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OSTROV IRASS 

„Ahojte, som Ili, pochádzam z ostrova Irass a nie som len také obyčajné dievča, 

veď to zistíte“. 

Tým, že už od malička vyrastá na ostrove, nemá problém plávať v morskej 

vode s otvorenými očami, chodiť po rozpálenom piesku kľudne aj celý deň, 

šplhať po stromoch, hojdať sa na lianách a ďalšie zaujímavosti. Ale od toho tu 

nie som, aby som vám opisovala jej život. Náš ostrov Irass mal v srdci čarovný 

smaragd, ktorý sa pokúšal zlý a krutý kráľ Gerben ukradnúť. No jedného dňa 

tak vykonal, ukradol Irassovo srdce a niekto ho musel vrátiť späť. Kvôli tomu, 

že Irass nemal srdce, začal chradnúť a aj všetko na ňom, ako aj stromy, kvety, 

kríky, no skrátka všetko živé. Teraz Irass vypadá ako obrovský kameň uprostred 

mora. A na Ili je, aby ho oživila. Keď kráľ Gerben ukradol Irassovo srdce 

a zamkol ho v najhlbších hlbinách jeho podvodného kráľovstva, Ili sa vydáva na 

cestu hľadania a dobrodružstva. Práve teraz sedí vo svojej malej loďke 

a pomaly, ale isto, sa dostáva ku Gerbenovmu podvodnému hradu. ,, Á som 

tu.“ Povedala si sama pre seba. ,,Teraz sa musím nenápadne dostať cez 

stráže.“ ,,Ale nikde žiadna voľná cesta.“ Práve v túto chvíľu sa Ila rozhodla, že 

skúsi nájsť cestu nejakým podvodným oknom, ale musí si dávať naozajstný 

pozor na strážcov hradu. Už aj pláva ku prvému z najmenších, ktoré sú 

otvorené. Ale niee! Uvidel ju jeden zo strážcov hradu. Ila začala plávať rýchlo 

ako o život. Prestrčila sa tým malým okienkom, ani sama nevedela, že je taká 

chudá. Začala rýchlo plávať a hľadala si miesto na skrytie. A jej sa to aj 
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podarilo, schovala sa v úzkej medzierke v stene pri schodoch, ktorými sa už 

mohla dostať do najhlbších hlbín ku trezoru s Irassovým srdcom. Ale teraz musí 

byť veľmi opatrná, lebo o nej už vie celé kráľovstvo a strážci ju stále hľadajú. 

Už-už sa pohla zo svojej skrýše a opatrne schádzala dole po schodoch. Naraz sa 

zastavila. ,,Óhh niee , dvere na zámok ktorý sa odomkne iba heslom.“ Skúsila si 

tipnúť, ale neuspela. Chodba, v ktorej stála, sa začala triasť a rýchlo zužovať. 

Mala už len pár sekúnd. ,,Mám to.“ Poradovala sa. ,,Heslo som vedela kvôli 

tomu, že viem, kedy smaragd ukradol.“ Teraz beží k podstavcu, na ktorom je 

položený smaragd. Chňapne ho a s víťazným úsmevom sa čo najrýchlejšie 

vracia späť na ostrov. Vybieha na pevninu a po rozpálenom piesku beží ku 

Irassovmu srdcu, vkladá doň smaragd a oživuje ho. 

,,Mám to! Zvládla som to ! Moja výprava bola úspešná! Oživila som Irassa!“ 

 

 

 


