






NEMUSÍTE čítať Štikútove knižky zaradom.

Ale ak chcete, tu je ich poradie:





O ŠTIKÚTOVI 
Štikút Strašný Šťukovec Tretí bol 

obávaný šermiar, zaklínač drakov 

a najväčší vikinský hrdina, aký kedy žil. 

Jeho pamäti však hovoria o časoch,  

keď bol ešte celkom obyčajným 

chlapcom a presviedčal sa,  

aké je ťažké stať sa hrdinom.
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Ako premôcť 
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ČO SA ODOHRALO 

DOTERAZ

„Keď som bol chlapcom, existovali draky.“

Týmito slovami sa začína celý príbeh.

Na malom ostrove Berk žil kedysi šťastne 

a nespútane vo svete plnom drakov chlapec, ktorý 

sa volal Štikút Strašný Šťukovec Tretí, so svojím 

loveckým drakom Bezzubým a s jazdeckým drakom 

Vetrochodom.

Štikút bol synom náčelníka Chladnobrva 

Obrovského a vikinský hrdina, akého si pod 

hrdinom sotva viete predstaviť, chlapec chudý 

ako fazuľová stonka. Napriek tomu to bol obávaný 

šermiar a zaklínač hadov, jeden z mála ľudí, 

ktorí vedeli hovoriť po dracky, jazykom, akým sa 

zhovárajú draky.

V jeden hrozný deň náhodou oslobodil 

veľkého morského draka, ktorý sa volal Zúrivec 

a bol vyše sto rokov reťazami spútaný v strašnom 

lesnom väzení na Amoku. Drak Zúrivec začal 

Dračiu vzburu, ktorou chce vyzabíjať všetkých  

ľudí, a ľudia a draky teraz bojujú proti sebe, kým 
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jedni alebo druhí nezvíťazia a tých druhých 

nevyhubia.

Draky vypálili malú chuligánsku dedinu, 

kde Štikút vyrastal, vyhnali ľudí z domovov a tí 

sa teraz zhromaždili na ostrove Zajtra, kde čakajú 

na Konečný boj.

Ľudí už môže zachrániť iba jedno. 

Na ostrove Zajtra musia korunovať nového kráľa 

Západodivočiny. Keď bude kráľ korunovaný, dozvie 

sa tajomstvo Dračieho drahokamu, tajomstvo, 

ktoré má moc navždy zničiť všetky draky. No kráľa 

možno korunovať len vtedy, ak získa všetky kráľove 

Stratené veci, desať predmetov, ktoré boli roztrúsené 

po Súostroví a sto rokov stratené.

Štikút Strašný Šťukovec Tretí v jedenástich 

vzrušujúcich a dlhých dobrodružstvách všetkých 

desať Stratených vecí pomaly a namáhavo našiel 

s pomocou svojich najlepších kamarátov Rybonoha 

a Kamikadze a s pomocou staručkého morského 

draka Odinovho tesáka a krásneho trojhlavého 

draka Smrtiaceho tieňa, ktorý sa vie zakamuflovať 

tak dokonale, až si myslíte, že je neviditeľný.

Lenže Štikútovi všetky Stratené veci ukradol 

zlý Alvin Zradný (jeho meno už hovorí samo 



za seba). Alvin je v tejto chvíli na ostrove Zajtra 

a majú ho korunovať za kráľa. Ak sa stane kráľom, 

využije moc Dračieho drahokamu a naveky vyhladí 

draky.

Všetci si myslia, že Štikút je mŕtvy, lebo ho 

zastrelili šípom do srdca bojovníci Alvina Zradného, 

ale Štikút žije a leží v bezvedomí na kúsku pobrežia 

Hrdinovho konca, ostrova kúsok od ostrova Zajtra.

Nemá však jazdeckého draka, ani čln, ani 

Stratené veci. A na ostrov Zajtra môže prísť a prežiť 

iba ten, kto má Stratené veci. Ak Štikút vstúpi na jeho 

breh, spod piesku vyrazia dračí Ochrancovia ostrova 

Zajtra a odnesú Štikúta do vzdušného zabudnutia...

To je naozaj hrozivá situácia.

Dnes je Zánik Yule, deň Konečného boja medzi 

drakmi a ľuďmi.

Štikútovi už ostáva iba jeden deň, aby sa stal 

kráľom Západodivočiny a zachránil draky.

Už len jeden deň...

ZACHRÁNI ŠTIKÚT DRAKY?
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