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KAPITOLA 1

Kluk na větvi

Až na to, že Johan bydlel v chýši daleko v lese, byl stejný 
jako všichni ostatní desetiletí kluci. Měl rozčepýřené vla-
sy, věčně hlad jako vlk a oblečení tak obnošené, že z pou-
hého pohledu na něj bylo jasné, jak rád je pořád venku. 
Nejvíc se od ostatních lišil tím, jak dobře uměl šplhat. 
A když říkám dobře, myslím tím opravdu dobře. Ne jako 
jiné malé děti, které vylezou na žebřík, zůstanou stát pár 
metrů nad zemí a mávají vám dolů, aby ukázaly, jak jsou 
šikovné. Ne, Johan byl ve šplhání opravdu dobrý. Doká-
zal se na špičce smrku zavěsit hlavou dolů nebo v nej-
krutější zimě vylézt po zledovatělé skalní stěně. A věřte 
mi, že kdyby ho někdy viděl nějaký ředitel cirkusu, jak 
dovádí v lese, dal by cokoli za to, aby si s ním mohl pro-
mluvit. Jenže by neměl šanci. Než by stihl vůbec zavolat: 
„Udělám z  tebe hvězdu“, Johan by už dávno přelezl na 
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jiný strom a  zmizel. Protože Johan neměl rád dospělé, 
a to z velmi dobrých důvodů. Věděl totiž, že kdyby ně-
kdo z nich zjistil, že v lese žije sám, netrvalo by dlouho 
a odvezli by ho do dětského domova. A tam on už se ni-
kdy vrátit nechtěl. To už bylo lepší bydlet v dřevěné chýši 
v lese.  

Když Johan tuhle dřevěnou chýši objevil, byla v hroz-
ně špatném stavu. Stěny měla prohnilé, střechou zaté-
kalo a  podlaha se propadala. Ale Johan si ji postupně 
opravil, až začala připomínat domov. Nějakou dobu to 
ale trvalo. Zvlášť když si musel jak nářadí, tak materiál 
donést ze skládky, která ležela na okraji městečka, tam, 
kde končil les. Tyhle výlety na skládku byly většinou zá-
bavným vytržením ze života mezi stromy. Pro kluka jako 
Johan byla skládka tím, co v jeho životě nejvíc připomí-
nalo Štědrý večer. Téměř kouzelné místo, kam se člověk 
mohl po zavírací hodině proplížit a odnést si všechno, co 
potřeboval. Zároveň ale nebylo úplně bezpečné se tam 
vypravit. Zvlášť v noci, když tam občas chodila i parta 
starších agresivních kluků. A  takovým bylo nejlepší se 
klidit z cesty. To se Johan naučil už v dětském domově. 

Jak jste už jistě pochopili, Johan neměl ostatní lidi 
zrovna v lásce. Nevyznal se v nich a ani jim nedůvěřo-
val. Naproti tomu měl spoustu přátel mezi lesními zvířa-
ty. Krmil ptáčky, zvířátka za ním chodívala na návštěvu 
a občas dovolil ježkovi, aby po něm dojedl zbytky. A kro-
mě toho měl ještě veverku, která za ním každé ráno vy-
šplhala do chýše, aby si s ním dala snídani. Johan jí dal 
jméno Mimi, po své sestře, a byla to jeho nejlepší kama-
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rádka. Většinu věcí ti dva podnikali spolu. Běhali po lese, 
lezli na stromy a přes poledne si podřimovali ve větvích. 

Jednu věc ale Mimi nedělala. Nechodila s Johanem do 
města doplňovat zásoby. To dělával většinou přes den, 
když měli dospělí moc práce a neměli čas si ho všímat. 
Obstarat si to, co potřeboval, proto bylo velmi jednodu-
ché. Zvlášť když se ve městě dalo najít spoustu jídla, kte-
ré už nikdo nechtěl. Všude byla spousta věcí. Všechno, 
od ovoce a zeleniny, které vyhodili z obchodů jen pro-
to, že byly trochu potlučené, až po konzervy s prošlým 
datem spotřeby. Johanovi stačilo připlížit se, vzít si, co 
potřeboval, a odnést si to domů. V chýši si udělal spižír-
nu a postavil si i  sklep, kde skladoval jídlo. Část zásob 
schovával i do nedaleké jeskyně, která mu sloužila jako 
zimní příbytek. Tohle doupě objevil během svého první-
ho roku v lese a po náročných manévrech ji vybavil do-
konce i dveřmi a kamny, které se mu povedlo odtáhnout 
ze skládky. 

V jeskyni měl i stovky knížek, které našel v krabicích 
na ulicích a odnosil z tašek před antikvariáty. Johan totiž 
nadevšechno miloval knížky. A nadevšechno rád by se 
chtěl naučit číst. Jenže nevěděl, jak na to. Do školy dost 
dobře chodit nemohl. To kluk, který jako on bydlí sám 
v lese, nemůže. Protože to by ho okamžitě poslali do dět-
ského domova. 

A  přesto Johan sem tam snil o  tom, že by chodil do 
školy. A v takových chvílích si vždycky otevřel některou 
knížku a  představoval si, co je v  ní asi napsáno. Tušil 
totiž, že knihy obsahují věci, které by mohly jeho život 



naprosto úžasným způsobem změnit – a že uvnitř jejich 
desek se píše o světech, o jakých se mu zatím ani nesnilo. 

A i když to tobě i mně bude znít divně, Johan také věřil, 
že kdyby se naučil číst, už by si nikdy nepřipadal osamělý. 
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KAPITOLA 2

Útěk ze skládky

V den, kdy začíná toto vyprávění, seděl Johan vysoko ve 
větvích svého stromu a přemýšlel, kde by bylo nejvhod-
nější místo na postavení rozhledny. Víte, co myslím, ta-
kovou tu malou plošinku, na které se dá ležet a dívat se 
do nebe nebo na svět kolem sebe. Z výšky je totiž krásný 
rozhled. Na to, jak se les rozprostírá do všech stran, a jak 
se jezírko opodál třpytí ve svitu slunce jako zlato.

Johan osahal okolní větve, aby zjistil, jestli jsou pev-
né, a pak si promyslel, co všechno by na stavbu potřebo-
val. Nářadí i hřebíky měl. Takže mu chybělo jen dřevo, 
a toho bylo na skládce vždycky dost. 

Počkal, až zapadlo slunce, a  pak se vydal po cestě 
k okraji lesa. I když bylo s každým krokem hůř vidět, na-
jít cestu bylo lehké. Aspoň pro Johana, který znal les jako 
svoje boty a klidně by v něm mohl chodit se zavřenýma 



12

očima. Navzdory tmě mu tedy netrvalo ani půlhodiny, 
než našel pěšinku, která vedla od okraje lesa. Zbytek ces-
ty byl jednoduchý. Doprava se šlo k městu a doleva ke 
skládce. Johan zabočil doleva a vydal se po klikaté sil-
nici, až došel k plotu, kterým byla obehnaná celá sklád-
ka. Plot byl vysoký jako dva dospělí, kdyby si stoupli 
na sebe, a nahoře byl ostnatý drát. Nejspíš měl zabránit 
vstupu nepovolaných osob po zavírací hodině. Ale proti 
Johanovi samozřejmě nepomohl, ten se nahoru dostal 
jediným elegantním pohybem, přehoupl se na druhou 
stranu a sešplhal dolů. 

Měl radost, že tu zase po nějaké době je, a tak nespě-
chal, v klidu se procházel a rozhlížel se po všem, co tu 
bylo k mání. Jako obvykle se tu povalovaly spousty pra-
ček a  myček, celá hora mikrovlnek a  spousta nábytku. 
Cestou ke kontejneru se dřevem viděl hromady polic 
na knihy, psacích stolů a  jiných krásných věcí, které 
lidé z  nějakého divného důvodu už nechtěli. Dokonce 
tady ležel skoro úplně kompletní člun. A protože Johan 
vždycky snil o plavbách na lodi, předsevzal si, že tenhle 
člun bude hned po dokončení rozhledny jeho další pro-
jekt. Řekl si ale, že to je otázka budoucnosti. Teď musí 
udělat to, kvůli čemu sem přišel. Odnést si stavební ma-
teriál. Takže popadl žebřík, který byl opřený o nedalekou 
budku, zasunul ho do kontejneru s dřevěným odpadem 
a slezl dolů. 

Ukázalo se, že Johan je opravdu dítětem štěstěny. Na 
dně kontejneru ležela spousta krásného tvrdého suché-
ho dřeva, jako dělaného na stavbu rozhledny. Johan začal 
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prkna okamžitě třídit na dobrá a  špatná, dokud neměl 
dostatečně velkou hromadu. Ale protože prkna byla moc 
těžká na to, aby je odnesl najednou, musel pracovat po-
stupně. Plán byl jasný. Nejdřív prkna přehází přes plot 
a vyskládá je u silnice, pak je bude postupně nosit k chýši. 

Johan se dal okamžitě do práce a dřel tak tvrdě, že úpl-
ně zapomněl na opatrnost. Vůbec nepostřehl, jak o chví-
li později zarachotil plot. A  nevšiml si ani blížících se 
kroků. 

Svou chybu si uvědomil až ve chvíli, kdy ho oslepilo 
ostré světlo a uslyšel křičící hlasy. To už ale bylo pozdě. 

„Tam dole někdo je,“ slyšel od hrany kontejneru. „Ně-
jakej malej kluk.“ 

Johan se podíval nahoru a spatřil obrysy tří chlapců. 
Všichni vypadali jako odlití ze stejné formy, měli vel-
ké hlavy, kratičké krky a nemotorná těla, vypadali jako 
knedlíky, které někdo nechal moc dlouho kynout. 

„Co děláš na naší skládce?“ zařval jeden z nich vztekle. 
Johan mlčel. Jen stál ve světle baterky. Úplně klidně, 

jako králík oslepený reflektory auta. 
„Kryj se,“ ozvalo se seshora a vzápětí Johan ucítil, jak 

mu něco proletělo kolem obličeje a  s  tvrdým nárazem 
přistálo na kovovém dně kontejneru.  

„Stůj klidně, ať se můžem trefovat,“ zařval další z klu-
ků. 

„Anebo se s náma pojď pozdravit, ne,“ rozkřikl se další. 
Pak se zasmál. Hrubým smíchem, ze kterého Johan 

usoudil, že tohle pozdravení by se nejspíš neobešlo bez 
pěstí. 
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Znovu se podíval na obrysy těch tří, rýsující se proti 
noční obloze. Bylo jasné, že když se pokusí vylézt, ne-
bude mít nejmenší šanci. To se do něj okamžitě pustí 
a mohlo by to dopadnout opravdu špatně. 

„Tak polez, ty malá kryso,“ ozvalo se seshora. „Stejně 
nemáš kam jinam jít.“ 

A bohužel to opravdu nevypadalo dobře, protože stěny 
kontejneru byly strmé jako skála. Na pomoc měl Johan 
jen žebřík, ale u jeho konce stáli ti tři. 

Johan se zoufale rozhlížel a nakonec ustoupil o velký 
krok dozadu, aby měl lepší rozhled. Jenže to neměl dělat. 
Protože jakmile položil nohu na zem, ucítil, jak se mu do 
ní něco zabodlo. Něco ostrého a tvrdého se mu zavrtalo 
do paty. Bolelo to tak, až nahlas vykřikl. A když se sehnul 
a na nohu si sáhnul, zjistil, že asi stoupl přímo na hřebík. 
Nohu měl totiž celou od krve. 

„Vylez nahoru, než se stane ještě něco horšího,“ zakři-
čel někdo shora. 

Johan mlčel. Jen se sklonil a hřebík opatrně vytáhl. Sice 
to bolelo, ale cítil, že samotná rána zas tak hluboká není. 
Ne, horší bylo, že zranění by mu mohlo ztížit plán, který 
vymyslel. 

Podíval se k hraně kontejneru. Mohlo to být tak dva 
metry. Nebude to horší než skalní stěna v zimě. 

„Tak polez,“ křičeli kluci. „Jinak si pro tebe dojdem.“ 
„Počkejte,“ zavolal Johan. „Jen si zavážu boty.“ 
„Slyšeli jste to? Krysa si jen zaváže boty.“ 
Tři kluci se dali do smíchu a  právě té chvilky Johan 

využil. Opatrně se sklonil, takže na něj světlo baterky 
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nedosáhlo, a začal se hrabat v obsahu kontejneru. Brzy 
našel, co hledal. Pevný kousek těžkého mokrého dřeva, 
přesně vhodného pro jeho záměr. 

Pevně dřívko stiskl v ruce a pootočil horní polovinou 
těla, aby viděl na kluka s baterkou, ale přitom ho svět-
lo neoslňovalo. A pak svůj projektil vrhl. Bleskurychle. 
Dřívko patrně zasáhlo cíl, protože ten nahoře zaječel 
jako prase na porážce a světlo rázem zmizelo. A zatímco 
ti tři křičeli, nadávali a hledali ztracenou baterku, Johan 
vyšplhal z kontejneru a rozběhl se pryč. 

„Kde je?“ zaječel jeden z kluků. „Já nic nevidím.“ 
„Seber se!“ 
„No ale kde je?“ 
„Támhle,“ zařval jeden a ukázal k východu. „Utíká. Za 

ním!“ 
Johan rychle přelezl přes plot a běžel pryč od skládky. 

Nepotřeboval uběhnout daleko. Kdyby se mu povedlo 
doběhnout k lesu, už by to zvládl. Ale noha ho bolela tak 
příšerně, že se mu  běželo špatně. A když byl napůl cesty 
k lesu a viděl, jak ho ti kluci dohánějí, došlo mu, že to ne-
stihne. Takže místo, aby pokračoval dál do lesa, zahnul 
do opuštěné postranní uličky a doufal, že se tam u něko-
ho bude moct schovat. Ale vypadalo to beznadějně. Bylo 
tu úplně liduprázdno. Stálo tu jen pár chátrajících domů 
a  ulice končila velkou kovovou bránou, která vedla na 
dvůr obehnaný vysokou kamennou zdí. 

Johan běžel dál, ale ti tři mu byli v patách. Stahovali jeho 
náskok metr po metru a bylo jasné, že ho brzy doženou. 
Johan ale statečně bojoval dál a povedlo se mu doběhnout 
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alespoň k bráně. Za ní viděl štěrkový chodníček, který se 
klikatil k velkému polorozpadlému domu. A na něm byla 
cedule, kterou Johan neuměl přečíst, ale vypadala takhle: 

VETŘELCŮM VSTUP ZAKÁZÁN
REKLAMY A NÁVŠTĚVY NE

ZMIZTE
A TAKY POZOR, ZLÝ PES!!!

A LIDOŽROUTI

Johan zoufale škubal za bránu, ale bylo to zbytečné. 
Kluci, kteří ho pronásledovali, byli už jen pár metrů za 
ním. Ve tmě jim neviděl do obličeje, ale z jejich hlasů bylo 
jasně patrné, že jsou hrozně naštvaní. 

„Stůj, ty malá kryso!“ zařval jeden z nich. 
„Ani se nehni!“ zaječel jiný. 
Johan naposledy trhl za bránu. A pak, protože brána 

nepovolila, popoběhl ke zdi, přelezl ji a zmizel v zahradě 
na druhé straně. 

„Za ním!“ vykřikl jeden z kluků. „Přes zeď.“ 
„Seš normální?“ odpověděl mu druhý. „Copak nevidíš, 

jak je vysoká?“ 
„Když to zvládla ta krysa, zvládneš to i ty.“ 
„Já tam rozhodně nepolezu.“ 
„Bojíš se, nebo co?“ 
„Proč jako?“ 
„Ty se bojíš. Snad si nemyslíš, že ten chlápek, co tam 

bydlí, je fakt tak nebezpečnej, jak se říká. To jsou jen 
kecy.“ 



„Já se nebojím.“ 
„Tak tam teda přelez.“ 
„Přelez si tam sám, když seš tak odvážnej.“ 
Cestou k domu Johan slyšel, jak hlasy kluků pomalu 

slábnou, až nakonec utichly docela. To ho ale neuklidni-
lo. Byl si totiž jistý, že na něj čekají u brány. Jako pavouk, 
který číhá na oběť na kraji sítě. 

Takže na návrat nemohl ani pomyslet.
Ale byla zima a  Johan drkotal zuby a potřeboval na-

jít chráněné místo, kde by si v klidu mohl prohlédnout 
zraněnou nohu. Chvíli stál přede dveřmi do domu a pře-
mýšlel, že by třeba zazvonil, ale nakonec se rozhodl, že 
by to způsobilo víc škody než užitku. Místo toho šel dál 
podél domu a ke své velké radosti zjistil, že jedno z oken 
v patře je pootevřené. A aniž by se zamyslel, jestli je to 
dobrý, nebo špatný nápad, Johan vylezl nahoru, otevřel 
okno a vlezl do domu. 

Uvnitř bylo teplo a  příjemně. Na podlaze ležel velký 
měkký koberec a v rohu stála kachlová kamna, která ještě 
hřála. A protože Johan byl už strašně unavený a promrz-
lý, opatrně za sebou zavřel okno a stočil se do klubíčka 
před kamna, aby si trochu odpočinul. Lehnu si tady jen 
na chvilku, abych se zahřál, pomyslel si ještě a zavřel oči. 

Když je znovu otevřel, bylo ráno a už v pokoji nebyl 
sám. 
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KAPITOLA 3

Molvidsson

Vedle chlapce stál vysoký hubený muž s tak malou hla-
vou, že Johanovi bezděky připomněl taková ta párátka 
s olivou, které dospělí rádi zobou, když něco slaví. Vlasy 
mu trčely do všech stran a na sobě měl starý župan, který 
pamatoval lepší časy. 

„Promiňte,“ řekl Johan a  vstal. „Honili mě. Nevěděl 
jsem, co mám dělat.“ 

Muž zmateně zamrkal. Rozhlédl se po místnosti, po-
třásl hlavou a pak Johana provrtal pohledem. Jeho cho-
vání Johanovi připomínalo sovu, která nějakým omylem 
vylétla za bílého dne. 

„Oni by mě zbili,“ pokračoval Johan, „tak jsem utekl 
do vaší zahrady a pak jsem viděl otevřené okno a… a…“ 

Muž se podíval na okno. 
„Ale vždyť je zavřené,“ řekl. 
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„Zavřel jsem ho za sebou,“ řekl Johan. „Aby tady ne-
byla zima.“ 

Muž se podrbal ve vlasech a souhlasně přikývl. 
„V  tom lze bezesporu vysledovat jistou logiku,“ řekl. 

„Je-li venkovní teplota nižší než teplota vnitřní, pak tep-
lo uniká. Tak praví fyzikální zákony.“ 

„Cože?“ řekl Johan. 
Muž neodpověděl. Místo toho si něco tiše zamumlal 

a sehnul se pro knihu, která ležela na zemi. 
„Ach,“ řekl. „Umění časování francouzských sloves. To 

už je dávno.“ 
Otevřel knihu a  dal se do čtení. Musela to být velmi 

zajímavá kniha, protože ho pohltila natolik, až se zdálo, 
že docela zapomněl na Johanovu přítomnost. Stál před 
chlapcem ponořen do knihy dobrých deset minut. Pak 
spokojeně přikývl, otočil se na podpatku a  beze slova 
odešel. 

Johan opatrně vstal. Pata ho pořád ještě bolela. Pálila 
ho a pulzovalo mu v ní, takže mohl jen kulhat. Ale musel 
pryč, takže to prostě bude muset nějak zvládnout. 

Stoupl si jednou nohou na okenní parapet a právě se 
chystal vyhoupnout na okno a slézt dolů, když z vedlejší 
místnosti zaslechl mužův hlas.

„Snídani?“ 
„Co?“ řekl Johan. 
„Snídani?“ zopakoval muž. „Od slovesa snídati. Potaž-

mo snísti. Označuje se tak první jídlo, které sníme po 
ránu. Odtud název.“ 

„Co?“ řekl Johan znovu. 
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„Snad ještě pořád snídáte, ne?“ zeptal se muž. „Myslím 
vy děti. Nebo to kvůli všem těm počítačovým hrám ne-
stíháte?“ 

„Co?“ zeptal se Johan počtvrté. 
„Jsi snad dítě, ne?“ zeptal se muž. „Čistě statisticky 

je to nejpravděpodobnější. Nedosahuješ ani středního 
vzrůstu, postrádáš ochlupení v obličeji a tvůj hlas podle 
všeho ještě neprošel mutací. Samozřejmě si uvědomuji, 
že bys mohl být i  bezvousý trpaslík, ale pravděpodob-
nost něčeho takového je pouze jedna ku dvěma stům 
dvanácti tisícům.“ 

„Je mi deset,“ řekl Johan. 
„Jen abychom předešli případným nedorozuměním,“ 

řekl muž, „rád bych zdůraznil, že sunar tady nemám.“ 
„Ale… mně je deset,“ zopakoval Johan. 
Muž si zhluboka povzdechl. 
„To jsem slyšel už napoprvé,“ řekl. „Opakováním stále 

téhož k naší konverzaci nijak nepřispíváš. No, já se teď 
jdu najíst. Pojď taky, jestli chceš.“ 

Johan slyšel, jak muž za neustálého mumlání prochází 
domem a potom jde po schodech dolů. Podíval se z okna 
a říkal si, jestli by přece jen nebylo nejjistější zase vylézt. 
Ale pak ucítil vůni rozpuštěného másla, vajíček a opeče-
ného chleba. A při tom, jaký měl hlad, nedokázal vůním 
z kuchyně odolat. 

Cestou prošel třemi místnostmi a všechny byly až po 
strop plné knih. Knihy byly skoro všude. V policích, na-
skládané na stolech do nejrůznějších útvarů a vyrovnané 
ve štosech u zdí až po strop. No ano, s  jistotou se dalo 
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říct, že Johan za celý život tolik knih neviděl. Dokonce 
i schodiště bylo plné knih, stejně jako kuchyně v příze-
mí, kde muž v županu právě snídal. 

„Ach,“ řekl, když uviděl, že Johan sešel po schodech. 
„Tady jsi.“ 

„Jo,“ řekl Johan. 
Pak dlouho oba mlčeli. Působilo to velmi divně. Tak 

divně, až se Johan nakonec rozhodl trapné ticho prolo-
mit. 

„Vy máte ale knih,“ vykoktal. 
„Já vím,“ řekl muž. 
„Určitě jich je několik tisíc.“ 
„Bezesporu,“ řekl muž. „Ale i  to je zcela nadbytečná 

informace.“ 
„Aha,“ řekl Johan, který už teď vůbec nevěděl, co by 

měl říct. A pak bylo zase ticho, než muž řekl: 
„Prosím tě, tak tam tak hloupě nestůj. Vezmi si něco 

k jídlu.“ 
Ukázal na sporák, Johan k němu přistoupil a podíval se 

na pánve, které na něm stály. Na jedné byla slanina a na 
druhé omeleta. 

„Opravdu si můžu vzít?“ zeptal se. 
„Nemluv pořád tolik,“ řekl muž rozhořčeně. „Tohle 

není žádná konference. Už se rozhodni. Budeš jíst, nebo 
ne?“ 

Johan se rozhodl, že bude, a tak si vzal talíř a naložil si 
ho plný. Pak se posadil ke stolu a dal se do jídla. A bylo 
to tak dobré, že skoro zapomněl na všechno ostatní: na 
zraněnou nohu, útěk ze skládky i  na to, že je zavřený 
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v  jednom domě s mužem, který to zjevně nemá v hla-
vě v pořádku. S mužem, který, když se na něj Johan po 
chvíli cpaní zase podíval, držel v ruce lahvičku s prášky.

„Dáš si?“ zeptal se muž. 
„Co to je?“ 
„Kofeinové tablety. Nebo by sis dal raději kávu?“ 
„Ne, děkuji,“ řekl Johan zdvořile. „Já kávu nepiju.“ 
„To je dobře,“ řekl muž. „Protože já žádnou nemám. 

Vařit ji trvá moc dlouho. Tablety jsou lepší. Denně ušetří 
čtyřicet pět minut. Ale dáš si po jídle doutník?“ 

Johan zavrtěl hlavou. 
„Jsem ještě dítě,“ řekl. 
„To už jsi říkal dvakrát,“ řekl muž. „Potřetí už to není 

zapotřebí.“ 
„Děti nekouří.“ 
„Hm,“ řekl muž, „to bude asi pravda. Ale měly by! Pro-

spělo by to tabákovému průmyslu. A světové ekonomice. 
Co přijde dál? Zakážou i pivo?“ 

„Děti nesmí pít pivo.“ 
„Škoda. Svědčilo by jim to. Možná by pak nemusely 

hrát tolik násilnických počítačových her.“ 
„Já nehraju hry,“ řekl Johan. 
„Aha,“ řekl muž. „A proč ne? Nesmíš kvůli rodičům?“ 
„Žádné nemám.“ 
„Ty nemáš počítačové hry? To je neobvyklé. Jsi si jistý, 

že jsi dítě?“ 
„Myslel jsem rodiče, nemám rodiče.“ 
Muž si dal do úst několik kofeinových tablet a zapil je 

vlažnou vodou. 
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„To se máš,“ řekl. „Rodiče pořád jen překáží. Pořád by 
se chtěli bavit o počasí a nutí tě čistit si zuby a uklízet 
pokoj. Já jsem neuklízel od roku 1996. To je pravda, jako 
že se Arvid Augustus Indián Molvidsson jmenuji.“ 

„Vy se jmenujete Indián?“ zeptal se Johan. 
„Ne,“ řekl muž. „To jsem tam dodal jen proto, aby to 

znělo líp. Lidé mi většinou říkají Molvidsson.“ 
„Já se jmenuju Johan,“ řekl Johan. 
„Aha,“ řekl Molvidsson. „A proč mi to říkáš? To je jen 

sotva informace, ze které bych mohl mít nějaký užitek.“ 
Pak bylo zase chvíli ticho. Příliš dlouho na to, aby to 

nebylo trapné. 
„Bydlíte tady sám?“ zeptal se Johan nakonec, hlavně 

proto, aby působil jako zdvořilý chlapec. 
„No jistě,“ řekl Molvidsson. „A škoda, že jsem nemohl 

bydlet sám i jako dítě. Jako ty. To bych pak nemusel cho-
dit do školy a mohl bych si celé dny číst. Kam vlastně cho-
díš do školy?“ 

„Já do školy nechodím.“ 
„No ne, ty jsi mi ale šťastlivec,“ vykřikl Molvidsson. „Ne-

máš rodiče a nechodíš do školy. Ty by sis měl zkusit vsadit.“ 
„Ale já bych chtěl chodit do školy,“ řekl Johan. 
Molvidsson s sebou po této odpovědi trhl a pak na Jo-

hana zůstal zírat, jako by se od něj právě dozvěděl, že 
prasata umí létat. 

„Tohle,“ řekl pak, „je ta největší pitomost, jakou jsem 
kdy slyšel. Já jsem ve své době chodil do spousty škol, 
ale absolutně nijak mi to neprospělo. Ne, kdo chce být 
opravdu vzdělaný, musí si to nějak zařídit sám.“ 
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Teď už Johan vůbec netušil, jak by měl v  rozhovoru 
pokračovat, takže místo aby se pokoušel zdvořile kon-
verzovat, raději vstal a odnesl svůj talíř do dřezu. Ale asi 
přitom špatně našlápnul, protože ho najednou tak píchlo 
v patě, až vyjekl. 

„Ale ty jsi zraněný!“ vykřikl Molvidsson zděšeně. 
„Zapíchl se mi hřebík do nohy,“ řekl Johan. „Na sklád-

ce.“ 
„Na skládce,“ zopakoval po něm Molvidsson. „Tak to 

aby sis to ošetřil, než se ti do rány dostane infekce. Jinak 
ti to možná budou muset amputovat. Počkej, já se podí-
vám, jak se to dělá.“ 

Hubený muž přistoupil ke kuchyňské lince, otevřel 
šuplík a vyndal z něj knihu. Byla stará a ohmataná a sou-
dě podle obalu pojednávala o tom, co by měl znát každý 
námořník. 

„Celé to vypadá velmi jednoduše,“ řekl Molvidsson 
a rozevřel knihu. „Je jen potřeba vypít půl láhve tvrdého 
alkoholu a pak uříznout nohu v kotníku.“ 

„Co?“ řekl Johan zděšeně. 
„No ta amputace. Ale v první fázi by mohlo stačit ránu 

ošetřit.“ 
Molvidsson podal knihu Johanovi. 
„Tady je všechno, co bys měl vědět o infekcích,“ řekl. 

„Přečti si to.“ 
„Já to neumím,“ řekl Johan. 
„Nebuď směšný,“ řekl Molvidsson. „Infekce se nesmějí 

brát na lehkou váhu. Čti.“ 
„Ale já to neumím.“
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„Nesmysly,“ řekl Molvidsson naštvaně. „Všichni umí 
číst.“ 

„Ale já ne,“ opáčil Johan. „Já neumím číst.“ 
„Neumíš?“ řekl Molvidsson zaskočeně. „Jak může něk-

do neumět číst? To je, jako bys neuměl dýchat.“ 
Johan mlčel, ale začalo ho pálit v krku a do očí se mu 

draly slzy. Protože Johan si ze všeho nejvíc nerad připa-
dal hloupý. 

„Aha,“ vyhrkl najednou Molvidsson, „tak proto chceš 
chodit do školy, že?“ 

Johan přikývl. 
„No tak to potom chápu,“ řekl Molvidsson. „Člověk 

přece musí umět číst. Jinak se o svoje vzdělání nikdy ne-
postaráš. To věděl už Nostradamus a staří Řekové. A do-
konce i Norové s tou svojí ropou.“ 

Muž teď začal přecházet po kuchyni a mumlal si věci, 
kterým Johan nerozuměl, ani co by se za nehet vešlo. 
Uběhlo určitě aspoň pět minut, pak se Molvidsson zastavil 
uprostřed pohybu a vykouzlil křivý úsměv, který měl nej-
spíš působit přátelsky, ale ze všeho nejvíc vypadal divně. 

„Tak fajn,“ řekl. „Už vím, co uděláme.“ 
„Uděláme?“ zeptal se Johan překvapeně. 
„Jsi dítě, nebo papoušek?“ řekl Molvidsson. „Pořád po 

mně všechno neopakuj. Jestli opravdu nutně potřebuješ 
něco říkat, vymysli si to sám. No nic, jsi si opravdu jistý, 
že chceš chodit do školy?“ 

„Ano.“ 
„Hm, pak si mi ale nechoď stěžovat. Na všechny, co bu-

dou remcat, že jim nechutná jídlo – a na všechny, které 
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rodiče ze záhadných důvodů až do noci vozí z jednoho 
kroužku na druhý.“ 

„Jsem si jistý,“ řekl Johan. 
„Tak pojď se mnou,“ řekl Molvidsson. 
Vyšel z kuchyně a Johan šel za ním. Prošli dalšími dvě-

ma pokoji, kde byly knihy vyrovnány až po strop, a na-
konec dorazili do malé kanceláře, kde stál na stole počí-
tač obložený dalšími knihami. 

Molvidsson se posadil a začal něco ťukat do klávesnice. 
„Takže,“ mumlal. „Webová stránka obecního úřadu… 

školství… zápis nových žáků… to bychom měli… takže 
tě zapíšeme… Johan…“ 

Molvidsson se na chvíli odmlčel a podrbal se na hla-
vě.  

„… Molvidsson,“ pokračoval a naťukal Johanovo nové 
příjmení. 

„Molvidsson?“ zeptal se Johan. „Proč to tam píšete?“ 
„No, když nemáš rodiče, tak tě nenechají chodit do 

školy.“ 
„Hm…,“ pokračoval, „co má být tohle… rodné číslo… 

jo, tak to si vymyslíme… anebo… napíšeme tam, že žád-
né nemáš, protože… protože jsi až doteď bydlel na Nové 
Guineji.“ 

„Nové Guineji?“ 
„Hezké místo. I když je tam trochu moc krokodýlů,“ 

řekl Molvidsson a vyplnil nějaké další údaje. Pak si rych-
le pročetl, co napsal, a zmáčkl enter. 

„Tak jo,“ řekl. „A je to. A za týden se můžeš dostavit do 
školy na zápis.“ 



„Cože?“ řekl Johan. „Já budu chodit do školy?“ 
„Copak jsem to právě neřekl?“ zeptal se Molvidsson. 

„Copak ti všechno musím opakovat dvakrát? To je ještě 
horší, než když zadáváš do počítače nové heslo.“ 

„Chcete tím říct, že tady budu bydlet?“ 
„Zbláznil ses?“ vyhrkl Molvidsson. „Já žádné děti 

v domě nechci. Nadělají spoustu nepořádku. Bude stačit, 
když to budeme jen tvrdit. No ale… počkej… co to tady 
píšou?“ 

Přečetl si něco na monitoru.
„A  jejda,“ řekl pak, „zjevně je to tak, že zákonný zá-

stupce, ať už pravý, nebo falešný, se musí k zápisu dosta-
vit taky. To je nemilé. Abys věděl, bude to jen pro jednou. 
Já nemám zrovna dvakrát v lásce, když se musím vídat 
s cizími lidmi. I  s necizími. Jo, vlastně se nerad vídám 
s lidmi obecně.“ 

„Opravdu mi chcete říct, že budu moct chodit do ško-
ly?“ zeptal se Johan. 

„Ale už toho vážně nech,“ řekl Molvidsson. „Umyj si 
uši a příští úterý přesně v jedenáct se sejdeme před ško-
lou. A ne abys přišel pozdě. Tak, a teď už jdi. Mám straš-
nou spoustu práce. Totiž, pokud sis to nerozmyslel s tou 
amputací, samozřejmě.“ 

Johan zavrtěl hlavou. 
„Fajn, tak čau, kluku,“ řekl Molvidsson a strkal Johana 

ke dveřím. 
„Díky,“ řekl Johan. „Za snídani a za všechno.“ 
„No jo, nemel pořád,“ zahudroval Molvidsson, vystrčil 

Johana za dveře a rychle je za ním přibouchl. 
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KAPITOLA 4

sCHŮZKA S ŘEDITELKOU

Johan měl od chvíle, kdy odešel z Molvidssonova domu, 
špatnou náladu, a to nejen ze strachu, že si z něj ten hu-
bený člověk vystřelil. Protože co když to opravdu myslel 
vážně a Johan bude moct chodit do školy? To byla ještě dě-
sivější představa. Jak tam zapadne, mezi všechny normální 
děti? Určitě si o něm budou myslet, že je padlý na hlavu, 
když neumí číst ani psát. A co když někdo přijde na to, že 
je sirotek? To ho okamžitě pošlou do dětského domova. 

Ano, jak jistě chápete, Johan se obával spousty věcí. 
Takové spousty, že kdyby měl čas se nad tím pořádně 
zamyslet, nikdy by se neodvážil do školy byť jen vkročit. 
Proto až do konce týdne tvrdě pracoval, aby na přemýš-
lení neměl čas. Dostavěl svou rozhlednu, nařezal dale-
ko víc dřeva, než potřeboval, a  podnikl tři výpravy na 
skládku, odkud si donesl části člunu, který tam našel. 
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Když nadešlo úterý, Johan ještě pořád nevěděl, co má 
dělat. Pak ale posbíral odvahu a navzdory obavám se vy-
dal na dlouhou cestu do školy. 

Když tam přišel, bylo půl jedenácté. Byla asi přestáv-
ka, protože na školním dvoře bylo plno dětí. Běhaly sem 
a tam a honily se. Smály se a křičely. Hrály kuličky a sta-
věly si chýše. 

Vypadalo to zábavně a Johan se posadil na lavičku na 
kraji dvora a při čekání je sledoval. Čas plynul. Bylo za 
pět minut tři čtvrtě na jedenáct, potom za deset minut 
jedenáct a Molvidsson nikde. Možná, říkal si Johan, to 
byl jen hloupý dospělácký vtip. Dospělí se takhle občas 
chovají. Říkají divné věci, které nemyslí vážně, a pak se 
smějí, když dítě nepozná žert. A  čím víc o  tom Johan 
přemýšlel, tím jistěji dospíval k  názoru, že si z  něj ten 
divný člověk vystřelil. Ale právě ve chvíli, kdy už si vážně 
začal říkat, že půjde zase domů do lesa, za sebou zaslechl 
známý zvučný hlas. 

„No ne, drahý chlapče! Tak tady jsi.“ 
Byl to Molvidsson. Měl na sobě kožešinovou čepici 

a starý kabát s límcem, který byl nejspíš z liščí kůže. 
„Doufám, že jsi po sobě nezapomněl uklidit ze stolu,“ 

řekl nahlas a varovně pozvedl prst do vzduchu. „A vyčis-
til sis zuby? To se musí, když jsi dítě.“ 

„Dobrý den,“ řekl Johan a rozhlédl se, aby zjistil, kolik 
dětí ze dvora na ně civí. Zdálo se, že kupodivu jen pár. 

„A  taky bys měl mít čepici,“ pokračoval Molvidsson 
rozhodně. 

„Ale vždyť svítí sluníčko,“ opáčil Johan. 
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Molvidsson se k němu sklonil s šibalskou jiskrou v očích. 
„Já vím,“ zašeptal. „Já jen napodobuji rodiče, které jsem 

viděl. Neustále se chovají takhle. Otravují s úplnými zby-
tečnostmi, třeba jako že děti musí dojíst kaši a mají si vzít 
pláštěnku.“ 

„Pláštěnku? Ale vždyť neprší.“ 
„No právě,“ zašeptal Molvidsson. „A stejně s tím otra-

vují. Podle toho se pozná, že někdo je doopravdy rodič. 
Jsi připravený?“ 

Johan přikývl, ale doopravdy připravený nebyl. Ale vě-
děl, že jestli to neudělá teď, neudělá to nikdy. 

„Dobře,“ řekl Molvidsson. „Já jsem se připravoval celý 
týden. Přečetl jsem snad metr knih o dětech a naučil se 
nazpaměť hromadu naprosto protichůdných výchov-
ných rad.“ 

Poplácal Johana po hlavě. 
„Tak,“ řekl potom. „Teď je tvá potřeba lidského kontak-

tu uspokojena na dvacet čtyři hodin. To vše v souladu se 
starými výchovnými metodami. Kromě toho ode dneška 
musíš chodit spát přesně v devět hodin.“ 

„Co?“ vyhrkl Johan. „V devět?“ 
„V tomto bodě jsem pevný jako skála,“ řekl Molvids- 

son. „Zásadový. Neustoupím ani o krok.“ 
„Ale já jsem vždycky chodil spát, kdy se mi chtělo.“ 
„Tak jo, tak řekněme v deset,“ připustil Molvidsson. 
„Proč zrovna v deset?“ 
„Ale, mně je to jedno. Buď si vzhůru celou noc, jestli 

chceš. Ale pak nesváděj na mě, až budeš ráno tak una-
vený, že nebudeš schopný ani kousat a  chudák strýček 
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Molvidsson ti bude muset hýbat čelistmi nahoru a do- 
lů, dokud nerozkoušeš jídlo natolik, aby se dalo polk- 
nout.“ 

„Promiňte, ale… o čem to mluvíte?“ 
„Hyperprotektivita,“ řekl Molvidsson. „Mezi rodiči je 

to teď velmi populární. Sedřou se, aby pro děti udělali 
úplně všechno, a děti jsou pak rozmazlené a v životě se 
nenaučí zodpovědnosti.“ 

„To zní divně.“ 
„Děti jsou divné,“ řekl Molvidsson. „A  ujišťuji tě, že 

jsem se toho o vás už naučil dost. Jako třeba že máte rádi 
křupky.“ 

„My máme rádi křupky?“ 
„No jistě.“ 
„Mimochodem,“ řekl Johan a podíval se na hodiny na 

školní budově. „Kdy se máme sejít s ředitelkou?“ 
„Přesně v jedenáct.“ 
„Tak to abychom šli, ne? Vždyť už je jedenáct a pět mi-

nut.“ 
„Samozřejmě že půjdeme. Právě jsem o tom rozhodl. 

Autoritativním, leč otcovsky vřelým způsobem. Násle-
duj mě, drahý chlapče.“ 

•  •  •

Kancelář ředitelky byla v  přízemí, takže sešli po scho-
dech dolů a zaklepali. Dveře jim otevřela postarší dáma 
s dlouhými šedými vlasy. Byla drobná, měla šedou blůzu 
a kalhoty a Johanovi připomínala lesní myšku. 
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„Milostivá,“ řekl Molvidsson a uklonil se tak hluboko, 
že mu málem sletěla čepice. „Odpusťte, že přicházíme 
pozdě. Ale chlapec musel cestou házet kameny po ja-
kýchsi nebohých zvířátkách. Znáte děti.“ 

Ředitelka chvíli nechápala celou situaci a nevěděla, kdo 
to za ní přišel. Ale pak si to dala dohromady a pustila je 
do kanceláře. 

„Dobrý den,“ řekla a podala Johanovi ruku. „Ty jsi ur-
čitě Johan. Já se jmenuji Mona.“ 

„Já…,“ začal Johan, ale Molvidsson ho okamžitě pře-
rušil. 

„Mluv nahlas, hochu,“ řekl. „Anebo potichu. Anebo… 
hm, já vlastně nevím… prostě něco řekni.“ 

Sklonil se k Johanovi. 
„Já jsem z toho úplně zmatený,“ zašeptal. „Za to můžou 

ty knížky o  výchově dětí. Všechny ty rady si naprosto 
odporují. Nechápu, jak to rodiče můžou vydržet.“ 

Molvidsson se napřímil a obrátil se k ředitelce. Pak se 
znovu uklonil a usmál se tak zeširoka, až to vypadalo, že 
si roztrhne obličej. 

„Velevážená paní ředitelko,“ řekl. „Chlapec je ve výbor-
ném stavu. Atomů má spoustu. Dětské choroby žádné. 
A nekouří a nepije. Až na mléko. Šest litrů denně. Vše 
v souladu s doporučením Potravinářské komory.“ 

Ředitelka se na Molvidssona podívala pohledem, který 
by se dal nejlépe popsat jako nejistý, a pak se znovu oto-
čila k Johanovi. 

„Takže ty chceš začít chodit k nám na školu,“ řekla. „To 
je bezva.“ 
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Johan přikývl. 
„Já si to myslím také,“ vmísil se do rozhovoru Molvids- 

son. „Zrovna dneska jsem to říkal Johanovi, když jsme 
v našem společném domě právě pojídali výživnou snída-
ni s obsahem veškerých nezbytných složek každodenní 
stravy. My spolu totiž bydlíme.“ 

„Ano… a?“ zeptala se ředitelka. 
„V jednom domě,“ vysvětlil Molvidsson a mrkl na Jo-

hana. 
„To je celkem běžné, nemyslíte?“ zeptala se ředitelka. 
„Ve Švédsku ano,“ odpověděl Molvidsson. „Ale na 

Nové Guineji žijí děti a rodiče odděleně. V tomto bodě 
se má západní svět ještě mnoho co učit.“ 

Chvíli bylo ticho, ředitelka vzala do ruky složku s do-
kumenty a začala v ní listovat. 

„Líbilo se ti na Nové Guineji?“ zeptala se. 
„Ano,“ řekl Johan. 
„Měli tam školu?“ 
„V  podstatě ano,“ odpověděl Movidsson. „Ale znáte 

kluky. Zrovna když se chystali něco se naučit, rozhodli 
se, že půjdou raději lovit krokodýly nebo šplhat na sop-
ku. I to jsou samozřejmě důležité dovednosti. Ale i když 
je chlapcovo vzdělání poněkud zanedbané, má dobrou 
hlavu a v jiných věcech vyniká. Umí například výtečně 
získávat jed z ropuchy a stáhnout prase divoké.“ 

„Stáhnout prase divoké?“ 
„Ano, děti je loví cestou domů ze školy. A pak je stáh-

nou z kůže a pochutnají si. Samozřejmě je to poněkud 
nemilé. Protože pak nechtějí večeřet. No ano, děti jsou 
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na celém světě stejné. Pořád by něco zobaly. Když ne 
křupky, tak divočáky.“ 

Ředitelka znovu zalistovala papíry a pak se obrátila na 
Johana. 

„Víš co,“ řekla. „Myslím, že tě radši dáme do třetí tří-
dy namísto čtvrté, a když všechno doženeš, budeš moct 
přestoupit. A ze začátku ti s domácími úkoly může po-
máhat tatínek.“ 

„Kdo?“ zeptal se Molvidsson. 
Ředitelka se na něj přísně podívala. 
„Jste sice velmi zábavný člověk,“ řekla, „a já mám pro 

vaše žertíky pochopení, ale teď bychom měli na chvíli 
zachovat vážnost. Vždyť jde přece o to nejdražší, co na 
světě máte.“ 

„O mé knihy?“ vyhrkl Molvidsson vyděšeně. 
„O vašeho syna, vy vtipálku,“ řekla ředitelka. 
„No jistě,“ řekl Movidsson a rozzářil se. „Samozřejmě 

budu tomu svému drobečkovi pomáhat.“ 
A pak Johana štípl do tváře, jako to viděl na obrázcích 

ve starých knížkách. A pak ho pro jistotu ještě jednou 
poplácal po hlavě. To nemůže škodit, i když je to podru-
hé za pár hodin. 

„Já zařídím všechny detaily,“ řekla ředitelka. „To nebu-
de problém.“ 

Usmála se na Johana. 
„Tak u nás vítej,“ řekla. „Hned po víkendu můžeš začít 

chodit do třídy 3. E. Neboj, nebudeš si připadat osaměle. 
Postaráme se, abys měl kamaráda, který ti to tady ukáže 
a trochu ti pomůže v začátku.“ 
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