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Ariela nahlédne do svého soupisu a nahlas čte:
„Procházka.“

„Dobré ráno, princezno,“

zdraví Sebastian.
Ariela vstává a protahuje se.
Na dnešek se velmi těšila. „Nastal
už konečně Arielin a Sebastianův
dobrodružný den?“
„Chtěla jsi říct Sebastianův a Arielin
dobrodružný den?“ opravil ji Sebastian
s úsměvem.

„Ale jistě, procházku se
mnou lze jistě považovat za
dobrodružství,“ praví Sebastian.
„Splněno.“
Princezna pokračuje ve čtení: „Courání

se po okolí.“

„Courání se stylem,“ zopakuje
Sebastian. „Splněno.“

Ariela vyskočí a oznámí další položku ze seznamu:
„Poskakování!“
Sebastian se vznese do vzduchu spolu s ní.
„Splněno!“

„Co bys rád dělal ty, Sebastiane?“ ptá se princezna zdvořile.
„Vždyť mě znáš,“ odpovídá jí její kamarád. „Prostě plavu s proudem. Přijímám podněty
zvenčí. Co chceš podniknout ty, má princezno?“

Pak se oba přátelé vzájemně ukloní
a udělají otočku. „Tančení!“
oznámí Ariela.
„Tanec se mnou vždy představuje rozkošnou
kratochvíli,“ pronese Sebastian. „Splněno.“

„Běh!“ předčítá Ariela
další bod.
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Ariela ho obdaří zářivým úsměvem.
„Já toho mám celý seznam.“

Sebastian ji začne
honit. „Splněno!“
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„Užít si sluníčka,“ pokračuje Ariela,
když si se Sebastianem vychutnávají
u oběda krásné počasí.

„Prošli jsme už všechno, co máš na
seznamu?“ ptá se Sebastian.
„Ano!“ odpoví mu Ariela. „Se dvěma
nohama je tolik zábavy!“

„Bezpochyby
splněno,“ těší se
Sebastian.

„Prý dvě nohy!“
ušklíbne se Sebastian.

„Zkus jich mít šest!
To je teprve legrace!“
„Zavrtat se prsty na nohách do písku,“
vyjmenovává dál princezna.

„Splněno,“ usmívá

se Sebastian.
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Proveď Jasmínu pískovým bludištěm
až ke kouzelné lampě.
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KOUZELNÉ PŘÁNÍ
Něco si přej a nakresli to sem.

START

Které dvě lahvičky od parfému
jsou naprosto stejné?
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