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Milé děti,  

na obec nám byl doručen dopis, od samotného vládce pekla Lucifera (kopie na druhé straně mého 

listu). Prý u nás ve Lhotě děti strašně zlobí. A právě proto si sám Lucifer naši obec vybral a země pukne 

zrovna u nás. U nás se v letošním roce čerti vyvalí z pekla ven. Stát se tak má v pondělí 5. prosince 2022 

mezi 17 a 19 hodinou, Na Malém plácku.  

Hned jsem na dopis odpověděla, že to určitě není tak hrozné a že se všechny hříchy dají napravit.  

A určitě tomu pomůže básnička či písnička nebo obrázek pro čertíky.  

Také jsem ověřila, že svatý Mikuláš s andílkem určitě přijdou a čerty zaženou, s básničkou vám 

pomůžou a před čerty ochrání.  

Takže se není čeho bát a těšíme se na vás v pondělí 5. 12. 2022 mezi 17 a 19 hodinou Na Malém 

plácku. Přijďte v čase mezi 17 až 19 hodinou. Ať vás svatý Mikuláš s andílkem stihne odměnit a čert 

nedostane šanci někoho nepozorovaně odnést do pekla.   

 

Těšíme se na vás! 

Radka, starostka vaší obce  
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Vážená vrchnosti,  

jelikož jsem se dozvěděl, že u vás ve Lhotě jsou děti strašně zlobivé, 

neposlouchají a neučí se, peklo pukne právě u vás ve Lhotě. Ohlašujeme, že se 

tak stane v pondělí 5. prosince roku 2022. Na všechny hříšníky se těšíme 

společně s mojí družinou a doufám, že nám to nepřekazí svatý Mikuláš 

s kamarádem andělem, blllll…….. Potřebujeme do pekla nové síly. Kniha hříchů 

je plná. Nemáme už nikoho, kdo by nám přikládal pod kotel a udržoval oheň. Ani 

už nám nikdo nevaří. Zjevíme se u vás mezi 17 a 19 hodinou vašeho času,  

a to Na Malém plácku. Víme, že tam máte nové hřiště a děti tam zlobí, což my 

v pekle máme rádi. U nás v pekle se může zlobit, nemusí se poslouchat ani do 

školy chodit.  

 

Lucifer 

Vrchní peklo 666 

666 66 Peklov  
 

  


