
Anoki a malý vlkKenza a džin

Více nedokončených příběhů najdete na vybraných 
cereáliích Nesquik a na adrese nestle-cereals.com/cz

Vyprávějte svým dětem před spaním 
nedokončený příběh. Po dobrém odpočinku 
se nebudou moci dočkat, jak vám při snídani 
povypráví jejich vlastní závěr příběhu. 

Připravte se na to, že jejich nápady vás 
ohromí! 

Zároveň zjistíte, že takovéto tvořivé snídaně 
je motivují a připraví na zbytek dne.



Adrián a jeho rodiče křižují na své lodi 
oceány a hledají poklady.

„Vaše cennosti jsou zbytečnosti!“ pomyslí 
si v duchu Adrián, uvažujíc všelijaké 
vázy, stříbrné talíře a lastury vzácných 
mořských mušlí. Až vyroste, určitě nechce 
být pirátem. Raději bude rybařit a nebo 
hospodařit.

Jeho otec Erkan a matka Lila se jen podívají 
na sebe. „Raději nám pomoz najít více 
cenností a neptej se na zbytečnosti! Blíží se 
bouřka,“ přikazuje Erkan synovi a ukazuje 
na tmavá mračna na horizontu.

„Na co stále sbíráme ty všechny věci, které 
najdeme?“ zeptá se občas Adrián. Jejich 
loď je až po okraj naplněná červenými 
korály, zlatými mincemi a starodávnými 
sochami, které se jim podařilo vytáhnout 
z potopených vraků lodí.



Vítr stále sílí a Erkan raději stáhne hlavní 
plachtu.
 
Na vysoké stěžni se ve větru třepotá černá 
vlajka s kostrou ryby. „Opatrně!“ křičí Lila, 
když obrovská vlna nebezpečně nakloní loď 
na bok.

Hromy burácejí a blesky protínají oblohu. 
Loď přetížená poklady se nyní hůře 
kormidluje. Obrovské vlny se na ni valí  
z každé strany a posouvají ji ke břehu.

Ze zpěněné vody se najednou vynoří skály 
a ihned poté se ozve zlověstné praskání, 
které posádce oznamuje, že narazili  
na pevninu.



Když po bouřce znovu vyjde slunce, naši tři 
námořníci zpozorují nedaleko od ztroskotané 
lodi rybářskou vesničku.

„Hurá!“ zaraduje se kapitán, když vidí, že 
jejich nákladu se nic nestalo, nehledě na to, 
že mají v lodi díru jak celý svět.

„A kdo ví, možná se nám podaří ukrást 
něco i tamtěm vesničanům!“ dodá  
při pohledu na rybářské chatrče na pláži.



K jejich lodi se blíží malý člun. Lila vytáhne 
dalekohled a podívá se na loďku.

„Je to jen malé děvče a jede k nám,“ 
oznamuje překvapeně.

Děvče přistaví člun ke skalám, na které 
narazili naši piráti.

„Jmenuji se Meryem,“ představí se nesměle. 
Adrián jen s údivem hledí na milé pěkné 
děvče.

„Určitě máte hlad a žízeň. Pojďte se mnou. 
Moji rodiče a další rybáři vám pomůžou 
opravit loď,“ zve Meryem naši posádku.



Erkan a Lila mají při nastupování do člunu 
zvláštní pocit. Ve vesnici se k nim všichni 
chovají jako k nejvzácnějším hostům a nabízejí 
jim jídlo i místo na spaní.

Naši piráti si najednou ani neumí představit, že 
by těmto chudým vesničanům, kteří se k nim 
chovají tak štědře, cokoliv ukradli.



Erkan a Lila si v tom uvědomí, že jejich syn 
má pravdu. Copak potřebují tolika pokladů, 
aby byli šťastní? 
S láskou obejmou svého syna a Adrián 
podá Meryem ruku na rozloučenou. 
Už nyní ví, že se brzy opět spatří.

Loď se podařilo opravit a posádka je opět 
připravená vyplout. Tu však Adrián pošeptá 
do ucha svým rodičům: „Co kdybychom 
trochu odlehčili naši loď, předtím, než 
znovu vyrazíme na moře?“



Co udělá pirátská rodinka předtím, než 
vypluje z rybářské vesnice?

A čím bude Adrián, až vyroste?

Dokonči pohádku.

Uvidíme se při snídani – a teď už dobrou 
noc a krásné sny o námořnických 

dobrodružstvích.


