Drakuś od zawsze był wyjątkowym smokiem,
który wyróżniał się, jeszcze zanim przyszedł na świat.
– Kto to widział, żeby smok wykluwał się
z niebieskiego jajka, a nie z białego! – dziwiły się
okoliczne smoczyce.
– Do tego w ogóle nie zionie ogniem jak
pozostałe smoczątka.
Chyba jest z nim coś nie w porządku – szeptały
między sobą. Jego mama nie przejmowała się
jednak plotkami.
– Jesteś moim synkiem i kocham Cię takim,
jakim jesteś! – powtarzała co dzień,
otulając go swoimi skrzydłami.
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Nadeszła wyjątkowo mroźna zima. Krainę pokryła biała,
gruba pierzyna śniegu, a mieszkańcy okolicznych
wiosek dygotali zziębnięci w swoich domach.
Nawet okoliczna rzeka została całkowicie skuta grubym
lodem. Drakuś ścigał się z ptakami po zachmurzonym
niebie, gdy nagle usłyszał płacz, a chwilę później
zauważył dwójkę przemarzniętych dzieci.
Smok wylądował obok nich i zobaczył chłopca i dziewczynkę, którzy – o dziwo – wcale się go nie przestraszyli.
Co robicie sami tak daleko od domu? – zapytał Drakuś.
Dobrusia i Lubek wytłumaczyli mu, że zostali wygnani,
ponieważ nie chcieli pomagać mieszkańcom wioski
w walce ze smokami.
Skryjcie się pod moim skrzydłem, a was ogrzeję –
powiedział Drakuś najłagodniej, jak potrafił – I nie
przejmujcie się. Mam pewien pomysł.

Drakuś wzbił się w niebo.
Gorącym oddechem stopił gradobicie
nadciągające nad wioskę.

Zamachał swoim
ogonem i – szast-prast
– wymiótł zalegający
wszędzie śnieg.

Następnie potężnymi
uderzeniami skrzydeł
przegonił chmury z nieba.

To cud! – zakrzyknęli
z zachwytem mieszkańcy,
odkładając broń.

Drakuś wylądował na placu, zsadzając dwójkę dzieci
ze swojego grzbietu.
– Smok nas uratował! – krzyknęły dzieci
– Ogrzał powietrze, roztopił pola i rzekę, przegnał
chmury i pozbył się śniegu! To nie jest zły smok.
Prosimy, nie róbcie mu krzywdy!
Ten może i jest dobry – odparł surowo wójt – ale ten
drugi, którego przed chwilą pojmaliśmy, to prawdziwy
gagatek!
Drakuś, Dobrusia i Lubek wkroczyli na zamkowy
dziedziniec w towarzystwie grupy przerażonych
mieszkańców wioski.
Stała tam solidna klatka, w której uwięziono ogromnego
szarego smoka. Zionął ogniem, ryczał wniebogłosy
i uderzał w kraty, na próżno starając się uwolnić.

– Tatusiu! – krzyknął Drakuś, biegnąc w jego stronę.
– Drakuś! Jesteś cały! Tak się o Ciebie martwiłem!
Lubek i Dobrusia spojrzeli na kowala, kucharza,
piekarza, szklarza, garncarza i sołtysa.
Jestem pewna, że jeśli wypuścimy tatę Drakusia, smoki
zostawią nas w spokoju! – wykrzyknęła Dobrusia.

– A w razie potrzeby chętnie
nam jeszcze pomogą. Prawda,
Drakusiu? – dodał Lubek.
Drakuś spojrzał pytająco na
swojego ojca, a wielki szary
smok skinął z aprobatą głową.

Jak myślisz, w jaki sposób smoki będą
pomagać ludziom? To do Ciebie
należy dokończenie tej historii.
Do zobaczenia jutro przy śniadaniu!
Śpij dobrze… i śnij o smokach wśród
śnieżnych krajobrazów.

Więcej niedokończonych opowieści znajdziesz przy paczkach
płatków Nesquik oraz na stronie nestle-cereals.com/pl

W poszukiwaniu życia
Przeczytaj dzieciom niedokończone opowieści
na dobranoc, a po dobrze przespanej nocy
z pewnością podzielą się z Tobą swoimi pomysłami
na zakończenia usłyszanych opowieści.
Ich wyobraźnia z pewnością Cię zachwyci!
Przekonaj się, że odrobina kreatywności
o poranku połączona z dobrym śniadaniem potrafi
zainspirować dzieci i przygotować je na resztę dnia.

Nawiedzony zamek

