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Adaptovala TINA MCLEEF

Na motivy filmu vytvořily a napsaly
JOSANN MCGIBBON A SARA PARRIOT

Říkají, že jsem problémová
ŘÍKAJÍ, ŽE JSEM ZLÁ
Říkají, že jsem proradná
A TO MI RADOST DĚLÁ

Pocházím z Ostrova ztracených. Obyvatelé Auradonu ho znají jako ostrov
Přes cestu, na který byli vyhnáni všichni zloduchové a jejich děti. Líbí
se mi, že tu máme špinavé ulice, rozbitá okna a výlohy zatlučené prkny.
Na tomhle místě, které je ztělesněním zla, je plno otrávených jablek
a temných kouzel. Ale pro mě a mé kamarády je to

S L A D K Ý D O M OV !
ŽIJU TU UŽ OD
NAROZENÍ SE SVOU
MATKOU – ZNÁMOU
JAKO ZLOBA – JEDNOU
Z NEJPRORADNĚJŠÍCH
ZLODUCHŮ NA SVĚTĚ.

Jsem PROHNILÁ do morku kostí
Nejsem žádný vzor ctností
JSEM JINÁ NEŽ OSTATNÍ

Má matka před lety začarovala Auroru, neboli Šípkovou Růženku, a tím si
proti sobě zjevně poštvala mnoho lidí. Všechny ty hodné princezničky na
ni mají pořád ještě vztek. Ale mámě je to jedno a mně taky. Je nám tu tak
dobře, jak jen zloduchům může být. Jsme spokojení se svými proradnými
životy.

VĚTŠINU ČASU TRÁVÍM S KÁMOŠEM JAYEM.
Do naší party patří ještě Carlos a Evie. Jay je Jafarův syn. Jafar šel před pár
lety po Aladinovi, jednom klukovi z ulice, a nedopadlo to dobře. Carlosova
máma je Cruella de Vil (ta s hustými, bílými vlasy, v ošklivých červených
botách a falešném bílém kabátě s černými puntíky, se kterým si povídá…
nemůžete ji přehlídnout). A Evie? Když jsme se poznaly, moc jsme spolu
nevycházely, ale to se postupem času změnilo. Je to dcera Zlé královny,
a až na to, že je trochu posedlá svým kouzelným zrcadlem (a kluky… brrr),
je docela fajn. My čtyři umíme zabíjet čas jako nikdo jiný. Počmárali jsme
zdi všech obchodů na ostrově. Rádi probíháme trhem, terorizujeme malé
děti, vysypáváme popelnice a hrajeme hru „na nejstrašidelnějšího“. Jay už
okradl skoro všechny, kdo tu žijí. Nakradl si toho víc než máma Evie.

KÁMOŠI

NECHTĚLI SE

NA NÁS DÍVAT

JE TO HŘÍŠNÝ, DIVOKÝ ŽIVOT. UČÍM
SE BÝT STEJNĚ ZLÁ JAKO MOJE MÁMA,
PROTOŽE TAKOVOU MĚ CHCE MÍT.
To ona mi pověděla o králi Zvířeti. On a jeho žena Kráska
poslali všechny zloduchy sem, protože se na nás nechtěli
dívat. Vadilo jim, že všichni obyvatelé Auradonu nejsou
veselí, milí a laskaví. Teď je Auradon plný mladých princátek
a namyšlených snobů, kteří si o sobě myslí, že jsou lepší než
všichni ostatní, hlavně my zloduchové. Máma teď čeká na
příležitost, jak se jim pomstít, a já jí slíbila, že jí pomůžu.

JESTLI JE NEJVĚTŠÍM ZLODUCHEM
V ZEMI, PAK JÁ BUDU DRUHÝM
NEJVĚTŠÍM ZLODUCHEM V ZEMI.
JAKÁ MATKA, TAKOVÁ DCERA, NE?
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HŘÍŠNÉM
světě

Mamka mě dneska na trhu načapala, jak kradu dítěti
sladkosti. Člověk by si pomyslel, že bude mít radost, ale
místo toho mě začala poučovat, jak je to „ubohé“ a že
ztělesňovat zlo ještě neznamená chovat se takhle. Kárala
mě před všemi mými přáteli. Bylo to dost ponižující.
A pak, jako kdyby to nestačilo, nám řekla, že všichni
půjdeme na novou školu – na Auradonskou akademii.

COŽE????!?!?
Jo. Auradonskou akademii. Je to internátní škola v Auradonu plná
snaživých, spořádaných princezen, princů a dalších studentů, kteří
uvažují stejně jako oni. Auradonská akademie. Proslavená svými
květinami, duhami a všeobecným veselím. Tak tam nejdeme ani za nic.
A je jedno, jak moc to máma chce. Carlos se bojí psů (a v Auradonu jich
je zjevně spousta) a Jaye by nikdo nedostal do školní uniformy. Jediná
Evie je z toho nadšená, ale jen proto, že chce potkat prince, zamilovat
se a stát se skutečnou princeznou. Ha ha ha! Jenže si neuvědomuje
jednu věc: jestli tam půjdeme, stanou se z nás lůzři. Všichni v Auradonu
nenávidí naše rodiče. Nikdo se na nás ani nepodívá, natož aby s námi
kamarádil. Nechápu, koho to mohlo napadnout, ale chceme se na to
zeptat mámy. Zmínila se o královském synovi Benovi, který „touží
ovládnout svět.“ O tom více později….

Takže máma má zjevně plán. To mě nepřekvapuje,
vždycky ho má. Ale tentokrát je to jiné. Máma byla před
dvaceti lety vyhnána na Ostrov ztracených a její kouzla
nefungují tak jako předtím. Nemůže používat knihu kouzel,
aby vyčarovala kouzla lásky nebo způsobila princeznám
bezesný spánek trvající celá desetiletí. Nemůže ani
vypěstovat pořádné trnité houští. Na Ostrově ztracených
její magické síly zeslábly.

Ale to všechno se může změnit…

Na scénu
vstupuju já
a mí kamarádi.

Protože nás kdovíproč pozvali, abychom začali chodit na
Auradonskou akademii. Takže budeme v Auradonu, kde mámina kniha
kouzel funguje. Máma chce, abychom tam ukradli hůlku Dobré víly. Máma by
pak měla hůlku i žezlo, což by jí umožňovalo být zlá, kdy se jí zachce.

