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Truhla s pokladem

Otevřeli správné dveře! Místnost s pokladem byla přímo před
nimi a dráček Hepčík už na ně čekal. Potřeboval by pomoc.
Jedna z truhlic je jeho, jenže která to je?

V mé truhlici by měl být
zlatý pohár, diamantový
náhrdelník, zlatá soška lva
a zlatá soška orla!
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Přečapkováno
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Drak byl velmi vděčný za pomoc a souhlasil, že čapku Tomovi vrátí. Měl jen
jednu podmínku: Kamarádi musejí sami přijít na to, která je ta Tomova. Dráček
měl totiž čapek celou sbírku!

Vpravo od Tomovy čepice
je více čapek než nalevo!

Na Tomovu čepici
jsem přikouzlil kulatý
odznáček.
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V zahradách

Hepčík vrátil Tomovi čapku. Potom navrhl, že jim ukáže ještě hezčí poklad,
než jaký viděli v okovaných truhlicích, a zavedl kamarády ven do zahrad.
Ty byly plné barevných květů. Koneckonců, vždyť je dráček zahradníkem!
A tohle byl jeho vlastnoručně vyrobený poklad.
Tom a Sára obdivovali tvar dráčkovy zahrady. Poznáš, jaký ze čtveřice
náčrtků A, B, C či D odpovídá této zahradě?

A

B

C

D

Bludiště?! Cestu
doprostřed
trefím levou
zadní.
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Rex a kytky

V jedné z dalších zahrad objevil Rex květy v dračí velikosti.
Dráček z nich byl nadšený! „Natrhám je rodičům.“
Dráček se rozhodl, že jich vezme co nejvíc, ale rád by, aby
počet všech okvětních lístků byl sudý. Kolik květin může
utrhnout, aby obě tato přání dodržel?
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Setkání s rodiči

„Podívejte!“ zvolal dráček. „Moji rodiče už na nás
čekají, támhle na konci cestičky.“ Tom a Sára
se za nimi chtěli rozeběhnout, ale dráček je
zastavil: „Vyhýbejte se dlaždicím s násobky čísla
tři! To je pro nás červené draky nešťastné číslo.
Tak ať nepřivoláte nějaké neštěstí.“ Najdeš
bezpečnou cestu po kamenech?
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Jakou konvici?
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Dráčkovi rodiče byli nadšení z květin, které dostali. Chtěli by si vypěstovat
také takové obrovské dračí květiny, ale k tomu potřebují konvici s očarovanou
vodou. Jenže která konvice to je?

Já vím! Má jen
jednu rukojeť a část
konvice, na níž je
nasazena hubice, je
zvlněná!
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