
 

 

          Žila byla jednou jedna holka a jmenovala se Sofie. Bydlela se svým otcem 

v Omelnicích, nedaleko Kaplice. Sofie se dostala na vysněnou střední školu v Praze. 

Taťka jí zařídil ubytování u bohaté paní Fiony, protože škola je daleko od domova. 

     Když Sofie přijela už v sobotu, aby se seznámila a ubytovala, zjistila, že paní Fiona i 

její dvě dcery Grizelda a Uršula jsou hrozně protivné. 

      Hned jak Sofie přišla ze školy, musela uklízet a u toho jí neustále rozkazovaly a 

poroučely jí. Sofii to vadilo, ale co se dalo dělat. Večer jako vždy otevřela notebook, 

aby si popovídala na Facebooku se svými novými kamarádkami.  

     Druhý den potkala ve škole jednoho moc hezkého chlapce. Na Facebooku zjistila, 

jak se jmenuje. Jmenoval se Matyáš Rožmberk. Psali si každičký večer a povídali si 

přes web cameru, až se Matyáš zeptal, jestli se Sofie nepřijde podívat na jeho zápas 

v NHL. Řekla, že ANO, ale musí se nenápadně dostat z Fionina domu. Uklízečka jí 

proto pomohla a Sofie byla nadšená z Matyáše, jak umí hrát hezky hokej i z jeho 

spoluhráče Jardy Jágra.  

     Zanedlouho se konal školní ples. Sofie opět utekla večer oknem. Ples si s Ma-

tyášem užívali, ale najednou někdo zavolal:  „Princi, pozor!” Byli to Matyášovi 

bodyguardi. Ze stropu padal velký lustr a Matyáš se jen tak tak uhnul. Sofie se zeptala 

Matyáše:  „Tak kdo je ten princ?” „...to jsem já,” odpověděl provinile Matyáš. Sofii to 

udivilo, ale i naštvalo, a proto z plesu utekla. Jak běžela, ztratila na schodech 

poukázku do H@M. 

     Za pár dní se Sofie s Matyášem udobřili a za pár let se konala veliká svatební 

hostina prince Matyáše Rožmberka a budoucí princezny Sofie. A co poukázka do 

H@M? Sofie a Matyáš si za ni koupili plno nového oblečení pro svoje budoucí děti. 

ŽILI ŠŤASTNĚ AŽ DO SMRTI… 

Napsala: Natálie Hůrková© 

 

      


