strašidelné Vánoce

Natálka, Róza a Julča B.

Vánoce z pohledu Sally
Víte že mladá Sally je už přes 20 let po smrti? A matka která stále žije jem
truchlí. Sally své Vánoce prožívá s rodem Hansonových. Kde má svojí matku
která je a bude nadále truchlící za svoji dceru která zemřela tragickou smrtí. Ale
nikdo neví jak zemřela , jako kdyby se dívka propadla do země stracených.
Protože jako většina dcer Sally milovala svojí matku, proto ji navštěvovala , ale
jen o Vánocích jindy nemohla. Sice jen jako nehmotny duch ale i tak se na toto
období nesmírně těšila. Alspoň mohla vidět svoji matku a nachvíli ji ulevit od
smutlu který prožívala od její smrti. (Naty Roza Juli)

tragická situace před vánoci
Sally měla moc ráda vánoce ! Už jí bylo třináct když v tom. Jela s tátou na vánoce k
mamince ale , netušila že její táta není člověk . Po autonehodě našli jenom Sally
nikdo nevěděl proč a kde je . Maminka se o tom dozvěděla až tři dny po tom . byla
moc smutná ale čas se vrátit nedá . Nikdo nikdy neví co se stane po smrti. Sally se
probudila v lese kde bylo všechno barevné a tak krásné , ale Sally tušila proč a kde
se ocitla . Všichni si asi říkáte proč vyprávím tak smutný příběh o vánocích .
Odpovědět vám zatím nemohu , ale dozvíte se to! ( Juli )

Co jí OTEC udělal !
O Sallynině otci jsme se zmínili jenom jednou ale nikdy jsme nevysvětlili co se
stalo po smrti. Tak jdeme na to!

Otec od Sally je čert a její maminka to zjistila, chtěla se o tom s tocem pobavit ale
místo toho co očekávala jí otec oznámil že si Sally bere s sebou do pekla! Matka
mu to ovšem zakázala a tak byl nucen to udělat násilím. Popadl Sally a odtáhl ji
do auta. Poté se vyboural na dálnici a Sally tím usmrtil takže s ní může být v
posmrtném světě navždy. Sally se sice svět líbil ALE… (Naty)

Sally ve světě zesnulých
Sally se ocitla ve světě, kde nic a nikoho neznala. ten svět byl plný barev, květin,
štěstí a radosti. Potkala tam svého psa s dědou. Připadala si jako v nebi, byla
nebo nebyla v nebi. To bohužel nevěděla, ale věděla to že jí chybí její rodina.Ten
svět ve kterém byla byl sice hezký, ale bez rodiny a přátel byl smutný. Procházela
se parkem a viděla spoustu veselých tváří. Když přišla do města snů byla zrovna
velká zima, všichni se koulovali, sáňkovat, lyžovalia dělat sněhuláky.
Představovala si jaké to asi je být tak veselý.( Juli )

Všechno není takové jak vypadá
Sice byl svět zesnulých hezký a veselý, ale měl také temnou stranu. Sally vůbec
netušila kam jde. Vylezla se na skálu , kde byla velká jeskyně. V té jeskyni
uslyšela podivné zvuky, podívala se a byl tam anděl se zlomeným křídlem.
pomohla mu a anděl jí to odměnil tak že jí řekl kde se skrývá její štěstí. Sally se
tedy vydala na cestu za štěstím. Šla přes hory, lesy, šedé laguny a mrtvé jezero.
Konečně došla do svého cíle, stál tam muž v černém a špinavém obleku. Sally
nevěděla kdo to je a trochu se bála. Sally je statečná a proto se muže zeptala.
Muž ji podle hlasu poznal a hned jí objal. Sally poznala svého otce, ale jeho
vzhled jí zarazil. Byl totiž čert ! ( Juli )

co se vlastně stalo a co se dít teprve bude
Otec Sally prozradil kde je a co jí udělal. Sally byla zničená a otce začala k jeho
údivu nenávidět!,,Jak si mohl!” rozplakala se. Od otce okamžitě utekla, rozběhla
se najít zraněného anděla. Když došla k jeskyni kde mu pomohla ale tam nebyl.
Začala hrozně plakat ale to jí nepomohlo. Po nějaké době vyšla z jeskyně. už byla
noc a ona poznala temnou stranu světa mrtvých. Po ulicích se procházely
zohavení lidé a ti šťastní pomalu vzlétali k nebi. Najednou začala myslet na matku
a vznesla se. Náhle to bylo jako by jí od matky dělilo jen tenké sklo. Bouchala do
toho skla a křičela,,Mami tady jsem, neplakej já jsem tady!”ale nedostala žádnou
odpověď. Tak roky plynuly a Sally každou noc matku navštěvovala ale matka jí
vnímala jen na vánoce. (Naty)

Jak probíhají Vánoce s ohromující návštěvou
U rodin Hansenových to vonělo cukrovím hlavně perníčkama. Výborně je upekla
matka Sally. Právě když je maminka vyndala z trouby tak přiletěle Sally dojatá že
zase vidí svoji maminku, chtěla ji pevně obejmout ale kvůli jejímu nehmotnému tělu
nemohla. Bylo jí to tak strašně líto že se málem rozbrečela. Naštěstí ji uklidnil
zvonek od dveří na které zvonila kamarádka matky. Když maminka otevřela dveře
najednou se celá rozzářila a byla dojetím bes sebe protože tam stála její stará
kamarátka kterou neviděla strašně dlouho. Staré přítelkyně byly veselé že se zase
vidí, stačily usednout k večeři a začaly jíst. Taky Sally se přidala ale samozřejmě
že ji neviděly. No a tak slavily a předběžně si rozbalovaly dárky a tak dále. Když
kamarádka odešla maminka zůstala sama se Sally kterou neviděla, ale za to cítila
její zvláštní energii kterou vydávala. A tak sla spokojeně spát.
Róza

Další den se Sally
Teď je tu štědrý den. Sally jako každé vánoce spala na manželské posteli s
maminkou. Když se obě vzbudily, připravovaly Štědrovečerní večeři samozřejmně
Sally jen přihlížela jak maminka připravuje bramborový salát pro jednoho. Celý den byly
spolu, maminka luštila křížovky a zároveň hlídala kachnu v troubě. Sally matce radila v
křížovkách ale matka ji nevnímala. A psala spoustu chyb a zase je škrtala a psala tam
další nesmysly.

Když už kachna provoněla kuchyň matka ji vyndala a rovnou jedla, přidala si ke kachně
bramborový salát. “Mňam” pochutnala si maminka. A vrátila kachnu i salát do lednice.
Protože bylo už pozdě šly obě spát. A byly napnuté na další spolu strávený den.

Róza

Poslední den s dcerkou
Bylo 6 ráno matka se probudila neobvykle drzy. A protože se nudila zavolala své
kamarádce jestli by mohla přijít na kafe. Kamarádka souhlasila a další dem matka
prožívala v milé společnosti. Po kafi se kamarádky rozhodly že půjdou ven. Protože
sněžilo a byl mráz obě vypadaly dos směšně jak byly obalené šálami, rukavicemi a
kulichy. Měli svou okruhovou trasu kterou matka chodívala kdy Sally byla ještě dítě.
Potom vyrostla a zmizela. Matka tam často chodila zapálila svíčku a zavzpomínat si na
svoji holčičku. Neudělala výjimku ani tentokrát. Sally to ohromě potěšilo a byla ráda že
má na ní nějakou hezkou vzpomínku.
kamarádky se vrátili domů celé promrzlé a dojaté, uvařili si teplý čaj s medem a
citronem který (nejen Sally měla nejraději ) ale i kamarádek byl tento čaj oblíbeným.

Štědrý den už skončil a kamarádka odešla domů a maminka šla spát spokojená že si
užila Vánoce jak se patří. I se svojí dcerou.
Róza

splnění dvacet let starých přání
Už se zase blížily Vánoce a Sally i mama se nemohli dočkat
až se zase ucítí. Ale ani jedna z nich nevěděla že ve světě
mrtvých je pravidlo že když na mrtvého někdo živí myslí 20
let tak se mrtví může vrátit do světa živých. A Sally už byla
20 let po smrti a tak první den kdy se měli s maminkou cítit
najednou Sally začala být hmotná. Náhle byla zase mezi
živými. objala matku a obě se štěstím rozplakaly. A konečně
mohli oslavit nádherné vánoce.Po nádherných vánocích si
obě mysleli že se Sally bude muset vrátit do světa mrtvých
ale odbila půlnoc a obě se rozloučili ale Sally se do světa
zesnulých tak moc nechtěla vrátit že už navždy zůstala s
maminkou.(Naty)

