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PĜedmluva
Milí malí þtenáĜi,
jak jistČ víte už z dob, kdy jste ještČ sami
neumČli chodit, mluvit, ani þíst, pohádka
pĜed spaním je to nejlepší uspávadlo
(kromČ pusy od maminky a tatínka). V téhle
knížce najdete pohádky, které vám urþitČ
ještČ nikdo nevyprávČl. PĜesto i v nich
objevíte dobro, které vítČzí nad zlem,
lásku, která pĜekoná i beznadČj, zázraþné
uzdravení, a dokonce i pozastavený þas –
zkrátka všechno to, co potĜebujeme,
aby se nám dobĜe usínalo.
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O zlatém princi
Hluboko pod zemí se rozkládalo Zlaté
království. Všechno, všeciþko tam bylo
ze zlata. Král Zlatohlav, panovník té
zemČ, zlato miloval. Stalo se jeho radostí,
potČšením a pýchou. Princ Zlatomír od
maliþka neznal jiné hraþky než zlaté mince,
perly veliké jako dlaĖ a drahokamy tak
barevné, až oþi pĜecházely. PĜesto z toho
malého bohatého chlapce vyrostl smutný
princ. NevČdČl, þím to je, že ho zlato, ani
podzemní Ĝíše se svými poklady netČší.
Stále víc jej pĜitahovala otcem zakázaná
brána, stojící až na samém konci Zlatého
království. Pán zlata Ĝíkával, že za ní
každého þeká jen zkáza. Zlatomír se k ní
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pĜesto vypravil. KĜídla vrat se ztČžka
otevĜela. Prince do oþí uhodilo prudké
svČtlo. Poprvé spatĜil slunce. A poznal,
že pozemský svČt není zkázou, jak tvrdil
jeho otec. Zlatomír se procházel mezi
zelenými stromy. Obdivoval oblohu, mraky
a poletující ptáky. ýichal k barevným
kvČtinám, pozoroval rybky v rybníce
i bzuþící hmyz.
„To je nádhera,“ myslel si a ulehl do
vysoké teplé trávy. TémČĜ usínal, když na
nedaleké heĜmánkové stráni uvidČl dČvþe
nevídané krásy. Nemohl od ní odtrhnout oþi.
Po návratu do studeného podzemního
království ho nic netČšilo. Ve svých snech
stále vzpomínal na neznámou dívku ve
voĖavých bílých kvČtech. Rozhodl se, že ji
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vyhledá. Podruhé vyšel
do svČta pod modrou
oblohou a už vČdČl,
že se domĤ nevrátí.
Brzy našel i tu dívku
a nabídl jí své srdce.
Rád se pro její lásku
zĜekl všech podzemních
pokladĤ. Ze smutného
prince byl rázem veselý mládenec.
Z veselého mládence pak šĢastný ženich
na tak radostné svatbČ, jakou nikdo v kraji
nepamatoval. Spolu s pĜekrásnou nevČstou
se tČšili, jak dlouhý a hezký život je þeká.
A Zlaté království? Kdo ví, kde je mu
konec. Nikdo ho nikdy ke svému štČstí
nepotĜeboval.
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Papírové království
Daleko za moĜem se rozkládalo zvláštní
království. Všechno, všeciþko v nČm bylo
z papíru. Slavné hlavní mČsto, mohutný
hrad s tisíci okny, zahrady, parky, stromy,
kvČtiny, ptáci a zvíĜátka. Ano, i pan král
s paní královnou byli papíroví. Jejich dcera
Papírenka samozĜejmČ také. Všichni žili v té
svojí nevídané Ĝíši šĢastnČ a spokojenČ.
Až se jednou stala hrozná vČc. Tuto
krásnou zem pĜepadl strašlivý drak Papírák.
Ukrutná saĖ mČla široká zelená kĜídla a tĜi
hlavy. Každá z nich cenila ostré dlouhé zuby
a vyplazovala špiþatý jazyk z þerveného
papíru. Ano, tak hrĤzostrašný ten drak byl!
Vyslal ke králi svého posla, papírového
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vlka, s rozkazem: „PĜivećte mi princeznu,
nebo se všem zle povede!“
Pan král, paní královna, ministĜi a rádci,
ti všichni dali hlavy dohromady a radili
se, co mají udČlat. Z Papíráka mČli strach.
Ale princeznu milovali a nechtČli ji
obČtovat.
Princezna Papírenka ale sama rozhodla,
že se drakovi vzdá. TĜeba svým þinem
rodnou zem i její obyvatele zachrání. Sedla
si do papírového koþáru taženého þernými
papírovými koĖmi a rozjela se za drakem.
Ale co to? Už z dálky vidČla neznámého
prince v plášti ze zlatého papíru, jak zápasí
s Papírákem. OdstĜihoval drakovi jednu
hlavu za druhou, až z Papíráka zbyla jen
potrhaná a pomuchlaná hromádka. Trochu
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foukl vČtĜík a nezĤstalo
po nČm nic. DobĜe
mu tak.
Papírenka radostnČ
podala stateþnému
zachránci svou bČlounkou
ruku. Král s královnou
plakali štČstím. Princ
dostal nejvyšší papírový
Ĝád a samozĜejmČ
princeznu za ženu. A tak co
nevidČt byla svatba. Hodovalo se, tanþilo
a zpívalo. K tomu hráli ti nejlepší papíroví
muzikanti. Za þas se z papírového království
rozletČly stovky papírových vlaštovek se
zprávou, že se narodil princ Papírek. Možná
že nČkterá z tČch vlaštovek zalétla až k vám.
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