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KaMaRÁTI Sa 
S NEtOPIErMI

A VStávA  
O PoLNoCI.

NÁjDeŠ Ju  
Za kOMíNOM.

Pije  
malinovú  
limonádu.

Kvíli ostošesť.

MeLUzÍnA

GrÓF  
DrAKuLA

Vychudnutá žena v roztrhanej košeli, 
so strapatými vlasmi a nešťastným 
výrazom v tvári, sedáva za komínom 
a narieka a kvíli. Ako sa pred ňou 
ubrániš? Stačí, ak si zapcháš uši alebo 
si začneš nahlas spievať.

Bledé stvorenie s havraními vlasmi 
a poriadne ostrými zubami. Noc čo noc 
ho prepadne chuť na malinovo-jahodovú 
limonádu, a tak opúšťa svoj hrad 
v oblasti Transylvánie a hľadá niekoho, 
kto sa s ním o tú dobrotu podelí.

KÔPkA  
NeŠťAsTIA
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OMoTÁ Si 
Ťa OKOLo 

PrSTu.

MoRe Má 
POD PaL-

cOM.

Nádherný muž s rybím chvostom namiesto 
nôh dozerá na to, aby bol v mori poriadok 
a pravidlá. Ako ho potešíš? Na brehu nahlas 
pochváľ, ako je to v mori krásne usporiadané 
a že v ňom všetko klape ako hodinky. 

Krásna žena s rybím chvostom, 
ktorá zvádza námorníkov. Keď 
sa do nej zamilujú, odvedie 
si ich do svojho podvodného 
kráľovstva, kde celý život 
prežijú pod papučou – teda, pod 
plutvou.

MoRSká MOrSKÝ 
PaNNA

PáN 

Pravý rybí chvost

Morská panna

Zvedený námorník

Žiarlivá milenka
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Má kOPÝtKA  
A RoŽKY.

SMrDí  
oD SÍrY.

Chlapík s rohmi, čiernymi kučeravými 
vlasmi, kopytami a chvostom, 
výrazne z neho smrdí pekelná síra. 
Hľadá neposlušných smrteľníkov, 
ktorých príležitostne potrestá za 
ich hriechy alebo ich rovno odtiahne 
do pekla. Preto nehnevaj a buď 
na ostatných dobrý.

ČeRT  

ČeRtOVa  
BABičkA
Vyzerá ako milá stará babička, 
len má pod dlhou babičkovskou 
sukňou kopýtka a pod čepcom 
rožky. Čo robí? Aj čerti sa niekedy 
unavia, a tak im babička číta 
rozprávky na dobrú noc. Z červenej 
vlny pletie malým čertom huňaté 
čiapky s brmbolcami. 

Diablici milujú   
strašidelné príbehy.

Vidly používa 
najmä pri varení.

Hriešnik

Predčíta zásadne  
strašidelné
rozprávky.

„Na čertovský 
guláš som už 
príliš starý.“


