Maja znała historię zamku swoich przodków
na pamięć. Każdego dnia witała turystów
przybywających z całego świata, aby
odwiedzić jej wspaniały dom.
Oprowadzała ich po starych salach
i pokojach, pokazując im obrazy,
antyki i rycerskie zbroje.

Opowiadała historie o życiach książąt i księżniczek,
które toczyły się w tych murach wieki temu.
I cały czas była przerażona… że coś wystraszy jej gości!
A to dlatego, że za każdym razem, gdy Maja prowadziła
grupę turystów podziemnymi korytarzami, nagle rozlegał
się upiorny głos…

Uuu! Uuu!
Goście podskakiwali ze strachu i uciekali z zamku…
nie zapłaciwszy ani grosza!
Z każdą grupą było tak samo.

– To katastrofa! – szlochał dziadek Mai – potrzebujemy
pieniędzy od turystów, aby było nas stać na utrzymanie
tego zamczyska!
Dach wymaga naprawy, trzeba wyczyścić fosę, przyciąć
drzewa w parku… a to wszystko kosztuje.
Gdy Maja słyszała te słowa, do oczu napływały jej łzy.

Pewnej nocy Maja przewracała się z boku na bok
w swoim dużym, zimnym łożu, ponieważ śnił jej się
koszmar.
Goście przestali odwiedzać zamek, przez co Maja
i dziadek musieli wystawić go na sprzedaż.
I w tym momencie… Maja przebudziła się spocona ze snu.
– Dziadku! – zawołała zaspana i wybiegła z pokoju.
Nie zauważyła jednak, że zeskakując z łóżka, zaplątała
się w prześcieradło.

Wyglądała zupełnie jak mumia,
a do tego pościel zasłoniła jej
oczy, przez co zgubiła drogę
i zbiegła ze schodów prosto
do podziemnego przejścia.

– Dziadku! – krzyknęła jeszcze
głośniej niż przedtem, płosząc
nietoperze i równie przerażoną
sowę.

Zjawa i Zjawosz mieszkali w Zamku Wyjących Wiatrów
od prawie tysiąca lat.
Słyszysz to? – spytał Zjawosz.
Zobaczmy, co się tam dzieje! – odpowiedziała jego
siostra Zjawa.
Wlatują po schodach, ciągnąc za sobą łańcuchy
i trzęsąc się ze strachu niczym liście na wietrze.
W końcu duchy też mogą się bać!

Nagle, w połowie drogi przez zakurzone schody,
dwójka duchów stanęła twarzą w twarz z… trzecim!
Zjawa i Zjawosz padli sobie w objęcia.

Ojooooojoooooj! Nie rób nam krzywdy.

Zrobimy, co każesz! – wykrzyknęły.

Zaskoczona Maja zdążyła w międzyczasie wyplątać
się z prześcieradła.
– Tu was mam! – krzyknęła z wściekłością.

Złapała duchy i zaczęła nimi potrząsać,
wznosząc wokół tumany kurzu.
– Wy zakały zakurzone, bando
brudnych prześcieradeł, to wasza
sprawka! Jak wam nie wstyd, straszyć
niewinnych turystów!
Jak tak dalej pójdzie, będziemy musieli sprzedać
zamek. Jestem ciekawa, co zrobicie, kiedy nowy
właściciel zamieni go w biurowiec albo galerię handlową! Będziecie musieli znaleźć sobie nowy zamek do
nawiedzania.
Naprawdę tego chcecie?
Zjawa i Zjawosz wybuchnęli płaczem.
– Przepraszamy – wymamrotali przez łzy – bardzo się
nudzimy. Chcieliśmy tylko… trochę się pobawić.
Maja nagle zorientowała się, że dwójka duchów była
bardzo do niej podobna.
Zjawa i Zjawosz też były dziećmi, które lubiły po prostu
dobrą zabawę.
Może spróbujemy przekonać gości do powrotu?
zasugerował Zjawosz.
Świetny pomysł – odparła Maja.
Zastanówmy się tylko, jak – dodała Zjawa.

Jak myślisz, co byłoby najlepszym sposobem
na zachęcenie gości do powrotu?
To do Ciebie należy dokończenie tej historii.
Do zobaczenia jutro przy śniadaniu!
W międzyczasie śnij słodko o wesołych duchach
i nawiedzonych zamkach.

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

W poszukiwaniu życia

Smok inny niż wszystkie

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.

