
6. den, čtvrtek
Dnes  od  rána  pršelo,  ale  jako  vždy  jsme  si  poradili.  Po  snídani  jsme
společně přečetli  tajné  recepty  na kouzelnické lektvary a  pokusili  se  je
připravit. Jeden vždy přidal ingredienci a několik dalších postupně míchalo
přesně podle návodu. Složení lektvarů bylo velmi zajímavé. Žabí sliz –
lepkavá část, šťáva z květin – tekutá část, prach z motýlích křídel – sypká
část. A do toho ještě zlato! Po umíchání vznikl sliz. Ten musíme nastražit
na čaroděje aby se nachytal a opustil zdejší kouzelný les. Celou přípravu
jsme  zvládli  s  říkankou  na  rtech:  LEKTVARY  SI  UVAŘÍME  A
PASTIČKU NALÍČÍME. ČARODĚJ SE NACHYTÁ Z LESA RYCHLE
UTÍKÁ.  Dopoledne  jsme  zakončili  kresbou  čaroděje.  Protože  jsme  ho
viděli jen z dálky, každý obrázek byl úplně jiný. Nevíme, jestli  ho ještě
někdy  potkáme  tváří  v  tvář.  Po  obědě  jsme  se  začali  připravovat  na
výpravu směrem za pavoučí území.  Potřebujeme najít  poslední zámek a
zlomit  tu  úplně  nejsilnější  kletbu.  Potom  bude  lesní  lid  konečně
osvobozený.  Snad  se  to  povede.  Les  už  byl  oživlý,  viděli  jsme  srnku,
slepýše, spoustu ptáků. Šli jsme pohromadě a pátrali po klíčích, zámcích
ale i po podezřelých místech, kde na nás čaroděj mohl nastražit past. Nic
se  nestalo,  dělali  jsme  jen  „vyživovací“  přestávky,  paní  kuchařka  nám
napekla palačinky. Cesta byla rovná, vedla do mírného kopce a najednou
prudký sešup dolů a začátek vesničky. Jmenovala se Ostrovec, stejně, jako
část Kladna. Uprostřed malý kostelík.  A na vratech visel čtvrtý zámek.
Ještě, že jsme nasbírali okolo další klíče. Zámek jsme otevřeli, nejsilnější
kletbu zlomili a tak jsme osvobodili všechen lesní lid – víly, elfy, zvířátka i
stromy. Nebezpečí však trvá, protože zámek byl otevřen ne však brána. A
za tou se skrývá čaroděj. Lesní lid už není v ohrožení, ale co my? Jsme tu
ještě  zítra,  tak  uvidíme.  Máme pro strach uděláno!  A k  tomu kouzelné
hůlky, kouzelné náramky a kouzelný lektvar. Ten sice z herny zmizel, ale
určitě se objeví v pravý čas, až ho budeme potřebovat. Po večeři jsme si
ještě  vyprávěli,  čekala  nás  pohádka  a  písnička  na  dobrou  noc.  Zítra
musíme být ostražití, ale čaroděje se už nebojíme. Víme, že je nyní moc
slabý a my zase silní. Dobrou noc. 


