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  Tak jo v tomhle světě jste asi nikdy nebyli, protože tento svět se hodně liší od toho 
vašeho, existují tu jednorožci, elfové, ale jsou tu i kouzelné věci - třeba kouzelná tužka 
- něco nakreslíte a ono to obživne, no nic už nebudu povídat a jdeme na tu příhodu, 
která se tu nedávno stala. 
 Byl jednou jeden elf, který se jmenoval Riko a byl zastáncem toho, že by nikdo neměl 
mít omezení - elfové nesměli zpívat a tancovat, bylo to omezení, které bylo hrozné - 
pořád lepší než omezení, která měli obři.  
 Museli pracovat na polích krále místo toho, aby si mohli užívat se svojí rodinkou, to 
podobné měly i víly, nesměly kouzlit. Omezení jsou hrozná, ale kdo je vůbec vymyslel, 
kdo je tak zlý? Náš panovník král Richard je tak zlý, to si ani nemůžete představit. Nemá 
rád zvířata, elfy a už vůbec ne víly a obry. Byla tu však přece jen naděje, byl tu princ 
Janek, který má být za dva týdny korunován. Měl rád všechny bytosti, které žijí a určitě 
si všichni myslíte, že je král Richard jeho otec. Tak to právě není. Jankovi rodiče jeli na 
výlet, ale už se nevrátili.  
Také tu byla i holčina, která byla krásná a hodná, nesla jméno Bell. Bell je  hodné děvče, 
má rádo zvířátka, maminka ji bohužel umřela, ale pořád tu měla svého otce, který ji 
miloval. Bohužel už neměli peníze, musel se tatínek znovu oženit, vzal si zlou a ošklivou 
Rákel, která má dvě dcery - obě ošklivé a zlé po své mámě. Tatínek bohužel musel na 
obchodní cestu, nechal tu Bell s Rákel a dvěma nevlastními sestrami. Řekl Bell, že si 
Rákel zamiluje. Rákel se tvářila, že bude úžasná macecha, však se jen ale tvářila. 
Tatínek odjel na dalekou cestu vydělat peníze a začala noční můra. Bell musela uklízet, 
vařit, prát, šít a tak dále. Sestry ji neměly rády.  
Měla však svojí nejlepší kamarádku Kelli. Keli byla hodné děvče jako Bell, spolu si 
svěřovaly všechna tajemství. Bell se ji svěřila, že má zlou macechu se zlými sestrami a 
Kelli ji řekla, že se sejdou na náměstí, ať si vezme věci a oblečení, na kterých ji záleží, 
že utečou z domova. Bell chtěla utéct kvůli maceše. Ale proč Kelli chtěla utéct z 
domova? Rodiče ji umřeli a žila v klášteře.   
Byla přesně půlnoc, dívky se sešly na náměstí, utekly do lesa a tam přespaly. A bylo 
ráno, macecha si nevšimla, že Bell není doma a po Kelli se vyhlásilo pátrání. No nic 
přenocovaly a šly dál a zabloudily do elfí vesničky, kde potkaly Rikiho.  
Zeptal se jich, jestli by nemohl jít s nimi, že by chtěl jít do jiného království, které by 
nemělo omezení, že by elfové mohli zpívat a tancovat. Elfové jim dali jednorožce, na 
kterých mohli jet, tak jeli až našli obří vesnici. Byla však  prázdná a Kelli se zeptala: „Kde 
jsou obři?“ Riko řekl: „Obři šli pracovat na pole.“ „Ale vždyť to je nespravedlivé!“ „Já 
vím“, Kelli řekla Bell, „musíme s tím něco udělat“, tak otočili směr a jeli do království.  



Vstoupili do obřích dveří. Hned na pravé straně byla velká knihovna, ve které spadla 
jedna knížka, šli blíž k té knížce.  
Byl to králův deník, ale ne jen tak obyčejný deník. Byl to zakletý deník, bylo v něm 
napsáno, že chce král Richard zabít prince Janka. Má naplánováno, že až princ Janek 
bude mít korunovaci, vymění korunu za otrávenou jedem. Obě dívky to při korunovaci 
vyzradily.  
Janek byl zachráněn a od lidí se dozvěděl, že zlý král Richard zabil i oba rodiče. Richarda 
vyhnali z království, ale on si omylem nasadil otrávenou korunu a tím se zničil. Zlá 
macecha odjela, otec se vrátil a Janek si vzal za ženu Bell. Žili spolu šťastně až do smrti. 
Elfa si vzala za muže Kelli a přátelili se s královskou rodinou, dokud žili. 


