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Říše Čar a kouzel 

Jednoho dne se chlapec jménem Tomáš rozhodl, že si půjde koupit knihu do 

knihkupectví. Prohlížel si knihy o detektivkách, čar a kouzel, pirátech, a nemohl 

se rozhodnout,  jakou bude číst. Nakonec si vzal knihu čar a kouzel. Doma si 

sedl na postel, otevřel knihu a vypadl na něj kousek zmuchlaného papíru. Byl to 

kousek mapy říše Čar a kouzel.  Když dočetl celou knihu, šel si koupit druhý díl. 

Doma se podíval, jestli tam není další kousek mapy. A opět na něj vypadl 

kousek mapy. Dal oba dva kousky k sobě a zjistil, že na sebe navazují. Napadlo 

ho, zda i ve zbylých dílech jsou také kousky mapy. Nezbývalo mu nic jiného než 

si koupit další díly a nechat se překvapit. Přinesl domů zbylé 3 díly a z každého 

dílu na něj vypadl kousek mapy. Spojil všechny kousky k sobě a najednou se 

zablesklo a kousky mapy se spojily. Tomáše to vtáhlo do říše Čar a kouzel. 

Uviděl starý hrad, nad kterým se bouřily tmavé mraky. Tomáš se rozhodl, že se 

půjde podívat blíž. A v tom okamžiku na něho někdo zakřičel „Nechoď tam!“  

Tomáš se otočil a vidí, že to byla víla. Kdo jsi? Zeptal se Tomáš? „Já jsem 

Lesnilka a ty jsi kdo?“ povídá mu víla. „Já jsem Tomáš“ odpověděl Tomáš. „Proč 

tam nemám chodit“ zeptal se. „Bydlí tam zlý čaroděj“ řekla Lesnilka. „Zavedu tě 

za královnou říše Čar a kouzel a ta ti dá hůlku“ řekla Lesnilka. „Dobrý den 

veličenstvo“ řekla Lesnilka. „Dobrý den Lesnilko, kdo je tento chlapec“ zeptala 

se královna. „To je Tomáš ze světa lidí“ odpověděla Lesnilka „Rád vás 

poznávám“ řekl Tomáš. “Jak jsi se sem dostal? “ zeptala se královna. V každé 

knížce Čar a kouzel byl kousek mapy vaší říše, spojil jsem je a vtáhlo mě to sem 

a nevím jak se odsud dostat. Já bych věděla, jak se můžeš dostat domů. Ale Zlý 

čaroděj začaroval kouzelnou bránu a jediný kdo ji může odčarovat je 

nejmocnější kouzelník celé říše“. „A kdo je ten nejmocnější?“ zeptal se Tomáš. 

Podívám se do křišťálové koule a ta nám ukáže, jak se bude jmenovat náš 

zachránce. Královna se podívala do křišťálové koule a uviděla jméno Tomáš. 

Přišla k Lesnilce a Tomášovi a řekla „křišťálová koule mi ukázala jméno Tomáš“ 

Tomáš ztuhnul. Po chvíli se vzpamatoval a řekl „Ale já neumím ani jedno 

kouzlo“ „ Neboj se, já tě to naučím“ řekla královna.“ Děkuji, ale nevím, jestli to 

půjde“ řekl Tomáš „Určitě to půjde a začneme hned teď“ řekla královna. „ A co 



mám dělat já veličenstvo?“ zeptala se Lesnilka „Jdi pro ostatní víly a přineste 

květy kouzelných květin“ řekla královna. Lesnilka odešla a mezi tím královna 

učila Tomáše čarovat. Uměl to docela rychle, protože to znal z knížky. Po nějaké 

době přišly víly s květy. „Veličenstvo máme všechny druhy“ řekla Lesnilka. 

Královna se zaradovala. „Ty budu potřebovat do lektvaru síly“ řekla královna. 

Snad ho stihnu udělat ještě dnes. „Zítra půjdeš do boje Tomáši“ prohlásila 

královna. Druhý den vstali v 6:00 hodin ráno, aby se stihli připravit na souboj se 

zlým čarodějem. V 11:00 hodin šli za zlým čarodějem a zlý čaroděj si myslel, že 

to bude jednoduché, že je to nováček a že nic neumí. Bojovali 1 hodinu a zatím 

to zvládali oba dva, ale zlý čaroděj už nemohl, přece jen byl o dost starší. Zatím 

vedl zlý čaroděj, ale Tomáš použil nejmocnější zaklínadlo „Ice na tebe!“ a v tu 

chvíli se čaroděj proměnil v kus ledu. A všechna jeho zaklínadla se zrušila včetně 

kouzelné brány, takže se Tomáš mohl vrátit domů. Královna mu poděkovala, že 

je zlý čaroděj navěky pryč. „Nemáte zač královno, já jsem rád, že můžu domů“ 

řekl Tomáš. „Zase se někdy vrať“ řekla Lesnilka. Všichni se rozloučili a Tomáš 

slíbil, že se brzy zase uvidí. Zavřel oči a ocitl se ve svém pokoji, lehl si do postele 

a dočetl třetí díl knihy čar a kouzel. A možná ještě dnes vzpomíná na Lesnilku, 

královnu a zlého čaroděje.                   


