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lipa kerran kaupunki, jonka nimi on Dragruu. 
Siellä on aina talvi ja sataa lunta. Kaupungissa on 

junarata ja hampurilaisravintola, jossa myydään perunaa, 
sipsiä ja pieniä leluja. Kaupungissa on metsä, jossa asuu 
lepakoita, kettuja, orava ja aasi. Siellä on myös eloku-
vateatteri, jonka pihassa lentää tanssiva, iloinen tiikeri 
Muhamed. Elokuvateatterista kuuluu musiikkia ja laulua. 
Dragruussa on myös eläinkauppa, jossa myydään erilai-
sia eläimiä, kuten hevosia, susia, pandoja, sammakoita 
ja lohikäärmeitä. Eläinkaupassa asuu viisas supersankari 
Flash. Kaupungissa on pelihalli, jossa pelataan koripal-
loa, jalkapalloa ja luistellaan. Pelihallissa asuu iloinen yk-
sisarvinen nimeltään Ritaj. Pelihallin vieressä on pelita-
lo, jossa pelataan Minecraftia ja banaanihippaa, ja siellä 
asuu ritari Zakaria. Pelihallin lähellä on leikkipuisto, jossa 
on paljon ötököitä ja jossa kasvaa omenapuita. Keskel-
lä kaupunkia on London-koulu, jossa opiskellaan eng-
lantia. Kaupungissa on myös dinosaurusten koulu, jota 
käyvät Daro-lohikäärme ja hirviö nimeltään Monster. Lä-
hellä koulua on myös Dragruun ruokakauppa nimeltään 
Trenkoliini. Dragruu sijaitsee merenrannalla, ja rannalla 
asuu pieni keiju nimeltään Aysun.
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räänä päivänä supersankari Flash on pelaamassa 
tietokoneella. Silloin kauhea zombihirviö yrittää 

syödä supersankarin. Hän juoksee pakoon erääseen ta-
loon ja laittaa oven kiinni. Flash löytää timanttikorun 
ja haluaa antaa sen yksisarviselle. Hän lähtee etsimään 
yksisarvista dinosaurusten koulusta. Flash lentää no-
peasti dinosaurusten kouluun ja löytää sieltä lohikäär-
meen, joka puhaltaa hänen päälleen tulta. Flashin viitta 

syttyy tuleen, joten hänen täytyy lentää merelle sam-
muttamaan tulipalo. Sitten Flash löytää norsun ja rat-
sastaa norsulla metsään. Metsässä on käärmeitä, joita 
hän heittää kivellä. Norsun selästä Flash näkee, että yk-
sisarvinen on pelihallissa. Flash lentää pelihalliin ja antaa 
korun yksisarviselle, joka laittaa sen sarveensa. Sitten 
hän lentää kotiinsa eläinkauppaan.
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räänä päivänä ritari Zakaria haluaa pelata zom-
bin kanssa nopalla, ja hän lähtee etsimään zom-

beja. Ritari Zakaria etsii zombia pelihallista, mutta zombi 
ei ole siellä. Zakaria pelaa vähän jalkapalloa ja jatkaa mat-
kaa. Ritari Zakaria käy ruokakaupassa ja syö vähän kalaa. 
Sitten hän lähtee ratsastamaan aasilla ja palaa kotiin.

Hän ei löydä zombia ja hänelle tulee paha mieli. Sitten 
hän menee surullisena nukkumaan. Kun Zakaria herää, 
hän syö ruokaa ja menee supersankari Flashin kanssa 
pelaamaan Xboxia.
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räänä päivänä vihreä lohikäärme Daro on ham-
purilaisravintolassa. Hän on syömässä leipää. Sit-

ten hän päättää lähteä pelitaloon pelaamaan Minecraftia 
ja ottaa mukaansa kirjan. Matkalla Daro eksyy metsään, 
eikä hän tiedä enää, missä hän on. Hän hyppii metsässä 
ja hänellä on kuitenkin kivaa siellä. Hän näkee lentävän 
tiikerin, Muhamedin. Lohikäärme Daro lentää yhdessä 
Muhamedin kanssa kohti Dinosauruskatua.

Sitten he päättävät mennä uimaan ja lentävät uimarannal-
le. Yhtäkkiä tulee myrsky, eikä ole enää kivaa uida. He 
menevät jäähalliin pelaamaan jääkiekkoa, ja Daro voittaa. 
Daron ei tee enää mieli pelata Minecraftia, koska hänellä 
on nälkä. Hän menee ruokakauppa Trenkoliiniin ja ostaa 
mansikoita ja suklaata. Illalla Daro menee pelitaloon 
nukkumaan. 
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räänä päivänä hirviö Monster on dinosaurusten 
koulussa, kun hän haluaa mennä uimaan. Hän 

menee rannalle, mutta hän näkee siellä ampiaisen ja 
juoksee pakoon, koska hän pelkää ampiaisia. Silloin hän 
tapaa ritari Zakarian, joka antaa hänelle lahjaksi karkkia. 
-Kiitos, Monster sanoo ritarille. Sitten hän lähtee syö-
mään pizzaa. Hän menee sisälle ravintolaan ja näkee 
sammakon. Hän pelästyy sammakkoa ja juoksee pakoon. 

Seuraavaksi Monster haluaa lähteä pelitaloon pelaamaan 
Minecraftia. Matkalla pelitaloon hän jää ansaan, jonka 
lohikäärme Daro on laittanut tielle. Lohikäärme haluaa 
syödä Monsterin. Lohikäärme lentää paikalle ja yrittää 
syödä Monsterin. Silloin ritari Zakaria tulee apuun ja 
taistelee lohikäärmettä vastaan ja heittää lohikäärmeen 
dinosaurusten kouluun. Monster pelastuu ja pääsee vih-
doin pelitaloon pelaamaan Minecraftia.
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räänä päivänä yksisarvinen Ritaj on katsomassa 
televisiota. Hän alkaa soittaa ja laulaa. Sitten hän 

haluaa mennä kotiin. Hänen talossaan on paljon ikku-
noita. Sitten susi tulee käymään hänen luonaan. Ritaj 
ja susi lähtevät yhdessä syömään banaania. Silloin joku 
poika tulee ja lyö häntä. Hän tulee surulliseksi ja itkee. 
Sitten Ritaj lähtee laskemaan mäkeä ja tulee iloiseksi.
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räänä päivänä tiikeri Muhamed on pelitalossa. 
Hän haluaa leikkiä, mutta silloin hänelle tulee 

nälkä ja hän päättääkin lähteä ravintolaan syömään. Hän 
lentää Dinosauruskatua pitkin ja tapaa ritari Zakarian. 
Tiikeri Muhamed katsoo ritaria ja silloin ritari suuttuu. 
He alkavat tapella. Ritaria sattuu ja hän tulee surulliseksi. 
Muhamed kysyy ritarilta: - Miksi sinä olet surullinen? 
Ollaan kavereita. 
Muhamed jatkaa matkaa Jalkapallotietä pitkin ja tulee 
metsään. Hän näkee norsun, joka töräyttää kärsällään. 
Muhamed juoksee norsua pakoon ja näkee koiran. Hän 
rakastuu koiraan, ja kävelee koiran kanssa kohti eläin-
kauppaa. Norsu tulee matkalla vastaan ja töräyttää uu-
destaan. Muhamed pyytää koiraa kanssaan ravintolaan 
syömään hampurilaisia. He lähtevät ravintolaan ja mat-
kalla norsu tulee taas vastaan ja töräyttää.
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räänä päivänä Keiju nimeltään Aysun on pelita-
lossa keilaamassa. Sitten hän haluaa mennä ui-

maan. Hän lentää merenrantaan, käy uimassa ja leikkii 
hippaa. Hänen tekee mieli haistella kukkia, joten hän 
päättää lentää metsään. Metsästä Aysun löytää kukkia, 
jotka tuoksuvat hyvältä. Hän tulee hyvin iloiseksi. Sitten 
hän löytää aasin, jolla hän ratsastaa hetken. Yhtäkkiä 
paikalle tulee zombi, joka yrittää syödä Aysunin. Zombi 
seuraa keiju Aysunia pelitalolle, mutta Aysun lentää kar-
kuun. Zombi seuraa Aysunia kaikkialle, ja Aysun joutuu 
aina pakenemaan. Lopulta hän pakenee dinosaurusten 
kouluun, lukee kirjoja ja tekee koulutehtäviä. Koulupäi-
vän jälkeen hän palaa kotiinsa uimarannalle ja menee 
nukkumaan.
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