Jmenuji se Lagravis a jsem král Lvího kmene. Ještě před tisíci lety byla říše
Chima nedotčenou džunglí, v níž byl život prostý a poklidný. Jednoho osudného
dne však z nebe udeřil silný blesk a způsobil obrovské zemětřesení, po němž
se do výše vzepjala hora, dnes známá jako Cavora. Z hory vytryskly magické
vodopády plné životní energie zvané CHI a dostaly se do řek. Některá zvířata
tuto vodu vypila a proměnila se v dvounohé, vyvinutější tvory, kteří se brzy
poté začali shlukovat do kmenů a stavět úžasné pevnosti a stroje. Tyto nové
zvířecí kmeny pojilo přátelství a… CHI – energie, která je transformovala.
Lvi, ochránci CHI, pravidelně přidělovali všem kmenům stejný počet koulí CHI.
Dnes však bohužel musíme za ovládnutí CHI bojovat!
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Říká se, že všechny dobré věci jednou končí. A tak skončil i mír mezi zvířecími
kmeny v říši Chima. Chamtivá touha po veškeré CHI v zemi poštvala krokodýly
proti Lvímu kmeni a zelený ráj se rázem proměnil v bitevní pole.

Vše se ještě zhoršilo, když se dva
nejlepší přátelé a nezodpovědní
vtipálci, krokodýlí princ Cragger
a můj syn Laval, vplížili do Lvího
chrámu, aby si prohlédli Posvátnou
tůň CHI. I přes Lavalova varování
a navzdory pravidlům Cragger
vylovil kouli CHI a předčasně okusil
její magickou energii. Nic už pak
nemohlo zastavit nešťastný sled
dalších událostí…

Cragger byl příliš mladý na to,
aby zvládl obrovskou energii CHI,
a začal se chovat násilnicky. Obrátil
se proti svému příteli Lavalovi
a zaútočil i na mě a lví strážce, kteří
se ho snažili zastavit. Rozrušený
mladý krokodýlí princ utekl do
bažin, ale protože se obával
pronásledování, bezmyšlenkovitě
odpálil krokodýlí světlici. Myslel si,
že tím zavolá o pomoc, ale rozpoutal
válku.

Jeho otec, král Crominus, okamžitě
přispěchal se svými oddíly. Cragger se
vzpamatoval a snažil se vysvětlit to
hrozné nedorozumění. Bylo však už pozdě.
Krokodýli se střetli se lvími válečníky.
Nakonec se královský povoz, v němž
seděli Craggerovi rodiče, král Crominus
a královna Crunket, zřítil do bezedné
rokle a zmizel v její temné prázdnotě.
Pod vlivem své sestry Crooler se zničený
Cragger stal krutým vůdcem Krokodýlího
kmene. Od té doby Cragger myslel jen
na jedno: musel zvítězit nad lvy a získat
všechnu CHI pro sebe.
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Přiřaď obrázky k popisům kmenů bojujících o CHI.
Napiš správná čísla pod názvy chamtivých kmenů.

K uskutečnění svého odvážného plánu – ovládnutí zdrojů CHI – potřeboval
Cragger nějakou pomoc. Krokodýli brzy získali mocné spojence, kteří si také
dělali zálusk na největší poklad říše Chima. Divocí vlci a lstiví havrani se připojili ke
Craggerově armádě v naději, že získají vlastní tučný podíl na CHI.

Který zvířecí
kmen rád vyje
na měsíc?
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Žijí v lesích, ale neustále
se stěhují ve svých
vojensky vypadajících
konvojích. Tito divocí
bojovníci naprosto bez
skrupulí utečou z bitvy,
pokud nemohou zvítězit.
Jejich cílem je dokončit
úkol s co nejmenšími
ztrátami. Zabývají
se pouze sami sebou,
množstvím žrádla a tím,
jak si v noci pořádně
zavýt.

Tito válečníci
připomínající ptáky
žijí v zanedbaných
opevněných hnízdech
plných harampádí.
Jsou to jízliví podvodníci
a darebáci. Když mají
příležitost, kradou
vždy a všude. Myslí si
o sobě, že jsou strašně
dobří obchodníci,
ale prodávají zboží
ukradené nepřátelům
i přátelům, a to včetně
krokodýlů.

Tito obyvatelé bažin
byli vždy záludní a slizcí.
Chvástají se tuhou kůží
připomínající brnění
a sadou ostrých
nablýskaných zubů,
které zlověstně cení.
Nelze jim důvěřovat,
ani když se k nim
chováte přátelsky.
Tito nelítostní bojovníci
nevěří na žádný druh
„milosrdenství“.
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