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Výlet do země snů 
 

 

 

 

Chcete-li poznat jiný svět,  

pojeďte s  námi na výlet.  

 

 

 

 

 

 
© Tato kniha je autorským dílem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky 

je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování t ohoto sdělení.  
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Sotva ráno kohoutek Lojzík zakokrhal, 

ozvalo se na dlažbě pleskání bosých nohou. 

To vyběhl nejprve Toník a za ním 

rozvrkočená Adélka z pokojíku v  podkroví. 

A než bys řekl švec, šup a už se soukali 

k babičce pod peřinu.  

„Babí, vstávej! Venku už je  světlo ,“ 

žadonily děti.  

„Vy zlotřilci, nechte mě ještě chvilku spát !“ 

zlobila se na oko babička.  

„No ale...no ale...aby jsme stihli ten vlak ,“ 

zajíkal se Toník. 

Babička se usmála. Dobře  věděla, jak jsou 

děti natěšené na slibovaný výlet. Těžko je 

bude zdržovat v  posteli.  
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Dědeček byl už také vzhůru a obcházel hrdě 

svoje hospodářství, které čítalo dvě kravky, 

pět oveček, slípky a králíky.   

Kravičky už byly podojené a mléko stálo 

v konvích před chlévem. Babička ho slévala 

do plastových láhví a dávala do sklípku, aby 

pomalu chladlo. Ze zbylého mléka vyráběla 

tvaroh. Sousedé si na statek celý den chodili   

a Toník jim jako malý hospodář vydával 

mléko a tvaroh a nosil babičce vybrané 

penízky.  

Adélka chodila raději krmit zvířátka. Teda 

kromě kraviček. Těch se ještě bála. Byly na 

ni příliš veliké a nebyly tak přítulné jako 

ovečky.  

Babička Marie s  dědou Václavem bydleli 

v malé vesnici mezi kopci. Děti sem jezdily 

velice rády a většinou tu byly celé léto.  

Na kraji vesnice , u železničního přejezdu, 

stálo malé nádraží. No a právě dnes čekal 

děti výlet vláčkem do města na pouť. To 

byla veliká sláva. Na náměstí vždycky 

vyhrávala muzika, roztáčely se kolotoče a u 

stánků se prodával perník a cukrová va ta. 

Loni se jim tam moc líbilo. No a protože od 

loňska zase o kus povyrostly, slíbil jim 

děda, že je vezme na střelnici. Toník se 

těšil, že bude poprvé střílet ze vzduchovky a 

že Adélce vystřelí růži.  

Jakmile byla zvířata na statku nakrmena, 

všichni společně posnídali a začali se 
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chystat na cestu . Babička zabalila pořádnou 

svačinu a pití, aby jim po cestě nic 

nescházelo , a vyrazili na nádraží.  Všichni 

byli ve svátečním. I babička s  dědou. A moc 

jim to slušelo.  

Ve stanovený čas vjel na nástupiště malý 

vláček, lokálka. Byla to vlastně mašinka 

s prostorem pro cestující. Děti do ní rychle 

nastoupily a usadily se pohodlně k  okénkům, 

aby jim nic z výletu neuniklo. Babička 

s dědou si sedli vedle nich. Za  chvilku 

vláček zavrčel, zalomozil a pomalu se rozjel 

z nádraží. Koleje ho vedly z vesnice do polí 

a do kopců. Ujížděl krajinou, kterou děti 

brzy přestaly poznávat. Vše se lesklo 

v ranním slunci a ještě vonělo rosou.  
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Z poklidného kodrcání je vyrušilo prudké 

trhnutí vláčku. Právě vjeli na vysoký 

kamenný most, který se klenul nad 

hlubokým údolím.  

Toník s Adélkou byli tak zaujati sledováním 

cesty, že dočista zapomněli na dědečka 

s babičkou. Až teď si všimli, že sedí ve 

vagónku sami. Kam se všichni poděli?  

Že by jenom oni nevystoupili? Přece by je 

tam samotné nenechali. Adélka začala 

vzlykat, ale Toníček ji utěšoval, že tam jistě 

babička s dědečkem jsou, jen se šli na něco 

zeptat průvodčího. Rozhodl se, že se po nich 

půjde podívat.  

Než to však stihl udělat, naklonila se 

mašinka prudce dozadu a začala stoupat 

vzhůru. Zhoupla se a najednou se celá 

vznášela. Děti nevěřily vlastním očím. 

Stoupaly stále výš a výš , až ten most 

z kamene a pak i celé údolí nebylo větší než 

kapka od inkoustu. 

Čteš pozorně?  

 

1) Jaká zvířata má dědeček 

s babičkou na statku?  

2) Co vyrábí babička z  mléka?  

3) Jakým dopravním prostředkem 

jedou Toník s  Adélkou na výlet?  
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„To není možný, co se to děje?“ 

vzpamatoval se jako první Toník.  

„Mně se to tu už nelíbí ,“ fňukala Adélka. 

„Já chci domů k  dědovi a k  babičce. Kde 

jsou?“ 

„To já nevím, Adélko, ještěrko ,“ snažil se 

sestřičku utěšit  Toník. „Seď tady. Jdu se po 

nich podívat.“  

Prošel celou mašinku. Dokonce vyhlédl i na 

zadní otevřenou plošinu , ale nikoho nenašel. 

„Každý vlak musí přece řídit strojvůdce ,“ 

napadlo ho. Šel tedy zpátky dopředu 

vagónku a zaklepal na dveře  řídící kabiny. 

Nikdo se neozval. Zkusil to tedy znovu a 

tentokrát silněji. Když se nikdo neozval ani 

potom, vzal za kličku  a prudce strčil  do 

dveří. Jaký byl  ale jeho úžas, když  tam 

nikoho nenašel. Mašinku neříd il žádný 

strojvůdce. Řítila se mezi oblaky docela 

sama! 

Toník vyběhl rychle zpátky za Adélkou, 

které ještě stále padaly ustrašené slzičky na 

kabátek, a všechno jí vypověděl. Děti se 

k sobě přitiskly a čekaly , co se bude dít dál. 

Nic jiného jim stejně nezbývalo. 

Neměly ani tušení , jak dlouho už stoupaly, 

když tu se najednou mašinka zastavila. Děti 

se rozpačitě dívaly z  okének, za kterými 

bylo vidět jen mlžné chuchvalce obláčků.  

„Třeba by se teď dala mašinka otočit a řídit 

zpátky na zem.“ Uvažoval Toník.  
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Vzal Adélku za ruku a táhnul j i rovnou do 

strojvůdcovy kabiny. Před nimi se náhle 

otevřel nečekaný pohled. Vláček stál  nebo 

spíše se vznášel  před obrovskou zlatou 

bránou. Zářila ve světle paprsků  

vytvářejících  dojem jakéhosi slunečního 

tunelu, který právě tady ústil. Brána byla 

nejen obrovských rozměrů , ale byla 

vyvedena do nejmenších detailů. Každý list, 

kvítek i zvíře ožívali v  mihotavém lesku 

sluneční záře. Každý kousek byl úplně jiný a 

dohromady vytvářely dokonalou scenérii 

pozemského světa. Nádhera.  Děti úplně 

zapomněly na strach a nepohodu. Byly zcela 

fascinováni tím, co vidí.  

V Adélce se probudila zvědavost.  „Ty, 

Tondo, kam to asi vede? Každá brána někam 

vede, ne?“ 

„Hm, to máš pravdu. Taky by mě zajímalo , 

na co tady čekáme. Jestli nás mašinka 

přivezla až sem, tak to má jistě nějaký 

důvod.“ 

„Myslíš, že je tady konečná a někdo sem pro 

nás přijde?“ 

„No to nevím, ale podívej...“ ukázal Toník 

před sebe , „...mně se zdá, jako by ty koleje 

pokračovaly i za branou. Vidíš?“  

Adélka si vylezla na křeslo pro  strojvůdce, 

protože byla ještě maličká a ze své výšky 

nemohla dobře vidět před vlak. Stoupla si na 

něj a pořádně se naklonila nad řídící madlo. 
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Jakmile to udělala, zavadila  nechtěně  

pleteným kabátkem o žluté tlačítko . V tu 

ránu se ozvalo silné kvílení a burácení, jak 

se začala brána otevírat. Děti si musely 

rychle zakrýt uši. Když nastalo opět ticho, 

byla již brána dokořán. Mašinka sebou 

několikrát trhla a líně se dala zase do 

pohybu. Pomalu vjížděla  do slunečního 

tunelu. Čím byla  hlouběji, tím víc světla 

ubývalo. Dokud, tak jak tomu v dlouhých 

tunelech bývá, nezmizelo úplně. Ještě že 

v kabině svítilo malé světlo, jinak by se děti 

cítily docela ztracené.   
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Tma naštěstí netrvala dlouho. Z  druhého 

konce tunelu sem brzy začaly dopadat 

paprsky světla, které bezradnou černotu 

nakonec přemohly úplně.  

Když mašinka znovu zastavila, stála pevně 

na kolejích uprostřed rozlehlé náhorní 

plošiny. Okolo se tyčily štíhlé vysoké skály.  

Děti ještě stále seděly  v řídící kabině a 

zvědavě si všechno kolem prohlížely.  

„Hele,“ šťouchl Toník do Adélky , „…támhle 

je nádraží. A koleje už dál také nevedou.“  

Oba se na sebe podívali  a ve stejnou chvíli 

pronesli: „Konečná.“ 

Sourozenci vystoupili z vláčku. Venku vál 

vlahý a osvěžující větřík. Nadšeně se pustili 

do průzkumu nádraží. Byli ale rychle hotovi, 

protože šlo jen o malou opuštěnou stavbu. 

Nezahlédli ani živáčka. Jejich pohled se 

brzy stočil na  rozlehlou pláň před nádražím. 

Uprostřed se pásl  slon. Jakmile je 

zpozoroval, zamířil loudavým krokem 

směrem k  nim. Nebyl to ale slon, jakého děti 

znaly ze zoologické zahrady. Byl krásně 

ustrojený. Na hřbetě měl červený vyšívaný 

přehoz, který mu splýval po vyklenutých 

bocích. Na něm byl připevněný obrovský 

koš z proutí, ke kterému vedl provazový  

žebřík. Když k  nim slon došel, zastavil a 

natočil se tak, aby mohly děti vylézt nahoru. 

Pohodil chobotem a pravil:  

„Vítám vás. Tak kam to bude?“  
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Děti neměly tušení , kde jsou, natož kam by 

měly jet. 

„Vezměte nás rychle někam, kde je něco 

zajímavého“ vyrazil ze sebe Toník. Slon 

pokýval hlavou a pobídl je, aby si nasedly.  

Jakmile byly obě děti usazeny, rozeběhl se 

neuvěřitelnou rychlostí po pláni.  Koš se při 

jízdě divoce kýval ze strany  na stranu a děti 

měly co dělat, aby nevypadly.  

„Pomaleji!“ křičela Adélka. „Já se bojím.“  

Ale slon dupal tak hlasitě, že  křik dětí 

nemohl k jeho uším dolehnout.  

Najednou si Toník všimnul, že vedle jeho 

sedátka je připevněná trubka. Zapřel se  

pevně nohama o protější sedadlo a uvolnil 

jednu ruku. Popadl trubku a hlasitě 

zatroubil. Během chviličky se slon zastavil.  

„Prosím vás,“ požádal slušně, „mohl byste 

jet pomaleji? Takhle asi brzo vypadneme.“  

„Ale jistě. To vy jste si  přece přáli jet 

rychle.“ Odvětil slon a vykročil pomalejším 

tempem.  

To bylo hned jiné pohodlí. Děti mohly 

pozorně sledovat , kudy projížděly . V dálce 

po levé straně  se tyčily žluté a červené 

skály. Napravo se rozkládala jemně zvlněná 

krajina s nízkými keři. Okolo nich byl klid. 

Na obloze mohly sledovat několik černých 

ptáků. Kromě nich nebylo vidět žádná 

zvířata. Vzduch byl čím dál víc teplý a 

větřík  už téměř nefoukal.  
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Cesta byla zdlouhavá a kolébavá chůze slona 

způsobila, že Adélka usnula. Toník už měl 

také namále, když v  tom se před nimi 

otevřelo překrásné údolí.  Uprostřed stálo 

město, které bylo celé postaveno 

z červeného kamene. Mělo spoustu zlatých 

baculatých kopulí, které se majestátně leskly  

ve slunečním svitu.  Celé bylo obehnáno 

vysokou zdí se zlatou vstupní branou. 

Vypadala podobně jako ta před slunečním 

tunelem. Toník  vzbudil Adélku, aby také 

viděla tu nádheru.  

Slon zastavil na pahorku blízko města. 

„Tady vás vysadím. Dál už musíte sami.“  

Děti sestoupily ze svého podivného 

dopravního prostředku, a jak se sluší  a patří, 

poděkovaly. Slon pokýval chobotem a 

vyrazil na zpáteční cestu. Děti vyšly na 

druhou stranu . Do města . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brána byla otevřená a za ní panoval čilý 

ruch místního tržiště.  Toníček znal podobné 

obrázky z  naučných knížek, proto ho příliš 

nepřekvapily postavy zahalené v  dlouhých 

pláštích. Pro Adélku to ale bylo všechno 

 Čteš pozorně?  
 

1)  Kolik lidí bylo v  mašince s  Toníkem 

a Adélkou?  

2)  Jak přiměli slona, aby zpomalil?  
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nové a fascinující. Vrtalo jí v  hlavě, jak se 

od sebe liší muži a ženy, když jsou všichni 

stejně oblečeni.  Navíc měla většina z  nich 

dlouhé vlasy, na temen i uvázané do drdolu. 

Zatímco si ona prohlížela místní 

obyvatelstvo, Toníkův zrak ulpěl na 

chlebových plackách vystavených na  

slaměných ošatkách pekařova stánku. 

Uvědomil si , jaký má hlad. Jak dlouho asi 

nejedli? Hlavně, že jim babička nabalila 

vydatné svačiny. To by ale nesměli nechat 

batůžky ve vlaku, že?  Jak na ně mohli 

zapomenout? Stál  tam a musel vypadat 

velmi hladově, když se k  němu obchodník 

naklonil a podal mu jednu velkou placku.  

„Na, vezmi si. Mě neubude.“  Vlídně se na 

něj usmál. Toníček pěkně poděkoval a 

spravedlivě ji rozdělil na dvě půlky. Jednu 

chtěl podat Adélce, ale ta  vedle něj nebyla. 

Rozeběhl se uličkami tržiště a zoufale volal 

na sestru: „Adélko! Adélko! Kde jsi?“  

Na konci tržiště se zastavil a rozhlížel se do 

všech stran. V tom spatřil Adélku,  jak proti 

němu běží a volá.  

 „Tondo! Tohle musíš vidět. Honem! Pojď se 

podívat!“  

Toníkovi se náramně ulevilo, že se sestřička 

našla, ale na druhou stranu se na ni  velice 

zlobil. 

„Kde jsi byla? Měl jsem o tebe strach. Musíš 

se mě držet!“ spustil na ni.  
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„Já ale ...“  

„Co ale... Já jsem tady starší a ty mě musíš 

poslouchat. Jasný?“ 

„Jo, jasný ,“ protáhla otráveně obličej.  

„Na. Tady máš něco k  jídlu.“  

Podával Adélce půl  placky. Oba si sedli na 

kamenný schod a s  chutí se pustili do jídla. 

Při tom Adélka překotně vyprávěla  o tom, co 

ji tak zaujalo. 

„Támhle je obchod s  pejskama. To musíš 

vidět. Jsou nááádherní.“  

Když dojedli, čapla bratra  za ruku a vlekla 

ho k místu, které právě popsala. Toník 

nevěřil svým očím, když nad malým 

kamenným obchůdkem spatřil vývěsný štít 

s nápisem „internet cafe“. Vedle vchodu, 

podél zdi, seděli psi vyrovnaní jeden vedle 

druhého. Malí i velcí. Každý byl jiný, ale na 

krku měli stejné obojky.  

„Co tady asi dělají?“  přemýšlel nahlas.  

„Ty, Tondo, tady se ti pejskové prodávají?“  

ptala se Adélka. „To je asi něco jako 

zverimex, ne?“ 

Toník zavrtěl hlavou. „Ne. Tady se píše, že 

tu mají internet. To bychom mohli napsat 

mamce s taťkou zprávu, že jsme v  pořádku. 

Aby o nás neměli strach. Proč tu ale sedí ti 

psi, tak to fakt nevím.“  

„Třeba sem chodí jejich páníčkové na kafe ,“ 

navrhla Adélka a přidala svou oblíbenou 

průpovídku. „Dej si kafe, ať ti to blafe! Ha, 

ha, ha,“ zasmála se. „Pojď, půjdeme se tam 
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podívat,“ a už otevírala těžké vchodové 

dveře. Než stačil Toník něco říct, byli 

uvnitř.  

Ocitli se ve velké místnosti, kde byla 

spousta stolů. Za nimi seděli muži 

v dlouhých pláštích a psali do nažloutlých 

archů papíru pomocí dřevěných pisátek, 

které namáčeli do inkoustu. Adélka si 

místnost pozorně prohlížela a při tom se 

producírovala jako by jí to tam všechno 

patřilo. Toník se ostýchal jen do té doby, 

než si všiml, že jejich přítomnost vzbudila 

jen malou pozornost. Někteří muži ani 

nezvedli zrak od své práce. Bylo tu ticho. 

Mezi stoly procházela pěkná paní, která 

roznášela ke stolům hrnky s  voňavou kávou.   
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Děti stály uprostřed místnosti a marně se 

rozhlížely po počítačích.  

„Jak tady funguje ten internet?“ zajímal se 

Tonda.  

Najednou se za nimi ozvalo ostré a dlouhé 

písknutí. Děti se lekly a prudce se otočily za 

zvukem, který tak nepříjemně přerušil tichou 

atmosféru kavárny. V  zápětí se zavlnila 

spodní část dveří, kde se v  hranatém otvoru 

objevila chlupatá hlava. Pes vběhl do 

místnosti a zamířil rovnou ke stolu, odkud  

se ozvalo písknutí. Písař, který doposud 

seděl, se teď zvedl a šel psovi naproti. 

Podrbal ho na hlavě a vložil mu  

do obojku lesklé kulaté pouzdro. Ten zavrtěl 

ocasem a rychle zase z místnosti zmizel. 

Muž se opět posadil za stůl, napil se kávy a 

pilně pokračoval ve své práci.  

„Hele, Adél,“ vyhrkl Tonda, „oni ti psi jsou 

asi něco jako pošťáci. Takhle ale e-mail 

našim nepošleme.“ Povzdechl si. Byl 

zklamaný a už se chystal jít ven, když se mu 

něco hebkého otřelo o nohy. Byla to krásná 

kočka s  velkou mašlí.  

„Jéé, ty jsi ale pěkná ,“ obě děti se k  ní 

automaticky sehnuly a začaly j i hladit. 

„Mňau,“ lísala se kočička, „pojďte za 

mnou,“ vrněla. „Pojďte, neostýchejte se.“  

Hop a už běžela pryč na druhou stranu 

kavárny. Děti nevěděly , zda se jim to zdálo 

nebo jestli na ně kočka opravdu mluvila, ale 
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zvědavost jim nedala a tak se rozeběhly za 

ní. 

Do zadní části kavárny nečekaně úst ila 

dlouhá temná chodba. Tou se dostaly do 

další, ale tentokráte obrovské místnosti 

s vysokým klenutým stropem. Byla plná 

mihotavého světla ze zapálených svic a 

vonělo to tam po kadidle. Šlo zřejmě o  

nějakou svatyni nebo chrám. Všude bylo 

hrobové ticho a prázdno. Jen podél zdi stálo 

pár lavic a úplně vpředu dřevěný pult 

vykládaný lesklými kameny. Na něm ležela 

obrovská kniha. Zem celého obrovského 

prostoru byla pokryta vlněnými koberci 

s pestrými vzory. Zvláštní bylo, kolik 

chodeb do této místnosti vedlo. Muselo jich 

být nejméně dvacet.  

Mňoukání jim opět připomnělo, že tady 

nejsou sami. Kočka si vyskočila na lavici, 

která stála poblíž. Sedla si a packou  

si urovnala stuhu na krku.  

„Mňau, dovolte, abych se vám představil. 

Jsem Mistr Leopold, ale nikdo mi tu neřekne 

jinak než Kočičák. Abych tak řekl, mňau, 

jsem jakýmsi maskotem kavárny a mazlíkem 

kavárníkovy ženy.“ Kocour se protáhl. 

„Vypadá to, že sem nepatříte a vůbec 

netušíte , co se tady děje.“ Děti přikývly. 

„Temný pán o vás již určitě ví. Jestliže se 

odtud chcete dostat domů, doporučuji vám,  
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mňau, abyste se tady v tom stínu schovali a 

ani se nehnuli. Až přijde čas, tak se pro vás 

vrátím a všechno vám vysvětlím. Rozuměli 

jste?“ 

Děti přitakaly  a sedly si tam, kde jim 

Kočičák řekl.  Ten ještě zamňoukal a odběhl 

zpět do temné chodby.  

Po chvíli to ale děti přestalo bavit. Všude 

byl klid a tak se Tonda opovážil vstát a 

vykročit ze stínu .  

„Kam jdeš?“  špitla Adélka 

„Chci se podívat támhle dopředu ,“ ukázal na 

pult s knihou. „Ty tady radši počkej. Hned 

jsem zpátky.“  

Adélce se to vůbec nelíbilo. Kdyby ji už 

nebolely nohy a necítila se unavená, jistě by 
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Tondovi odporovala a šla by se s  ním 

dopředu  podívat, teď ale byla docela ráda, 

že si může chvilku odpočinout. 

Byla to zvláštní kniha. Velká a plná 

podivných značek, které tvořily sloupce. 

Navíc byla psaná odzadu dopředu.  Toník 

nikdy nic podobného neviděl.  Vedle ležel 

kalamář s  inkoustem a perleťové pisátko. 

Nedalo mu to. Vzal ho do ruky a namočil do 

inkoustu. Chtěl zkusit něco do knihy napsat, 

když v  tom mu inkoust ukápl na prázdný list 

papíru a vytvořil  kaňku. Ta se ale začala 

rychle rozpíjet a rozpíjela se tak, až  celou 

stránku docela začernila. Toník se lekl. 

Položil pisátko a chtěl odtud rychle zmizet , 

když se náhle ozvalo hlasité troubení  trubek. 

Během chvilky se chrám začal  plnit lidmi, 

kteří přicházeli najednou ze všech chodeb. 

Rychle utíkal za Adélkou. Až teď si 

uvědomil, jak je svatyně obrovská a jak 

velká vzdálenost ho od sestřičky dělí. Než 

k ní mohl doběhnout, zastoupil mu cestu 

vysoký muž zahalený od hlavy až k  patám 

v dlouhém lesklém plášti.  Zle se na něj díval 

a mrazivě zasyčel:  

„Jak ses mohl opovážit sáhnout na knihu 

osudu? To ti jen tak neprojde, ty zvědavé 

škvrně. Brzy poznáš tíhu vlastního osudu. O 

to se postarám.“  

V Toníčkovi byla jen malá dušička. Na 

poslední chvíli se šikovně  protáhl muži pod 
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napřaženou paží  a utíkal pryč nejbližší 

chodbou. Běžel, co mu nohy stačily a jediné  

co v tu chvíli vnímal, byl hrozivý smích 

temného pána.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Čteš pozorně?  

 

1.  Jaká zvířata zatím děti 

v příběhu potkaly?  

2.  Co bys dělal/la na místě 

Toníka ty? 

3. Úkol 1 – chlebové placky 

(Nápady a úkoly)  
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Adélka zatím bezradně stála tam, kde jí bratr 

zanechal a nechápala co se děje. Kolem 

začala chodit spousta lidí, přes které nic 

neviděla. Připadala si hrozně opuštěná. 

Marně se rozhlížela po Toníkovi. Náhle 

zaslechla hrozivý smích, ze kterého j i 

zamrazilo. Celá vystrašená se přitiskla ještě 

těsněji ke zdi.  

Po chvíli ruch ve svatyni ustal a všichni lidé 

si hromadně začali klekat  na kolena. Hlavy 

sklápěli k  zemi. Jen jediný člověk zůstal 

stát. Nakláněl se nad knihou a cosi brumlal. 

 

Byl celý zahalený v  dlouhé kápi, takže 

nedokázala říct, jak vlastně vypadal. Víc než 

on, ji ale zajímalo , kam se ztratil Toníček  

a proč ji tam nechal samotnou.  

„Mňau, mladá slečno,“ třel se jí o nohy 

elegantní kocour, „pojďte potichu za mnou.“  

„Já ale nemůžu. Bráška se mi někde ztratil a 

bude mě tady určitě hledat.“  

„Ten už nepřijde. Pojďte honem!“ naléhal 

kocour. 

Adélka ničemu nerozuměla, ale cítila, že 

může Kočičákovi věřit. Vydala se tedy za 

ním zpět do temné chodby.  Když dorazili do 

kavárny, nikdo tam nebyl.  

„Asi jsou všichni v  chrámu,“ pomyslela si.  

Kocour zamířil rovnou do kuchyně.  
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„Á, Kočičáku, kde jsi byl?“ Promluvila 

k němu žena, ve které Adélka poznala tu 

pěknou paní, která roznášela  kávu. Žena se 

na ni podívala a s  překvapením v  hlase 

dodala: 

„A koho jsi mi to přivedl? Tuhle slečnu jsem 

tu dneska už viděla.“  

„Jsem Adélka a přijela jsem vláčkem ještě 

s bráchou. Ten se mi ale někde ztratil ,“ 

vzlykla. 

„Neboj, však ho najdeme ,“ utěšovala ji žena. 

„Já jsem Samanta. Tuhle se posaď. Mus íš se 

nejprve najíst a napít. Pak vymyslíme co 

dál.“ 

„Obávám se, mňau,“ podíval se Kočičák na 

Samantu významně , „že odtud bude muset 

slečna co nejdříve zmizet. Knihomol ji bude 

hledat. Její bratr měl totiž, mňau, NEHODU 

s Knihou osudu a musel utéct .“ Slovo 

nehoda přitom náležitě zdůraznil.  

Samanta se polekala. „V tom případě musíte 

vyrazit okamžitě ,“ a začala balit potraviny 

do plátěného vaku. „Najíš se až po cestě!“  

„A kam půjdeme?“  zeptala se nechápavě 

Adélka. 

„Musím tě zavést k  Paní Purpurového moře . 

Ta jediná tě ochrání,“ řekl Kočičák.  

Samanta Adélce podala plátěný pytel  

s jídlem a kožený vak s  vodou. „Čeká tě 

dlouhá a náročná cesta. Hodně štěstí  dítě.“  

Při těch slovech ji soucitně  pohladila po 
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rameni, aby jí dodala odvahy. Adélka pěkně 

poděkovala a rozloučila se.   

Za chvíli už následovala kocoura spletitými 

uličkami města směrem ke zlaté bráně. 

Venku bylo nesnesitelné horko. Dlažba v 

ulicích byla od slunce tak rozpálená, že ani 

stíny okolních domů  neposkytovaly 

vytoužené ochlazení . Adélka se najednou 

cítila velmi unavená. Těžko se jí dýchalo. 

Nohy měla jako  z olova, a čím víc se 

vzdalovala od místa, kde se naposledy 

viděla s Toníkem, tím větší beznaděj ji 

zaplavovala. Hlavou se jí honila spousta 

otázek, na které neměla sílu hledat odpověď. 

Něco jí říkalo, že může svému průvodci 

věřit. 

 

Toník mezi tím doběhl až na konec dlouhé a 

křivolaké chodby, která ústila za branou 

města. V  další cestě mu bránila zamčená 

dvířka. Zkoušel s  nimi lomcovat, ale marně. 

Co teď? Vrátit se v  žádném případě nemohl. 

Věděl, že kdyby se mu podařilo něčím urazit 

kliku, zámek by povolil. Vydal se tedy 

zpátky chodbou  a hledal něco, čím by si 

uvolnil cestu. Po chvíli na zemi našel 

uvolněný kámen. Popadl ho a utíkal zpět 

k brance. Vší silou s  ním bušil do kliky tak 

dlouho, až se zlomila a zámek povolil. Pak 

se mu povedlo dvířka vykopnou t.  
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Neztrácel čas a běžel co nejdál od tajemného 

města. Pádil, co mu nohy stačily, aniž by 

věděl kam. Čím déle běžel, tím více 

zpomaloval, až mu síly došly docela. Bylo 

mu horko a měl žízeň. Byl vyčerpaný. Bál se 

ale zastavit a odpočívat. Pořád se ohlížel a 

ujišťoval se, že ho nikdo nepronásleduje.  

Proč jenom sahal na tu velkou knihu?  

Taková lapálie. A co Adélka? Teprve teď mu 

došlo, že ji tam zanechal samotnou bez 

dozoru. Co když ji ten člověk v černé kápi 

něco udělá? Takhle to přece nechat nemůže. 

Měl by se pro ni vrátit. Třeba není tak zlý. 

Třeba by mu i odpustil. Stál na místě a 

usilovně přemýšlel. Určitě se musí vrátit!  

Nic naplat. 

Chtěl se otočit a vyrazit na cestu zpátky, 

jenomže najednou nevěděl kudy. Všechno 

kolem něj bylo stejné. Rovina s  vysokými 

keři. Nemohl s  jistotou říci , odkud sem 

vlastně přišel. Uvědomil si, že se dočista 

ztratil. Sedl si na písčitou zem do stínu 

voňavého keře. Bezradně složil hlavu do 

dlaní a rozplakal se. Vyčerpání a pláč 

způsobily, že  po čase usnul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čteš pozorně?  

 Kam měli namířeno Adélka a Kočičák?  

 Jak se jmenovala kavárníkova žena?  

 Jak by se podle tebe měl Toník  správně 

zachovat? 

 Úkol  2  - Výroba ručního papíru 

(Nápady a úkoly)  
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Ráno bylo chladné a vlhké. Ptáci štěbetali a 

hmyz bzučel jako malé hodinové strojky.  

Adélka s  Kočičákem strávili noc v  malé 

chatrči, kterou si na pláni postavili pastevci 

jako útočiště před případnou nepřízní 

počasí. 

Sotva Adélka otevřela oči , spatřila, jak 

vedle ní sedí kocour a důkladně  si ji 

prohlíží. Posadila se na prostém lůžku  

a pěkně pozdravila.  

„Dobré ráno.“ Chvilku jí trvalo, než si 

uvědomila , kde je a co se vlastně včera 

událo. 

„Mňau. Dobré ráno. Jak ses vyspala?“  

zajímal se  kocour. 

„Děkuji za optání. Jsem v  pohodě. Mám jen 

hrozný hlad.“  

Natáhla se po vaku, který jim připravila 

Samanta na cestu. Byly v něm nějaké placky 

a bochánky, sýr a zvláštní růžovo-fialové 

plody. Prohlížela si je a přemýšlela o tom , 

jak se to asi jí. Kočičákovi došlo, že je 

namístě jeho komentář.  

„To je pitája , dračí ovoce. Oloupeš tu 

slupku a sníš to. Mně  to ale zrovna moc 

nejede. Mám radši maso, mňau.“  

Adélka se zakousla do bochánku a  o sýr se 

rozdělila s kocourem. Nakonec vyzkoušela 

neznámé ovoce. Překvapilo ji, jak snadno se 
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dalo oloupat. Pod fialovou slupkou  

se skrývala bílá šťavnatá dužina se spoustou 

drobných černých zrníček , jako má kiwi. 

Chuť ji ale spíš připomněla zralý angrešt 

z babiččiny zahrádky.  

Po snídani nabádal kocour Adélku, aby se 

rychle připravila na cestu, dokud ještě není 

takové horko. Slunko už bylo sice docela 

vysoko, ale přesto byl ještě příjemně svěží 

vzduch.  

Zprvu šli mlčky. Čím víc toho ale ušli, tím 

víc museli bojovat s  plíživou únavou, za 

kterou mohlo i neskutečné horko. Aby na to 

nemuseli myslet, začali si povídat.  
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Kočičáka zajímalo , odkud sem Adélka 

přišla, a tak mu vyprávěla  o babičce 

s dědečkem a o podivné cestě vláčkem do 

Slunečního tunelu. Povzdechla si, že vůbec 

nerozumí tomu , jak a proč se sem dostala a 

že má hrozný strach o Toníčka. Kocour zase 

vyprávěl o tom, co se stalo ve velkém 

chrámu a proč musel její bratr zmizet.  

„Předpokládám, mňau, že pokud se vydal 

některou ze tří východních chodeb, dostane 

se na velkou pláň. Odtud má velkou šanci se 

dostat do Koňobroučských skal . Tam totiž, 

mňau, moc Temného pána nedosáhne. Jde 

ale o oblast neprobádanou a velmi tajemnou. 

Prý tam žijí brouci obrovští jako koně. Ani 

já a ani nikdo z  těch, které znám, tam nikdy 

nebyl. Není to příliš daleko,  mňau, ale 

každý, kdo má rozum, se tomu místu raději 

vyhne.“  

„A kdo je to ta Paní Purpurového moře?“ 

zajímala se Adélka. „Proč za ní jdeme a jak 

je to daleko?“  

„Je to jediná bytost v  naší zemi, která umí, 

mňau, tak jako Knihomol, číst a psát 

runovým písmem osudu ,“ začal vyprávět 

Kočičák. Taky už bylo načase vysvětlit 

děvčátku složité poměry v zemi. 

„Víš, co jsou to runy?“  

„Nevím, nikdy jsem o tom neslyšela.“  

„Mňau ... jsou to zvláštní obrazce. Takové 

magické symboly, které mají obrovskou 

moc. Paní Purpurového moře  dokáže zlomit 
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kouzlo runového písma. Proto se jí Temný 

pán raději vyhýbá. Donutil ji ale k  životu 

v ústraní . Na lasturovém ostrově  v 

Purpurovém moři také nachází útočiště 

každý, kdo se potřebuje před zlým osudem 

skrýt. Na pobřeží bychom měli dojít, mňau, 

tak za dva dny .“ 

„A jak ta Kniha osudu funguje?“  ptala se dál 

Adélka. „Proč se jí všichni tak bojí?“  

„Jde o to, mňau...“  zarazil se Kočičák a 

chvíli přemýšlel , jak to vysvětlit co 

nejjednodušeji, aby tomu porozumělo  

i člověčí mládě , „...co je do té knihy tím 

runovým písmem zapsáno, to se ve 

skutečnosti opravdu stane.“  

„Takže když tam Knihomol napíše, že Tondu 

uštkne had, tak ho opravdu uštkne?“  

„Ano, mňau, dalo by se to tak říct. Je to ale 

ještě o trochu složitější. Musí k  tomu být 

použito skutečných a dostupných prostředků 

v daném čase .“ 

Po poledni se udělalo velké horko . Slunce 

pálilo a nohy, které únavou ztěžkly, 

přestávaly poslouchat. Kocour byl také 

unavený a tlapky ho zle pálily. Navrhl  proto, 

aby se občerstvili a odpočinuli si ve stínu 

jednoho z všude přítomných hustých keřů, 

dokud žár slunce nepoleví. Adélka to 

nadšeně uvítala. Neměla hlad.  Jen zahnala 

žízeň , a než kocour třikrát mrskl ocáskem, 

ztěžkla jí víčka a začala dřímat. Kočičák se 
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vedle ní stočil do klubíčka a vděčně  

ji následoval.  

 

 

 Čteš pozorně?  

 

1) Jaké ovoce si Adélka nesla ve 

vaku? 

2) Na která místa moc Temného 

pána nesahá?  

3) Čím je kniha osudu zvláštní?  

4) Úkol 3 – runové písmo  (Nápady a 

úkoly) 
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Když se probudili, sluneční kotouč postoupil 

o velký kus k  obzoru a jeho síla zeslábla. 

Nastal čas, aby opět vyrazili.  

Ve vzájemném rozhovoru jim cesta dobře 

ubíhala. A ne jen to odpoledne, ale i celý 

následující den.  

Adélku kočičí vyprávění velmi zajímalo. 

Jejich společné putování jí najednou 

připadalo jako obrovské dobrodružství.  

Vůbec jí nevadilo, že spí na zemi a že se už 

dva dny nekoupala. Vzrušovala j i představa, 

že se setká s Paní Purpurového moře, přidá 

se na stranu dobra a že jí pomůže, tak jak 

tomu v pohádkách bývá, porazit Temného 

pána. No a tím zároveň vysvobodí Toníka. 

Chtěla vědět úplně všechno o Knihomolovi. 

Proč má takové divné jméno a v  čem spočívá 

jeho moc? A tak se ptala a Kočičák ochotně 

odpovídal na všechny její zvídavé otázky.  

 

 

 

„Knihomol byl obyčejný kluk, který vyrůstal 

v sídelním městě. Jeho rodiče  byli 

obchodníci. Z  dalekých cest vozili krásné 

látky, šperky a knihy. A právě knihy ho 

zajímaly ze všeho nejvíc. Naučil se velice 

brzy číst a každá  kniha, kterou přivezli, 

prošla nejprve jeho rukama. Teprve pak ji 

otec nabídl k  prodeji. Byl na svého syna 
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náležitě hrdý a jeho vášeň maximálně 

podporoval. Tak přišel ke své přezdívce.  

Jednou otec koupil knihy, které byly drahé a 

velice vzácné. V těch knihách běžný člověk 

nedovedl číst. Byly  plné podivných značek a 

křivolakých obrázků. Knihomola jejich 

tajemství zcela pohltilo. Trvalo mu několik 

let, než tajné písmo rozluštil. Pomohla mu 

v tom tenkrát Sybila, Paní Purpurového 

moře, která znala od svého otce základy 

tajných nauk a princip runového písma. 

Poznáním obsahu těchto knih získával 

chlapec čím dál větší moc.  Bylo jen na 

čtenáři , jak s touto mocí naložil . 

Knihomol se cítil díky své výjimečnosti  

často osamocen a jeho srdce postupně 

zatrpklo. Svou moc propůjčoval  kousek po 

kousku do služeb zla, snad v domnění, že 

když si ostatní lidi podmaní,  nebude se cítit 

tak sám. Jenomže čím více se jeho moc 

zvětšovala, tím více se ho naopak lidé báli a 

stranili se mu. V jeho srdci byla stále větší  

zloba a nenávist vůči všemu živému.  

Ve městě bylo tehdy mnoho mudrců a 

vzdělaných lidí, kterým se Knihomolovo 

počínání nelíbilo , a rozhodli se ho pro jeho 

zlé skutky vyhnat z  města.  

Na nějaký čas opět zavládl klid. Jenomže 

neuplynuly ani dva roky a ve městě se 

začaly dít podivné věci.  Jeho obyvatele 

stíhalo jedno neštěstí za druhým. Požáry, 

choroby a hlad. V té době se vrátil 
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Knihomol s největším důkazem své moci; 

s knihou osudu. S její pomocí měnil životy 

lidí v zemi jako mávnutím kouzelného 

proutku. Kdo byl dříve bohatý, ten o svůj 

majetek přišel. Kdo byl zdravý, onemocněl.   

Do odvážných srdcí se náhle vkrádala 

zbabělost. Jen tomu, kdo přislíbil věrnost 

Knihomolovi, se neštěstí vyvarovalo nebo 

naopak získal to , co nikdy neměl a po čem 

toužil. 

Netrvalo dlouho a Knihomol se stal pánem 

města. Poslední skupinka  odpůrců 

Knihomolovy vlády se zmohla na odpor pod 

vedením Paní Purpurového moře, jenomže 

marně. Nakonec museli všichni uprchnout 

z města. Ukryli se na lasturovém ostrově, 

který je pod ochranou kouzel Paní 

Purpurového moře.   

Temný pán je v  současnosti samozvaným 

vládcem celé země. Tedy skoro celé. Kromě  

území Koňobroučských skal , kde jeho síla 

nepůsobí. Proč tomu tak je , ale nikdo neví.“ 

 

 

 

Kočičák ustal ve vyprávění a zastavil se. 

Adélka šla zamyšleně dál a chvíli jí trvalo , 

než si povšimla, že kocour vedle ní není.  

„Co se děje?“  otočila se k  němu. 

„Už jsme u cíle. Tamhle za tou horou 

z mušlí je Purpurové moře.“  
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Adélka se podívala směrem, který Kočičák 

popsal a všimla si krásného lesklého útvaru 

v dálce. 

„Mušlová hora ,“ pokračoval , „je strážní věží 

území naší Paní. Tady jsme už v  bezpečí. Za 

chvíli nás přijdou zkontrolovat strážci 

pobřeží. Mňau. Raději nechte, slečno, mluvit 

mě.“ 

Adélka přikývla a počkala , než kocour dojde 

až k ní.  

A opravdu. Ušli jen pár metrů a před nimi 

jako by se uvolnil kus té perleťové hory a 

přibližoval se k nim. Adélka si mnula oči a 

myslela, že ji šálí zrak. Jenomže ona se ta 

hora opravdu čím dál více přibližovala.  

 „Kočičáku, ona ta hora chodí?“  zeptala se. 

„Ne, plazí se. Vždyť je to mořský šnek ,“ 

divil se kocour její otázce. „Vy jste nikdy 

mořského šneka neviděla, slečno?“  

„Ne,“ zavrtěla Adélka hlavou.  

„Nemusíte se ničeho bát.  Mňau. Jsou velcí, 

ale v podstatě to jsou dobračiska.“  

 

 

 

Když se Toník probral, sluníčko se akorát 

chystalo uložit do nadýchaného baldachýnu 

na obzoru. V podstatě byla vidět už jen jako  

červená čepička . V břiše mu hlasité kručení 

připomnělo, že už dlouho nejedl. Dospěl 

rychle k názoru, že je lepší jít, i když neví 
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kam, než aby zůstal hladový a ztracený 

někde mezi keři.  

Vzpomněl si, že když jeli ráno do města, 

bylo sluníčko nalevo mezi skalami. Mezitím, 

se ale přehouplo na druhou stranu. Takže  

když ho teď bude mít po pravé ruce, bude se  

asi vzdalovat od města. Postavil se tedy 

pravým bokem k  červené záři na obloze a 

rázně vykročil.  

Přestože se rychle stmívalo, poskytoval 

úplněk dostatek světla k  tomu, aby mohl 

pokračovat v  cestě, i když měl srdce plné 

strachu a nejistoty. Cítil se velice osamělý a 

zastesklo se mu po Adélce. „Co asi dělá? 

Snad je v pořádku.“  

Cesta mu ubíhala pomalu. Musel dávat velký 

pozor, kam šlape, a co chvíli ho šlehla 

nějaká neviditelná větévka všudypřítomných 

keřů. S  každým krokem vzrůstala tma a jeho 

únava. 
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Po nějakém čase se v  dohledu začaly rýsovat 

skály. Umínil si, že dojde až  k nim a tam 

přečká noc. 

Jeho pozornost upoutalo světlo v  dálce. Šlo 

se mu hned radostněji, když v  něm rozeznal 

mihotavé plamínky ohně. Protože kde je 

oheň, tam jsou lidé. Toník se zaradoval  

a zrychlil krok. 

Jaké ale bylo jeho zklamání, když našel 

ohniště pod skalním převise  opuštěné. Stál 

tam a zíral do rozpálených polínek. Zrovna 

přemýšlel o tom, jak je možné, že je čerstvě 

přiloženo a nikdo tu není, když tu se mu 

podlomily nohy a už se válel na zemi. Stál 

nad ním chlapec s  rukama založenýma na 

prsou a povídá: 
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„Kdo jsi a co tu chceš?“  

„Proč mě mlátíš?“  vyhrkl ze sebe Tonda. 

„Nic jsem ti přece neudělal.“  

„Ale jsi vetřelec , co se tu plíží v  noci. To je 

dost podezřelý, ne? Jsem tu na stráži a 

hlídám, aby se k  nám nevetřel nějakej 

Knihomolův špeh . Tak kdo jsi a co tu 

děláš?“ zeptal se znovu chlapec. 

„Jsem Toník a nejsem žádný špeh. A vůbec 

nevím, kdo je Knihomol. Utíkám z  města se 

zlatou bránou před mužem v  černém plášti. 

Jenomže jsem se ztratil. Potřebuji najít 

pomoc a vrátit se do města pro svou sestru 

Adélku. Teprve až jí najdu, můžeme se vrátit 

domů k babičce a k dědovi na statek ,“ chrlil 

ze sebe Tonda. 

 

Chvíli bylo ticho a chlapci se navzájem 

důkladně prohlíželi.  

Vysoký, hubený chlapec spustil ruce a 

trochu poodstoupil. Černé vlasy měl 

zastřižené k  ramenům. Vypadal sice přísně  

a sebejistě, přesto ale nebyl o moc starší než 

Toník , který se pomalu zvedal ze země.  

„Mohl bys mi říct, kde to vlastně jsem?“ 

Chlapec se pomalu posadil k  ohni a narovnal 

klackem ohořelá polena . Po chvíli 

promluvil. 

„Je pravda, že nevypadáš jako našinec. 

Odkud jsi?“ 
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Toník si přisedl a ve stručnosti vyprávěl o 

všem, co se za poslední den přihodilo. 

Chlapec pozorně naslouchal až do konce.  

„Musíš být unavený. Je už pozdě ,“ hodil 

Toníkovi stočenou deku . „Zkus se na chvíli 

prospat. Ráno tě zavedu do města k  otci. 

Uvidíme, co se dá dělat.“  

Oba se uložili ke spánku. Toník byl tak 

unavený, že hned usnul.  

Ráno se probudil chladem. Jeho společník už 

připravoval na ohni snídani.  

„Tak už jsi vzhůru?“  promluvil chlapec na 

Toníka, aniž by se od rozdělané práce otočil. 

“Budeme muset vyrazit dřív , než bude 

horko. Na, najez se!“  chlapec vstal a podal  

mu misku s řídkou kaší. „Lžíci nemám, 

musíš to vypít .“ 

Toník váhavě ochutnal. Jindy by nad tím 

zřejmě ohrnul nos, ale teď byl hladový jako 

vlk a kaše mu přišla vhod.  

Po jídle sbalili věci a uhasili ohniště . 

Chlapec si přehodil balík s dekami přes 

rameno a vyrazil směrem do skal. Toník ho 

následoval s důvěrou a nadějí na pomoc .  

Šli sotva pár minut, když se dostali na úzkou 

stezku mezi vysokými skalami. Měly 

zvláštní nachovou barvu.  Toník měl silný 

pocit jako by přešel přes práh do jiného 

světa. Jako by překonal nějakou 

neviditelnou hranici. Čím hlouběji  

do skal vcházeli, tím více bylo slyšet 
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podivné táhlé zpívání. Toník zastavil a 

naslouchal. 

„Slyšíš to taky?“  zavolal na chlapce před 

sebou.  

Ten se zastavil a jen se usmál. „To jsou naši 

brouci. Tohle dělají, když odpočívají.“  

„To je nějaký zdejší kmen?“ zajímal se 

Toník. 

„Jsou to chórové, naši pomocníci. Mají  svoji 

hlavu. Musí se to  s nimi umět...“ 

„Chórové?“  podíval se Tonda nechápavě.  

„Chórové! Zvířecí druh. Asi jsi je ještě 

neviděl, viď? Žijí jenom tady ve skalách.  “ 

„Takže to je něco jako krávy a koně?“  

 „Tak něco. Už jsme blízko. Za támhletím 

skalním převisem mají odpočívadlo.“  

Toník byl velice zvědavý. Nešlo mu to do 

hlavy. „Jako kráva? Jak může kůň nebo 

kráva zpívat?“ Pak si ale uvědomil, že první 

zvíře, které tu po pří jezdu potkal, byl 

mluvící slon a  mluvící kocour. Došel 

k názoru, že je to tady normální a že se už 

nebude ničemu divit.  

Jenomže jakmile došli ke skalnímu převisu, 

lekl se tak, že málem omdlel. Kolena se mu 

rozklepala a nebyl schopen se pohnout 

z místa. Po strmé stěně skalního útvaru lezl 

nahoru obrovský brouk. Jeho kusadla byla 

strašnější než tesáky dospělého tygra.  

„Neboj se...“ poplácal Toníka po zádech 

černovlasý kluk, „...to je jen Barabáš. Slyšel 

nás přicházet, tak nás jde přivítat.“  
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Během chvilky se už brouk  soukal k nim na 

cestu. Chlapec mu šel naproti a začal ho 

hladit po tykadlech . Brouk se na něj přitiskl 

a začal vydávat jemně klapavý zvuk. 

Toníkovi to připomnělo vodní mlýnek , který  

si vloni v létě  s dědou vyrobil.  

„Ahoj kamaráde, tak ty ses mě už nemohl 

dočkat?“ Povídal si chlapec s  broukem. Pak 

se otočil k  Toníkovi:  

„Podívej , koho jsem ti přivedl. Půjde s  námi 

do města.“  

Toník stál na místě a nemohl se stále 

vzpamatovat. 

„Neboj se ho. Když jsi tu se mnou, tak ti 

neublíží. Podívej , jaký je to dobrák.“  
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Pak plácnul brouka do krovek a  zahulákal: 

„Alou, Barabáši, dolů!“ Brouk se pomalu 

otočil, nasoukal se zpět do skalní průrvy a 

opět zmizel.  

„Dolů sejdeme raději po svých. Nerad 

jezdím bez sedla. Je to nebezpečné.“ 

„Jezdíš? Na čem?“  žasl Toník.  

„No přece na Barabášovi. Je nejklidnější. 

Dole ho osedláme a necháme se do města 

odvézt.“ Chlapec se na chvíli odmlčel  a 

pozorně se na Toníka zadíval. „Když tě tak 

vidím, pochybuji, že bys chtěl jet sám na 

některém z  chórů. Neboj se, však si na ně 

zvykneš.“  

„Na ně? Je jich tu víc?“ vytřeštil oči Toník. 

Chlapec se zasmál: „Jen tady na tom 

odpočívadle je jich rovný tucet.“  Náhle 

zvážněl a přistoupil k  blonďáčkovi.  

„Hele, opravdu se nemusíš ničeho obávat. 

Chórové jsou neškodní. Vím, že jejich 

velikost je nezvyklá a navíc o nich kolují 

různé, ne zrovna pěkné, zvěsti. Ber to tak, 

že tam odtud...“  pohodil hlavou směrem  

odkud přišli, „...seš jeden z mála, kteří mají 

možnost se s  nimi opravdu setkat. Většina 

lidí totiž uteče hned , jakmile uslyší jejich 

zpěv.“ 

V tu chvíli si Toník uvědomil, že ho už  

neslyší. 

„Jo a mimochodem...říkají mi Josta ,“ usmál 

se chlapec. „Půjdeme?“ 
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Toník se mu díval do očí a cítil, že mu může 

plně důvěřovat.  „Dobře, vyrazíme ,“ přitakal 

ještě trochu nejistě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úzkou stezkou sešli dolů do údolí. Brouci se 

chladili ve stínu skal před horkem, které 

bylo s blížícím se polednem stále větší. 

Jakmile spatřili příchozí, začali se zvedat  

a vyrazili směrem k  nim.  

„Počkej tady. Připravím Barabáše na cestu. 

Taky bych nerad, aby tě ještě více 

vystrašili.“  

Toník přikývl a zůstal stát. Josta pokračoval 

dál v  cestě. Jak šel, lísali se k  němu všichni 

brouci. Nastavovali svá tykadla, jen aby je 

chlapec pohladil. Každý při tom vrněl tu 

svou klapavou písničku a tak to bylo , jako 

by spustil představení nějaký paličkový 

orchestr. Josta zamířil k  velké dřevěné 

 Čteš pozorně?  

 

1) Jak se nazývají obrovští 

brouci, kteří žijí 

v Koňobroučských skalách?  

2) Kolik brouků je podle Josty 

na odpočívadle? Vyjádři 

číslem. 

3) Zkus přemýšlet o tom, proč se 

území říká Koňobroučské 

skály? 

4) Úkol 4 – vyrob si svého 

brouka (Nápady a úkoly)  
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boudě bez dveří. Za ním se dovnitř nahrnuli 

všichni brouci. 

Chvíli byl klid a tak si Toník mohl 

prohlédnout krajinu, která se tak velmi lišila 

od včerejší vyprahlé pláně. Všechno tu 

zářilo pestrými barvami. Skály měly jemně 

růžový odstín a jejich barvu podtrhovala 

zeleň okolních vysokých stromů 

s obrovskými lopuchovými listy. Tady 

v údolí bylo vše hodně zelené. Létala tu 

hejna drobných ptáčků a motýlů. Když si 

člověk odmyslel obrovská kusadla, byli 

vlastně brouci velmi krásní. Jakoby  sluneční 

paprsky, které dopadaly na jejich krunýře, 

rozzářily tisíce tyrkysových hvězdiček.  

Josta vyšel z dřevěné boudy s  osedlaným 

Barabášem. Lehce na něj vyskočil,  usadil se 

a vyrazil směrem k  Toníkovi. Prudce před 

ním zastavil.  

„Nastup si ,“ vybídl ho chlapec a nabídl mu 

svou ruku, aby mu pomohl do sedla. Bylo 

dost veliké, že se do něj vešli oba. Toník se 

posadil za Jostu. Takhle ze shora mu 

Barabáš tak strašidelný nepřipadal.  Brouk se 

pohyboval s neuvěřitelnou ladností a rychle 

překonával všechny překážky na úzkých 

stezkách.  

Toník hltal očima vše kolem sebe . Rostly tu 

květiny s rozložitými okvětními lístky.  

V košatých větvích stromů seděli divocí 

pávi. Všude bylo plno hmyzu a drobné 
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zvěře. Na úpatí skal se rozléhala půvabná 

krajina, která  Toníčkovi připadala jako 

kouzelná zahrada obehnaná vysokými 

skalami místo zdí. 

Když sluníčko  dosáhlo svého vrcholu , dojeli 

na další odpočívadlo. Už z  dálky bylo slyšet 

tklivý zpěv brouků. Ve stínu dřevěné boudy, 

jakou viděl Toník již ráno, odpočívalo asi 

pět chórů. Byli přitisknut i jeden k druhému , 

jako by se tulili a třeli o sebe nohama. Jeden 

předníma, jiný zadníma. Každý tím třením 

vyluzoval jiný tón, a tak vznikala podivná  

píseň, která stoupala až nad vrcholky skal a 

nesla se hodně daleko.  
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Když k  nim dorazili, brouci se okamžitě 

zvedli a běželi jim v  ústrety. V tu ránu píseň 

ustala. Teď bylo slyšet jen klapavý zvuk 

jejich tykadel, kterými se navzájem zdravili.  

Josta seskočil z  Barabáše a s  každým zvlášť 

se pozdravil. Toník se chórů už také 

neobával, a tak si troufl sestoupit 

Barabášovi ze zad. Brouci se kolem něj 

shlukli a jemně do něj šťouchali  tykadly. 

„Stůj klidně. Nech je , ať si tě očichají!“ 

radil Josta. 

Toník stál a zavřel oči, aby se nemusel dívat 

na jejich obrovská kusadla. Tykadla ho 

jemně hladila a klapavý zvuk mu připadal 

jako vrnění kočky. Bylo to nakonec docela 

příjemné. Josta mezitím sundal Barabášovi 

sedlo ze zad. 

„Musíme nechat Barabáše nabrat síly. Navíc 

je poledne a horko by nás zbytečně unavilo. 

KŠÁ...KŠÁ!!!“  odehnal všetečné brouky  od 

Toníka. „Pojď, dáme si něco k  jídlu.“ 

Chórové se vrátili zpět do stínu dřevěné 

boudy a chlapci vyrazili přes louku 

k blízkému lesíku.  

Tráva jim sahala až k  pasu a chladivě je 

lechtala na rukou. Po lesní pěšině se šlo 

mnohem pohodlněji. Bohaté polštářky 

mechu vytvářely souvislý zelený koberec, 

který je dovedl až na břeh bublající  říčky. 

Všude kolem rostly nízké keříky 

s namodralými lístky. Na vrcholu každé 
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větvičky byl žlutý  květ, z jehož středu čněla 

modrá šištička.  

Josta jednu utrhnul a s  chutí ji strčil do 

pusy. „Lahoda! Tohle je šiškurda a nikde 

jinde ji nenajdeš. Roste  jen tady.“ 

Toník strčil do pusy také jeden plod . Tvarem 

i velikostí mu připomínal švestky. „Hm, 

výborný. Nic lepšího jsem snad ještě 

nejedl,“ uculil se na Jostu a rychle si utrhnul 

další. 

A tak se tam oba pásli jako dva beránci. 

Přitom se pomalu posouvali dál podél toku  

říčky až tam, kde musela překonat příkrý 

sráz. Voda tam vykouzlila malý vodopád 

s tůní. Keře šiškurdy nahradily trsy hustého 

a měkkého mechu. Tam si chlapci zmoženi 

horkem a jídlem lehli a odpočívali.  

Když se vraceli, slyšely už z  dálky píseň 

chórů. Na další cestu Josta osedlal jiného 

brouka. Říkal mu Lupa. Toník by sám ani 

nepoznal rozdíl. Připadali mu všichni stejní . 

Snad že byl tenhle o něco menší než 

Barabáš, poznal podle toho, že se musel víc 

přitisknout k  Jostovi. 

Cesta ubíhala rychle. Sluníčko bylo ještě 

stále při síle, když Lupa zastavil na dalším 

odpočívadle. Toník se rozhlížel kolem sebe, 

ale neviděl nic zvláštního.  

Seskočil ze sedla  a následoval svého 

průvodce k  úzké skalní průrvě. Stezka mezi  
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příkrými skalními stěnami po několika  

desítkách metrů skončila a před nimi se 

rozevřel pohled do širokých ulic kamenného 

města. Ve skalách byly vytesány  

několikaposchoďové  domy. Po jejich 

stěnách stékaly pramínky vody do 

vytesaných žlábků  podél cest. Odtud  

se voda vlévala do drobné říčky, která 

křižovala celé město a zásobila jej vodou.   

Město bylo až překvapivě veliké. Byla tu 

malá náměstíčka se vzrostlými stromy,  na 

kterých seděla hejna divokých pávů.  Sotva 

se příchozí objevili před branami města, 

spustili pávi hotový poplach. Jejich hlasi tý 

křik způsobil ve městě rozruch. Všichni  

začali vybíhat z domů , aby zjistili  
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co se děje. Bylo velice neobvyklé potkat 

tady cizince. 

Jejich kroky se zastavily uprostřed velkého 

náměstí před sněhově bílým domem, který 

byl vystaven na vrcholu samostatně s tojícího 

skalního masívu . Odtud vedly můstky, které 

jej propojovaly s okolními skalami.  Byla to 

jakási radnice. Před jejím vchodem stála 

velká skupina lidí. Chlapci došli až k  nim. 

 

 

 

 

 

 

 

„Dobrý den, otče ,“ pozdravil Josta. 

„Přivedl jsem hosta.  Mnohokrát  slyšel píseň 

chórů a zatím bez následků.“  

„Dobrý den ,“ pozdravil Toník.  

„Hm,“ pokynul hlavou starší muž. „Jak 

dlouho jsi v našich skalách?“  

„Od dnešního rána, pane ,“ odpověděl Toník.  

„No to není moc dlouho. Každý z  nás máme 

v srdci nějaký stín, který nás čas od času 

zavede do údolí stínu. Vítej mezi námi . Jak 

ti říkají?“ 

„Jmenuji se Toník a utíkám z  města, 

kterému vládne muž v  černé kápi. Moje 

sestra Adélka tam zůstala. Moc se o ni 

 Čteš pozorně?  

 

1) Vysvětli, co je to šiškurda?  

2) Jak byla zajištěna 

bezpečnost města ve skalách?  

3) Úkol 5 – pokus se zvukem 

(Nápady a úkoly)  
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bojím. Prosím, pomozte mi, abych se pro ni 

mohl vrátit.“  

„Já jsem otec Josty a též Otec tohoto lidu.  

Pojď dál. Odpočineš si po cestě a o všem mi 

povyprávíš. Následuj mě.“  

Vysokými vstupními vraty vešli do haly 

s vysokým stropem. Uprostřed bylo vytesané 

majestátní schodiště. Po něm  vystoupali až 

do druhého patra. Místnosti, kterými 

procházeli, už neměly tak vysoký strop . 

Okna tu byla spíše nízká a široká. Pokoje 

byly zařízeny jednoduchým nábytkem z 

proutí. Stěny byly obloženy dřevem a 

koberci. Ač byli uprostřed skály, vše 

působilo překvapivě útulně.  
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Toník byl plný dojmů a  cítil se vyčerpaný. 

Zřejmě to na něm bylo vidět, protože ho po 

večeři nikdo nezdržoval. Josta ho zavedl do 

pokoje pro hosty. Sotva si lehl, usnul.  

Ráno se Toníkovi nechtělo vstávat. Bylo mu 

těžko. Ruce a nohy mu vypovídaly službu. 

Nemohl se pohnout. Když otevřel oči, 

nemohl rozeznat, kde je. Všude okolo byla 

hustá mlha. Snažil se vstát a někam jít, ale 

nedařilo se mu to. Ležel a bezradně sledoval 

podivnou nicotu, která všechno kolem něj 

hladově polykala. Vzrůstala v  něm úzkost  

a zoufalství. Křičel o pomoc, ale žádná 

nepřicházela.  

Napadlo ho, jestli náhodou nezemřel. 

Vzpomínal na to, co se kdy doslechl o  

umírání. Svoje myšlenky ale nebyl schopen 

vůbec uchopit. Rozpadaly se na tisíc kousků, 

sotva vznikly. Cítil se stále více zesláblý, až 

nakonec přestal proti té nicotě bojovat.  

„Je to osud ,“ řekl si. „Jen škoda, že jsem 

nemohl pomoci Adélce.“  V tu chvíli se mlha 

pomalu rozestoupila. Před sebou uviděl svou 

vlastní osamělost a smutek. Došlo mu, že 

jeho cesta ještě neskončila. Že musí získat 

pomoc ne pro sebe, ale pro svoji malou 

sestru. 

Když se probudil, bylo už opět vše na svém 

místě. Vedle jeho postele seděl Josta 

s otcem.  
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„Vítej,“ zaradoval se přítel, když spatřil, že 

se Toník probral. „Jsem rád, že jsi našel 

cestu zpátky tak rychle.“  

 „Cestu? Jakou cestu?“ divil se Toník. „Co 

se stalo?“ 

„Celý den jsi nevstal z  postele a strašně jsi 

naříkal.“  

„Opravdu?“ 

„Hm, hm,“ pokýval hlavou Otec. 

„Zdálo se mi o husté mlze, která všechno 

kolem mě pohlcovala. Bylo mi hrozně 

smutno, ale nemohl jsem nic dělat. Ruce a  

nohy mě neposlouchaly. Byly jako z  olova.“  

„Byl jsi, chlapče, v Údolí stínů ,“ odpověděl 

stařec. „Je to stav, kdy duše pláče a 

zodpovídá se ze svých špatných skutků. Čím 

toho má člověk více na svědomí, tím déle 

v Údolí stínů setrvává. Duše se tak léčí. 

Některé duše jsou ale tak nemocné, že jim 

na léčbu nestačí celý lidský život.“  

„A čím to je, že se ta duše léčí zrovna 

tady?“ nechápal Toník.  

„Už jsem ti říkal, že většina lidí uteče , 

jakmile zaslechne zpěv chórů. To jejich 

píseň otevírá lidskou duši ,“ vysvětlil 

pohotově Josta.  

„Dost bylo polehávání. Musíš být hladový.“ 

Ukončil debatu Otec. „Zasedneme ke stolu a 

ty nám povykládáš o tom , co tě trápí a jak je 

to s tou Adélkou.“  
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Toník se cítil už mnohem silnější  a doufal, 

že právě u lidí ze skal nalezne tak potřebnou 

pomoc. 

Úzkou chodbou akorát tak pro jednoho 

prošli do jídelny, kterou znal už z  večeře na 

počest jeho příjezdu. Na velkém stole 

uprostřed místnosti stály mísy plné ovoce a 

talíře s masem a čerstvě opraženými 

kukuřičnými plackami.   

V místnosti byla spousta dalších lidí, kteří si 

jej užasle prohlíželi. Byli to čelní 

představitelé města a byli pozváni, aby se 

s Toníčkem setkali. Jeho přítomnost byla 

pro místní lid velmi významnou událostí. Po 

krátkém seznamovacím ceremoniálu, byla 

hostina zahájena. Toníka nemusel nikdo   
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dvakrát pobízet ani do jídla a ani k  povídání. 

„Á, tak vy jste se seznámil i s Kočičákem. To 

je dobré znamení ,“ usmál se široce Otec.  

„Jak to myslíš?“  zajímal se Josta.  

„To máš tak, Kočičák pracoval ve službách 

Paní Purpurového moře, než ji Knihomol 

vyhnal. Jestliže je Adélka s  ním, je 

v dobrých rukou. Nebo spíše v tlapkách ,“ 

zažertoval stařec. „Myslím, že se bude 

snažit odvést tvou sestru rychle z  města, aby 

ji nemohl Knihomol využít proti tobě. A 

kam jinam by ji schoval nežli k Paní 

Purpurového moře? Tam bychom měli začít 

naše pátrání.“  

Po jídle začali chystat vše potřebné na cestu.  

„A vy, Otče, půjdete s  námi?“ zeptal se 

Toník. 

„Ne, ne chlapče. Já nemohu opustit svůj lid. 

Doprovodí tě můj syn Josta a  Salem, můj 

zcestovalý přítel. Svět mimo skály zná 

velice dobře. Navíc umí zacházet s  chóry. 

Zná jejich potřeby a dokáže jim najít 

vhodnou cestu. Bez chórů byste putovali  

příliš dlouho. Když budete v  jejich blízkosti, 

nikdo vám neublíží.“  

Zanedlouho bylo vše nachystané na cestu. 

Toník a Josta se se všemi rozloučili a 

vyrazili. Doprovázel je průvod  ještě asi šesti 

mužů se zásobami. Na odpočívadle na ně už 

čekal Salem s  osedlanými čtyřmi chóry. 

První dva měli  sedla stejná jako to, na  
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kterém sem Toník s Jostou  přijel, druhá dvě 

sedla byla ale jiná. Jak se později ukázalo, 

byla nákladní. Celkově byla větší a více 

uzavřená. Brouci neměli otěže a nebyla 

možnost je řídit. Následovali chóra, který 

vedl skupinu. 

Muži, kteří chlapce doprovázeli, naložili 

vaky se zásobami do těchto sedel. Na vrchol 

jednoho z těchto nákladů posadili páva. Ten 

měl zajišťovat jejich ochranu.  

Salem už seděl na hřbetě svého brouka a 

vyzval chlapce, aby si pospíšili.  

Jakmile se Josta přiblížil ke svému 

broukovi, ozval se známý klapavý zvuk. 

Josta ho pohladil po tykadlech a nasedl. 

Podal ruku Toníkovi a pomohl mu do sedla.  

„Jsem rád, že Salem přivedl Barabáše. S  ním 

bude cesta hned veselejší ,“ otočil se Josta na 

Toníka, který se už pohodlně usadil za něj  a 

spokojeně se usmíval. 

Tak začala další etapa jejich cesty. Skupinka 

procházela celý den úzkými stezkami mezi 

skalami. Slunce už začalo opět klesat 

k horizontu, když Toník spatřil v  dálce před 

sebou palouk s dřevěnou boudou. Blížili se 

k dalšímu odpočívadlu.  

Salem zpomalil, aby ho Barabáš doběhl , 

otočil se a zavolal: 

„Za chvíli zastavíme. Najíme se a pořádně si 

odpočineme.  

Je to poslední zastávka ve skalách. Snazší 

část cesty máme za sebou.“  
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Jakmile druhý den sluníčko prostrčilo 

skalami své štíhlé paprsky na palouk, kde 

odpočívali hrdinové našeho příběhu, začali 

chórové zpívat svou píseň.  To byl budíček 

pro všechny spáče. První vyskočil Salem a 

hned začal pobízet chlapce k  aktivitě. A tak, 

než bys řekl „švec šije boty do roboty“ , bylo 

před stájemi pěkně živo.  

Po snídani začal Salem chystat  karavanu. 

Brouky vybral pečlivě tak, aby dobře zvládli 

náročnou pouť nezvyklým terénem. 

K původní skupince chórů přidal ještě další 

dva, kteří tu byli připraveni na výměnu 

stejně jako na ostatních odpočívadlech. Na 

jejich sedla byly naloženy vaky s  vodou a 

pytle s krmnou směsí. Ta, jak Toník zjistil, 

obsahovala kromě rostlin a nadrcené kůry 

stromů také cukr. To mělo zvířatům zajistit  

dostatečnou stravu na cestu. V  křovištích za 

skalami rostly totiž jiné a na šťávy chudé 

rostliny, které by brouky dostatečně 

nenasytily. To byl také důvod, proč se 

vyskytovali jen ve skalách.  

V čele karavany vyjel Salem, za ním Josta a 

Toník na Barabášovi následováni čtveřicí 

chórů se zásobami . Skupinu zakončoval 

krásně vybarvený páv, který pyšně seděl na 

přeplněném nákladním sedle posledního 

chóra a ostražitě sledoval okolí. Jakmile by 

zpozoroval něco znepokojujícího, spustil by 

alarmující křik, který by průvod zastavil a 

umožnil rychle zaujmout obranné postavení.  
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Cesta brzy opustila bezpečí skal a 

pokračovala vyprahlou krajinou mezi 

pichlavými keři. Široko  daleko nebylo 

živáčka. Čím víc sluníčko pálilo, tím více 

utichal i zpěv ptáků, kteří v  naději, že u 

pocestných najdou něco k  jídlu, věrně 

karavanu doprovázeli.  

Pochod byl zdlouhavý a nezáživný, takže 

všichni v sedlech ospale klimbali.  Už bylo 

dlouho po poledni, když skupinka dorazila 

ke kamennému valu. Salem u něj zastavil , 

sesedl a začal brouka odsedlávat. Ostatní 

zrychlili a začali se tlačit na kameny. Josta s 

Toníkem nechápavě dění sledovali , a ač  
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se o to Josta snažil, Barabáš ho vůbec 

neposlouchal.  

„Co se to děje?“  křikl na Salema.  

„Dorazili jsme ke studni. Chórové cítí vodu. 

Sundáme jim sedla a necháme je trochu 

odpočinout.“  

Brouci mezi tím začali radostně poklapávat. 

Jakmile byla všechna sed la dole, začal 

Salem odendávat z  hromady horní kameny. 

Hned pod nimi se objevila tůňka s  čistou 

vodou. Brouci se k ní okamžitě nahrnuli. 

Začali si potápět hlavy s  kusadly a  radostně 

rozstřikovali vodu všude kolem sebe.  

Přetlačovali se mezi sebou, jen aby se 

dostali na chvíli ke studni. Vyváděli jako 

malé děti. Teď chlapci pochopili a také 

ocenili Salemovu prozíravost, když je 

donutil brouky nejprve odsedlat.  Kdyby jim 

totiž sedla nesejmuli, jistě by náklad 

popadal. 

Celé odpoledne setrvali na místě a 

odpočívali. Po dlouhé době si také užili 

opravdovou legraci.  

Po večeři seznámil Salem skupinu 

s následujícím plánem:  

„Další studna je hodně daleko. Nachystejte 

si deky, dneska se vyspíme v  sedlech. 

Brouci vedro špatně snášejí a nejsem si jist, 

že bychom k  další vodě došli včas , a to 

nehledě na naše zásoby.“  

„Já myslel, že brouci v  noci spí,“ 

pochyboval Toník.  
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„Neboj, oni se dokáží přizpůsobit a určitě se 

jim půjde lépe. Cestu si najdou, i kdyby byla 

černočerná tma , a páv nám ohlídá záda.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putování v noci nebylo nakonec tak 

nepříjemné, jak si Toník představoval. Když 

totiž utíkal z  města se zlatou branou, bylo to 

úplně jiné. Tehdy byl bezradný  a sám v cizí 

zemi. Tentokrát cestoval  v doprovodu 

karavany, kterou zorganizovali skalní lidé 

proto, aby m 

u pomohli. Po boku měl přátele.  

Brouci se i ve tmě pohybovali překvapivě 

jistě. Bezpečně nesli svůj náklad  mezi 

pichlavými keři.  

Noc byla jasná a měsíc zářil jako pouliční 

lampa. Pravidelné kývavé pohyby za chvíli 

Toníčka uklimbaly . Hlava mu klesla na okraj 

sedla. Josta také nevydržel sedět ve 

vzpřímené poloze  dlouho. Jakmile ho začal 

 Čteš pozorně?  

 

1) Co je to údolí stínů?  

2) Kolik chórů a kolik lidí vyjelo 

ze skal na pomoc Adélce?  

3) Mohou brouci cestovat i za 

tmy? 

4) Úkol 6 – bludiště (Nápady a 

úkoly) 
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přemáhat spánek , stulil se Toníkovi do 

klína, zabalil se pohodlně do deky a usnul.   

Už začalo svítat, když ticho náhle přerušil 

výstražný paví křik. Chórové se okamžitě 

zastavili a semkli se těsně k  sobě. Než se 

kluci stačili vzpamatovat, stáli všichni 

brouci zády k  sobě v kruhu a usilovně třeli 

nohama o sebe, aby vyloudili tklivý zvuk.  

Následoval rychlý spád událostí. Během 

okamžiku se mezi keři objevila skupina 

jezdců na koních. Hlavy měli kolem uší 

ovázané pruhem látky, aby neslyšeli  píseň 

chórů. Salem strhl Jostu a Toníka prudce k 

zemi do středu kruhu. Útočníci se rychle 

blížili a za jízdy roztáčeli nad hlavami lana 

se závažími na jejich koncích . Jakmile se 

k broukům dostatečně přiblížili, házeli jim 

je na nohy, aby je spoutali. 

Několik hodů skutečně zasáhlo svůj cíl, ale 

ne na dlouho. Josta se Salemem okamžitě 

přiskočili a nohy broukům rozvázali.   

Všude kolem byl strašný  ryk. Toník seděl co 

nejvíc přikrčený k  zemi a rukama si zakrýval 

uši. Měl pocit, jako by se mu měla rozskočit 

hlava. Jezdci stále jezdili v kruzích kolem 

nich a snažili se zpěv chórů oslabit . 

Připadalo mu to nekonečné. Musí myslet na 

něco jiného. Jen co si to řekl, vzpomněl si 

na dědečkův statek a na babičku.  Vzpomněl 

si na Adélku , jak honila kohoutka Lojzíka  

po dvoře.   
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Z jeho úvah ho vytrhl Josta, který s  ním 

mocně cloumal:  

„Podívej, už si přestávají věřit.“  

A vskutku, intenzita útoků se zmenšovala. 

Útočníci házeli svá bolasa  (tak se totiž 

nazývá zmíněná vrhací zbraň) s čím dál větší 

dálky a po nějakém čase to vzdali úplně a 

odjeli. 

„Kdo to byl?“  obrátil se Toník na Salema, 

když jezdci zmizeli z  dohledu. 

„Knihomolova garda! To je důkaz, že ví o 

každém našem kroku. Musíme si pospíšit, 

abychom se dostali co nejdříve 

k Purpurovému moři. Předpokládám, že se 

nám v  tom ještě bude snažit zabránit.“  

Chlapci přikývli a začali sundávat zásoby ze 

sedel.  

Za okamžik stálo  na místě provizorní 

odpočívadlo  pro brouky. Do koženého 

rezervoáru vylili skoro všechnu vodu a 

rozevřeli pytle s  krmnou směsí. Brouci se 

překotně hrnuli k  vodě a k  jídlu. Bylo vidět, 

že po probdělé noci a po obranném 

pěveckém výkonu byli pořádně vyčerpaní .  

Skoro všechno snědli a vypili. Pak odpadli 

do stínů pichlavých keřů a usnuli.  

„Necháme je chvíli prospat. Vy se chlapci 

také najezte a zkuste si odpočinout. Nevíme , 

co nás ještě čeká...“  

Salem si vzal na starosti hlídku. Vedle sebe 

si posadil páva. Vděčně ho hladil po  
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dlouhém krku a rozdělil se s  ním  

o sušené placky. Po dvou hodinách se začali 

brouci probírat , a že se cítili mnohem lépe, 

dávali najevo pravidelným poklepáváním 

kusadel. To bylo pro skupinu znamení, že 

nadešel čas k  odchodu. 

Balení a nakládání  nezabralo mnoho času. 

Krom pár vaků s  vodou, sušenými plackami 

a ovocem už nic neměli. Aby se rozložily 

síly a cesta rychleji ubíhala, přenechal Josta 

Barabáše v  Toníkových rukou a usadil se na 

prázdné nákladní sedlo dalšího chóra.  Toník 

a Barabáš spolu byli již sehraná dvojka . 

Otěže převzal s  naprostou samozřejmostí.  

Karavana vyrazila se svým pavím strážcem 

na chvostu . Strach z dalšího útoku je 
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popoháněl vpřed. Krátce se zastavili jen u 

další studny, aby doplnili zásoby vody. Stála 

na úpatí svahu, ze kterého už bylo možné 

pozorovat břehy Purpurového moře. Oválná 

skruž byla přikryta dřevěným víkem.  I když 

na všechny dolehlo vyčerpání z  posledních 

událostí, museli pokračovat v  cestě. Šlo  

to ale čím dál pomaleji.  

Toník se cítil strašně unavený a dalo mu 

hodně práce, aby se mu nezavřely oči. 

Z klimbání ho vytrhl ohlušující,  

ale neobvykle krátký výkřik páva.  Všichni 

se ohlédli za sebe . Spatřili obrovského 

černého ptáka s  dlouhými drápy,  

který se prudce snesl dolů . V mžiku páva 

zardousil a jeho bezvládné tělo si odnášel 

bůhví kam. 

„Knihomol!“  vykřikl Salem. „Okamžitě 

zformujte chóry k obraně!“  

Během chvilky byli brouci postaveni do 

kruhu a začali vyluzovat zpěvné zvuky. 

Kolem nich byl ale klid, a protože necítili 

nebezpečí, přestali postupně zpívat.  

„Co to má znamenat?“  divil se Josta. 

„Knihomol nás chce přechytračit . Ví, že bez 

páva nebudeme postupovat tak rychle. 

Zřejmě počítá s  tím, že se chórové vyčerpají 

natolik, že nebudou mít sílu zpívat. Jinak  

si to nedovedu vysvětlit ,“ pokrčil Salem 

rozpačitě rameny.  

„Co tedy uděláme?“  zeptal se Toník.  
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„Ke studni se nemá smysl vracet, stejně 

nemáme dostatek potravin. Posla k  Paní 

Purpurového moře nemáme jak vyslat. 

Napadá mě jen jedna věc...“  

Chlapci se na Salema zvědavě podívali.  

„Musíme se dopravit co nejrychleji k  moři. 

Za jakoukoliv cenu! Přinutíme chóry letět.“  

„Letět?!“  zíral Josta nechápavě.  

„Ano, letět. Každý brouk má krovky, ne?“  

„No to jo, ale já nikdy neslyšel  o tom, že by 

chórové létali.“  

„Vím, že to umí. Můj děda mi vyprávěl, že 

dřív létali běžně. Jenomže je žoldáci lovili a 

pak je po částech prodávali. Z  perleťových 

krovek se vyráběly žádané šperky. No , a 

abych to zkrátil, schovali se do skal, kde jim 

náš lid neubližoval a naopak se s  našimi 

předky sžili. Proč myslíte, že chórové žijí 

jen u nás?“ 

Salem neměl chuť ztrácet čas a tak během 

povídání začal sundávat broukům sedla ze 

zad. Chlapci se přidali.  

„Ale jak se odtud dostaneme , když necháme 

chóry odletět?“obával se Toník.  

„Poletíme přece s  nimi,“ usmál se Salem. 

„Jen musíme přijít na to jak. A musíme na to 

přijít dost rychle!“  

Jakmile neměli brouci na zádech sedla, 

začali se chystat k  odpočinku.  

„Barabáši, nespi!“  plácnul Josta brouka do 

kusadel. „Roztáhni křídla a leť!“  
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Barabáš se ale jen otočil ke všem zády, aby 

měl klid. Hulákali, snažili se brouky 

vylekat, ale marně. Nic s  nimi nehnulo.  

Nad hlavami jim prolétl obrovský pták. 

Tentýž, který zardousil jejich páva.  

Už se zdálo, že je na jejich záchranu pozdě, 

když se Toník rozeběhl k Barabášovi a vší 

silou mu zezadu nadzvedl krovky. Ten 

s nimi máchnul, aby se vetřelce zbavil, 

jenomže toho Toník využil a vlezl 

Barabášovi na záda. Asi mu to nebylo 

příjemné, protože stále zuřivěji máchal 

křídly ve snaze složit je opět na záda. 

Kmitání se stále zrychlovalo , až se obří tělo 

brouka vzneslo do vzduchu. Toník se 

křečovitě držel na jeho zádech a volal:  

„To je ono, kamaráde.  Vidíš, že to umíš.“  

Salem s Jostou začali radostí tleskat.  

„Výborně! Ty jsi, Toníku, hlavička.“  

Nebylo času nazbyt a tak se pokusili, tak 

jako Toník Barabáše, přinutit letět i další 

dva chóry. A vskutku, během chvíle už byli 

ve vzduchu tři.  

Nějaký čas to trvalo, než si každý z  jezdců 

našel vhodnou polohu a než si vyzkoušel 

ovládání dráhy letu. Nakonec se ale ukázalo, 

že to není tak složité.  

Zbývající tři chórové nezůstali na zemi 

dlouho. Jejich přirozený instinkt jim 

přikazoval následovat skupinu, a tak se i oni 

po několika marných pokusech nakonec  

dostali do vzduchu. 
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Zpočátku bylo cestování trochu vratké, ale 

postupně nabývali brouci jistotu a s  ní i 

rychlost. 

Už byli dávno pryč, když na místo odkud 

odletěli, dorazila skupina žoldáků na koních. 

Bolasa v jejich rukou klesla a jezdci 

nechápavě zírali na poházená sedla  a 

opuštěný zbytek zásob. Obří pták jim 

zmateně létal nad hlavami a marně pátral po 

karavaně. Nebylo po ní ani stopy.  

Mezitím už chórové byli ve vzduchu jako 

doma a mířili od mořského pobřeží směrem 

k ostrovu, který byl v  dohledu.  
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Sotva se ocitli opět nad pevnou zemí, 

unavení brouci nedočkavě přistáli. Netrvalo 

dlouho a v dohledu se objevil průvod jezdců, 

v jehož čele jela sama Paní Purpurového 

moře a na jeho konci byl vůz, na který, jak 

se později ukázalo, nechala naložit jídlo a 

vodu pro chóry.  

Salem jim vyšel v  ústrety a již z  dálky 

máváním naznačoval, že on i jeho družina 

přicházejí na ostrov v  míru. Jakmile byli na 

doslech, paní zastavila a sundala ze svého 

sedla děvčátko, které se k  příchozím 

okamžitě rozeběhlo.  

„Tondo, Toníku!“ Byla to Adélka.  

Zatímco se děti nadšeně objímaly, přivítala 

se Paní Purpurového moře, které říkali 

Sybila, také s  ostatními členy výpravy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čteš pozorně?  

 

1) Jaké zbraně používaly 

Knihomolovi žoldáci a jak 

se chránili před zpěvem 

chórů? 

2) Kdo přinutil brouka 

vzlétnout jako první?  

3) Co asi cítil Toník, když 

uviděl Adélku?  

4) Úkol 7 – vyrob si vrhací 

zbraň (Nápady a úkoly)  
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Když se chórové trochu vzpamatovali 

z vyčerpávajícího letu, vrhli se hladově na 

přinesené zásoby. Jejich přílet byl, jak se 

později dozvěděli, netrpělivě očekáván. 

Runy ho předpověděly.  

 

 

Druhý den ráno, když se všichni sešli u 

snídaně v jídelně, požádala paní Sybila o 

pozornost. Podle dávného proroctví nastává 

čas, ve kterém mají být temné síly, které 

nyní ovládají zemi, potlačeny.  

„Knihomolova moc je čím dál větší a čím 

dál větší hrůzu a žal kolem sebe šíří. Runy  

  

mi ukázaly, že mladá krev přinese řešení a 

pomůže nastolit znovu mír. Chci vás tedy 

požádat o radu jak využít přízně hvězd a o 

pomoc, abychom dokázali Knihomolovu sílu 

natrvalo zlomit.“ Dívala se při tom s  nadějí 

na Jostu, na Salema a hned zase na Jostu. 

Předpokládala, že právě oni jsou ti, o nichž 

proroctví hovoří.  

„Samozřejmě rádi pomůžeme, přestože náš 

lid je Knihomolovy tyranie ušetřen ,“ 

odpověděl Salem a Josta souhlasně 

pokyvoval hlavou. 

Následně se rozpoutala zanícená d iskuse o 

možnostech a strategiích boje, ale žádný 

návrh neposkytoval šanci na úspěch.  
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Adélka zatím hladila Kočičáka mezi ušima a 

znatelně se nudila. Bylo to na n i příliš 

dlouhé. 

„A jak je možné, že vašemu lidu Knihomol 

neubližuje?“  zeptala se Josty, který právě 

vstal od stolu, aby se protáhl.  

„No to máš tak... vidělas ty obrovské 

brouky, na kterých jsme přiletěli?“ Adélka 

souhlasně pokývala hlavou. „Tak ti brouci 

umějí zpívat. Jejich zpěv je velice zvláštní. 

Umí zasáhnout lidskou duši na 

nejcitlivějším místě. Člověku je hned 

smutno a je tak zoufalý a oslabený, že se na 

nic jiného nemůže soustředit. Takový stav 

může trvat několik hodin, dní, nebo i měsíců 

podle toho, kolik špatností člověk napáchal. 

Jako by se mu díky té písničce všechno , co 

kdy komu způsobil, najednou vrátilo zpět.  

Knihomol to ví, a proto se našemu území 

zdaleka vyhýbá,“ odpověděl Josta svědomitě 

na Adélčinu otázku.  

„A když se těch brouků Knihomol tak bojí, 

proč je za ním nepřivedete? Třeba se lekne a 

uteče, ne?“ 

„Cos to řekla?“  zpozorněla paní Sybila.  

„No, když se vyhýbá skalám, tak by se mohl 

vyhýbat i hlavnímu městu a pak by neměl 

odkud a komu rozkazovat, ne?“  rozebírala 

dál svoje úvahy Adélka.  

„Mňau, já to vždycky věděl, že v  té holce 

něco je,“ vrněl spokojeně Kočičák. 
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„Dovoluji si připomenout, že jsem to byl já, 

kdo ji sem přivedl.“  

Nikdo si ho ale už nevšímal. V  místnosti 

nastal šum a všichni vzrušeně přešlapovali a 

diskutovali o novém plánu.  

„Kolik tady máme brouků?!“ obrátila se paní 

Sybila na Salema. 

„Šest, paní.“  

„A myslíš, že by to stačilo na vítězný 

koncert v hlavním městě?“ 

 „No, snad ano ,“ usmál se nejistě Salem.  

„Jakou máme šanci, abychom brouky 

dopravili do sídelního města a přitom 

nevzbudili podezření a zastihli Knihomola 

doma?“ 

Salem pokrčil rameny. „To nevím. Bude to 

chtít vymyslet pořádný plán.“ 

A tak se radili a diskutovali. Děti u toho  už 

být nechtěly, a tak Adélka čapla Toníka za 

ruku a táhla ho ven.  

„Pojď, než na něco přijdou, zatím ti to tady 

s Kočičákem ukážeme.“  

Nejprve se porozhlédly po domě (byl to spíš 

dvorec složený z  několika paláců, kde mohla 

žít spousta lidí pohromadě) a pak vyběhly 

ven. Krajina tu byla členitá. Lidé pracovali  

na terasovitých políčkách, ke kterým 

přiléhaly malé kamenné domky. Všude 

okolo se popásala stádečka rohatých koz  

a divokých štětinatých prasátek. Zvedala 
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zvědavé čumáčky a pozorně si prohlížela  

procházející děti.  

Ostrov byl zrovna tak veliký, aby se dalo 

během jednoho dne dojít z  jedné strany na 

druhou. Adélka si zvlášť oblíbila jedno 

místo, které se nalézalo asi hodinu cesty od 

paláce, a to se rozhodla Ton íkovi ukázat. 

Bylo to nejvyšší místo na celém ostrově. Šlo 

o rozeklanou skálu, která se strmě svažovala 

přímo do moře. Na jejím vrcholku se tyčil 

majestátný strom, kterému se tu říkalo 

Rozhledník. Byl tak velký a tak starý, že se 

jeho kořeny proplétaly podél celého 

skalního výběžku a místy tvořily přirozené  

schody, po kterých se dalo poměrně snadno  
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vyšplhat až nahoru. Od jeho kmene bylo 

možné vidět celý ostrov jako na dlani. 

Dokonce i pobřeží. Tady odtud zahlédla 

včera Adélka podivné ptáky, kteří sem mířili 

z pevniny, a hned to běžela říct Paní 

Purpurového moře. To díky ní se vlastně 

průvod dostal ke skupince vyčerpaných 

chórů tak rychle.  

Během cesty si děti vyprávěly o tom , co 

prožily. Vždyť se toho za tu dobu , co se 

neviděli , událo tolik. Adélka vzhlížela ke 

svému bratrovi s  obdivem, když slyšela , čím 

vším si musel projít a co zažít, aby se dostal 

až sem. A všechno to dělal  kvůli ní. Kvůli 

Adélce. Slíbila si, že mu už nikdy nebude 

nadávat a ani mu naschvál schovávat věci.  

Mezitím v paláci vrcholily přípravy k  útoku. 

„Sice máme výhodu v  tom, že sem 

Knihomolova moc nesahá a tudíž neví, co tu 

na něj chystáme, ale nesmíme  

ho podcenit. Určitě ví, že jste sem přiletěli 

na chórech, protože se jeho žoldáci vrátili 

s prázdnou. Bude o to více střežit pobřeží. 

Aby byl náš plán úspěšný, budeme 

potřebovat dokonalé maskování ,“ zhodnotila 

současnou situaci Paní Purpurového moře.  

„To je jasné, karavanu šesti chórů by hned 

zpozoroval a zaútočil na ni s přesilou. Než 

bychom sem dopravili další brouky, ztratili 

bychom drahocenný čas a moment 

překvapení,“ připojil se mladý muž 
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s brýlemi, které mu seděly až na samé špičce 

ostře tvarovaného nosu.  

„Pochybuji, že by ten zloduch nechal další 

brouky, aby se přiblížili k  ostrovu. Podruhé 

už tu chybu neudělá ,“ prohlásil suše stařík u 

okna a při tom si prsty uhlazoval  pěstěný 

plnovous. „Teď už navíc ví, že umějí létat. 

Takže posílí vzdušný útok.“  

Diskuse neustávala. Všichni přítomní se 

snažili něčím přispět k  vyřešení problému. 

Potřebovali by více času, ale to bylo to 

jediné, co neměli. Nervozita stoupala.  

A konečně se západem slunce byl plán na 

světě a mohly začít přípravy na jeho 

realizaci. Na klidný odpočinek nebylo ani 

pomyšlení.  

Druhý den se děti hrozně nudily. Nikdo si 

jich nevšímal. Každý je posílal pryč, jen aby 

nepřekážely. 

Paní Purpurového moře nebylo celý den 

vidět. Zavřela se ve svých pokojích a nikdo 

ji nesměl vyrušovat.  

Toníček s  Adélkou si zřídili pozorovatelnu 

na nejvyšším vršku u Rozhledníku a 

sledovali, co se kolem děje. Kolem poledne 

si děti všimly hejna obřích černých ptáků, 

které přilétalo ke břehu  pevniny. Sotva 

dosedli na pobřeží, pohnula se mušlová hora 

směrem k nim. Jakmile zaregistrovali pohyb, 

zvedli se a odletěli. Za chvíli se vše 

opakovalo. Děti se na sebe podívaly. 
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„Knihomol!“  vykřikly a běžely do  paláce, 

aby o všem paní Sybilu zpravily. 

Když dorazily do jídelního sálu, byly 

přípravy v  největším proudu. Děti stručně 

popsaly Salemovi situaci na pobřeží. Vše 

slyšel i Kočičák, který jen šibalsky zamrskal 

vousky se slovy: „Zařídím to.“  

Jak byl malý, tak mu nikdo nevěnoval 

pozornost a díky tomu se rychle dostal až do 

komnat paní Sybily.  

„Mňau...ehe...ehe. Tak už jsou na břehu 

připraveni černí zvědi větroplaši ,“ lísal se jí 

kolem nohou. 

„Á, Kočičáku, ty víš kdy přijít. Právě jsem 

se chtěla jít podívat , co se děje, abych 

zahájila smyslovou dezorientaci našich 

nepřátel. Možná to už můžeme spustit. 

Aspoň se trochu vyčerpají, než vyrazíme ,“ 

usmála se Paní. „Vyřiď všem, ať se chystají 

na cestu. Za chvíli budu u vás.“ 

„Mňau, jasně.“ Kočičák odběhl zpět do 

jídelny.  

Když tam Paní dorazila, byli už všichni 

přichystáni k odchodu. Společně se 

přesunuli do stájí, kde nyní vedle koní 

odpočívali i chórové. Zakrátko stáli 

přichystaní a osedlaní před stájemi spolu 

s koňmi, kteří byli zapřažení k  povozům se 

zásobami.  

Když karavana dorazila k  břehům ostrova, 

otevřel se před nimi nezvyklý pohled. Na 

pobřeží se to jen hemžilo Knihomolovými 
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žoldáky, kteří sváděli lítý boj s  neviditelným 

nepřítelem. Obloha zčernala pod obrovským 

množstvím křídel černých ptáků strážících 

vzdušný prostor.  

„Tak do tohohle nejdu!“  vyděsil se Toník.  

„Neboj,“ ohlédla se směrem k  němu Sybila,  

„chrání nás kouzlo, které ovládá jejich 

smysly. Reálný obraz je tisíckrát znásobený.  

V té změti brouků a koní, které vidí oni , 

nemohou poznat, kde ve skutečnosti jsme. A 

tak vlastně kolem nich projdeme zcela 

nepozorovaně. Musíme si ale pospíšit, než 

Knihomol naši lest prohlédne.“  
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Byla jich jen hrstka, a tak se,  přestože 

brouci zabrali hodně místa, všichni vešli na 

jednu velkou loď.  

Ta je dopravila z ostrova na pobřeží. Ač 

bylo všude vidět a slyšet válečný ryk a 

povětří bylo plné černých křídel  bránících 

slunečnímu svitu, přistání proběhlo hladce a 

posádka jakoby nezpozorována vystoupila a 

zformovala se do průvodu, který se poměrně 

rychle pohybova l směrem do středozemí. Jen 

občas musel být odražen náhodný útok 

žoldáků. Chórové byli spolu s  dětmi a Paní 

Purpurového moře uprostřed chráněni jako 

nejcennější poklad. Toníček s  Adélkou 

seděli na Barabášovi a strachy se k sobě 

pevně tiskli. Ještě že tu jsou spolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čteš pozorně?  

 

1) Jak se říká nejvyššímu místu 

na ostrově v Purpurovém 

moři? 

2) V čem spočívala lest, kterou 

Sybila Temnému pánu 

nastražila? 

3) Úkol 8 – optický klam 

(Nápady a úkoly)  
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Knihomol ale nebyl tak hloupý. Tušil, že se 

Paní Purpurového moře nevydá na cestu do 

jeho města jen tak. I když nevěděl, co na něj  

chystá, nechal u sebe pro jistotu polovinu 

svých mužů. Co se týkalo Sybily a jejího 

ostrova, k tomu byla, k jeho smůle, Kniha 

osudu netečná. Bylo to poprvé, co se ho 

začal zmocňovat strach. Byl si dobře vědom 

toho, že se proti němu spojili dva silní 

nepřátelé, nad kterými nemá žádnou moc. 

Vládkyně malého ostrůvku a chórové. 

Obrovští líní brouci, kteří dokáží svou 

tklivou písní zmámit lidskou mysl a to i 

navždy. Nebýt jeho sokyně, nikdy by si 

netroufli vytáhnout proti němu do boje. Na 

to byli, jak brouci, tak i obyvatelé 

Koňobroučských skal, příliš hloupí. Jenomže 

teď?  

Nechal proto celé území od pobřeží až 

k městu neustále sledovat svými okřídlenými 

špehy. Od nich mu právě přinesli zprávy o 

tom, co se děje na pobřeží.  

„Velká spousta mužů na koních a obřích 

brouků se vylodila na břehu a již několik 

hodin se tam ukrutně bojuje. Podivné ale je, 

že v  boji nebyl doposud nikdo zraněn. Jako 

by byli všichni nesmrtelní.“  

„Nesmrtelní? Nesmysl!“  rozkřikl se 

Knihomol a začal netrpělivě přecházet po 

svatyni, kde se poprvé setkal s Toníkem.  

„V tom musejí být nějaká kouzla. Vraťte se 
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tam a sledujte, zda se z bojiště neodpojila 

nějaká skupina nepřátel!“  

A skutečně asi za hodinu dostal zprávu o 

skupině jezdců a brouků, kteří směřují do 

vnitrozemí. Ve městě byl okamžitě vyhlášen 

poplach. Brány byly zavřeny a na všech 

přístupových cestách čekaly ozbrojené 

posily. 

 

Během cesty si Paní Purpurového moře 

všimla skupinky černých dravců, která je již 

pořádný kus cesty doprovázela a pak jako  by 

rázem opět zmizela směrem k  městu.  

„Jsme prozrazeni. Knihomol naši léčku 

prohlédl. Nemáme mnoho času, brzy na nás 

zaútočí ,“ volala a při tom s  výraznými gesty 

objížděla průvod dokola. Ten se po chvíli 

zastavil.  

„Dále postupujeme podle plánu. Okamžitě se 

rozdělte!“  zavelel Salem. 

Paní rozdala poslední rozkazy a pak se 

během chvilky od průvodu oddělila skupinka 

s brouky a vznesla se do vzduchu. Bylo 

potřeba je co nejrychleji dopravit do města 

se zlatou bránou. Barabáš tentokráte nesl 

Jostu s Adélkou. Toník, Salem, Paní 

Purpurového moře a dva muži letěli za nimi 

na zádech dalších obřích chórů.  

Už byli mimo dohled, když na karavanu 

zaútočil oddíl ozbrojených žoldnéřů. 

Přestože každý člen záchranné výpravy 
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obdržel od paní Sybily ochranný medailon 

s runovým nápisem, byl boj neúprosný a 

tvrdý.  

Ani druhá část výpravy ale neměla vyhráno. 

Sotva se chórové vznesli do vzduchu, začala 

se stahovat temná mračna. Během chvíle se 

zešeřilo a z těžkých mraků popoháněných 

stále silnějším větrem se na zem snášel 

prudký déšť doprovázený hromy a blesky. 

Let byl čím dál obtížnější. Nejen proto, že 

nebylo dobře vidět na cestu, ale také proto, 

že husté ledové kapky bodaly do tváře a do 

rukou jako tisíce jehliček. Jezdci měli co 

dělat, aby se na chórech vůbec udrželi. 

Cesta byla velmi vyčerpávající. Nemělo 

smysl snažit se překonat hradby města tímto 

způsobem. Malá Adélka se celá chvěla 

zimou a slzičky jí přimrzaly na tvářích. 

Jostovi už také začaly docházet síly  

a bál se, že by mu Adélka mohla 

vyklouznout a mohla by spadnout dolů na 

zem. Rozhodl se tedy přistát. Barabáš 

poslušně začal klesat do nepřehledného 

terénu s hustými vysokými keři. Jakmile 

dosedli na zem, udělal Josta na zemi značku, 

aby nezapomněl, kterým směrem leží město.  

Ostatní brouci automaticky následovali 

Barabáše, a tak se za chvilku na místě sešla 

celá skupinka od ledového deště rudých 

letců. I když byla zastávka mimo plán, 

všichni s úlevou sesedli z  chórů a běželi se 

schovat pod větve hustých keřů, kde bylo 
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příjemné sucho. Chórové se pod větvemi 

přitiskli jeden k  druhému a vděčně 

odpočívali.  

Jako první promluvil Salem: „No ještě žes 

měl ten dobrý nápad a přistál. Myslel jsem, 

že mi upadnou ruce mrazem. Chórové jsou 

také úplně vyčerpaní, takhle by 

Knihomolovi sotva zazpívali tu jeho 

písničku.“  

„No jo, ale co teď? Návrší města je sice na 

dohled, ale těžko se k  němu přiblížíme 

nezpozorováni ,“ přidal se k  hovoru muž s 

vyčesaným drdolem na temeni hlavy.  

„Výhodou je, že terén je nepřehledný  nejen 

pro nás, ale i pro naše pronásledovatele.   
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Naše amulety nás ochrání před Knihou 

Osudu, takže je vše v  našich rukou.  

Toníku...“  obrátila se Paní Purpurového 

moře na chlapce, ...myslíš, že bys našel tu 

chodbu, kterou se ti podařilo utéct z  města?“ 

„Nevím, snad kdybychom se dostali blíž...“  

pokrčil bezradně rameny.  

„Dobře tedy. V klidu si odpočinem a 

nabereme síly. Knihomol a jeho špehové nás 

nemají šanci vystopovat.“ Všichni se vděčně 

schoulili pod husté větve velkých keřů  

a snažili se navzájem zahřát.  

Adélka naříkala, že má hlad a je jí zima. 

Toník a zřejmě i ostatní na tom byli 

podobně, ale museli se obejít bez zásob. 

Jejich způsob cestování na hřbetech letících 

brouků jim neumožňoval vzít s  sebou 

jakákoliv zavazadla. Nezbývalo než dívenku 

a také sebe navzájem chlácholit, že vše zlé 

brzy pomine a v dobré se zase obrátí. 

Nakonec Adélka usnula a po ní i Toník a 

Josta. 

Když se vzbudili, cítili se maximálně 

odpočatí. Jakoby se jim energie opět vlévala 

do každého kousku těla. V údivu sledovali 

věci, které se kolem nich děly. A šlo 

vskutku o neobvyklý výjev. Paní 

Purpurového moře klečela stranou na zemi a 

stále si dokola cosi drmolila. V  jejich 

bezprostřední blízkosti bylo příjemné teplo a 

ani stopy po dešti. Keře v  zlatavém oparu 

omamně voněly. Jenže jen  o malý kousek 
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dál, jako by se čerti ženili. Sněžilo a mraky 

se válely málem po zemi.  

„Á, už jste vzhůru ,“ promluvila Sybila, aniž 

by se otočila. „Jak jste si odpočinuli?“  

„Dobře, ale co se to tu děje?“  vyslovil Josta 

otázku, kterou měly na jazyku všechny děti. 

Jen dospělí se klidně usmívali. Jistě byli 

obeznámeni s  příčinou tohoto zázraku.  

„Takovou moc mají magické runy.“ Paní 

vstala a přešla k  ostatním. 

Pod ochranou této klenby se skupinka opět 

vydala na cestu směrem k  městu se zlatou 

branou. Omamná vůně z  okolních keřů jitřila 

jejich smysly. Toníkova paměť se doširoka 

otevřela a on ostatní s  naprostou jistotou 

vedl k nepoužívané chodbě, kterou nedávno 

utekl před hněvem Knihomola , Temného 

pána, když svou neopatrností poškodil 

Knihu Osudu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čteš pozorně?  

 

1) Kolik lidí se oddělilo od 

Sybilina průvodu a letělo za 

Knihomolem do hlavního 

města? 

2) Jak Knihomol zjistil, kde jsou 

jeho nepřátelé?  

3) Co udělal Temný pán, aby 

zabránil letu chórů?  

4) Úkol 8 – Bludiště – počítání 

do dvaceti (Nápady a úkoly)  
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Zlé počasí bylo to jediné , na co se Knihomol 

zmohl. Svoje nepřátele nedokázal ani při 

svých nejlepších schopnostech vystopovat. 

A to ho na jedné straně příjemně vzrušovalo 

při pomyšlení, že konečně nalezl 

rovnocenného soupeře, na druhé straně 

děsilo, když si uvědomil, jak je mu teď jeho 

moc k ničemu. Musel začít usilovně 

přemýšlet. Jeho špehové mluvili o dětech. 

Určitě je s nimi ten malý kluk s  holkou. 

„Chodby!“  zvolal náhle. „Musím zajistit 

chodby do Svatyně. Určitě nebudou tak 

hloupí, aby za mnou přišli hlavní b ranou. 

Ten kluk zná cestu.“  

Okamžitě nařídil svým mužům, aby postavili 

hlídky na oba konce každé chodby vedoucí 

do Svatyně. Nezbylo mu nic jiného než 

čekat. A to nesnášel. Bylo to po letech 

poprvé, kdy neměl situaci pod kontrolou. 

Byl čím dál více nervózní . 

Lidé ve městě byli prudkou změnou počasí 

k smrti vyděšeni. Věděli přesně, kdo za tím 

stojí, a tak se rychle schovali do svých 

domovů a neopovažovali se vystrčit ani nos,  

aby o něj náhodou nepřišli.  

Už vícekrát zažili Knihomolův hněv na své 

kůži, ale nikdy to nebylo tak děsivé. Bylo 

jasné, že se děje něco velmi vážného a že to 

jen tak nepřejde. Na rozdíl od všeobecného 

předpokladu se ale po pár hodinách počasí 

rázem umoudřilo a na nebi , jako když 

vymete, nezbyl jediný mráček. Sluneční žár 
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začal během chvíle rozpouštět sněhové 

závěje v nespočet malých potůčků, které se 

rychle ztrácely v  jinak vyprahlé zemi.  

Temnému pánovi totiž došlo, že jediná 

zbraň, kterou jeho protivníci mají, jsou 

chórové a jejich zpěv. Každý člověk snadno 

podlehne jejich písničce. Tedy i strážci. 

Změnil proto svoji obrannou strategii a 

rozhodl se vytvořit tolik hluku, aby k  jeho 

uším zpěv chórů nedolehl.  

Dal do svatyně a jejího okolí okamžitě 

svolat všechny obyvatele města. Nikdo si po 

posledních událostech neopovážil 

protestovat. Nepochopitelně museli pod 

Knihomolovou taktovkou zpívat jednu píseň 

za druhou, namačkáni jeden na druhém tak, 

že se nemohli ani pohnout.  

Vzduch ve svatyni začal docházet a lidem se 

dýchalo stále hůře. Někteří začali omdlévat, 

ale protože neměli kam spadnout, zůstávali 

ve vzpřímené poloze. Muži drželi v  náručích 

své děti, které před jejich zraky stále více 

bledly. 

Narůstající tlak a nervozita v  davu postupně 

přerůstaly v paniku. Lidé přestávali zpívat a 

násilím se za každou cenu drali ven ze 

svatyně.  

Knihomol se začal cítit nejistý a chápal, že 

se situace vymyká jeho kontrole. Než by se 

přetlačoval s rozlíceným davem, sbalil 

rychle Knihu osudu a spolu s  družinou 
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nejvěrnějších prchal přes zadní místnost, 

která sloužila jako přípravna magických 

obřadů, aby mohl zahájit krizový plán.  

  

Právě v  tu chvíli se chórové se svým 

doprovodem dostali k ústí chodby, kterou 

nedávno Toník uprchl z  města. Tak jako on 

tehdy, tak i dnes v ní obyvatelé hledali 

únikovou cestu z  přeplněné svatyně. Jak se 

ale vylekali, když se u východu ocitli tváří 

v tvář děsivým kusadlům obrovských 

brouků. 

„Nelekejte se!“  pohotově se mezi brouky a 

vystrašené lidi postavila Sybila. „Jsme Vaši 

přátelé. Přicházíme potrestat opovážlivost 

Temného pána. Jistě nám poradíte,  

kde ho najdeme...“  

Chvíli to trvalo, než se ze zmateného 

vyprávění vyděšených lidí dozvěděli, co se 

ve svatyni děje a že tam Knihomol ještě před 

chvílí byl.  

Paní Purpurového moře chvíli přemýšlela a 

pak zavelela ostatním, aby se kousek 

vzdálili. Dlouho se radili a nakonec se 

shodli na tom, že půjdou k  hlavní bráně, aby 

co nejméně ohrozili bezpečnost místních 

lidí. 

U brány panoval zmatek. Ozbrojení žoldáci 

se přetlačovali se skupinou lidí, kteří chtěli 

opustit město. Šarvátky ustaly až tehdy, 

když se k nim přiblížila karavana chórů.  
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Než se přihlížející stačili vzpamatovat 

z úleku, stačili brouci dojít poměrně blízko 

k branám města a zaujmout obranné 

postavení. Sybila kolem nich okamžitě 

nakreslila posvátný kruh. Potom vstoupila 

doprostřed kruhu, pozvedla dlaně k  nebi a 

začala hlasitě pronášet jakési zaklínadlo. 

Její hlas zněl jako šumějící vodopád. Okolní 

písek se začal zvedat do vzduchu a vytvořil 

tak kolem chórů vysokánskou zeď, která se 

směrem k oblakům rozšiřovala jako trychtýř. 

V tu chvíli dal Salem pokyn svým chórům, 

aby začali zpívat. Jejich píseň vystoupala 

rychle až nad pískovou zeď, která ještě 

umocnila její sílu , a začala se rozléhat po 

celém okolí. Jednotlivé tóny doléhaly 

postupně i do těch nejskrytějších koutů 

města.  

Všichni uprostřed kruhu se semkli těsně 

k sobě. Ani si nemuseli zakrývat uši. 

Přestože viděli, jak rychle chórové nohama 

kmitají, nic neslyšeli. Zvuk byl unášen 

písečným trychtýřem nad jejich hlavami 

směrem ven. Takové ticho Toníček s 

Adélkou ještě nezažili. Cokoliv se snažili 

říct, mizelo z jejich úst a oni otevírali pusy 

naprázdno jako němé ryby. Celé jim to 

připadalo jako věčnost.  

Paní Purpurového moře stála uprostřed toho 

všeho se vztyčenou paží jako socha. Pak se 

najednou její soustředěný výraz proměnil, 

jako by se do strnulé tváře začal rázem 
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vracet život. Pomalu spouštěla ruku dolů a 

spolu s ní se začala na zem sypat i vysoká 

zeď z písku, která je až doposud 

obklopovala. Zvířený písek vytvořil hustou 

mlhu, ve které se těžko dýchalo. Brouci 

přestali zpívat a zatáhli hlavy co nejvíce 

k tělu. Lidé se krčili k zemi a zakrývali si 

obličeje tím, co měli po ruce.   

Jen paní Sybila stála pořád na svém místě a 

odevzdaně nechala své tělo napospas 

padajícímu písku.  

Jakmile se vzduch pročistil a oči šlo zase 

otevřít, objevil se před  nimi velmi zvláštní 

výjev. Lidé nepřítomně posedávali v 

ulicích nebo u bran města, někteří se pomalu  
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a bezcílně pohybovali sem a tam. Někteří se 

tvářili nepřítomně, někteří bázlivě a jiní se 

zoufale tiskli k zaprášeným zdem domů 

v panické hrůze. Nikdo s  nikým nebojoval. 

Každý měl co dělat sám se sebou. Všichni 

procházeli svým Údolím stínů.  

Paní Purpurového moře byla se svým dílem 

očividně spokojena. Ladnými pohyby si 

oprášila vlasy a oděv od písku  

a vykročila směrem k  bráně. 

„Vy s  Adélkou zůstaňte tady, u chórů ,“ 

otočil se Salem na Jostu s Toníkem. „Já 

půjdu s  ostatními najít Knihomola.“ Salem 

spolu s dalšími průvodci následovali Sybilu 

k městu.  

Toník byl docela rád, že už nikam nemusí.  

I na Adélce byla vidět velká únava, ale 

zároveň strach zůstat tady  bez dospělých.  

„Teď už se ničeho bát nemusíme. Píseň 

chórů vykonala své ,“ uklidňoval Josta 

děvčátko.  

„A co kdyby měl někdo zacpané uši nebo 

byl hluchý? Pak by přece chóry neslyšel a 

mohl by nás napadnout ,“ namítla Adélka.  

„To je sice pravda, ale je to málo 

pravděpodobné. Využili jsme momentu 

překvapení. Nestihl by si uši zacpat tak,  

aby k nim zpěv nedolehl alespoň trochu. No, 

a kdyby byl hluchý, tak by se mohlo stát, že 

sem přijde, ale pochybuji, že by nás napadl. 

Myslím, že by se našich kluků…“  podíval se 

Josta pyšně na skupinu obřích brouků, 
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„…dost vylekal. Já být na místě takového 

člověka, asi bych se spíš snažil pochopit, co 

se vlastně stalo, nebo bych rovnou utekl.“  

„No to je fakt.“ Usmál se Toník.  

Adélka byla s  odpovědí také spokojena, a 

tak se klidně uvelebila na zem vedle 

Barabáše. Líbil se jí ze všech brouků 

nejvíce. Byl sice největší, ale také 

nejpřítulnější. Už jí ani nevadila jeho velká 

kusadla. Cítila se vedle něj v  bezpečí. 

Škoda, že tu s  ní teď nemohl být Kočičák. 

Od chvíle, co se oddělili od průvodu, se jí 

po něm teď opravdu zastesklo. Bála se, zda 

se mu něco po cestě nestalo. Uklidňovala j i 

jen myšlenka, že je tak malý, že si ho snad 

nepřítel nevšimnul a že má  jako každá kočka  

sedm životů. Je to tak, nebo ne?  

Toník s  Jostou se také necítili zrovna 

bezpečně a tak,  aby neusnuli, vyprávěli si 

různé historky a přitom ostražitě sledovali 

okolí. Brouci se ale v nebezpečí necítili. 

Poklidně odpočívali a někteří začali dokonce 

spokojeně poklapávat . 

 

Když už se sluneční svit změnil v  šero a to 

zase v tmu, oba chlapci neměli sílu 

vzdorovat únavě. Jejich víčka ztěžkla a 

hlava padla ke straně. Opřeli se jeden o 

druhého a nechali všechny starosti odplout 

daleko, daleko od nich. Adélka spala už 

dávno. 
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Paní Purpurového moře se i s celým 

doprovodem, který mezi tím také dorazil 

k městu, vrátila k dětem až uprostřed noci. 

Děti spaly tak tvrdě, že je jejich příchod 

nevzbudil. Když se ráno probudily, panoval 

už kolem doutnajícího ohniště překvapivě 

čilý ruch. Salem zrovna poplácával brouky 

po kusadlech, aby je vzbudil a odvedl je do 

města ke kašně. Nechtěl je nechat napospas 

sálajícím paprskům stoupajícího slunce. 

Ještě večer pro ně nachystal provizorní stáj 

u městské kašny. Povedlo se jim 

nashromáždit z  domů dost cukru, aby se 

brouci dostatečně občerstvili.  

Adélka se z  dětí vzbudila jako první a byla 

neskutečně ráda, když viděla, že se všichni 

vrátili v pořádku. A navíc to milé 

překvapení, když vedle sebe spatřila 

chlupaté kočičí klubíčko. To bylo vítání.  

„ Kočičáku!“  tiskla se k němu nadšeně. „Ty 

ses mi vrátil!“  

Hned běžela k  Salemovi, vděčně ho 

obejmula a hlásila tu velkou novinu.  Za 

chvíli tu stál i Josta a Toník a netrpělivě 

vyzvídali, co se včera ve městě událo:  

„A našli jste Knihomola?“  

„To víš, že ano.“ Usmíval se Salem.  

„A kde? A jak vypadal? Můžeme ho také 

vidět?“ chrlily ze sebe děti nekonečné 

otázky. 

„Dost, dost!“  bránil se Salem. „Všechno 

vám vypovím. Jen co odvedu chóry na 
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snídani. Vy se zatím také najezte!“  ukázal 

směrem k  ohništi, kde ženy už pekly  

na rozpálených kamenech chlebové placky.  

 

Když Sybila se svou družinou  vstoupila do 

města, nesetkala se již s  žádným odporem. 

Každý měl problém sám se sebou  

a se svými představami. V  chrámu zbyla 

ještě spousta lidí, přestože jich velká část 

prchla ještě dříve, než dorazila Sybila 

k městu. Chvíli to trvalo, než se podařilo 

najít Knihomola. Krčil se v  zadní části 

chrámu vedle vchodu do poslední chodby a 

zběsile se snažil odehnat útočícího draka a 

duchy těch, kterým kdy ublížil a kteří jej teď 

v představách pronásledovali.  

Sybila s lítostí hleděla na někdejšího přítele, 

tedy spíše na to, co z  něj zbylo.  

„Škoda tak šikovného chlapce ,“ politovala 

ho při vzpomínce na společné mládí.  

„Ne nadarmo se říká: Kdo s  čím zachází, 

s tím také schází. Jeho dohnal vlastní osud.“  

Sybila obešla Knihomola a vykročila 

k oltáři, kde vždy ležela Kniha osudu. Nyní 

tam ale nebyla a to ji velmi znervóznilo.  

„Tu knihu musíme najít za každou cenu!“  

Jakmile to Sybila vykřikla, rozprchla se 

skupina spojenců do všech koutů chrámu a 

města. Všichni na vlastní kůži poznali, jak 

velmi nebezpečná může kniha bý t 

v nesprávných rukou. Jedna věta by mohla 

zhatit jejich doposavad úspěšnou akci.  
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Je nutné knihu najít dříve, než pominou 

účinky zpěvu chórů.  

„A našli jste ji?“  visely děti očima na 

Salemovi, který vyprávěl, co se přihodilo.  

„Bohužel ne.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tak ji půjdeme hledat znovu. My vám také 

pomůžeme, že jo?“  podíval se Toník 

spiklenecky na Jostu, který souhlasně 

přikyvoval.  

„Dobrá…“  přitakala s  laskavým úsměvem na 

tváři Paní, která se ke skupince zrovna 

připojila. „Až dosnídáte, prohledáme všichni 

město znovu.“   

 

Když vešly děti do města, byly velice 

překvapené. Místo vypadalo jinak, než jak si 

ho pamatovaly, když sem přišly první den.  

Ulice byly pusté. Na zemi byly hromady 

písku místo kamenného dláždění. Dveře 

domů byly zotvírané. Po zemi polehávaly  

 Čteš pozorně?  

 

1) Povedlo se dopravit chóry 

k městu? Jak?  

2) Co udělala Sybila, aby 

umocnila zpěv chórů , a ten 

mohl být slyšet opravdu všude?  

3) Povedlo se porazit Temného 

pána? Co jim chybělo k  tomu, 

aby mohli své vítězství oslavit?  

4) Úkol 9 – Křížovka (Nápady a 

úkoly) 
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lidské postavy, které hlasitě naříkaly nebo 

křičely. Byl to žalostný pohled. Pohled 

zkázy.  

Člověka by hned napadlo, proboha, vždyť to 

jsou nevinní lidé, ale Josta a Toník již 

věděli, že jde o přechodný stav. Že délka 

pobytu v Údolí stínů je vyměřena každému 

po zásluze. Věděli, že už zítra bude mnoho 

z nich opět v  pořádku. Někteří ovšem takto 

mohou zůstat i celé měsíce.  

Salem dovedl skupinku ke kašně. Tady už 

bylo vidět první známky běžného života. 

Kolem vody si hrálo několik malých dětí. Za 

svůj krátký život nestihly napáchat mnoho 

zlého, a tak na ně zpěv chórů nepůsobil 

příliš dlouho.  
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Adélka se vytrhla Toníkovi a běžela vstříc 

dětem. Jak ráda je viděla. Toužila si s  nimi 

jen tak pohrát.  

Toník ji hned volal zpátky, ale Sybila ho 

zastavila: „Nech ji, ať si pohraje. Teď už jí 

nikdo neublíží.“ Zamávala na ni.  

„Počkej tady na nás, než se vrátíme!“ 

Adélka se otočila  a horlivě přikyvovala 

hlavou, jako že rozumí. Ostatní pokračovali 

dál. 

Adélka se mezitím s  dětmi spřátelila. 

Dokonce i Kočičák, který s  ní zůstal, aby na 

ni dohlédl , a to i přestože nemá rád dětský 

křik.  

Děti se zajímaly, odkud se tu Adélka vzala a 

ona jim postupně všechno vylíčila. Děti 

naslouchaly jejímu vyprávění a to se 

Kočičákovi líbilo, že přestaly výskat  

a cákat vodou.  

„…No a tak šli ostatní hledat tu ztracenou 

Knihomolovu knihu.“ Zakončila Adélka své 

povídání. 

„Já vím, kde je.“ Ozval se jeden z  větších 

chlapců. Byl hubeňoučký s  vlasy stočenými 

do drdůlku a pusou umazanou , jako by jedl 

saze z komína. 

„Viděl jsem ho, jak s  knihou utíkal dozadu 

do svatyně. Sledoval jsem ho.“  

„Tak honem, musíme to říct Sybile.“  

 

Umíte si asi představit, co následovalo. 

Adélka s chlapcem a s Kočičákem vyrazili 
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ke svatyni. Sice jim nějaký čas zabralo, než 

našli Sybilu a Salema, ale nakonec se jim  

to podařilo. Společně vyrazili do míst, které 

jim drobný chlapec ukázal.  

Místnost byla zamčená , a tak museli násilím 

vyrazit dveře. Uvnitř byl velký nepořádek , 

jako by tam řádila smečka paviánů. Věci 

byly rozházené, závěsy a koberce potrhané. 

Všude se válely zmuchlané a potrhané listy 

papíru. Na zemi vedle krbu ležely prázdné 

kožené desky knihy, která byla po mnoho let 

tak velkou hrozbou celé zemi. Krb byl 

vyhaslý a plný zuhelnatělých stránek 

ručního papíru. Knihomol se sám postaral o 

to, aby se jí už nikdo nemohl zmocnit . 

Sybila zvedla prázdné desky a pokynula 

skupině, že je čas vrátit se do tábora. Už 

měla, co potřebovala. Důkaz, že se staré 

časy nevrátí.  

U brány bylo hotové pozdvižení. Všichni 

vítali Paní Purpurového moře s  ovacemi. 

Každý si chtěl na Knihu alespoň sáhnout, 

aby se přesvědčil, že s  jejími stránkami 

odešlo všechno zlo. Kolovala z  ruky do 

ruky. 

V táboře se oslavovalo vítězství. Jedlo se a 

pilo, tančilo a zpívalo.  

Když se Sybile vrátila do rukou Kniha 

osudu, rozevřela její prázdné desky a nalezla 

v nich jeden zapomenutý list. Byl přilepený 

na zadní straně vazby tak, že si ho nikdo 
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nevšimnul. Zprvu ho chtěla také vytrhnout a 

spálit, ale pak si vzpomněla na Toníka a 

Adélku. Znala velmi dobře jejich přání , a 

tak si je nechala zavolat.  

„Je na čase se rozloučit. Slíbila jsem vám, 

že se postarám o to, abyste se zase mohli 

vrátit domů. K  rodičům, babičce   a dědovi. 

A to také hodlám dodržet.“  

Sybila jim ukázala zapomenutý list v  Knize 

osudu: „Poslední kapitola bude Vaše.“  

Přestože se Toník domů hodně těšil, 

uvědomil si, že bude muset opustit své 

přátele. Jostu, Salema a Kočičáka.  

I Adélka pociťovala tíži  náhlého smutku, ale 

představa, že zase uvidí maminku, tatínka, 

babičku a dědu, byla velmi silná a 

naplňovala ji velkou touhou po setkání. A 

tak nadešel čas loučení . 

 

 

 

„Toníku, vstávej! Kohoutek Lojzík už dávno 

zakokrhal.“ Šimrala babička malého spáče 

na nohou čouhajících z peřiny.  

„Vstávej už! Dneska jedeme na výlet . Ať 

nám neujede vláček.“  

Najednou se něco pod peřinou zavrtělo a pak 

vykoukla střapatá hlava. Toník rozespale 

civěl na babičku.  

„A co Adélka? Už je vzhůru?“  
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„Není. Také se mi nedaří jí vzbudit. Co jste 

v noci vyváděli, že máte oči, jako by vám je 

švec smolou slepil?“ 

„Nic jsme nedělali ,“ řekl Toník, i když se 

mu v tu chvíli vybavilo dobrodružství, které 

právě prožil.“  

„Jejda…“  lekla se babička. „Co tady dělá ta 

kočka? Tolikrát jsem vám říkala, že mi je 

nemáte tahat domů ,“ rozčílila se.  

Toník se zvedl na posteli, aby zjistil, co se 

děje. Vedle jeho postele spokojeně ležela 

kočka a nedala se vyrušit ani babiččiným 

káráním. Všechno ale bedlivě sledovala, o 

čemž svědčila našpicovaná ouška.  

„Šupej ji vynést ven, ať už ji tady nevidím!“  

V tu chvíli ale do pokojíku vběhla čiperná 

Adélka. Všechny pěkně pozdravila a hned se 

zajímala, co bude dobrého k  snídani. 

Najednou ale zkoprněla a užasle hleděla na 

kočku vedle Toníkovy postele.  

„Jé, Kočičáku, kde se tu bereš?“   

Na to se kocourek zvedl, došel až k  ní a líně 

se jí otíral o nohy. Adélka ho nadšeně 

hladila a hned začala s  babičkou vyjednávat. 

Že tenhle kocourek není jen tak obyčejný, že 

je vychovaný a zvyklý spát doma. Na tohle 

neměla babička sílu a rezignovaně odešla 

z pokoje s tím, že jde chystat snídani.  

 „Kdyby to byl Kočičák, tak by přece 

mluvil,“ řekl Toník a vylezl z  postele, aby si 

kocourka lépe prohlédl.  
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„Tady přece mluvit nemůže, to dá rozum. 

Žádná zvířata tady nemluví ,“ odvětila 

Adélka. 

Něco na tom bylo. Kocour byl Kočičákovi 

opravdu hodně podobný a navíc za tím, že se 

objevil u Toníka v ložnici, musela být 

nějaká kouzla, protože kočky do domu nesmí 

a ani jednoho by nikdy nenapadlo toto 

pravidlo porušit.  

Když Toníčkovi došlo, že jejich 

dobrodružství nebyl  jen sen, měl velkou 

radost. 

„Ty, Adél, to je stejně super, co jsme zažili 

a že jsme zase zpátky, viď?“  

„To ti teda povím…“ uculila se Adélka.  
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Oba se na sebe podívali a začali se smát a 

smáli se čím dál víc. A smáli se tolik, až se 

za břicha popadali a ani jeden nemohl 

přestat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čteš pozorně?  

 

1) Kdo zničil Knihu osudu?  

2) Jak se vrátily děti zpět domů?  

3) Byl to vše jen sen, nebo bylo 

jejich dobrodružství skutečné? 

Proč si to myslíš?  

4) Úkol 10 – Bludiště – počítání do 

dvaceti (Nápady a úkoly)  

 

Milé děti, 

Teď, když už znáte celý 

příběh, můžete se jím 

nechat inspirovat. Běžte 

ven a zažijte něco pěkného, 

o čem byste mohly tak jako 

Adélka a Toníček vyprávět 

... 

Vaše Veronika 

 

 



Veronika Galusová, Výlet do země snů   - www.detska-kniha.net     str. 9 
  
 

 

 

 

Napsala a ilustrovala:  

Veronika Galusová 

© V roce 2014 

 

 

 

KoNeC 


