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Co se doposud 
odehrálo

V městečku Samarado se dějí moc divné věci. 
Kalův drak Mondrago vynesl z hradu starosty 
Wickenburga knihu. Jde o velmi pozoruhod-
nou knihu, která se jmenuje Rídel a umí mluvit. 
Rídel pověděl Kalovi, Maje, Kasimu a Arkovi, 
že musejí jít do Mlžného lesa, protože jakýsi 
zahalený kat v něm kácí mluvící stromy.

Když čtyři přátelé vstoupili do Mlžného 
lesa, zjistili, že téměř všechny stromy opravdu 
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zmizely. Také se seznámili s dubem Dubiňá-
kem, starým stromem, který je pověřil úko-
lem: musejí najít šest semínek, které pak zasadí 
v lese v noci během úplňku. Tak zachrání mlu-
vící stromy.

Díky nápovědám, kterými jim pomáhá 
Rídel, našli první semínko v sekvoji, nejvyš-
ším stromě Samarada, který roste na vrcholku 
nebezpečného Vlčího kopce. Mondrago byl 
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málem velmi vážně zraněn, když ho napadla 
smečka vzteklých vlků.

Druhé semínko bylo v labyrintu baobabu, 
v síti podzemních tunelů, jimiž proudí voda, kte-
rou strom zadržuje pro zavlažování úrody. Uvnitř 
labyrintu napadli Kala, Maju a Arka zuřivé krysy. 
Přátelé se museli také postavit tváří v tvář Mur-
dovi, starostovu synovi a svému největšímu 
nepříteli. Naštěstí se jim nakonec podařilo dostat 
se ven živí a zdraví a dokončit svůj úkol.

Když se vydali hledat třetí semínko, Kale 
zjistil, že darebák Murda spolu s bratrancem 
Doupákem unesli Mondraga. Aby ho získal 
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zpět, musel se Arko vyzbrojit a postavit ďábel-
skému Doupákovi v souboji. Souboj byl drsný, 

ale Arko nakonec zvítě-
zil. Jakmile byli ze souboje 
venku, vydali se do Kurie-
lovy chýše, v níž zlomyslní 
bratranci schovali Mon-
draga. Blízko tohoto místa, 
v Rudém jezeře, objevili 
další semínko na  bany-
ánu, na  stromě chráně-
ném stovkami hladových 
piraní. Maja se musela 
vyzbrojit notnou dávkou 
odvahy, aby nastoupila 
do improvizované loďky 
a semínko získala.

Následujícího dne Kale 
obdržel podivnou zprávu 
od  Kuriela, bylinkáře, 
který byl zavřen v kobkách 
starostova hradu. Kale 
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se převlékl za dívku a vypravil se za ním, ale 
Murda a jeho otec ho chytili a zavřeli do kobky, 
kde už byl uvězněn ubohý a zesláblý stařec. 
Kuriel předá Kalovi mapu, kterou Kale pošle 
po svém holubovi přátelům. Poté Kale v kobce 





nachází poklop, kterým uteče, a dostává se až 
do zimovištních jeskyní. Potkává se se svými 
kamarády a podaří se jim získat nejen čtvrté 
semínko, ale také kupu tajuplných mluvících 
knih. Když už si myslí, že vše dopadlo dobře, 
objeví se kat se svým drakem. Naštěstí Mon-
drago kýchne do kupy suché trávy, a způsobí 
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tak požár, který pomůže dětem uniknout mezi 
plameny, aniž by je kat zahlédl.

Podaří se obyvatelům Samarada uhasit požár, 
dříve než se rozšíří až do Wickenburgova hradu?

Odkud se tu vzaly mluvící knihy?
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Kde asi bude páté semínko?
A jakým výzvám se naši přátelé budou muset 

postavit tentokrát?
Odhal odpovědi na tyto otázky a mnohem 

více v dalším Mondragově dobrodružství.
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KAPITOLA PRVNÍ  

Tajemství 
mluvících knih

Zvuk kornet troubících na poplach se nesl 
Samaradem. Desítky draků záchranářů plach-
tily po nebi obtěžkány cisternami s vodou, aby 
uhasily požár v zimovišti.
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Kalovi a jeho kamarádům se podařilo vyváz-
nout živi a zdrávi z plamenů a utéct ďábelskému 
katovi i jeho nebezpečnému drakovi. Vydali se 
ke hradu rodiny Karmonů, aby uschovali mlu-
vící knihy, které našli v jeskyních. Kale spat-
řil své rodiče i sestru, jak letí na svých dracích 
směrem k požáru, a věděl, že hrad tak bude 
perfektní skrýší.

Mondrago táhl mondravozítko naložené kni-
hami, zatímco jeho kamarádi letěli nad ním. 
Kale se ohlédl a v dálce spatřil oblak černého 
kouře, který se táhl až k nebi. Přemýšlel, zda 
se oheň rozšířil až k Wickenburgovu hradu. 
Koneckonců chodba, kterou objevil v kobkách, 
spojovala hrad se zimovištními jeskyněmi. 
Je snad léčitel Kuriel v nebezpečí? A Murda 
a Wickenburg? Rozšířily se snad plameny až 
ke starostově pevnosti? Kalovi se Murda pranic 
nelíbil, byl to zlý a podlý kluk, ale ani tak mu 
nepřál, aby se mu stalo něco špatného.

Když konečně dorazili na Kalův hrad, čtyři 
přátelé zavřeli draky ve stájích a naplnili jim 
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napajedla, aby uhasili žízeň. Jejich věrná zví-
řata byla po dlouhé cestě vyčerpaná. Kale 
uvolnil mondravozítko a poplácal Mondraga 
po hřbetě. Byl na něj hrdý. Bylo jasné, že jeho 
drak způsobil požár, ale díky této malé nehodě 
jim znovu zachránil život. Drak se usalašil 
na zemi a nechal svého pána, aby mu poškrá-
bal bříško. Kale se usmíval.

„Zůstaň teď tady se Šípem, Čikem a Mlhou 
a chovej se slušně,“ nakázal Kale. I když se mu 
pranic nelíbilo vzdálit se od Mondraga, dou-
fal, že ve společnosti zbylých draků se mu nic 
zlého nestane.

Arko a Kale dotlačili mondravozítko plné 
knih až k hradní bráně.

„Kale, mohl bys mi půjčit oblečení?“ zeptal 
se Kasi. Vyrazil ven brzy po ránu, hned jak 
k němu přilétl kamarádův poštovní holub, 
a od té doby se mu ještě nepodařilo vrátit se 
na svůj hrad. Celičký den byl v pyžamu!

„Jasně, samozřejmě,“ přitakal Kale. Zašel 
do svého pokoje a vrátil se s kalhotami a košilí. 
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Kasi si je oblékl. Protože stále 
ještě moc nepovyrostl, oble-
čení mu bylo velké.

„Fajn, každopádně lepší 
než chodit v pyžamu!“ pro-
hodil a vyhrnul si kalhoty.

Čtyři kamarádi začali 
skládat knihy a  nosit je 
do  knihovny Kalova otce. 
Bylo v ní tolik knih, že něko-
lika kusů navíc si nikdo nevšimne. Nakupili je 
uprostřed velkého sálu obklopeného po všech 
stranách dřevěnými policemi. Když knihy 
objevili, mluvily bez přestání, nyní ale neřekly 
ani slovíčko. Zůstávaly zavřené, v naprostém 
tichu.

Jakmile se podařilo nanosit všechny knihy 
do knihovny, Kale, Kasi, Maja a Arko se posa-
dili na zem a prohlíželi si je. Byly to knihy tlusté 
i tenké, s deskami červenými, zelenými, mod-
rými i žlutými. Některé byly velmi staré a jejich 
stránky byly zažloutlé, jiné však vypadaly, že 
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byly vytištěné nedávno. Všechny měly podobný 
titul: Tajemství hub, Tajemství počasí, Tajná řeč 
zvířat, Tajné chodby… 

„Všimli jste si?“ zeptal se Kale. „Všechny 
knihy jsou o tajemství.“
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Kale uchopil jednu tlustou knihu v zele-
ných deskách s obrázkem jakési červené houby 
na přední straně obálky. Otevřel ji a na zažlout-
lých stranách objevil ilustrace podivných hub, 
které nikdy předtím nespatřil. Kniha se v jeho 
rukách zachvěla, odkašlala si a spustila…

La Ganoderma lucidum o reishi 
je houba nesmrtelnosti, která 
ochraňuje proti všemu zlému. 
Nachází se v kmenech starých 
švestek. Má mnoho léčebných 
účinků. Dodává sílu, zajišťuje 
dlouhý život a podporuje chuť 
k jídlu...

„Poslouchejte, tohle vypadá na parádní 
houbu, mohli bychom se ji vypravit hledat 
namísto semínek,“ navrhl Arko.

„ARKO!“ vykřikli Kale, Kasi a Maja zároveň.
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„Dobře, dobře, klídek,“ ohradil se Arko. „To 
byl jen takový nápad…“

Maja zalistovala další knihou. Stálo v ní, jak 
mezi sebou komunikují zvířata, a triky, jak 
porozumět jejich řeči. Kniha, kterou otevřel 
Kasi, pojednávala o meteorologických jevech 
a o tom, jak změnit počasí.

„Informace v  těchto knihách jsou velmi 
cenné,“ zamyslela se Maja.

Kalovi přeběhl mráz po zádech, když uslyšel, 
co řekla jeho kamarádka. Maja měla pravdu. 
Knihy obsahovaly mnohá tajemství, díky nimž 
určitá osoba mohla získat moc a zároveň měnit 
a ovládat přírodu.

„Odkud se jenom vzaly?“ zeptal se Kale sám 
sebe nahlas.

„Proč se nezeptáš Rídela?“ navrhl Kasi.
„Skvělý nápad!“
Kale uchopil již známou knihu. Písmena 

na deskách silně zářila a Kale cítil rytmický tep. 
Otevřel ji a uprostřed strany se objevil děsivý 
obraz: paže jakéhosi muže v tunice, který právě 



kácel strom s velmi světlým kmenem a hnědými 
zářezy. Kmen vypadal, jako kdyby se přímo sví-
jel bolestí. Kale poznal toho muže okamžitě. 
Byl to kat, tentýž kat, kterého spatřili v zimo-
vištních jeskyních, se svým ďábelským dra-
kem. Obrázek se rozplynul a během vteřiny se 
objevil jiný, se stejnou 
postavou, nyní obrá-
cenou, jak si čte knihu 
v   b í l ých  deskách 
s hnědými skvrnami.
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Rídel si odkašlal a smutným hlasem pronesl:

Ze stromu dřevo získáte.
Ze dřeva papír máte.
Z papíru knihy vyrobíte,
které právě čtete.

Kale zavřel knihu. Už se nemohl dívat 
na něco tak hrozného. Čtyři kamarádi oně-
měli. Rídelova zpráva byla hrůzostrašná. Nyní 
všechno začalo dávat smysl.

„Kat mění mluvící stromy na mluvící knihy,“ 
řekl Kale.

„A tak získá veškerá tajemství stromů,“ dopl-
nila Maja s obavou v hlase.

„A co teď uděláme?“ zeptal se Arko.
„Ze všeho nejdřív schováme všechny tyhle 

knihy, aby je nikdo nenašel,“ odpověděl Kale. 
„Potom se vydáme pro páté semínko. Musíme 
zachránit Mlžný les! Musíme najít ta semínka, 
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která nám chybí, před úplňkem a už nám zbý-
vají jen dva dny.“

„Možná že nám Rídel poradí, kde je hledat,“ 
navrhl Kasi.

Kale se znovu vrátil k Rídelovi. Obrázek kata 
zmizel a nyní – uprostřed stránky – spatřili 
obrázek popraskaného kmene, plného pokrou-
cených suků.
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