


Mia pozná príbeh zámku svojich predkov 
naspamäť. Každý deň víta turistov z celého
sveta vo svojom veľkolepom domove. 

Mia ich sprevádza izbami, ukazuje im 
maľby, starožitný nábytok a brnenia. 

Rozpráva im staré príbehy o životoch princov a 
princezien, ktoré bývali na tomto zámku. 

Mia sa však pritom neustále veľmi bojí. 
Bojí sa, že sa návštevníci... budú báť. 

Pretože vždy, keď ich vedie podzemnými 
chodbami, začujú hlas. Uuu! Uuu!

A potom sa stane vždy to isté. 
Návštevníci začnú vrieskať strachom a 
utečú bez zaplatenia.



„To je pohroma!“ lamentuje starý otec, 
„potrebujeme peniaze od návštevníkov, aby sme 
mali na údržbu tejto obrovskej budovy!“
 
Oprava strechy, čistenie vodnej priekopy, strihanie 
stromov v parku... 

Nič z toho nie je lacné.



Jednej noci, keď spala vo svojej veľkej, 
studenej posteli, mala Mia nočnú moru. 

V tej nočnej more ľudia prestali navštevovať zámok 
a musia ho predať. 

Mia sa strhne zo sna.

Ešte v polospánku zavolá: „Starý otec, starý 
otec!“ a vyskočí z postele, celá zamotaná do 
svojej bielej periny. 



Je v nej zabalená ako múmia a nič nevidí.
 
Omylom vojde do nesprávnej miestnosti, beží dole 
po schodoch a ešte hlasnejšie kričí: „Starý otec!“
 
Mia kričí tak hlasno, až netopiere odlietavajú k 
oblohe. 

Vystrašená sova so zahúkaním opustí svoje hniezdo.



Fantóm a Duchy žijú na Zámku kvíliacich vetrov už 
takmer tisíc rokov.

„Počula si to?“ pýta sa Fantóm.

„Poďme sa pozrieť!“ odpovie Duchy, jeho sestra. 
Vznesú sa hore schodmi, trasúc sa strachom. 

Duchovia, ktorí by mali strašiť druhých, sa trasú 
ako osika!



V polovici schodiska pokrytého pavučinami sa dvaja 
duchovia stretnú tvárou v tvár... s tretím duchom! 

Fantóm a Duchy sa privinú k sebe a začnú nariekať:

Prosím! Neubližuj nám, urobíme 
všetko, čo budeš chcieť.“

Mii sa podarí vymotať sa z bielej periny
„Takže tu ste!”

“Úúú, Úúú, Úúú!



Mia je nahnevaná. Schmatne ich a zatrasie nimi ako s 
handrami.

„Vy lotri! Okamžite prestaňte strašiť turistov! 
Ak budete pokračovať, budeme musieť zámok 
predať. Čo budete robiť, ak ho nový majiteľ premení 
na moderné kancelárie? Aj vy sa budete musieť 
presťahovať a ísť strašiť do iného zámku. To je to, čo 
chcete?“

Fantóm a Duchy prepuknú v plač.
„Ospravedlňujeme sa... chceli sme len... trocha sa 
pobaviť,“ vzlykajú.

Mia si uvedomí, že títo dvaja duchovia sú ako ona: 
sú to len deti, ktoré sa rady hrajú.
„Možno by sme mohli dostať návštevníkov späť!“ 
navrhne Fantóm. „Skvelý nápad!“ povie Mia.
„Poďme o tom porozmýšľať!“ dodá Duchy.

Čo myslíš, aký by bol najlepší spôsob, ako dostať 
návštevníkov späť? Je na tebe, aby si tento príbeh 
dokončil. Uvidíme sa zajtra pri raňajkách. Teraz sa však 
dobre vyspi a nech sa ti sníva o hravých duchoch. 




