-

R
V

SNÉ
A
Ž
ŠÚ
STRA ESTY
T

^

^

Ghulmosky navzdy
na Monster High!
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ochelle Goylovou, Robeccu Steamovou a Venus
McFlytrapovou, tři nové studentky na příšerácké
Monster High, čeká divoký školní rok a vy ho
prožijete s nimi! Ghúlky budou navštěvovat hodiny průzkumu katakomb, ghúlské literatury a spoustu dalších
předmětů. Stanou se členkami několika školních klubů
a zapojí se do řady aktivit. Poznají nové příšerácké přátele,
a dokonce vyřeší i tajuplnou záhadu.

yrazte společně se svými ghúlmoškami prozkoumat Venusinu hromádku kompostu, užijte
si světlo reflektorů na Čarodějnické dráp show
a zabojujte o zlato v závodech v příšerotletice. Na Monster
High ještě nikdy nebylo tolik děsúžasné zábavy!
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Rochelle pochází z daleké Scaříže.
Stejně jako všichni ostatní chrliči
i ona miluje pravidla – dodržovat
nařízení je très důležité!
Tahle chrlička v sobě scařížskou
krev nezapře – mezi její oblíbené
oblečení patří designové
kousky od Strašmése,
Srstberryho
a Barka Jekobse.
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Co ještě víte o Rochelle?
Otestujte své znalosti v následujícím kvízu!
1. Rochelliným strašným nedostatkem je ____
___________________________________
2. Její vlasy mají strašúžasné odstíny _______
__________________________________
a _________________________________.
3. Rochellin ochočený gryf _______________
________________je vždy dobře naladěný.
4. Jejím oblíbeným jídlem jsou ____________
____________________. Très délicieux!
5. Často cituje pravidla ze své oblíbené knihy,
kterou jsou _________________________
___________________________________.
6. Rochellin bývalý kluk _________________
______________________ bydlí ve Scaříži.

1. potřeba neustále ochraňovat své přátele; 2. růžové a modrozelené;
3. Roux; 4. kamenné bonbony; 5. Chrličí zásady slušného chování;
6. Garrott DuRoque

9

MHG_Kniha Ghulovin_CZ_130x200.indd 9

28.1.15 15:13

Ghúlí zásady
Rochelle miluje pravidla v Chrličích zásadách slušného
chování. Vymysli se svými ghúlmoškami vlastní seznam
pravidel!

Odstavec 0.2:
Ghúlka by nikdy neměla dovolit své své
ghúlmošce, aby šla do strašobchoďáku
samotná.

Odstavec 0.9:
Psát zprávy na iRakvi při přecházení ulice
není bezpečné.
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Odstavec 1.6:
________________________________________________

Odstavec 2.9:
________________________________________________

Odstavec 3.7:
________________________________________________

Odstavec 4.8:
________________________________________________

Odstavec 5.1:
________________________________________________

Odstavec 6.7:
________________________________________________
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