Všichni máme většinou rádi pohádky a to obzvlášť tehdy, když jsou
někým milým vymyšleny právě pro nás. Tuhle pro nás všechny
vymyslela Daniela Horčičková z 6.B
Princezna Fiona
Za čtyřmi atomovými elektrárnami, třemi obchodními centry a jedním letištěm se tyčil mrakodrap
nejvyšší na celém světě. V tomto ohromném mrakodrapu žila princezna Fiona a její rodiče. Jejich
domov byl vybaven nejmodernější technikou doby. Bylo tam nespočet skleněných výtahů, které
jezdily na všechny strany. Na střeše byl pečlivě naleštěný černý vrtulník, se kterým létal tatínek král
na důležitá jednání .
Jak Fiona dospívala, začala stále více milovat růžovou barvu. Její zalíbení v růžové došlo dokonce tak
daleko, že poručila natřít celé jejich královské sídlo na růžovou. Dokonce i tatínkův vrtulník nechala
přemalovat. Jednoho dne, když se tatínek s maminkou vrátili z velmi důležitého státního jednání, řekli
si, že jejich dcera je už dost stará a měla by se začít učit královským tradicím a ne jen se zhlížet
v růžovém zrcadle.
Hned druhý den ráno začali proto rodiče Fionu učit to, co je z královského pohledu nejdůležitější,
tedy jejich společenským tancům, což byl hip hop a break dance. Fioně málem vypadly oči z důlků,
když viděla, jak se její šedesátiletý tatínek točí na hlavě. Tatínek s maminkou se snažili tyto tance
Fionu naučit, ale ta byla proti, milovala totiž balet, což bylo pro královskou dceru zcela nepřijatelné.
Tak tatínek musel nechat povolat nejstarší a nejzkušenější čarodějnici ze sousední vesnice. Chudá
čarodějnice přiletěla se svým „fungl“ 'novým létajícím BMW a Fionu začarovala. Od té doby je Fiona
nejlepší hip hopovou tanečnicí na celém světě.
Minulý týden jsem šla na procházku do lesa a asi mi nebudete věřit, co jsem tam spatřila, přes
pěšinku mi přeběhla světle růžová veverka v baletních piškotech, že by se snad staré čarodějnici něco
nepovedlo…
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