Ľudstvo v nebezpečenstve
Vo svete ako je tento zrodila sa zlá kráľovná Korona, ktorá si chcela podmaniť svet.
Celé roky zhromažďovala vojsko, aby nikto proti nej nemal šancu. V krajine, v ktorej
žila vedeli mnohí čarovať a ona nebola výnimkou. Svoje vojsko chcela očariť mocnou
silou, aby boli neporaziteľní, no stále jej chýbal jeden kus skladačky, ktorá by
zabezpečila ich nekonečnú silu. Na druhej strane tu bola kráľovná Vakcína, v krajine
tisícich jazier, ktorá sa chce za každú cenu zbaviť zlej kráľovnej. Tajne sa snažili
zohnať najlepších bojovníkov z celého sveta, ktorí by bojovali proti Korone. Vedeli, že
keď ju neporazia teraz, tak už nikdy.
„Moja pani, nesiem zlé správy.“ – ozval sa hlavný sluha.
„Aké zlé správy?“ – pohŕdavo sa opýtala.
„Vaši špehovia v krajine tisícich jazier, Vám posielajú odkaz, v ktorom píšu o kráľovnej
a jej pláne Vás poraziť.“ – odpovedal.
„To nie je dobré.“ – pomyslela si.
„Musíme rýchlo konať, pani moja.“ – opäť sa ozval.
„Zavolaj mi čarodeja. Už aj!“ – celá nahnevaná vykríkla.
Sluha rýchlo vybehol z komnaty a tak ako vybehol bol aj naspäť spolu s čarodejom.
„Volali ste ma pani moja?“ – celý v rozpakoch sa neisto ozval.
„Si mocný kúzelník, tak mi odpovedz na otázku. Čo je to, čo chýba môjmu kúzlu, aby
moje vojsko bolo nepremožiteľné?“ – snažila sa získať odpoveď.
„Chýba tomu niečo z krajiny toho koho chcete poraziť, najlepšia by bola ľudská obeť,
pani moja.“ – odpovedal.
„Choď preč! Potrebujem nad tým porozmýšľať.“ – zvolala.
Ak by kráľovná zabila niekoho z kráľovstva Vakcínových rozpútala by vojnu. Vojnu v
ktorej by sa stala víťazom.
„Paní moja, paní moja.“ – kričal jeden zo sluhov. „Chytili sme jedného čudáka čo sa tu
potĺkal okolo a čosi si fotil, môže to byť špeh kráľovnej Vakcíny. Čo s ním?“ –
pokračoval.

„Odneste ho k čarodejovi, on už bude vedieť čo s ním a oboznámte aj vojsko s
plánom. Ideme do vojny.“ – oznámilo jej veličenstvo.
Medzitým v kráľovstve Vakcínových
„Našli ho, našli Vášho najlepšieho špeha.“ – oznámil jeden zo spoločníkov kráľovnej.
„Musíme ju čím skôr zničiť, ľudia v našej zemi zdieľajú rôzne statusy o Korone a boja
sa.“ – povedal.
„Paní moja niečo sa blíži z juhu.“ – ozvala sa stráž. „Je tu nepriateľské vojsko!“ –
zakričal.
Jej výsosť spolu s armádou sa rýchlym tempom približovala ku kráľovstvu
Vakcínových. Jej armáda sa prebila dnu, ich jediný cieľ bol dostať sa do paláca.
„Vyšlite vojsko a elitných bojovníkov, aby sa jej zbavili raz a navždy.“ – zvolala
Vakcína.
Vojaci vyšli z paláca a tam na nich čakali nepriateľskí vojaci. Všetci bojovali zo
všetkých síl, ale nepriatelia mali prevahu. Kráľovná Vakcína so svojimi poradcami
rozmýšľala ako je možné, že jej bojovníci prehrávajú.
„Veličenstvo, všimnite si. Ak sa jej vojaci približujú k občanom, tak sa zväčšujú. Možno
to bude znieť šialene, ale čo ak sa živia strachom z ľudí?“ – rozmýšľal jeden z
poradcov nahlas.
„Skúste čo najrýchlejšie evakuovať ľudí, aby ich tu bolo čo najmenej a o to menší
bude aj strach.“ – prikázala kráľovná Vakcína.
Po tom ako ľudí z oblasti bojov dostali preč sa nepriatelia zmenšili natoľko, že ich
vojaci vakcíny mohli poraziť. Zlá kráľovná bez svojho vojska bola slabá, ani jej mágia
nebola účinná. Preto ju elitní vojaci chytili a zajali zlú Korona kráľovnú. Kráľovstvo
Vakcínových sa rozhodlo nechať kráľovnú v zajatí až do jej smrti.
Jednej noci, keď sa oslavovalo víťazstvo išiel strážnik pozrieť väzňov. Všetky cely boli
otvorené, vrátané zlej kráľovnej. Čo, ak ona otvorila všetky cely a teraz sa chystá
znova zaútočiť?

