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V dračích
Právě otevíráte sborníček fantasy příb.ěhů,

které stvořili Žáci pátych ročníků. A kde mají
všechny příběhy svůj počátek? V hodinách slohu a
literární výchovy - po četbě mnoha krásných
příběhů jsme se rozhodli sepsat nějaké sami.

Děi nijak omezen nebyl, jen se v něm musel
objevit ktíčový motiv věta lvIastičleóři prodnaají
dračí maso za aelké putíze. K těmto úchvabrým
příběhům zkouzelných světů by|y přidárry i
recepty z dtačího masa abyste si mohli nějakou
dobrotu připravit i sami @

Iak si malí literáti poradili s nelehkým úkolem,
posuďte už sami...

Příjemné čtení!

' rchspfrre
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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.

m
}menoval se Šimon, ale lidé mu říkali Šim. uz od čýř let žiI u starého rybáře.
Jednou, kdyŽ šel na lov do lesa, spatřil konečně zajice. NamÍřil na něj lukem a

vysffelil. Rozprosřelo se jen ticho, Šim nic neslyšel, měl tedy šanci, že konečně něco
chytne, ďe neulovil opět nic. Najednou se totiž před ním objevila jakási tajemná
btána. Chvfli váhal, jestli vejde nebo ne a nakonec se rozhoď, že nikam nepůjde.
KdyŽ se ďe otáčel, aby odešel, tak ho nějaká ruka brány sťrčila jakoby někdo chtěl,
aby tam vešel. KdyŽ se dotkl br:fuy,tak zaznél- zvuk, nějaký křik nebo něco takového,
tlŽto někdy slyšel, ale nemotú si vzpomenout kdy a kde. Poté na vteřinu oslepl a
zvuk zaznél znovu, jen mnohem hlasitěji. To ho přinutilo zbrány vyjít.

ocitl se lur nějaké Poušo rozhléď se, vyděsil a vydal se túedat Pomoc. 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!"

,,Kdo jste? Kile to j*m?" vyzvldalchlapec.
Muž sundavá svoji mohutnou helmu a odpovídá: ,,|á jsem Chirin anacÍtázíš se na
poušti osudu.,, Podď Šimovi ruku a Ťeir.J: ,,Pohtd chceš poznat tento spět, sedni si za mne
nahřbet méTu mocnéIto Chixina." Šim podal Chirinovi ruku a naseď na drsný t*bet
iétajícího stvoření. chixin velmi rychle vzlétla neuvěřiteLrou rychJostí vyrazil na
severozápad.
Po deseti minutách letu přiletěli k nějakému domu, ze kterého tekly proudy
křišťálově čisté vody. Před domem byly vystavěny veliké ohrady a v nich se
proháněli další chixinové.
,,Víteja našem sídle, sídle chixinů',,Vešli dovnitř a tam byly ohromné místnosti a
v kaŽdéjiné dechberoucí věci. Nasled.ovďa mísťnost 

'l,uiiky* 
stolem. Chirin řekl:

,,Dáš si čaj?,, A Šim slušně odpovědě|: ,,Ano, dam, děl<uji,,, Kďyžbyl nápoj hotový
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chlapec si srknul a zeptal se, co to Pije. ,Čaj ze soufovskýchkořenů,,, odpovědělchirin.
KdyŽ se občerstvilt,vyzvalho Chirin, aby se šli poroz}úédnout po okolí.
,,Nejdřía tě předstrcím kráIwi Faemondovi Iv, Alé bohužcl na chirituďt mťtžBš látat jen
pokud jsi je|a olastnílcem tubo polaú jsi o ohrožení. Tak ti p,ůjčím gryplotu.,,
,,A co nebo kdo je gryphon?"
,,Pojď a uvidíš,,, vyzval ho Chirin a třikrát klept svým mďem narianA místa ve
skále. objevily se karrerrrré schody, které veďy hluboko do podzerrrí. Vydati se do
temných tůubin...
Najednou se ocitli v místnosti, kde byly nějaké kouzetné ohrady a v nich zvláštnÍ
sťvoření, něco jako bflÍ orli se lvím ocasem, ďe roztrodně byli překrásní. chirin znovu
vytasil mď a Éikrát s rúm znovu klepnul do zď a jedna z ohrad se o,tevřela.
,,P,ůjčím ti toltob twra, itokud si tuocločíš ttěco svéla,,, oznámilchid't.

,,A hky ti ilóm nějaké penín 7o začitck tak 700 Fg.* Teď navdni tu grypltotu.,,
,,Tak ió to zhtsím!,, Nejdřív se pomalu přibližoval akdyŽbyl přesv&čm, že mu
gryphonnic neudělá, tak se pokusil nasedrrout. Poveďo se! Šim ďelcával, Žeto bude
mnohem sloátějšÍ, že jakmile se ho dotkne, Že bude hned strďně divoký, ďe ono se
nic nestalo. Do deseti minutvyletěli.
Přistáli hladce Přd velikým hradem, ze kterého vyšli čťyři rytfti a řekli: ,,Král
Faemondlv. vás už o&lCóOáí,, a odvedli ho do tuadu. Vešel do mísůnosti, která byla
ještě tak řikrát větší než ťy v sÍďe Chirinrů a rra konci té místnosti byl obří trůn, kde
seděl shrbený stařec.
,,!á j*m krát Faenonit IV, Musíš e zaPsat d, t*w těch rumčí!,, Faertond podal Šimovi
brko a kdyŽsi ho Sim bral, tak si všimlněčeho na králově pravé pah, zaostřilna to
svůj zrak a z1isÉI,.Žeje to úplně stejný anak,jako má rn své ruce i orr. Vzal si brko a
napsal do kni}ry sMoN a,řekl: ,,Soé příjmení ttcznám!,,oďožil Pero akrál pravil:
,,Dobrá, tak tcity oítei, ŠimotulNyní m,ůžeí oilejít!,,

Zádumčiví ryfiřiiej doprovodili ven. Šimnaseď na svého g4phorn a letěl
Pryč.Běhemcesty zahlédlměsto, před kterýrm se vypínaly ůi ohromrré sochy. Přistál
tedy a poroztúéď se.Všude byly samé krásné domy. Zepta|se starého pána, ktery sel
okolo, co to je za mÍsto.
,,o skizn ýa gar,batugamabanagana.,, Šim rekl: ,,Czechplease,, a stařec pokračovď:
,,Pardon, mohl j*m poznat, že rcjsi odtud a žc naši řeč neznáš. |si ae Městě chráněném
titány!,,Šim si mezitím prohlížel stánky a obchůdky. Prodávďi tu zbraně, knihy,
roztodivná jídla a ještě divnější nápoje, dokonce viděl mastičkáře, jak prodávají dračí
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Elaso za vďké Penize, Na to ale Šim neměl, a tak si koupil jen jídlo a pifr,naseď na
gryphona a letěl dá1...

Iftěl už ďouhou chvíli, než spatřil les a v něm nějaký další vchod do
podzemí. Ten vchod vypadal dost strďidelně a tak pokračoval dál.Zah1éď taky
Poušť osudu a také.nějaký starý rczpad7ý chrám, vjtrroz okolí by\y rozházené samé
lebky a dďší děsuplrré věci. Pokračovď aždo síďa Óhi'i''ů, pred tterym si ještě
všimnul nějakého ponurého šeďvďro města zakryteho skleriěnou pot"otouti.

Když doruzt|na místo, všichni Clririnové mu darovali nějakbu věc. C'lririn mu
dalmď a šfit, dďší chirin - Firsen mu dď Pergamen a řekl: ,,Přáčti si ho ď další
den.,, Další člen Firen ukovď přímo pro Šima k'á"''o'' červenou zbrý,jakou předtím
oMivoval na Chirinovi.
Další den, hned po rozbřesku, zača!Šim nedockavě číst prastarý Pergamen:

,,]si uroztný čI,, ?T"ů ! W ^ůi w. Myž *s dotkl brtíny a zaslechl křik, nemohl ts
zlavit p|!ucW. ;*, 11i.t,1už ttěkdy 2|yšel. Ten křik byl křik Toěmattcy, l<dyž umírala,
Cinilerellinin křik. Míš na oelké uěď Toe ryraé příjmení je Moranjako moje a Toé mattcy,

KróI FaemondIV.,,

Nemotú věfit svým ďím. Tušil sice, že není jako ostatní, ďe tolúe? A co ho fu asi ještě
če|<á zapřekvapef| A jakých velkých věcí by mohl být schopen chlapec, kterého
vychoval starý rybáŤ?

Yytazilihned za Freezemn který ho k sobě povolal. Freeze opět zaklePď na
z1ďa obj9vily se q||d nimi schody, které je zaveďy k ořuadě s ohrbmným chixinern.
,,Ten je hnii,'pravil Freeze.

,,TakiáIn tedy zllls'ím,,, zajánlšim. ,,Musíš mu dlít rcjprue rulal na čelo, ihtud
wzná, jestli jsi jelo vlastníleem či níIali!,, Chlapec se přibliŽoval ke zvÍřeti velmi
pomalu, ale když mu přiložil ďaň na hebkéče|o, tak chixin jen přátelsky zavrčel.
,,|e fuůj!Nagdni aproleť se!,, ,y*"Lho Freeze. Šim opatrrrě naseat a roáetěl se. Věděl,
že chixin je hodně 

'.{rý '" 
hbitý a tak se letěl poďvat k oné tajemné bráně do

podzemÍ,kterou 
"uhtq 1lese. KdyŽse do lesa ale dostal, námoht vsfup do země

nikde nalézt. Na místě, kde s.i myslel, že bránu viděl, tak byl Pouzepodivny muž, jak
se napřďroval nožem na jiného muže. Rychle slétl dolů, '1.ytu'il svů1^mer a zača1
bránit druhého muže. Nakonec mu Šim usekl mďem hhíu. KdyŽói put. mrťvolu
P1orúédl pozorněji, zděšeně vylďikl ,,Panebože, to je nmbie!,, zaěIvaiený muž ale
odvětil: ,,Ne, to je jeden z rcmrhýďt.NěWy někotv napadnou, ale nestáaá seio často, A
naaíc,Idyž * to stane, tak olumžitě přiléfiwt chirinwi apomůžou nám,,,vysvětlil muŽ,
ještě poděkova7zazác|.t.anu a odďel.. Teprve poté zahléat Šim oneníchod. Po
krátkém zaváhán1se odhoďď vstoupit dovniř. ocitlse v nějaké jeskyni. Najednou
se všude rczzáÍity pochodně a Šim zahIéď koutkem oka nejaky o.*,l* míz1za
zatáčkou. Pustil se zaním, ale záhy se ocitl ve slepé uličce. Ťo jworeni bylo obrovské.
KdyŽ se otďilo, Šim se strďně I"H.?příŤery hruza úplně sálala. Řekt si: ,,To musíbýt
samotný Satan!,, Nemýlil se. Satan bohužel vycítil, že v chodbě zaním někdo
přemýšlí. otočil se, uviděl Šima a napřáhl 

'é 
p.o svůj obří meč. Šim neskutečně

rychle uskočil a sekl. sata11 do nohy a Pak něŘolikráí do rúu,,y..Satan nestači1
zateagovat, s posledním jeho dechem začinázakleté město ztácetskleněnou
poiokouli, údo1í smrti se odtrhává od světa. Lidé se radují, ale to není vše...Satan se
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náhle vzchopil, zraňuje Šima do zad. ostrá bolest zaséůtlachlapcovy smysly, ale
rnštěstí posledď vymrštěnÍ příšery zároveň rradobro ukončilo její život...

Kdyžse vyčerpany Šim vrátil do města chirinů, všichni mu sborovépÍikázah,
aby co nejrychleji letěl do tuadu krále Faemonda IV. Naseď na svého chixina a
upaloval zpět ke svému nově nabytému otci. KdyŽ vstoupil do hradu, král rta nějjiž
čekal a řekl mu svým hlubokým hlasem: ,,Tímto Tu můj sryu, uilěluji wůj trůn a soou
larunu a předavóm tilcralnóní nad cel,ým Azzirot|um, protože jsi jela próooplatn,ým
dědiem!;, Šim prrya tento zÁvazeka korral dobró po celb rrásleduiícÍ
století...

ilustrovrl sív'r wtor



Draěí srdce po ěeskrr
Srrrovlny: l' ks dračího srdce, 1 ks dračí šupiny, 1 ks masox, 1 kostkrr

L másla, pul kila dračího slizrr, cibuli

JaL vaříme? osmaŽíme cibuli na oleji. Přidáme jednu dračí šupinu.

Necháme ro4pustit a přidáme dračí sliz. Wrodíme do kotle dračí srdce a

necháme vďit jeden růerský rok. Pď< vhodíme máslo a masox a podáváme

s koblihou. Dobrou chuťl @ ýlerct l/r bo,í

&

6
6

l(oBulU
sKLE^tidYA

|ď ' ,

@
@

Dračí Játra na PePřl a chtllt
Pffsady: 2x draéi vejce, 5x dračí játra, 5o špetek soli, 2 kg pepře, odřezlry

z EaŽ|<y a 6555437 kg chilli papriček

Postup: Vezmeme si dračí vejce, 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
^upa tr /aya
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Mágové proti démonům

Kdysi dávno žila skupirrka odvážných mágů, kteří bojovďi proti
démonům. Jeden z mágťa se jmenovď Lusian. Lusian byl velký nrág.
Poslední pad|ý démon byl ďe velice silný a Lusiana zabtl.Lord Magič(eho
učitel)koupil ďe d,uhÝ,zato účinný lék. LusianvŽdy říkď: ,,Mastičl<áři
prodiaají lauzelný Iék z dračího masa za oelké peníze.,, 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 nejlepší a nejdrsnější kletby a kouzla, rtakonec museli i Živhy
promíchat s kouzly, povím vám, byla to těŽká válka, ďe Lusiarr a Magič
vTt'ráli, protoŽe bojovďi srdcem. Nejhorší démon v dějirrách byt tedy
poraŽen a všichni měli opět svobodu a vŽse nemuseli bát wycházet ze svých
příbytků.

Gábina Spurná
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JíNA ffilsE
Jednoho dne jsan si pso|o Úkol.Už jsem ho skoro měto, když v tom jsem zovóhoto nod

výs|edken aprotoŽej1m terr úkol psolo veěcr,tok jsem chvÍti koukolo no ivů.; |o|endóř s
obrrízky krós nďí země a pok jsem usnu|o.Tok io zočo|o.
ocit|o jsem se před nďím domem, kde rostou dvo smrčky, sice je jedatvětší o druhý nerrší,
ole to kouze|nému světu nevodi|o o fiořil mi mczi nimi obrovskou duhovou brtínu. skoro
}rko ve Wězdých vólkdch.To se přede mnou otcvřeto o objevi|i se v ní dvo kentourové,
tĚjoký lvor, co mě| hlovu joko pes o tě|o člověka o dvo ještěři no koních. KoÉdÝ mě| své
jmém o proto se mi |$Ěq nejdřív předstovil. První kerrtour by| Korok, druhý kerrtour byl
lfusan. tcn psoč|ověk se jmerrovo! Andor,vÍc zc|errější jďtěr se jmanovol Klokok o merrší
Bokok, by|i to totiž brotři, to mi řek|i toky. K|okokův kůň se jmerrcvo! Sovo o Bokokův kůň se
jmcrrvol 5o9or. Když jsem se z těch všech jman trochu vzpomotovolq, vzoli mě dovnitř.
Chví|ijsme š|i |esní cestou o Pok jsem spotři|o město, do kterého jsme směřovo|i. Jmerrovo|o
se Kobylinkov.

Když jsme tom přišli, všude by|y dročí h|cy o protožc mi to přišto divné,tok jsem se
zcptolo, kde se tom vzoly.liqsen mi zdvoři|e odpovědě|, Ževeskaldch nod městem jsou droci
o protože jsou přemnoŽqlí, chodíjc pď kauÝ měsíc otespň tří zóít. rt{ostičMři pok
prodrívqjí dročí moso joko nejlepší !ék proti ÁÉoposcrrdíj1í1ě, což je skterózq, chřip|o. spríto
o orgím v jednom. Pok jsme šli m hroý, qbych sc semómito s kró|em Entokorgodkemenem
čtvrfým. Terr byl všok ve|íce smutný. Řekl mi wé jméno, s|uhům rc}<azo|,oby mi ukózo|í mou
kommfu o odďe| do své komnoty. Cestou mu rrěco qy,pod|o. Bylo to koujehó hů|ko! Sebrqto
lsem ji o odďlq j^sem !9 wé kommty.Komnoto by|o modře vytopetovoró. i{use|o jsem zo
kní|ern |ryů|i té h8lce. Přiš|o jseqk jeho komnotě, zoťukato o čeko|o jsem. Po chvíti kró|
přišel o ptol se mě, co ptřebuji.Řektq jsem mu o hů|ce o on mě p."ň aal.

lr1ě|ve své kornnqtě rilaéterče,ktcréutczovoty jokobynepřóte|e. Kró| ří|o|, Ž.pÚ
rrrrí tokovou hůlku ve městě |<oůdý. Jó ji dosto|o tolcy o 

'po|u 
s krrí|em jsem se uči|a kouz|it.

o tři hodiny později se všude aned| ruch. Rozczrě|y se pop|ďnézwnce. B|íži|i selUž by|i no
obzoru. Nepřóte|é! Kró!wo|o| vojsko o vyčorovo| hrodby, kteréměty město olespoň trochu
ochrónit (byly jen z pytlů p|ných htíny).Nepřóte|ské vojsko dorqzito.Vólko vypuklo.Vyhróli
jsme ji my.BohuŽel ož nq jedno nďtěstí. Kró| vc vó|ce pod|, o|e no jeho místo nostoupit
|ilosen.Pok koždý kou!o!, jok zbytky nepřótelského vojsko mizí v dó|ce.n pok? Pok neLy|o nic,
zoanonil mi totiž budík o vstóvo|o jsem do ško|y. \

{to

Koríno

/

Fridrichovó
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&
}e krásný den a v úrodném Malasu se něco děje. Jednouz čásíMalasu je taky

temrré město Umbra. Tohle město je město necromantů, temných mágů aPd. V Malasu

se traduje mnoho, mrroho legend. }ednou z těchto legmd jemoctý Terlinas. Terlinas je

bájnýjednoroŽec ,káÚáje u iezlrt,a,v lese Umbry. BohuŽel se prozatírr nikomu

nepoveďo si ho ochďit ledm z hrdinů, který by si ďrtěl taky jednoho ochočiL se

jmenuje Causďus.

Caussius ie boiovník, něco mezi pďadinem a necromarrtem. Tak se lrydal na cestu

se svým ořegr Kroslinerrr Ale Kroslin nmí nesmrtelný, tal9 bude pořebovatpřes'távku

a můŽe zemlítpři nebezpečrrýďr nástraháďr, které na ně číhaií v tesích Umbry.

Caussius je připraven, vsttrPuie do b,rárry, ďe něco v ní sýší, jako kdyby něiaké

hýkání kentaura. Ale rychle se trklidnil ,vŽdy,ťie léto a kentaři jsou v lesích ierr na iďe!

Causďus vystouPil zkány a povídá iedrromu muŽi, krerélro zahtédl iako prvního:

,Pane,Tosím oás naíE, o je to za itěsiuy křik?, MuŽ zdvořile odpoví: ,,Neďffi,

clúapče, už * tp fu ta]&te děje asi Úibtl, tuši muži protiedtávají celý den lesy |Jntbry, ale

nemolau rujít to, @w ta způnbooab.. C-aussius se zamračil, muŽi poděkoval a

pokračoval dál.|JŽdošelrrakorrec města Umbry av tomnajedrrou zahlédl n$akott

ruinu. ,,Hmftlm, coby to asinotúoW?, Není nic lepšÍho, neŽ to iít prozkorrmat! \IkÍočil

do ruiny a zahldl neústtrpné kyklopy, ktďí něco htídari, ale nebyIo vidět co. C.aussius

se tedy proměňuje v horrifica (toie stvoření podobné kyklopovi) azaóttáboiovat

Neskonó, dokud není posledrrÍ kyklop mÍtev. Najedrrou zahfuédlTerlinase! Byl

uvězrrěný v nějaké kleci Carrssius se proměnil zpětv člověka a otevřelmu klec' ale ten

utekl. protoŽe se ho strašrrě lekl. Caussius ho ďrvíti sledoval ale ztratil ho. Tak mu

nezbfialo nic jiného neŽ se wátit do Umbry a portálem zpět do wého městečka

zrraného Kharanos. Kharanos byl poklidným městďkem v lokalite Alteraz Valley,

v překladu zasněžcruúplóň,Ponávratu řekl wému otci: ,,otče, Terlinase se mi oďačit

nepwedlo,..,, otec mu na to poúdá : ,,Synu, rcsmíš to taktehre azdauat! V tetntrychlesích

Umbry je ještě spoustalcgend!,,Av tom měl svatou pravdu, řekl si Caussius. ,,^/Iáš pravdu,

I
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otče, teďhned se oyd"ám a oclačím si mocné|u X-Rose!,, otec mu na to odpověděl: ,,AIe synu

ne tak zhurta, musíš tal<e brát v úoahu, žc je to moc rubezpečnel X-Rose je 100x silnější tuž

Terlinns!,, Caussius na to s veliým odhodláním: ,,Vydúm se ilo lesů zpět a přiuedu oónt sem

su X-Rose abudu tak pntní, ktery si lo ilok,ázal ocltočit!,, A doopravdy se hned vydal do stájí a

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, kterého se ptal jř předtím. ,, To tcn křik ještě pořád neustoupil?,M|,Ž

odpověděI: ,,|tký křik, já nic rcslyším, Uy jste mi něco říkal? Nepamafuji se,,, Calssius na

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

Žaanaruina tam nebyla! To je podivné, zamumlal si Caussius. No nic, řekl si Půjdu si

ochďitX.Rose. Vydal se do lesů kde X.Roseové býlají. 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 že v jednom dni se jakoby smaŽe čas a pak se o$evínějďý stín a někam vás

vede? Záhada, ůoťvše.

)C-Rose

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 kterém visela
vlajka s nějakým divným znakem, kteý se nedď tozeznat. V tom najednou stín
zntzel.Jako kdyby ho někam chtěl zavést a něcoby mu by1o souzeno. Caussius neváhal

!n

tu,
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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 nějaké ohradě, aleieden z nich byl puštěný. .3

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

,,C-aussiusi, tucloď pryč, turuusíš se mě bát, prosím tě potttoz ntóm!,, C-awsius se zakekJ, Že . ň

takové stvoření iako je X-Rose umí mluvi! ate odpov édě!:. ,,Budu dělat, a je o mých silóch, rb

ahe oůbec, jak zn,išmé jmirc?, Nemocný, ubohý slabý X.Rose odvětil ,,C-aussiusi,ty jsi :E'

oyroolenýť, Caussius se strďně zalekl! ,,C'o, @, o to má znamenat, ž, jg,,t vywlený? |,á, jó

totttu ošemu nějak ncrozumím, je to celé oelká prkotitu, neni to smysl, já jú já jdu pryčť, ,,NE!. 
. i

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

Iúji|,., 
:Ei

,Kdo je lúiii?,

,,lttkiji je zrádce, ktcry zradil nnše ruířectao, Poslal ru nás ošeůny k'letbu sludolt) Ward of Pain,

MíIý ltochu, to je ?|letba tak silnó, b ty by jsi ji ttcPřežil."

,A vy tohlc všechno musítc wt???Tak to tu, tontu ď*tttu musím zabrónit! Haelasiyl!,,

zalďičel C.aussirrs a v tom najednou okolo něj začaly šlďrat planreny jako by se z něj stal

ďábel, ale byl to pořád C.arrssius. A v tom (raŽdý X.Rose vstal a začalkřičet, ale bk

pfijemrrě, jako kdyby vám manrinka zpívďa ukolébavku. Caussius si vyndalkapesník z

rrší a 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, že si můŽe vybrat 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, můj patu, že sis

zwlil mrc. Ted, jsem taůj ochránce. Až do toé gnrti! TakžÍ si *dni na hřbet a můžeme jet

k,ctttkolio chceš!,, C.aussius zdvofile poděkovď a z.epbl se ještě na tu změnu v čase.

,,Byh částí té kletby, kterou jsi zlomil, můj pane.,,

,,Tak to jsem oelmi rád, dě\euji, X-Rosi, jakbych ti mohl ří]Qt?,

,,Říbj mi, jak uznáš za uhodné, můj pane.,,

,,Mohu ti řík,nt Zoro?,,

to
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.Itstě, to * milíbí,kampolctíme, mftjparc?"

.|edemckbráně do Alcteraz VaIIq,"

-Proč zraunatmn?,

,TQn bydlím a odc tltuš]u tam byillíš i t!,,,

.Ífíííááúáá,,, zakIiče|Zoto radostně a rozeběhl se kupředu, skďil do brárry a uffi,al do

Kharanosu.Každý, kdo zďrlédl Causďuse naZorovi, si říkal, to nerrÍ možné, koukejte,

orr si ochočil X.Rose! Sláva Carrssirrsovi! Sláva!!!!!!

KdyŽ Pfiiďi domů, tak Zoro Pěkně pozdravil: ,,Zdrauím, ?ane a paní, jó j*m 7.oro.

vybral si mě oóš sytt, abychlo optrwal až do smrti.,,

otec c.aussiuse áral s otevřenou Prrsou a Pta] se: ,,Symu, iúg tiweď]otto

ď]1očit???,,Calsgitts odpovědět ,,To je tu dloutté pouíd,óní...,,

A áli spolu šťastně aŽ do $nrti. J^t*b
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s*
t'

í

EI'

,in.

at

/14



-t!

:t

trrÍ'íÍú říkal ,,Synku,běŽnajit draú lék!,,
Po cestě narazi| na krám. Mastičkář prodával korrzelný lék a dračí maso,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 dračí lék. Po cestě naraa|na vše$aká
o"u""p"a, ale poslední bylo nejhorší. Tříhlavý pavorrklPavorrk po Bouwenovi prsknul

ied, alá on 9e ubrárril. SnaŽil se ho zabtt,ale kdyŽ mu rrsekl hl,avu, narostly mu další dvě

i't"'y. Bouwen dostal nápad. Usekt hlavu a krk strčil do horkétro PÍamene. DělaI to dál,

ůzabtlpavouka avzal dračí kouzelný lék.
Ufikal domů, ale bylo pozdě. Stařičký bylinkář Wúpo snrrti. Bouwen brďel

ale sejnak nalil Kokovi do pusy lék.zázrak! Kok byl áv! Bouwen bylÁd, Že Kok dál
hje.

napsal:Michal Belo
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Země temna

Byl jednou jeden ktulq který se jmenovď Buster Earth Force. Byl velmi ch$rý, nadaný,
nilý a miloval fantasy liteÍaturu.

Jednor1 když venku pršelo a Buster jen ležel ve wé posteli, se začď v jeho hlavě qvíjet
pňběh.

objevil se v zemi, kde vládla temnota. Najednou spaťil, jak sKeti odvádí kentarrry, jak
Eástičkáři prodávají kouzelný lék z nďopffio trusu a draěí maso zaveké prnÍzr'. Zailéď
uké vězně, kÍefi byli mučeni, aby prozradili místo, kde přebývá lÍál Dain. Kdyžtlž stráž
odešla osvoboďl je. od nich se doaěděl, kde najde ď<r.ýš kníle Daina.

Když dorazil k jeskyni' dral. Byla to obrovská jeďqmě, ve které áli elfové, trpaslíci,
kentauři, obfi, satyrové a lidé, ti všichni poskytli králi Dianovi pomoc. Když vstotryil, chytil
bo obr a odnesl ho ke králi' h€rý seděl na mohrrtném kamenném trůně.

Dain byl starý vousatý muŽ Jeho rysy však byly velmi jemné a působil qmpatickým
dojmem.@lédl si Bustcra a chraplavým hlasem se ho zepta1:,'K.do jsi a co hr pohledáváš?.
Brrster se představil alysvětlil háli, že mu chce jenom pomoci v bitvě proti jeho bratrovi
Kazjmovi. Král se usmál a pok}'vl na slrůu a pfikázal mq aby pfiveď kentarna Brornhexe,
irerr. byl učitelem boje.

Bromhex byl skvělým túitelem, učil Brrstera what sekeroq bázstoštěpem' s;Éíla z lukrr a
dalš kousky, které by se mu mohli hodit v boji proti nepřátelrim.Kdyžuž byl \r.ýcvik skoro u
k'once, zavola| si kál Bust€ra k sobě a sdělil mr1 že na hoře Treska sídlí dra|q ktenébo by
nohli pfusvěděit k boji proti Kazimovi.

Buster se tedy qpravil s několika qzbrojenýni mrrži na horu Treska přesvědčit draka
lesrose. Stoupďi vyš a výš' když na ně zaútďil velký zl]řfity červený drak. Popadt ťi mrrže a
sbodil je dolů. Buster vytábt z brašny krokodýlí maso a hodil ho drakovi, přesně jak mu
xra-lil Lrál Dian. Testos Eraso ucítil a lďěl k němu. ?atímco si pochutrával na jeho
rioblíbenějším pokrmq Buster se přiblifuval. Testos se hbitě napřímil a lidsbým jazykem se
tro zsptal:''Co pobledáváš v mém Hlovstrrí? Kdo tě posílá?.. ,'Posílá mě trnij starý přítel Dian
z ffiá tě o pomoc v boji proti jeho bratovi lGzimovi... Testos ďouho neváhal a soublasil.
-.Žš-. i jemu Kazim ublížil.

\. jeskyni se všicbni pfipravovali na n65qiyu3ící sťet mezi temnotou a světlem. Rárro za
;s.'jt! kdy ještě vláďo šero se zabájnabitva. Boj bylkrutý,lidé chladnokermě zabíjeli liď,
r:aa:lri střileli na kentaury. Testos chrlil oheň proti jinyrn &akům. Všichni rrž slábli, když se
::"ila1r.dr'ou bratrů stfutly.Bojovali tak ďorrho, že se to zdálo jako věčnost. Mladší a
:ci**=nÝ Kazim náh|e zakopl a spadl. Dian ttačil hrot dýky Kazimovi u kku' když se nríhle
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Jmenují se Thomas,Thomas Collins. Jednou jsem se ocitl v tajemném světě. Přede

_--.-. se objevil můj zesnulý otec. Ten mi pravil: ,Synu, odnesl jsem tě sem do říše

i"1:::s, abys zachránil zdejší obwatele před čarodějem Klaurisem,budeš potřebovat víc

..=j;en síIu. Pomohou ti Neris a [ris, najdeš je v usedlosti Packon.Tady ti daruji sovu,

:....Ž?á tě dovede co nejkratší cestou tam, kam potřebuješ,tisÍc zlatých a meč... Poté zmize|v

:=.:. l.{ajednou jsem se ocitl v usedlosti Packon. Mastičkáři tú prodávali lék z dračího masa

:a velké pen|ze, báby kořenářky zázračná koření a farmáři mléko,vejce a maso. Lidé mi

:.::adíli, kde najdu Nerise a lrise. Zak|epa|jsem na dveře. Přede Ínnou se objevil silný

\eris a drobný Iris s bÚlemi na nose. Iris byl velmi chytrý a Neris zas odváŽný bojovník.

".:;:ch pes Ren si mě oblÍbil a jeho pánÍčkové také.

DalšÍ den jsme plánovali cestu,výdaje a dalŠí potřebné věci. Tak jsem se rozhodl, Že

= :.a:du práci. Našel jsem ji u jednoho farmáře. KaŽdý den jsem vyháněl ovce na

:zs:vu,čistil chléw a dával najíst dobytku. Nejradši jsem byl ve chlévě, protoŽe tam byla

: : :ejčastěji. Kdo to byla Ela? Byla to dcera farmáře, do které jsem se zamiloval, ale

-=:.ě. jsem odvahu jÍ to říct.Tak to šlo celý měsíc. To uŽ jsem měl dost penéz, zakteré

.:_. 
--:i] 

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

: -*":-

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

.*:.s=e dorazili do té části říše Mauris, kde vládl Klauris. Na hranici nás zastavili svalnatí

:.: Zaša]i útočit. Neris ale rychle zareagoval a oni za pár chvil zemřeli. JenŽe my jsme

: --:.:pÍ a nevzpolTrněIi jsme si, Že Klauris má mluvícího havrana, co hlídá na hranici. A

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

: 
- 

= .'.Š:chni jeho zlomyslní poddaní se proměnili v mÍrumilovné ]idi. JenŽe já a Iris jsme

: ::-.ě:.:. Jedíně ]ék z dračího masa nás mohl zachránit, jenomŽe my jsme měli jen

.::- a :ai jse::.l ho dal Irisovi. Já jsem zemře|, Ale v opravdovém Životě jsem by] Živ.

:-. - . .<=:-. Se \'nenocnici. Nejprve jsem si mysl i l , Že se mi to zdáIo, jenomŽe na své

4f
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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!,,
Pětr se rzbudil a řekl sí:,,Což,e7To je tami drak?Así se něo opraudu děje..
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}i a 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
oheň.Lucie ho ďe zastavila ařekla:,,Drahl, vtš a, kdyŽ trut dáš púIlo,t své|w srde, tak
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
zotročíte lidi!" 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 z1é napravil 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.
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Tak se wátíl spolu s Lucií zpět domů a byli štastní aŽ do smrti. .*-
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Bezzrubý Pepa
rneb Téměř matematiclaí story 

.

Smrtonoš ďoubý Pepa kradl |izátl<av cukrrínrě. Pořád jedl a jedl sladké, až mu nezbyl jediný
arb. Dlotůo hledď zubďe, protože chtěl sarrroďejmě zrrby nátrradní - protézu. KdyŽ'*
poradil jednonohý bjza' kde je zubď, tak k němu hned rycble upďovď. Řekl mu: ,,Máte
pvosim jenu pvotean?"
Z:ubpI ďpověděl: ,,Ne, nemáme.Poslední si koupila šilhavá Bětka* Tak si zaběhl
k mastičldřům.Ti mu nabídli pouze mast na zadek. Ale smrtonoš Pepa neváhal a koupil si ji.
72čas se Smrtonoš dlorrhý Pepa rydal btedat jinou protézu.Přitom ho ale utesl zly drak, který
byl vlastně malý a hodný. Večer se podďilo Pepovi uniknout.Drak ho ale zatltédl á rychle na-
Pepu zaútočil. Bojoval statečně jednu hodinrr' pak se mu ale podařilo draka zkosit. Stvůra se
pomalu nedalr4 ale Pepa neváhal a rrrazil mu meč do krku. Drak zemře|zaL,7 vteřiny.Pepa
mu pobledl do tváře a zakřičel: ,Jupííí!!!..
Pepa si rozdělď oheň a opekl si drďí maso. To potom prodal za16,50 Kč mastičkářům a
poknčoval v bledarrí protézy. Ale narazil na doktora Vesclého, který ho prohlédl a zjistil, Že
má Pcpa tuze ošklivou nemoc ve walech, na kterou exisnrje porrze jeden jediný lék, který
n4idc na webové stránce lebtasvaly,cz, alePepa neměl nic jiného nežkazy.
Tak hledal a hledal až nďel čaroděje Frantg kteý mu ho dal za3,50 Kč. Pepa ho v5pil a
ďa|y mu růst svďy, hned drúý den tedy šel za Frarrtor1 aby mu dal něco pioti rustu svalů.
Dostal ho a v5pil.
Dnůý den Pepa seděl celý den na gauči, čekal a čekal. Šel k lékaři a ten mu řekl: ,,Je mi to
stašDě [íto, ale jste zdÍalÚ|,, Pepa začď tancovat radostí plorržák s doktorem.
o rok později dostal Pepa práci a oŽenil se s krásnou Želvou
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