
ČAROVNÁ MOLLY 

 

Tento príbeh sa začína na okraji mesta Magicland, kde žije Molly a jej rodina vo veľkom dome 

s tromi celkom zvláštnymi domácimi miláčikmi. Magicland je mesto úžasu, no taktiež záhad. 

Občas sa tam dejú podivuhodné veci. Molly, hrdinka nášho príbehu, je odlišná od svojich 

spolužiakov nielen svojim výzorom, ale aj správaním. Molly je totiž osemročné dievčatko 

s hrozne dlhými čiernymi vlasmi, oči má zelené a pery vždy červené. Ale to na nej nie je to 

zvláštne. To záhadné uvidíte počas príbehu. Keď Molly odchádzala zo školy, deti si všimli, že 

každý deň od prvého ročníka ju čaká pred školou tuho modrá mačka. Keď sa jej deti na to 

spýtali, vždy spanikárila alebo utiekla. V škole mala iba jednu kamarátku a tá vždy pri nej stála 

keď to potrebovala. Stále keď prišla domov, čakali na ňu doma jej rodičia, súrodenci a jej 

nevlastná sestra Linda. Molly a taktiež jej rodina neboli obyčajní ľudia, oni mali totiž čarovnú 

moc. Obrazy v ich dome sa hýbali a niektoré dokonca rozprávali. Jej domáci miláčikovia sa 

každú noc menili na jednorožca, čierneho leva a dúhovaného malého sloníka. Jedna 

z Mollyiných sestier mala moc sa meniť na akékoľvek zviera, preto každý deň bola pri škole 

v podobe tmavomodrej mačky. Jediný kto nemal v rodine čarovnú moc, bola Linda. Aj keď to 

Linda nechcela dať najavo, dosť svojej rodine závidela. Lindina najlepšia kamarátka bývala cca 

15 kilometrov od jej mesta, bola zlá a to svoje zlo šírila aj na ďalších ľudí okolo seba. Aj napriek 

tomu, chcela Linde pomôcť a preto jej dala čarovné hodinky, ktoré sali moc od ostatných. Linda 

si ich s pokušením mať moc vzala, no to ešte netušila, že ju Molly prekukne. Keď sa s niekým 

z domu pohádala, vzala mu moc a potom to hádzala na druhého. Medzi rodinou zavládli hádky 

a panika. Čím mala Linda viac moci, tým horšia bola. Ovládol ju zlý duch, v ktorom bola 

uväznená. Keď prišla Molly domov, zhrozila sa čo sa za pár dní s jej rodinou stalo. V meste 

začal byť chaos a zvláštna sila, ktorá okolo seba roznášala paniku a strach. Ničila celé mesto. 

Molly hneď ako sa dozvedela, že to spôsobuje jej nevlastná sestra, bežala do mesta a hľadala 

ju. Molly si uvedomovala, že to spravila Linda, pretože nemala moc po ktorej tak veľmi túžila. 

Na námestí v Magiclande sa rozpútala vojna medzi Lindou a zlým duchom. Keď tam Molly 

prišla, snažila sa poraziť zlého ducha a zachrániť Lindu. Lenže sama si na to nestačila. Vzápätí 

dohovárala Linde: „Bojuj, ty to zvládneš, musíš sa snažiť, my sme tu pre teba, len mi musíš 

pomôcť!“ Linda si v tej chvíli uvedomila svoju chamtivosť a všetko zlé čo spravila a spolu 

s Molly ťažkou silou zlého ducha porazili. Keď prišla Molly domov, myslela si, že jej už nik 

neodpustí. Keď sa všetkým ospravedlnila a vrátila všetkým moc, rodina jej odpustila. Nakoniec 

sa ukázalo, že Linda bola opozdilec a svoju moc získala. A nebyť vtedy Molly, nikto nevie čo 

by sa v ten deň stalo. V Magiclande zazvonil zvonec a rozprávke je koniec ☺  
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