
JAK MĚLA ALÍŠA HLAD

Jmenuji se Calypso a je mi 19 let. Nežiji v normálním světě. Náš svět 
se jmenuje STŘEDOZEM. Žijí tam například hobiti, elfové, draci a také 
čarodějnice.  A jednou z nich jsem já. Všichni si čarodějnice 
představují jako vysoké a ošklivé osoby s černými havraními vlasy 
v přihlouplém špičatém klobouku na hlavě. Ale já mám vlasy tmavě 
červené a klobouky nenosím. Každopádně u nás ve Středozemi 
nejsou čarodějnice moc oblíbené. Mě přijali hlavně kvůli mé práci. 
Jsem lékárnice. Lidé za mnou chodí, když je něco bolí nebo když je jim
špatně. Ale i přesto bydlím raději na kraji vesnice jménem Belealás. 
Bydlím v malé chatrči spolu se svou černou dračicí, kterou jsem 
pojmenovala Apocalypso. Máme dost podobná jména.

Jednoho dne za mnou přišla holčička, mohlo jí být tak 8 let. „Dobrý 
den,“ řekla, když vstoupila do dveří. „Ahoj, co potřebuješ?“zeptala 
jsem se. „Už mám delší dobu strašný hlad,“ špitla skleslým hlasem. 
„Tak se zkus najíst!“ odpověděla jsem a chtělo se mi smát. „Tak to mě
taky napadlo, ale nejde to. Sním vše, co najdu, ale ničeho se pořádně 
nenajím.“ Všimla jsem si, že má slzy v očích. „Neplač! My už to nějak 
zvládnem!“ chytla jsem ji kolem ramen a mrkla na ni. „Dobře. A kdy 
mám přijít?“ zeptala se už s úsměvem a malý pramínek svých bílých 
jemných vlasů si strčila za špičaté ucho. „Co takhle za týden, zvládneš 
to?“  Byla jedním z elfů, kteří nemají zrovna v oblibě čarodějnice. 
Divila jsem se, že vůbec přišla. „Tak ahoj. Asi jsem přeslechla tvé 
jméno?!“ „Jmenuji se Alíša!“ křikla a zavřela za sebou dveře.

„Tak pojď Apocalypso, jdeme najít nějaký účinný lék pro Alíšu,“ 
pobídla jsem svoji černou dračici vyhřívající se na slunci. Pouze 
zamrčela, zvedla se a líným krokem se ke mně přibližovala. „Pomaleji 
by to nešlo?“ křikla jsem na ni, aby zrychlila krok. Když konečně došla 



ke mně, přehodila jsem přes ni jezdecké sedlo, dala jí uzdu a mohly 
jsme vzlétnout.

Přiletěli jsme na menší skryté bylinné pole na odlehlém místě v lese. 
Některé byliny už vyrostly, jiné teprve klíčily. Šla jsem si pro bylinu 
nazývanou Sharlyard, tu používám nejčastěji. Je to takový všelék. 
Najednou jsem však zahlédla záhonek, který jsem určitě nesadila já. 
Pamatovala bych si to. Ty divné rostliny vypadaly velice zvláštně. Byly 
zelené a měly protáhlý tvar. „Co je to za bylinu?“ zhrozila jsem se a 
dvě si utrhla. Bála jsem se, aby mi v brašně neoživla, protože 
vypadala jako velká housenka.

Když jsme přiletěli s Apocalypsou domů, hned jsem vysypala brašnu, 
vzala si ty dvě „zelené housenky“ a šla je prozkoumat. Po chvíli jsem 
zjistila, že zelená vrstva chrání několik zelených kuliček, co byly 
schované uvnitř. Byly tvrdé, každá jinak velká a moc lákavě 
nevypadaly. „Hmm, ale co už, risk je zisk,“ řekla jsem si a dala si jednu
do pusy. Čekala jsem, co se stane. Ale k mému překvapení zelená 
kulička chutnala celkem dobře. Trochu jsem se bála, jestli nebyla 
otrávená, ale nic se nedělo, tak jsem si vzala další. Škoda jen, že jsou 
kuličky hodně malé. Možná by to mohlo pomoct i Alíši, napadlo mě. 
Jen kdyby byly o něco větší…, co použít lektvar na zvětšení! Nejprve 
jsem si vzala jednu kuličku a polila ji. Úspěšně se zvětšila, ale stále 
nebyla tak velká, jak jsem si představovala. Zkusila jsem to znovu. 
„Hurá, mám to!“ vykřikla jsem radostí. Vrátila jsem se zpátky pro další
lusky, uvařila jsem kaši a pozvala Alíšu na večeři.„Tvé zázračné kuličky
zahnaly můj hlad!“ děkovala mi šťastná Alíša. 

„ÁÁÁCH! Pojmenuj je HRÁCH!“ 
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