Vitajte vo
Hviezdnej roklinke
Poďte a zoznámte sa s Hviezdnou roklinkou, kde
Cililing žije s ostatnými vílami. Je to kúzelné miesto!
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Tento mohutný strom
stojí uprostred Hviezdnej
roklinky. Hlboko vnútri sa
nachádza sklad vílieho prachu.
Špeciálny prach je tu stále
pripravený pre víly, aby
mohli lietať.
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Kráľovná Klarion
dozerá na celú
Hviezdnu roklinku zo
svojho domova. Vyfarbi
písmená a zistíš,
kde býva.
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Jarné údolie
Príjemné
a pestrofarebné, také je
Jarné údolie, plné mladých
rastlín, prebúdzajúcich sa
k životu. Starajú sa o ne
Rozeta a ďalšie víly
záhradníčky.

Letná čistinka
Pre víly je lúka
ideálnym miestom na
hranie, pretože tam
stále svieti slniečko.
Víla Iris tu žije medzi
krásnymi slnečnicami.

Jesenný les
Celý les žiari
červenožltými farbami
listov na stromoch. Víly
sa snažia udržať krásu
ich odtieňov, aby ich
mohli odniesť do
sveta ľudí.

Zimoles
V ňom je vždy
z-z-z-zima! Iba zimné
víly, ako napríklad
Zimozelka, môžu žiť
na takom chladnom
mieste bez poškodenia
svojich krídel.
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Pozdrav
od Cililing

Vílí
drdol

Rovnaké krídla,
ako má jej
sestra
Zimozelka

Vílí
medailónik
Meno:
Talent:
Venuje sa:
Má rada:

Vlastnosti:
Žije:
Najlepší
priatelia:

Šatôčky zo
zeleného
lístka

Cililing
vie opraviť každú vec
vynaliezaniu nových vecí
keď nazbiera čo najviac
drobných vecí; a miluje
dobrodružstvá
zvedavá, tvorivá,
tolerantná a veľmi veselá
v čajovej kanvici
v Zákutí vševediek
strážca vílieho prachu
Terino, myšiak Syr,
ktorý vždy rád pomôže,
a svätojánska muška
Blesk
Rozkošné
brmbolce
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Pridaj tomu
to čarovném
u
obrázku Cilil
ing
pekné farby
.

1
Toto patrí
Cililing.
Čo to je?
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a
ková
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r
víla opravá

Odpoveď je na strane 66.
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Bludisko víly Cililing
Cililing sa vydala za svojou sestrou. Pomôžeš jej
nájsť správnu cestu a pozbierať pritom všetky
drobné predmety? Neskôr ich môže opraviť!
Štart

1
Zaškrtni kruh,
keď nájdeš čajovú
kanvicu.
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Odpovede sú na strane 66.

2
Cililing
a Zimozelka
sú sesternice.

Pravda

Lož

Cieľ

3
Koľko predmetov
Cililing nazbierala?
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Opravený darček
Zajtra je výročie príchodu Fauny do
krajiny víl a Cililing jej chce venovať
špeciálny darček.
Hmmm...
pozriem sa, čo
by som mohla
použiť...
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Och,
to by mohlo
byť celkom
dobré...
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Zvedavo sa prizrela bližšie a...
Ha? Čo to
zacvendžalo?!

Páni!
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Vôbec netušila, kto to tu zanechal, ale presne
vedela, čo s tým urobiť!

Chce to
však malú
úpravu...

S tými
koníkmi to bude
perfektný dar
pre Faunu!

Víla opravárka sa hneď
dala do práce!

Už je
to oveľa
lepšie!
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Ešte tuto
drobná oprava...

NG

AN

G

T R RT R

R

15

