
Přepisovali jsme Shakespeara aneb Romeo a Julie po našem 

Slavný dramatik prý přepracovával náměty jiných autorů. My jsme si zase pohráli s jeho nejznámější 
tragédií. Zde můžete číst 12 variant toho, co by se mohlo stát, kdyby… 

1) Romeo nezabil Tybalta, proto nebyl vyhnán, ale stejně se trápil nešťastnou láskou k Julii. 
Proto šel za paní Kapuletovou a požádal ji o svolení vzít si Julii. Ona dala souhlas pod 
podmínkou, že jí přinese živou a mrtvou vodu. Po dvou týdnech se Romeo vrací zpět, ale 
potká na cestě Kapulety, kteří ho zabijí. 
 

2) Romeo dostane zprávu, že Julie umřela, a truchlí. Potom ale donese posel zprávu od otce 
Lorenza, že smrt je předstíraná, tak rychle vyráží za ní. Jenže stráž ho poznala a zatkla, 
panovník rozhodl, že bude pověšen za porušení vyhnanství. Julie se sice vzbudila, ale 
nechtěla bez Romea žít a otrávila se. 
 

3) Romeo a Julie se potkají na plese, jenže se zamiluje jen Julie. Romeo miluje tajemnou dámu. 
Julie se snaží na něho zapomenout, ale není to snadné. Když pořádají ples Montekové, Julie 
tam tajně přijde a zjistí, že Romeo požádal tajemnou dámu o ruku. Julie se otráví žalem. 

4) Romeo a Julie v současnosti se domlouvají přes facebook: 
J.: Ahoj. Sehraju smrt, tak se nelekni ☺ Počkej na mě u kašny ☺ <3  
R.: OK, utečeme spolu <3 ☺ :-* 
A žili spolu, dokud je internet nerozdělil… 

 
5) Kapuleti byli upíři, Montekové vlkodlaci, rody se nenáviděly. Romeo a Julie se do sebe 

zamilovali, ale nakonec se jejich rody povraždily vzájemně. Romeo a Julie spáchali společně 
sebevraždu, protože litovali toho, co způsobili. 
 

6) Romeo stál v ústraní plesu a tiše pozoroval tančící. Letmo zahlédl milovanou ženu. Už roky ji 
miloval, ale ona jeho lásku neopětovala. Ale také tu byla Julie, která ho vroucně milovala. 
Byla mu blízká, ale nemiloval ji. Později manžel milované ženy zemřel a ona se konečně 
provdala za Romea. 
 

7) Kdyby v hrobce nebyla dýka, Julie by se nemohla hned zabít. Našli by ji živou. Přesto by byla 
celý život smutná a usilovala by o sjednocení obou rodů. 
 

8) Kdyby se žena, o kterou se Romeo dřív ucházel, do něho zamilovala, velmi by žárlila na štěstí 
Romea a Julie. Ti se vzali. Rozhodla by se odstranit Julii. Podstrčila jí jed, aby to vypadalo jako 
sebevražda. Napsala dopis, ve kterém by jménem umírající Julie označila sebe za ideální ženu 
pro Romea. 
 

9) Matka s otcem by zemřeli, Julii by zbyla jen chůva a ta nebránila sňatku s Romeem. A tak by 
žili šťastně až do smrti. 
 

10) Romeo a Julie se nikdy nepotkali. Jejich rody rozhodly, že je provdají, aby se zlepšily vztahy. 
Jenže oni se nemají rádi, Julie miluje Tybalta. Ten ale zemřel, ona se zhroutila a spáchala 
sebevraždu. Romeo si tedy vzal Juliinu sestru, ale myslel si, že může za smrt Julie, a také 
spáchal sebevraždu. A jeho nová žena také. 
 
 



11) Romeo leží mrtev v kryptě. Julie se probudí, ale podaný nápoj jí vymaže paměť a na Romea 
zapomene. Umírá pár dní poté na nemoc, kterou se nakazila v kryptě. 
 

12) Romeo se v hrobce otrávil nad tělem Julie, ale ta nenašla žádný nástroj smrti. Vyšla ven, jenže 
lidé ji považovali za ducha a ze strachu zabili. 


