne, nemáme.Poslednísi koupila šilhaváBětka* Tak si zaběhl
k mastičldřům.Timu nabídlipouze mastna zadek. Ale smrtonošPepa neváhal a koupil si ji.
72časse SmrtonošdlorrhýPepa rydal btedatjinou protézu.Přitomho ale utesl zly drak, který
byl vlastně malý a hodný.Večerse podďilo Pepovi uniknout.Drakho ale zatltédlá rychle najednu hodinrr'pak se mu ale podařilo draka zkosit. Stvůrase
Pepu zaútočil.Bojoval statečně
pomalu nedalr4 ale Pepa neváhal a rrrazil mu mečdo krku. Drak zemře|zaL,7 vteřiny.Pepa
mu pobledl do tváře a zakřičel:,Jupííí!!!..
Pepasi rozdělď oheňa opekl si drďí maso.To potom prodal za16,50 Kč mastičkářům
a
poknčoval v bledarríprotézy.Ale narazil na doktora Vesclého,který ho prohlédla zjistil, Že
má Pcpa tuze ošklivounemoc ve walech, na kterou exisnrje porrzejedenjediný lék,který
n4idc na webovéstráncelebtasvaly,cz, alePepa neměl nic jiného nežkazy.
Tak hledal a hledal ažnďel čaroděje
Frantg kteý mu ho dal za3,50 Kč.Pepaho v5pil a
ďa|y mu růstsvďy, hned drúý den tedy šelza Frarrtor1aby mu dal něco pioti rustu svalů.
Dostal ho a v5pil.
Dnůý den Pepa seděl celý den na gauči,čekala čekal.Šelk lékaři a ten mu řekl: ,,Jemi to
stašDě[íto,ale jste zdÍalÚ|,,Pepa začď tancovatradostíplorržáks doktorem.
o rok později dostal Pepa práci a oŽenil se s krásnou Želvou
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