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Troideann Códaí an Ollmhór Netflix 

 

 

 

 

 

Tá ceathair uirlisí leis an scéal seo: scáth fearthainne draíochta, spéaclaí draíochta, 

ruga draíochta, agus an uirlis mistéire – claíomh diamaint. 

Tá fear ann. Tá sé gearr, níl sé láidir, agus tá sé leisciúil ach tá sé cróga. Códaí is ainm 

do. Tá sé ina chonaí i nGaillimh. Tá ollmhór ann in uaimh sna sléibhte gar don Códaí. Ni maith 

le Códaí an ollmhór. Tá an ollmhór a mharú ó Códaí. Ar an lá eile, scrios an ollmhór an Netflix 

Códaí. Anois tá Códaí an-feargach leis an ollmhór. Níl Códaí cróga de ghnáth ach anois tá sé 

an-chróga. 

Téann Códaí go dtí an sliabh cá atá an ollmhór. Tá an sliabh sin mór, ach níl sé an-

mhór. Tá cathéide ar gCódaí, ach is cathéide dona é. Is cathéide peile é. Caitheann Códaí 

clogad, freisin. Is clogad peile é. Tógann Códaí claíomh cruach a sheanathair leis. Tá sé réidh 

an ollmhór a mharú. 

Nuair a tagann sé ar an sliabh, ní féidir leis an uaimh a fheiceáil. Tá a fhios ag Códaí go 

bhfuil an ollmhór ina chónaí ansin ag bun an sléibhe. An féidir le Códaí uirlis a úsáid anseo? 

Sea! Is féidir leis na spéaclaí draíochta a úsáid leis an uaimh a fheiceáil. Leis na spéaclaí 

draíochta, is féidir le Códaí doras dhúnta a fheiceáil. Siúlann Códaí go dtí an doras dhúnta. 

Cnagann sé ar an ndoras, agus osclaíonn an ollmhór an doras. Feiceann an ollmhór 

Códaí agus níl áthas air le Códaí. 
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“Imigh leat!” arsa an ollmhór. 

Is duine mhór agus gránna é an ollmhór é. Tá súil amháin aige, agus is súil dearg í. Is 

ollmhór dona é. Caitheann cloch amháin ag Códaí. Ritheann Códaí ach ní ritheann sé go 

tapadh! An féidir le Códaí uirlis a úsáid anseo? Sea! Is féidir le Códaí an scáth fearthainne a 

úsáid! Buaileann an cloch an scáth fearthainne agus ní bhuaileann an cloch le Códaí! 

Tá an ollmhór an-feargach anois. Tógann Códaí a chlaíomh ina lámh. Tagann an 

ollmhór ag Códaí agus scriosann sé an claíomh! Is fhadhb í! Conas a troideann Códaí an 

ollmhór gan claíomh? An féidir le Códaí uirlis a úsáid anseo? Sea! Is féidir le an uirlis mistéire a 

úsáid. Is...claíomh diamaint an uirlis mistéire! Buaileann Códaí an ollmhór ina shúil leis an 

claíomh diamaint. Maraíonn sé an ollmhór Netflix! 

Ach anois tá fhadhb eile. Mar fuair an ollmhór bás, scriosann an uaimh í fein! Tá Códaí 

i mbaol! An féidir leis uirlis a úsáid anois? Sea! Is féidir leis an ruga draíochta a úsáid! Eitlíonn 

Códaí ar an ruga draíochta go dtí a theach agus tá sé slán abhaile. Tá uaidh Netflix a fheiceáil 

agus glaonn sé ar Netflix, ach deir guth ansin: 

“Tá brón orainn, ach fuar an duine seo bás.” 

Bhuel, níl níos mó Netflix ag gCódaí agus níl níos mó Netflix ag an domhan. 
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