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Neušel jsi ani pár kroků a 
zamotal ses do pavučin 
obřích pavouků, kteří tě 
sežrali.

Přišel jsi na rozkvetlou louku, kde jsi 
potkal vílu Gvynyldu. Ta ti poradila, 
že v okolí Šmloulopestřec neroste. 
Musíš tedy najít jinou cestu. Než jsi 
odešel, ještě ti řekla: „Les je zde někdy 
nebezpečný, tu máš světlo, které září 
v těch nejtemnějších chvílích, bude 
se ti hodit.“ Podala ti třpytivý krystal 
a pak zmizela. PUF!!! 
 Vydej se na první rozcestí  
 a pokračuj další cestou.

Šel jsi vpravo, Vilda tě chvilku 
sledoval, ale pdařilo se ti utéct. 
Došel jsi místu, kde číhali 
Mšicouni.

Jelikož nemáš mízu z hromského 
stromu, Mšicouni tě sežrali.

Došel jsi k potoku, který 
se zdál být divoký. Můžeš 
přejít přes lávku anebo se 
vydat pěšinkou podél 
potoka.

Lávka se s tebou propadla 
a utopil ses.

Pěšinka skončila a mohl jsi 
přeručkovat potok po laně 
anebo byl na břehu malý 
vor.

Lano se s tebou utrhlo, 
utopil ses.

Proud byl silný, vor se 
nedal ovládat, utopil ses v 
peřejích.

Taťka Šmoula tě vyslal pro 
vzácnou bylinu 
Šmoulopestřec nachový, 
kterou potřebuje do svého 
lektvaru. Poslal tě do 
zakázaného lesa. Tam jsi 
došel na rozcestí. Vydáš se 
cestou:
Doleva, kde je cesta kamenitá 
a temná a není vidět dál než 
na pět kroků.
Uprostřed je cesta hezky 
vyšlapaná, prosluněná a 
voní po šmorůvkách.
Doprava, kde je cesta 
smutná, rostliny a stromy 
kolem ní jsou staré a suché.

Jdeš docela dlouho a 
cestou sis nasbíral i nějaké 
šmorůvky. Po nějaké době 
je tu zase rozcestí. Chvilku 
ses rozmýšlel, až se tam 
objevil šmoulí ďábel. Tvářil 
se přátelsky a vlídně ti 
poradil:
Jdi vlevo, tam určitě 
najdeš, co hledáš.
Vpravo nechoď, je tam 
rokle, do které spadneš a 
už tě nikdy nikdo nenajde.

Ušel jsi pár kroků a v cestě 
stálo houští. Jakmile jsi jím 
prošel, spadl jsi do rokle. 
Ďábel ti poradil špatnou 
cestu.

Šel jsi obezřetně, ale 
nakonec cesta vypadala 
dobře. Najednou jsi došel 
k hoře, do níž ústí tmavá 
jeskyně. Tam najdeš 
rozcestník.

Jeskyně zajetí

Hora splněných 
přání

Začal jsi šplhat na horu a 
vysoko nad zemí se s 
tebou utrhl kámen a 
padáš hluboko na zem. 
Skončil jsi.

Vstoupil jsi do jeskyně, ale jelikož s sebou 
nemáš světlo, spadl jsi ve tmě to hluboké 
propasti. Najdi vílu Gvynyldu, která ti 
světlo daruje.

Vyndal jsi krystal, světlo, které ti dala víla 
Gvynylda a vstoupil jsi do jeskyně. Šel jsi 
dlouhou a temnou chodbou, která 
vyústila do tří chodeb. Kterou se vydáš? 
Doleva, doprostřed nebo doprava?

Cesta je místy obtížná, 
ale i přesto úspěšně 
zdoláváš velké kameny, 
až dorazíš na rozcestí.
Vlevo je cesta k potoku, 
přes který vede lávka. 
Vpravo je cesta do 
hustého lesa.

Šel jsi tedy vlevo, najednou se s 
tebou propadla podlaha a spadl 
jsi do propasti, odkud není 
návratu.

Prostřední cesta vypadala 
dobře, ale po chvilce chůze 
vyskočil ze tmy jeskynní mlok a 
sežral tě.

Vpravo byla cesta trochu obtížna a kamenitá, nakonec jsi ale 
došel do vělké krápníkové síně plné lesklých krystalů a 
drahokamů. Skulinou ve stropu se dovnitř dostávalo denní 
světlo a vše tam nádherně zářilo. Uprostřed rostl hromský 
strom, ze kterého vytékala míza. Nabral sis do měchu jeho 
mízu, protože je vzácná a mohla by se ti hodit. Pak ses vrátil 
zpátky na první rozcestí. Tam se vydej na další dobrodružství 
pro Šmoulopestřec nachový.

Světlo,
třpytivý krystal 
od víly Gvynyldy

Světlo,
třpytivý krystal 
od víly Gvynyldy

Cesta hustým lesem byla 
obtížná a najednou jsi skončil 
na břehu hlubokého kaňonu. 
Slezeš dolů nebezpečnou 
pěšinkou nebo 
půjdeš dál cestou podél 
břehu?

Jdeš chvilku pěšinkou, 
která za chvilku skončí. 
Přes kaňon je chatrná 
lávka. Přejdeš lávku nebo 
se vrátíš zpět.

Lávka byla opravdu chatrná, 
ale nakonec jsi ji přešel. Tam se 
cesta dělila. Buď dál podél 
kaňonu nebo vstoupit 
hluboko do lesa

Les byl hluboký a plný 
prapodivných tvorů. 
Cesta se dělí. Můžeš jí po 
lanech korunami 
stromů anebo dále po 
zemi.

Cesta šla kolem plížo-temno-bažin, 
kde se zrovna po 800 letech probudil 
Blátodýl a sežral tě.

Cesta korunami stromů 
byla zábavná, ale po chvíli 
končí, slezeš dolů. 
Dole cestu dělí rozcestník:
Vlevo Gvynyldina louka
Vpravo Bylinná zahrada

Cesta dolů je obtížná, ale 
zvládl jsi to. Dole jdeš podél 
potoka, kde se cesta dělí.
Přes potok je strom. 
Přelezeš strom nebo
půjdeš dál podél potoka?

Došel jsi na louku plnou 
bylin, ale Šmoulopestřec 
jsi nenašel. Půjdeš dál 
nebo se vrátíš zpět na 
rozcestník?

Cesta šla moc blízko 
potoka, utrhl se s tebou 
břeh a utopil ses.

Přelezl jsi skvěle. Dále se můžeš 
vydat rovně nebo podél potoka. 

Vstoupil jsi do hloubi lesa, 
kde se dělila cesta do velké 
opuštěné nory nebo do 
korun stromů po lanech.

Nora se rozdělila 
do dvou chodeb.  
Půjdeš vlevo nebo 
vpravo?

Po několika 
krocích tě sežrala 
obří vačice

Vylezl jsi ven. Tam se 
dělí cesta nahoru nebo 
dolů.

Došel jsi na paseku, kde 
tě sežral PŠÍŠERPTÁK.

Opravdu jsi došel na rozlehlou 
louku, kde rostou velké 
šmorůvky. Tolik jsi jich nikdy 
neviděl. Potkal jsi tam však 
mlsounovo pravé já, který ti 
našeptával, ať tam zůstaneš a 
všechno sníš. Neodolal jsi a 
ujedl jsi se k smrti.

Cesta byla opravdu smutná, 
ale po chvíli se začala zelenat. 
Došel jsi na rozcestník, kde 
stálo:
VLEVO -> Údolí stínů
VPRAVO -> Šmorůvkový ráj

Došel jsi na místo, kam 
nedosvitlo slunce a 
bylo tam šero.  Na 
rozcestí jsi nevěděl 
kam. Z leva jsi slyšel 
hlasy, že Šmoulopetřec 
je vlevo a z prava zase 
hlas napovídal, abys 
vlevo nechodil. Kam 
půjdeš?

Došel jsi do tmavého 
tunelu z korun stromů, 
kde byla opravdu tma

Jelikož jsi s sebou neměl 
světlo, spadl jsi do jámy, kde 
jsi umřel hlady

Vyndal jsi krystal, světlo od 
Gvynyldy a šel jsi tunelem.  Po 
chvíli jsi na rozcestí potkal 
skřeta Vildu. Ten ti pověděl, že 
také hledá Šmoulopestřec a že 
ví kde je a ukazoval cestu vlevo. 
Půjdeš s ním nebo se vydáš 
vpravo?

Vilda byl domluvený se 
skřetem Rudlou a po chvíli 
cesty tě unesli a prodali 
Gargamelovi.

Míza z 
hromského 
stromu

Postříkal jsi Mšicouny mízou z 
hromského stromu a zneškodnil je. 
Za chvíli jsi došel na rozcestí:
Duhové jezírko
Hromová hora

U Duhového jezírka hlídal pták Roh, který ti 
pověděl, že tam Šmoulopestřec neroste. Šel 
jsi zpátky a po cestě tě napadli mšicouni, už 
jsi bohužel neměl mízu z hromského 
stromu, a tak tě sežrali.

Vylezl jsi na Hromovou horu, kde jsi konečně 
ašel Šmoulopestřec nachový. Tvá cestau končí, 
zvítězil jsi. JSI HRDINA. :)

Doleva

Doleva

D
ol

ev
a

Doprostřed

Doprava

D
oprava

D
oprava


