Pohádka o ušatovousatém princi
Žil byl jednou jeden princ,
který měl malou sestru.
Tu sestru unesli loupežníci,
a proto ji princ šel hledat.
Zaklepal na chalupu loupežníků.
Loupežníci neotevřeli, a tak se tam chtěl vloupat.
Když se do chalupy vloupával, chytil ho ušatý skřet.
Chytil ho za uši a točil s ním.
Když se princ dotočil, tak zjistil, že má vytahané uši jako ten skřet.
Ale díky tomu mohl lítat.
Stalo se mu však, že naboural do skály.
Najednou zaslechl hlas své sestry a vydal se za ní. Když ji uviděl, zjevil se před ním další
skřet s velkým knírem a princ narazil do jeho pupku.
Skřet s velkým knírem se lekl a nechal princovi narůst knír.
Princova sestra se mezitím snažila proklouznout loupežníkům.
Princ zhypnotizoval skřeta, aby se dostal ke své sestře.
Skřet spadl na skálu a to způsobilo, že se chalupa otevřela a princezna vyběhla ven.
Princ zachránil princeznu a šel s ní na zámek. Cestou potkal holiče a nechal se ostříhat.
Po pár týdnech se mu i uši zmenšily.
Princ poté žil šťastně na zámku se svojí sestrou i celou rodinou.
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KOUZELNÉ SLZY
aneb malá kočičí pohádka

Žila byla jedna malá osamělá kočka
a ta měla zlou sestru,
která ji chtěla otrávit.
Jednoho dne se tedy pokusila otrávit malé kočičce mléko.
O tom, co na ní sestra chystá, nic nevěděla.
Máma kočka šla náhodou kolem a měla na to mléko obrovskou chuť
a tak si ho dala u potoka.
Jenže malá, osamělá kočka byla talentovaná a měla vzácné slzy. Když viděla maminku ležet
u potoka, začala brečet.
Vůbec nevěděla jak velký dar má.
Zázrakem se maminka oživila a obě se radovaly
a společně se vrátily domů.
Uvědomily si, že když to nebyla malá kočka, kdo otrávil mléko, tak to musela být její sestra.
Zlá sestra to ale začala svádět na malou kočičku.
Máma jí to z nějakého důvodu uvěřila,
ale měla smůlu, protože ji viděla veverka Bystrouška.
Veverka vše mamince kočce pověděla a ta si zavolala obě sestry.
Zlá kočka se nakonec přiznala a maminka jí odpustila.
Musela však slíbit, že už nebude líně ležet v pelíšku a bude pomáhat a také, že bude na
svou sestru hodná.
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