
Anoki a malý vlkPirátský Syn Adrián

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.



Když chce jít malá Kenza navštívit strýčka Nahila, 
musí přejít přes celý velký trh. Tržiště je obyčejně 
samý smích a zpěv, ale dnes se něco děje. Jsou 
slyšet jen nahněvané hlasy a hádající se lidi.

„Ty zloději! To je moje!“ kříčí tkadlec.

Muž, který vlastní obchůdek s kořením, nevěří 
vlastním uším. „Já prodávám jen koření. 
Nepotřebuji tvůj koberec!“ brání se. „Jak je 
možné, že jsem ho našel ve tvém obchodě 
potom, co zmizel z mého?“

Prodavač koření ví, že je nevinný, a proto jen 
pokrčí rameny. „Nevím, ale já s tím nemám nic 
co do činění.“ 



Kenza si pomyslí, že ten koberec je možná 
létající. A o kousek dál se stalo něco 
podobného. Z obchodu s oblečením zmizely 
sandále a objevily se na nohách ženy, která 
nabízí olivy a čili papričky.

Když Kenza konečně přijde k obchodu strýčka 
Nahila, který prodává měděné talíře, čajové 
konvice a lampy, zeptá se ho: „Co se tu děje? 
Proč se všichni hádají?“ 

Strýček Nahil si přejede prsty po dlouhých 
vousech a poví: „Mizí tu věci a poté se objevují 
na jiných místech. Hotová záhada!“



Kenza se zamračí a přejde do zadní části 
strýčkova obchodu. „To je teda nepořádek!“ 
povzdychne si a zdvihne ze země 
převrácenou olejovou lampu.

Lampa je celá ohmataná, proto ji přeleští  
a položí zpět na polici. A tu najednou -  
z lampy začne vycházet zlatavý oblak. Kenza 
na něj hledí s otevřenými ústy. Neuvěřitelné, 
vždyť začíná vypadat jako postava.

„A ty jsi kdo?“ nejistě se zeptá děvče. „Jsem 
džin Jusuf. A už jsou to celé dny, co lampa, 
ve které žiji, spadla na zem. Nikdo ji nepřišel 
zvednout. Lidé už nemají žádnou úctu  
k džinům!“

„Takže to ty svými čáry způsobuješ 
všechen ten zmatek na tržišti? A jen proto, 
že nikdo nepřišel zdvihnout lampu?“

Jusuf se začervená, přiznává: „Jedině tak 
jsem mohl na sebe upozornit.“ Po chvíli 
Kenze řekne: „Z vděku, že jsi zdvihla 
lampu, si něco přej. Jen jedno přání - a já 
ti ho splním.“



Kenza neví, co si přát. 
Že by ty krásné blyštivé šaty, o kterých 
snila? A nebo zámek pro rodinu? 

A nebo si má raději přát, aby byli všichni 
šťastní a na celé zemi byl mír? 
Najednou dostane nápad.

„Přeji si…“
Džinovi pomalu 
docházela trpělivost.
„Přeji si, aby se mi 
splnila všechna moje 
přání.“



Džin je překvapený. 
„Věru, jsi bystrá. O něco takového mě ještě 
nikdy nikdo nepožádal!“ 
A hned na to dodá: „Cítím však, že máš 
dobré srdce, proto ti přání splním.“



A tak je hned po prvním Kenzině přání 
tržiště plné dobré nálady a zpěvu.



Co myslíš, jaké bude další Kenzino přání? 
A co se stane potom?

Dokonči pohádku.

Uvidíme se při snídani - a teď už dobrou noc 
a krásné sny o Kenze a džinovi Jusufovi.


