Jaskinia duchów w zaczarowanym lesie
Była sobie jaskinia w Anglii. Żyły w niej leśne duchy, które strzegły złotego,
srebrnego i brązowego skarbu. Grota była otoczona wielkimi, błotnistymi
bagnami. Przed śmiałkami, którzy chcieli zdobyć skarb, broniły jej
zaczarowane drzewa. Wciągały ludzi do dziupli i zamieniały ich w orzeszki,
które potem zjadały wiewiórki. Czasem oplatały ich gałęziami i przewracały.
Na drodze stał też ogromny grzyb, który pilnował wejścia do jaskini i łaskotał
po stopach każdego, kto chciał dostać się do środka.
Pewnego razu rycerze z Anglii chcieli odnaleźć tajemniczy skarb
i próbowali podkopać się do jaskini, jednak natrafili tylko na kościotrupa.
Wielu innych próbowało wejść do groty duchów. Niestety nikomu się nie
udawało.
Wreszcie pewien
mądry
i szlachetny
rycerz znalazł
w ścianie tajne przejście i wszedł do jaskini wraz ze swoim odziałem. Tam
czekało już na nich mnóstwo duchów i tor strachu z wagonikami. Wszyscy
próbowali zabijać zjawy dzidami, ale to nic nie dawało. Wielu rycerzy
wypadło z wagoników. Na szczęście wśród duchów znalazł się jeden dobry –
Kacper – który pomógł im wrócić na tor. Niestety w jaskini mieszkał jeszcze
jeden, największy i najpotworniejszy duch – Wielki Piorun. Wysłał on do walki
oddział nietoperzy pod dowództwem Wielkiego Gacka. Rycerze próbowali
strzelać do skrzydlaków, ale one wciąż zrzucały na nich bomby. Znów
przydała się pomoc Kacperka. Szybko nazbierał mnóstwo korzeni i liści, a
potem ugotował z nich wywar, którego zapach zabił nietoperze i złe duchy.
Rycerze ocaleli. Kacperek oddał im skarb i pomógł zanieść go do miasta.
Mieszkańcy gratulowali wojownikom i dziękowali dobremu duszkowi.
Wszystkie kosztowności zostały rozdane biednym ludziom, którym, od tej
pory, żyło się o wiele lepiej.
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