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Hearthstone

”Kauan aikaa sitten, oli tosi mahtava peli nimeltä HEARTHSTONE. Mutta se ei oikeastaan ole
vain peli, se on maailma täynnä mielikuvitusta, maita ja pelejä. Mutta ei Mennä heti asiaan,
vaan mennään ihan alkuun, ja katsotaan mitä hearthstonille on tapahtunut.
Kerran eli tyttö nimeltä Eeva. Hän oli tosi köyhä ja hän oli ainoa lapsi hänen perheessä.
Hänen vanhempansa olivat tosi ilkeitä ja epäreiluja. Kerran heillä ei ollut varaa edes ruualle,
eli Eevan oli pakko mennä etsimään jotain ruuaksi, koska hänen ilkeät vanhemmat käskivät.
Mutta ongelma oli se että ulkona oli suunnilleen -23 astetta pakkasta ja kaikkialla oli
kauheasti lunta. Hän yritti väittää vastaan, mutta se ei toiminut. Eeva ei löytänyt mitään,
jopa marjoja tai sieniä olisi kelvannut.
Eeva oli järkyttynyt ja jäädyissään, hänen teki mieli itkeä, mutta yht’äkkiä joku huusi "APUA,
kuka vaan… kiltti auta!!” Eeva juoksi täyttä vauhtia sitä ääntä päin. Ja kun Eeva pääsi
perille, hän hämmästyi. Hän näki suden joka jahtasi pikkuruista kania joka osasi puhua.
:"APUA!" Sanoi se kani.
:"Odota, minä autan sinua… jollakin tavalla." sanoi Eeva.
Eeva alkoi etsiä jotain pitkää ja kestäävää jolla lyödä sitä sutta. Hän ei löytänyt mitään
lumen seasta, eli hän kapusi puuhun ja otti sieltä suures kepin. Hän huitoi keppiä suden
edessä ja alkoi huutaa "HUS HUS, Pois täältä senkin kiusankappale." sanoi Eeva. Susi
alkoi katsoa Eevaa suoraan silmiin. Vähän ajan päästa se lähti pois, Eeva ei tajunnut miksi…
mutta se sai kelvata.
:"Kiitos, kiitos tosi paljon että autoit minua!"
:”No eipä kestä, mutta miten ihmeessä sinä pystyt puhumaan?! Eeva kysyi.
:"Minä tulen taikamaailmalta nimeltä hearthstone, tule niin minä näytän." Sanoi
kani.
Eeva seurasi kania ja kysyi "Mikä sinun nimesi on?"
:"Minun nimeni on Valtteri, mikä sinun sitten on?"
:"Eeva."
Hän näki lumen seassa ison kirjan näköisen pelilaudan jossa oli kiiltävä, sininen spiraali
merkki. Se oli tosi oudon näköinen, se avautui keskeltä. Just siinä Eeva alkoi ihmetellä mikä
se oli, oliko se kirja tai pelilauta.
Eeva alkoi katsoa sitä lähempää, yht’äkkiä se avautui. Valtteri hyppäsi sisään ja sanoi "Mitäs
sinä siellä kylmässä puolessa odotat, Etkö sinä muka jäädy, tule mukaan!"?
Eeva nauroi ja hyppäsi mukaan.
Hän heräsi ja nousi nopeasti pystyyn. Hän katsoi ympäriinsä ja huomasi että hän oli
ilmestynyt uuteen paikkaan. Se paikka näytti ihan baarilta jossa pelattiin niitä kirjan näköisiä
lautapelejä.
:"Nytkö sinä vasta heräät, valittu sankari. Sanoi Valtteri.

:"HURRRA, HURRRA, valittu sankari on saapunut. Sanoivat kaikki jotka olivat siellä.
Eeva ei tajunnut yhtään mitään, häntä heitettiin ylös ja hurrattiin, häntä pyydettiin
tervetulleeksi ja sanottiin "On mukava kunnia että tavata teidät" tai jos joku vahingossa
kompastuu häneen "Suokaa anteeksi". Eeva juoksi nopeasti Valtterin luokse ja kysyi "Miksi
kaikki ovat niin mukavia minulle?"
:"No anna vanhan viisaan velhon puhua sinulle! Sanoi Valtteri. Hänen eteen tupsahti
pitkä omituinen velho. :"Terve pikku kaveri, minä aion kertoa sinulle miksi sinua
kutsutaan valituksi sankariksi. Hearthstonin maailmassa on kaksi puolta, yksi paha ja yksi
hyvä. Kaikkialla oli rauhaa. Mutta pahanpuolen johtaja Raavi Von Doug X aloitti sodan.
Hänen isoisoisoisä ja hänen isoisoisoisoisoisoisoisoisänsä aloittivat myös sodan ja me
pysäytimme heidät. Kun Raavi Von Doug I aloitti sodan, se oli tosi vaikeaa että voittaa
hänet. Mutta silloin ei taisteltu, me käytettiin kortteja jotka olivat maagisia. Muuten…
minä olen yli 1130 vuotta. Ok takaisin asiaan, minä kehitin ne kortit taikuuden avulla että
ihmiset saisivat kokeilla niitä ja pelata niillä. Sitten kuningas päätti että minä tekisin niitä
lisää että hän voisi käyttää niitä sodissa. Mutta jotenkin sai Raavi Von Doug I minun
idean että tehdä kortteja ja aloitti sodan. Me voitettin hänet koska, hänellä ei ollut aikaa
että tehdä niitä paljon. Niin sitten oli rauha PIITKÄÄN aikaan, ennen kuin Raavi Von
Doug VI aloitti taas sodan. Hän halusi vallata koko maailman. Hän oli paljon vahvempi
kuin Raavi Von Doug I. Hän teki kunnon armeijan täynnä kortteja. Ja se oli sen takia ei
ollut sotaa pitkään aikaan. Se sota kesti 25 vuotta ennen kuin voitettiin hänet. Se oli
kauheaa, monta kylää tuhoutui ja metsät tallittiin. Mutta sen ainoan jonka me tiedetään,
on että Raavi Von Doug X aikoo aloittaa sodan."
:"No… miten tämä tarina liittyy siihen että kaikki kutsuu minua valituksi sankariksi."
:"Me kokeiltiin erillaisia lapsia ja katsottiin kuka on rohkein, kiltein, taitavin ja luottavin.
Todennäköisesti se on sinä."
:”No miten muka minä voisin taistella jotakuta vastaan joka on jopa vahvempi ja
taitavampi kuin sinä, velho… minä olen vain tavallinen tyttö joka on köyhä kuin
likainen saapas.
:"1; Minä aion harjoitella sinun kanssasi, harjoittelu tekee mestarin. 2; Sinä olet rohkea,
miten sinä muka voitit suden, rohkeudella. Ja 3; Me aloitetaan nyt, eli pidä kiirettä."
Eeva kiiruhti velhon mukaan ja sanoi " Minne me mennään?"
Hän ei vastannut. Eeva oli hämmästynyt hänen käytöksestään .
:"Mikä sinun nimesi on minä en edes tutustunut sinuun?"
:"Minun ei tarvitse sanoa jos minä en halua! Ok nyt alkaa harjoitukset.
Hän laittoi Eevan eteen pelilaudan ja antoi hänelle kortteja.
:"Sinä tulet pelaamaan minua vastaan harjoituksena!"
Hän laittoi kortin nimeltä ”peikko jättiläinen”. Se ilmestyi ruohikkoon jättimäisenä.
:" WHOOOU!" Huusi Eeva.
:" Just tuolla tavalla pelataan."
He jatkoi ja jatkoi harjoittelemista kunnes yht’äkkiä kuului ”PAM”.
:"Nyt se alkaa!"
:"MIKÄ!"
:"Se sota!"
:"Mitä sitten me tehdään!"
:"Sinä pärjäät kyllä."
Hän katosi. Eeva oli vakava ja meni suoraan Raavia päin. Hän näki RAAVIN.
Hän oli laittamassa laittamassa koknaisen armeijan hearthstonen hyvää puolta päin.
:"Seis siihen paikkaan!" Sanoi Eeva.

:"Kukas sinä olet!"
:"Minä olen se valittu sankari ja minä aion päihittää sinut!"
:"Jaahas, sinä siis aiot päihittää minut."
:"Joo!"
:"tehdäänkö sovinto, jos sinä voitat minut kortti
matsissa, niin minä tulen tekemään loitsun että koko
Hearthstonen maailmasta hyvän mutta jos sinä häviät,
minä aion vallota koko hearthstonen, sovittu."
:"Ok, sovittu."
NIIN ALKOI TAISTELU.
Se oli tosi tasaista, siitä olisi tullut tasapeli. Lopussa Raavi Von Doug X:ällä oli kaksi
lohikäärmettä ja menninkäinen. Eeva sai tosi hyvän kortin jonka nimi oli ”terveys”.
Siinä kerrottiin että kaikki toisen puolen kortit ja itse vastustaja häviää.
:"Minä aion käyttää loitsua nimeltä terveys.
Hän laittoi kortin pelilautaan. Ja sitten… Eeva näki vähitellen että Raavi ja hänen kortit
katosivat. Hänen eteen tupsahti taas se velho ja sanoi "Onnittelut sinä voitit sodan."
Kaikki hurrasivat hänelle ja he pyysi että hän jäisi hearthstonen maailmaan. Hän suostui, ja
niin hänestä tehtiin hearthstonen haltiattareksi.

