
STRAŠIDELNÝ HRAD 

 

Byla jednou jedna zahrádka a v té zahrádce v malém domečku bydlela 
holčička jménem Alenka. Bydlela s dědečkem a babičkou. Měli pejska 
Alíka  a kozu Lízu. Alenka musela každý den vyvést kozu Lízu na 
pastvinu a hlídat ji.  

Jednou, když šla s kozou na pastvu, uviděla v dálce malé, docela 
malinkaté modré světýlko. A tak se za ním vydala, až úplně zapomněla 
na kozu Lízu a na pejska  Alíka, kterého každý den poctivě brala 
s sebou. 

A jak tak Alenka šla za světýlkem, ocitla se najednou v černém lese. 
Lekla se, ale pak spatřila zelené světýlko. A jak tak šla dál, ocitl se před 
ní veliký hrad. Alenka dobře věděla, že je to hrad Krvenos. Lidé v údolí o 
něm vyprávěli samé strašidelné příběhy, že prý je tam pekelná brána a 
sídlí tam zlý čaroděj Čáryfuk.  

Brána byla otevřená a uprostřed ní byl plný stůl jídla a pití. Protože 
Alenka doma moc jídla ani pití neměla, tak se do toho s chutí pustila. 

Ale najednou se brána zavřela. Alenka stála uprostřed strašidelného 
hradu úplně sama. Ale co se to děje ? Otevřely se dveře staré věže. 
Alenka leknutím vykřikla. Uviděla starého a škaredého muže 
s kouzelnickým pláštěm a kouzelnickou hůlkou a ten řekl: 

 „ Jsem mocný a silný čaroděj Čáryfuk. Budeš mi tady posluhovat a jestli 
mě nebudeš poslouchat, proměním tě v žábu !“ 

 Alenka byla tak vyděšená,že nedokázala ani promluvit. 

„Teď mi připravíš večeři, ´´ přikázal čaroděj. 

Alenka se dala do přípravy. Vařit trochu uměla, protože doma si 
připravovala jídlo sama. 

A tak plynuly dny a dědeček s babičkou už Alenku dávno oplakali. 

Bylo odpoledne a čaroděj přikázal Alence, aby mu z daleké studny 
přinesla vodu. Alenka poslušně šla.  



U studny se jí zjevila vodní víla a ta jí řekla: „ Neboj se, zachráním tě. Jdi 
v noci, až bude čaroděj spát, k bráně. Já ti ji otevřu. A neboj se, já už si 
s ním poradím.‘‘ 

A tak se stalo, co víla řekla. Alenka došla šťastně domů. Dědeček 
s babičkou ji  s radostí uvítali a Alenka se už nikdy tak daleko 
nevzdalovala. 

 

Markétka Palatická  ,  4.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


