
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.

Kenza a džinPirátský syn Adrián



Anoki dospěl a teď musí podle zvyku chytit 
bílého soba a přinést ho do vesnice, aby 
dokázal, že už není dítě.

Kamarádi mu popřejí hodně štěstí, Anoki  
se rozloučí s rodiči a vydá se sám 
po polární krajině podél zamrzlé řeky 
s kouskem chleba a pár sušených ryb 
v sáčku, který mu zabalila matka.



Jde a jde zasněženou krajinou, po 
čase mu začnou vířit hlavou pochybnosti: 
„Vidím tuleně i sněžného zajíce, ale 
žádného soba. Jéje, to bude doma 
smíchu…“ 

Náhle začne jakýsi šustot. Přiblíží se a uvidí 
zvíře schoulené do kuličky. Anoki se k němu 
nakloní a zjistí, že je to malé vlče. 
Vypadá vystrašeně a Anokimu ho hned 
přijde líto. „Určitě se muselo ztratit,“ 
pomyslí si.

Malý vlk se třese zimou. Chlapec otevře 
kapsu z tulení kůže a ubohé vlče do ni hned 
vleze, aby se zahřálo.



Anoki kráčí dále. Vidí veverku 
na větvi i losa, jak se pase  
na lišejníku, ale žádného soba, 
kterého by mohl přinést domů. 
Vytáhne ze sáčku sušené 
ryby i chléb a nabídne vlčímu 
mláděti. „Dej si. Já nejsem 
hladový.“ 

Hned jak malý vlk všechno sní, 
Anoki se opět vydá na cestu.

„Vidím stříbrnou lišku i sněžnou sovu, 
ale žádného soba. Jeje, to bude doma 
smíchu...“

Zamíří dále na zamrzlé moře. 
„Vidím mrože i tučňáka, ale žádného soba. 
Jeje, to bude doma smíchu...“



„Medvěd! Nejobávanější 
zvíře v celé Arktidě! Celý náš 
kmen se ho bojí, dokonce  
i lovci.“

Tu však z kapsy vyskočí 
malý vlk a postaví se mezi 
Anokiho a chlupatého 
obra. Vycení tesáky a zavyje 
tak nahlas, jak jen dokáže. 
Medvěd nic takového 
nečekal, překvapeně 
zakňučel a utekl.

Jak tak kráčí a přemýšlí, zpoza 
ledovce se před ním najednou objeví 
lední medvěd, postaví se na zadní  
a zařve. Anoki z leknutí padne  
i s kapsou na zem.



„Děkuji ti, kamaráde!“ zakřičí Anoki 
a hladí vlče.

Malý vlk z radosti vrtí ocasem  
a Anoki se směje. Došlo mu, že mládě, 
kterému pomohl, ho zachránilo.



„Tak, a teď můžeme jít pokojně domů. 
Nikdo se mi věru nebude smát, protože malý 
vlk bude pro náš kmen určitě užitečný.“ 
šťastně si poví Anoki a vesele vykročí  
na cestu.



Co myslíš, jak bude pomáhat malý  
vlk Anokiho kmenu? 

 
Dokonči pohádku. 

Uvidíme se při snídani - a teď už dobrou 
noc a krásné sny o Anokim a malém vlkovi.


