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VIKINGOVÉ
Záhada

ROhaTÝCh PŘILEB

ko u z e l n ý  a t la s  Pu t o vá n í  Ča s e m



Jmenuju se Bára.

Je mi dvanáct, teď půjdu do šesté třídy a jako každé dítě 
se pořád rozčiluju s rodiči. Opravdu by mě zajímalo, proč do-
spěláci myslí jen na sebe a jsou přesvědčení, že pro jejich 
dítě je dobré zrovna to, co oni si myslí, že je dobré. Někdy si 
připadám jako šachová figurka. Šoupnou mě tam, kde mě chtějí 

mít, a ještě čekají, že z toho budu nadšená. Nemůžu se dočkat, až vy-
rostu a přestanou si se mnou dělat, co chtějí. 

Tak třeba: jsem jedináček. Nikdy mě nebavilo být jedináčkem. 
A když jsem se naše pokoušela přemluvit, aby mi pořídili sourozence, 
snažili se mi namluvit, že takhle je to pro mě lepší. Kdyby nás bylo 
víc, nemohla bych prý chodit na francouzštinu a gymnastiku a na 
piáno a nemohli bychom na dovolenou do Řecka, protože bychom na to 
neměli peníze. A v dětském pokojíčku bychom si skákali po hlavě. Vůbec 
je nenapadlo, že bych klidně oželela francouzštinu nebo gymnastiku 
nebo piáno. Kdybych měla ségru, mohly bychom chodit třeba jen na 
gymnastiku, ale spolu. Nebo že bych byla radši celé léto se sé-
grou na chalupě u babi jizerské a lítala po lese, než se s nimi sama 
škvařila na pláži v Řecku. A že bych si se ségrou s radostí skákala po 
hlavě, v pokojíčku i jinde. Pravda je, že pro ně je pohodlnější mít jen 
jedno dítě. Slyšela jsem, jak se o tom maminka baví s tetou Mirkou, 
která má dva kluky, moje bratrance. A teta jí říkala, ať si uvědomí, že 
sice teď oni mají na starosti jen jedno dítě, ale že to dítě, tedy mě, 
taky odsoudili k tomu, že ono bude mít jednou na krku dva nemohoucí 
staříky. Maminka pak s tetou nějakou dobu nemluvila. Ale mně připadá, 
že teta má pravdu. Jak já mám jednou zvládnout sama se postarat o ně 
oba, když pro ně dva je teď náročné starat se o mě jednu? Není to fér.

A druhá věc: naši nás přestěhovali. Donedávna jsme bydleli 
v paneláku v Praze na Jižním Městě. Podle mě nám tam nic nechybělo. 
Ale naši přišli s tím, že byt je malý, že je v Praze hrozné 
životní prostředí a vůbec, a koupili dům se zahradou kousek 
od Prahy. Mamince je to jedno, ona pracuje jako překla-
datelka, takže většinu práce vyřizuje přes maily, tatínkovi 
taky, protože to má do práce autem skoro stejně rychle, jako když 
dřív jezdil metrem a tramvají. Ale odskákala jsem to já, protože 
odsud nemůžu dojíždět do staré školy. Takže jsem přišla o všechny 
kamarády a kamarádky, se kterými jsem pět let chodila do třídy. O Te-
rezku, mou nejlepší kamarádku, se kterou jsme vždycky seděly v jedné 
lavici, o Mikuláška, kterému jsem dávala opisovat úkoly z matiky, Kat-
ku, Dášu... Ale hlavně že jsem na čistém vzduchu, že? Další dospělácké 
sobectví. Přestože je ten dům opravdu veliký a je porostlý zeleni, 
o kterých si dospěláci myslí, že je to břečťan nebo psí víno, ale ze-
leni se jen tak tváří, a když je nikdo nevidí, pobíhají po omítce a šustí. 
A můj pokojíček je stejně velký jako náš starý obývák.

Je ale jedna věc, kvůli které jsem ochotná našim to přestě-
hování odpustit a která by se nikdy nestala, kdybychom zůstali ve 
starém bytě.

Vlastně dvě věci.
S domem jsme koupili kočku Barču. Je černá s bílým bříškem, 

náprsenkou a tlapkami a chová se jako pravá dáma. Dělá si, co chce, 
ale dělá to, jak tatínek říká, s noblesou. Kočky jsou všechny tajemné 
a Barča dvojnásob, a to je super. Ko- nečně mám jiné 



zvíře než želvu Píďu, protože v paneláku mi naši nic chlupatého dovolit 
nechtěli, ani myš nebo křečka, natožpak potkan, a To je ta první prima 
věc.

Ta druhá je, že jsem na půdě ve staré truhle našla kouzelný 
atlas. Na první pohled vypadá jako starý školní dějepisný atlas, ale 
hodně starý, protože je vázaný v kůži a ta kůže je už dost ohmataná. 
Na první straně je napsáno:

Atlaff
Hjstorjcky

od 
.................

..
.............

sestaweny

Od koho sestavený, to nejde přečíst, protože je tam kaňka. Na dal-
ších stránkách jsou mapy. Většinou jsou to mapy Evropy, ale našla 
jsem tam i mapy jiných světadílů. Nejsou barevné jako v normálních 
atlasech, ale zažloutlé a nakreslené vybledlým hnědým inkoustem. 
Tam, kde je les, je místo zelené barvy spousta malých stromečků. 
Města nejsou vyznačená kolečkem, ale opravdu je tam namalované 
malé městečko, většinou s hradbami a s bránou, nebo jenom hrad 
nebo vesnička. Tam, kde mají být hory, jsou nakreslené různě velké 
kopečky a v mořích plavou velryby a různé nestvůry a plují po nich 
koráby s plachtami. Někde je prázdná plocha a na ní je napsáno HIC 
SUNT LEONES. Zjistila jsem, že to znamená ZDE JSOU LVI a psalo se to 
do map na místa, která ještě nebyla prozkoumaná a nikdo nevěděl, co 
tam je. Taková už dneska asi nejsou, a to je škoda.

Když sáhnu na mapu, přenese mě atlas do minulosti.
Opravdu.
Už se mi to stalo několikrát.
A mám důkazy, protože když v minulosti něco dostanu, vrátí se 

to se mnou k nám na půdu. Tyhle suvenýry si schovávám do krabice pod 
postelí - už tam mám náhrdelník od Karla IV. a vyřezávaný drahokam 
a sandály z Pompejí a další věci.

Snažila jsem se vyzkoumat, jak atlas funguje. Na něco už jsem 
přišla. Čím déle nechám ruku na mapě, tím déle jsem v minulosti. Do 
minulosti se dostanu vždycky oblečená tak jako lidé, kteří tam žijí, 
ale jakmile se vrátím na půdu, mám na sobě zase svoje šaty. A v mi-
nulosti také vždycky umím mluvit jazykem, který se tam používá.

Zatím jsem ještě nepřišla na to, jak si vybrat, kam do minulosti 
se dostat. Snad na to časem přijdu, protože mám jeden závazek, který 
bych ráda splnila. Při svojí první cestě do minulosti jsem se setka-
la s řeckým hrdinou Achilleem. Strašně se hádal s jiným bojovníkem. 
Když jsem se vrátila, všechno jsem si o něm zjistila a dozvěděla 
jsem se, že se kvůli té hádce urazil a trucoval a odmítal dál bojovat 
ve válce a že pak šel jeho přítel Patroklos do boje v jeho zbroji, 
ale protože nebyl tak dobrý válečník jako Achilleus, nepřátelé ho 
zabili. Rozhodla jsem se, že se tam vrátím a budu Achillea varovat, že 
když bude tvrdohlavý jako mezek, ztratí nejlepšího kamaráda. Ale 
zatím jsem se tam znovu netrefila.

Taky mám podezření, že kočka Barča má s atlasem 
něco společného. Jenom nevím, co...
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 „tak nasedat, mladá dámo!“ pobídl tatínek Báru.
Báravklouzladoautaazapnulasipás.Maminkaprávěvycházela

zbrankyabrankapříšernězavrzala.Jakobyzívala.Ííííííýýýýýíííííí. 
Bára se jí po ránu nedivila.

„Luboši,tystoještěnenamazal,“spíšoznámilanežsezeptala
maminkaapřirazilabrankutrochuprudčeji,nežmusela.

„Kdyjsemtoasiměludělat?“zamračilsetatínek.
„Třebadneskaráno,“navrhlamaminkaazamklabranku.„Místo

čtenínovin.“
„Pane bože,“ řekl tatínek. „Nemůžu mít klidné ráno ani

ovíkendu?“
„A ten internet,“ připomnělamaminka, kdyžnastupovala do

auta.„Jakto,žeještěvúterýfungoval,avčeraužne?“
 „na ten se podívám odpoledne,“ slíbil tatínek.
„Já tonutněpotřebuju,“ upozornilamaminka. „Dopondělka

musímposlatnakladatelitenpřeklad.Dneskahosnaddodělám,
kdyžsevrátímebrzo.“

„Odpoledne to dám dohromady,“ zopakoval tatínek důrazně
a nastartoval.

To je zajímavé, pomyslela si Bára při pohleduna jejich nový
důmzokénkaauta.Tedynenový,onbylstarý,alenověkoupený.
Bydlímtuskorotýden,avidělajsemhozvenkujenjednou,když
jsmepřijeliodbabijizerské.Protožeceloudobupršelo,odpovědě-
lasi,aprotožejsembylapořádzalezlánapůděneboněkdevminu-
lostinebojsemsipsaladeník.Aledneskaneprší,dneskajekrásně,
takovýsluníčkovýprázdninovýden.Škodažeužprázdninykončí.
ABáramělaponáladě.Jesobota.Užjenjedenapůldneprázdnin
avpondělíjdedonovéškoly,kdevůbecnikohonezná.
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Zchmurnýchúvahjivytrhlmaminčinhlas.
„Baruško?“
„No,“řeklaBára,jakožeslyší.
„Užsisvymyslela,cobudešchtítknarozeninám?“
A jo,hnedseBářespravilanálada.Dneskanejedou jenomna

obvyklýsobotnívelkýnákup,aletakykoupitBářinnarozeninový
dárek.PoprvévživotěmělaBáradovolenovybratsidárekúplně
sama. 

„Jáchciknížky,“odpovědělaavezpětnémzrcátkuzahlédla,jak
tatínekpřekvapeně,alepotěšeněpřekvapeně,mrklnamaminku.

„Dobře,“ řekl, „tak vypustíme Krakena do knihkupectví
adámesisnímsrazažupokladny.“

Kraken byla Bára. Kdysi totiž dávali v televizi nějaký starý
film,kterýseodehrávalvestarověkémŘeckuabyli tami řečtí
bohovéaMedúza,kterádokázalapohledemproměnitlidivká-
men.Atakytambylaobrovskámořskánestvůra,kterámělase-
žratprinceznuAndromedu,ataseprávějmenovalaKraken.Báře
se obluda líbila, zvlášť scéna, kdy bůhmoře Poseidon zavelel:
Vypusťte Krakena!azpodmořskéjeskyněsezačalsoukatneko-
nečnýhadovitýtrup.Statínkemsiještědlouhopotomhrálina
koupaliština „vypouštěníKrakena“, cožznamenalo, že seBára
snažilavevodětatínkachytitapotopit,aleobvykletodopadlo
tak,žechytilapotopiltatínekji.

„Akolikknížeksimůžukoupit?“vyzvídalaBára.
„No,kolik,“zamyslelsetatínek.
„Spíšza kolik,“ poznamenala maminka.
„Jábychtoudělaltak,žesivyberešknížky,přinesešnámuká-

zat,cosisvybrala,apodletohosedomluvíme.Comyslíš,Jani?“
obrátil se na maminku.

„Pročne,“řeklamaminka.
 „super,“ zaradovala se Bára.
Zachvílizastavilinaparkovištiunákupníhocentra.Bylo

naokrajiPrahy,takžetokněmuměliznovéhodomuvlast-
ně skoro stejně daleko jako z Jižního Města, kde bydleli
předtím.
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Bára se ještěnerozhodla, jestlimávelkánákupní centra ráda
nebone.Něconanichbylofajn.Bylotuvšechnopohromadě,dal
setuobstaratcelýnákup,alenadruhoustranutymaléobchůd-
ky,kamchodilynakupovatsbabijizerskou,mělytakovouzvláštní
atmosféru.

Třebakdyžšlydořeznictví,taknešlydořeznictví,alestavovaly 
se u paní Samkové, protožepaníSamkovábyla řeznice, apaní
Samková je zdravila od pultu hned, jak vešly do dveří, a říkala:
Ževászasevidím,paníDorazilová,vždyť jste tubylanaposledy
minuléúterý,už jsemsi říkala, jestli sevámněconestalo, takže
jakovždyckyhovězínapolévkuavinnouklobásku,viďte,acopro
slečnu,nebudetedělatkarbanátky,dětitomajírády,mámčerstvě
umletémaso,podívejte,jakjekrásněčervené,tovíte,jádotoho
tuk nemelu jako v supermárketech,comyslíte,žejetenhambur-
ger (paní Samková to opravdu vyslovovala hamburger), vždyť
tobysečlověkbálinadrobitslepicím,abysemutímneudávily.
Ababijizerskáobvyklevzalapůlkilatohokrásnéhomletého,které
Báře vůbec nepřipadalo krásné, protože vypadalo jako hromada
chcíplých žížalek, jak zmlecího strojku lezky takové tymasové
nudličky,alebabi jizerská jednakumělaopravduvýbornékarba-
nátkyajednakbylopotřeba,abymělapaníSamkováobrat a ne-
muselazavřítkrám.

Avsamoobsluze,protoževJizerkáchnemělisupermarket,ale
samoobsluhu,tamzasemělaBáraodmaličkadovolenomlítkávu
akávoutotuvonělo,hnedjakseotevřelydveře.Protoževsamoob-
sluzeseprodávalanejenomumletákávavesklenicíchainstantní
káva, ale také káva zrnková v sáčcích a babi jizerská si vždycky
kupovaladvasáčky,jedendozásobyajedennaumletíhned.Ana
toumletíhnedbylvsamoobsluzeelektrickýmlýnek.Tosenejdřív
rozstřihlpytlík,natoBářepůjčovalanůžkypanípokladní,pakse
nahorudotrychtýřenasypalazrnka,prázdnýpytlíksepřicvaknul
takovýmpéremkekovové trubičce, zekterébudepadatumletá
káva,azmáčknulseknoflík.Zavrčelotoazachviličkubylsáček
plnýhorkého,voňavéhoprášku.Bárahosundalaapanípokladní
hosecvaklasešívačkou,abysejimkávanerozsypalavtašce.Proto



10

samoobsluha voněla kávou. To žádný supermarket nevoní.A tu
zrnkovoukávudozásoby,tupotomBárababičcemlelanachalupě
ručnímmlýnkem.

„Pročseříkásupermarketanesamoobsluha?“zeptalase,když
vystoupilizauta.

„Supermarketjevětší,“řekltatínek.
„Ahypermarket?“
„Tenjeještěvětší.“
„Já simyslím, že tennázevněkdovymyslel jenproto, aby to

zněloúžasněji,“pokrčilaramenymaminka.„Vždyťtoznamenáto
samé.“

„Jakto?Jájsemmyslela,žesuperjevelkýahypervětší.“
„Ne,“zavrtělahlavoumaminka.„Superznamenálatinskynad

a hyperjetakénad,aleřecky.“
Maminkatěmhlevěcemrozuměla,protožebylapřekladatelka.
„Takžeobojíjenadmarket?“užaslaBára.
Tatíneksezachechtal.
„Kdyby se to mělo přeložit celé,“ řekla maminka, „tak je to

vlastněnadtrh.Marketjeanglickytrh.“
TeďserozřehtalaiBára.
„Nadtrh!Myjdemenanákupdonadtrhu!Notojehustý!“
„Vidíš, Luboši, a přesně takhle reagovali lidi, když viděli nad

samoobsluhoupoprvé nadpis samoobsluha.Nebomísto fusekle
ponožka,“poučilamaminkatatínka.

Báraudivenězmlkla.
„Ponožka?Cojimpřipadalodivnéhonaponožce?Copaksepo-

nožkámdřívneříkaloponožka?“
„Ne,zejménanevdobách,kdyponožkyneexistovaly.Tosejim

neříkalonijak,“uťaljazykovědnourozpravutatínek.„Švihámedo
nadtrhu,maminkapotřebujebýtbrzodomaaKrakensimusívy-
bratčtivo.“

„Luboši, tatvoječeština jetakypomalužalovatelnápodlezá-
konaohanobenínároda,“vzdychlamaminka,aleneodporovala.

„Tak,“řekltatínek,kdyžbyliuvnitř,aukázalnalavičkuuumě-
lépalmyauměléhojezírka.„Tady jesraz,kdybychomvnadtrhu
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zabloudili,jinaksesejdemeupokladnyvknihkupectví.Jani,tyse
vydejzakořistídopotravin,jásepůjduzeptatnatenmodemkpo-
čítači a cestou vypustímKrakenamezi knihy.Velitelský čas je,“
tatínekkouklnahodinky,„devětpatnáct.SrazsKrakenembude
vdesetnulanula.Všichnistíhají?“

„JakmalejJarda,“vzdychlamaminka.„Ano,veliteli,“řeklapak
nahlas,„stíháme.“

„Rozchod, jednotko!“ zavelel tatínek, což znamenalo, žema-
minka jde vpravo a oni dva vlevo. 

„Tak,vdesettady,“vstrčilBárutatínekdoobrovskéhoknih-
kupectví a zmizel v davu. Bára opatrně vstoupila mezi regály
jakodosoutěskyplnéčíhajícíchobrůaskřetů.Nežebyvživotě
vknihkupectvínebyla,alenikdytusamanehledalažádnoukni-
hu,atakbylatrochubezradná.Zeptatsestyděla,protoženerada
oslovovalacizílidi.Chvílijentakbloumalameziregályazoufala
sinadtouzáplavouknih,zekterých,atosibylajistá,sinebude
umětvybrat.

„Copakhledáš,holčičko?“ozvalosezaní.Prodavačka.Dívalase
naBárudostpodezíravě,protožesamotnýchdětísejíobvyklepo
obchoděmocnepotloukalo.

„Potřebuju hodně velkouencyklopediiominulosti,“řeklapro-
vinileBára,protožeprodavačkasenanidívala,jakobyněcopro-
vedlanebosektomuaspoňchystala.

„Dětskou?“
„Velkou.Conejvětší.“
„Takžespíšprodospělé?“
 „no.“
„Takpojďsemnou.“
ProdavačkaBáruvedlacikcakmeziregály.Bárasibylajistá,že

cestuzpátkykpokladněužnikdynenajdeajednou,ažtubudou
uklízet,najdouněkdevrohujejívysušenoumrtvolku.

„Podívejsetady,“ukázalapaníprodavačkaBářenajedenregál
aodešla.Bárakouklanaregálanahodinky.Devětdvacetpět.No,
zapůlhodinytosnadzvládnu,vzdychlasiazačalaprohlížetknihy.
Tynejtlustší.
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Samozřejmějilákalosáhnoutpoknizesespoustoubarevných
obrázků,nejlépepřesceloustránku.Jenžejakužsenějakoudobu
kvůlisvýmvýpravámdominulostihrabalavkniháchpobabidej-
vické,zjistila,žečímvícobrázkůvknizeje,tímméněsetohozní
dozví.Že,ačjetoknevíře,nejlepšíknížkynazjišťováníjsouty,ve
kterýchobrázkyskoronejsou.Bezobrázkovéencyklopedietusice
neměli,alezačtyřiminutydesetdrželaBáravnáručíobrovskou
knihu, ve které sice nechyběly ani obrázky, nákresy nebomapy,
alehlavněvníbylohodně,hodněpovídání.Zkusilasivnínajít
některévěci,pokterýchužponávratuzminulostipátrala,abyla
spokojená. 

Kdyždorazilakpokladně,tatíneksmaminkouužnaničekali.
„Tohle?!“nepředstíralúžastatínek.„Encyklopediidějin?“
Bárahorlivěkývala.
„Naco?“zeptalasemaminka.„Vždyťtěvlastivědalonimocne-

bavila,atobylysamédějiny.Mělascodělat,abytiznípaníučitel-
ka nedala dvojku.“

Báraužmělapřipraveno,coodpoví.Samozřejměnemohlaro-
dičůmprozraditpravýdůvod,pročencyklopediipotřebuje.Atak
muselavymysletválečnou lest. 

„Noprávě,“řekla.„Avšestétříděbudememítdějepisajázněj
dvojkumítnechci,takpotřebujuencyklopedii.“

„Anestačilabytitatatínkova?“
„Jáchcivlastní.“
„No, koneckonců,domluvili jsme se, že simůžeš vybrat, co

chceš, tak dostaneš encyklopedii,“ pokrčil rameny tatínek. Vzal
knihudorukyapodívalsenacenovku.Trochumuztuhlyrysy.

„Alestojídvanáctstovek!Všimlasistoho?“
Bárasezarazila.Ne,nacenovkunekoukala.Páni,tojealedrahá

kniha...
„Tojeknarozeninámmocvelkýdárek,Barborko,“řeklatrochu

rozpačitěmaminka.JenžeBárabylarozhodnutáoknihubojovat.
„Alejetotakypomůckadoškoly!“
 „I tak.“
Báravytáhlaposlednítrumf.
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„Atakybychměladostatněcojakonáplastnabolístkuzato,že
jsteměpřestěhovalidonovéškoly!“

Torodičeočividnězarazilo.
„Nikohotamnebuduznátaonisevšichnikamarádíodprvní

třídy,“přisadilasiazačalatrochukrčitpusuabradu, jakobyse
jíchtělobrečet.Popravděřečenoktomuneměladaleko,kdyžsi
představila, jaknani budounoví spolužácipokřikovatPražák –
rejžákakdoví,coještě.

 „tak jo,“ kapitulovaltatínekašelknihuzaplatit.
Maminkasetvářilatrochupopuzeně,protožejíasipřipadalo,

žetatínekkapitulovalmocsnadno.
„Kdyžchcedítěknihu,majíhorodičepodporovat,“řekltatí-

nek,kdyžsevrátil.„Tak,jedesedomů,mámmocpráce,musím
naolejovat tu branku a zprovoznit internet.“

Jotak,došloBáře,usmiřovací tanečky.Jinakovšemprotibrz-
kému odjezdu domů vůbec nic neměla, protože už se nemohla
dočkat, až novou encyklopedii vyzkouší po návratu ze své další
výpravy.

Domapomohlamamincevybalitnákup,cožjivždyckybavilo,
protožesipřipadalajakopřitříděníválečnékořisti.

„Atysešity?“ztuhlanajednoumaminkajakosolnýsloup.„My
jsmeúplnězapomnělikoupittysešity!“

„Nojo,“píplaBáraačekala,žejímaminkavyhubuje,jakto,žena
tonemyslela.Protožesiužvčeramělaudělatseznamtoho,cobude
potřebovatdoškoly,jenžeBárasezatoulaladodobyRudolfaII.aně-
jak se k tomu nedostala...

„Dneskaužsetamvracetnebudeme,“vzdychlamaminka.„Buď
zítra,nebovpondělí, vpondělínebudeteve školenicdělat, tak
taky nebudeš nic potřebovat.Ale stejně nechápu, proč si na to
nemyslíš.Vždyťjetotvůjzájem,abysmělapomůckyvpořádku.
Pamatujsi,žejedůležitéudělatdobrýprvnídojem.Kdyžsitěuči-
teléhnednazačátkuzapamatujíjakolempla,těžkojepakbudeš
přesvědčovat,žejetojinak.“
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TyhletymravokárnéproslovyBáranesnášela.Aletakéužvědě-
la,ženemásmyslsehádat,protožetímsemaminkadostanedo
rážeaBárabuďslíznepohlavek,cožjeaspoňrychleodbyté,nebo,
vhoršímpřípadě,budemusetvyslechnoutještědelšípřednášku.
Ataksizačalaprohlížetšpičkybačkor,protožetovždyckyvypada-
lo,jakokdyžsestydínebojejíněcolíto,aproslovyvětšinoubrzy
skončily.

„Prosímtě,běžuž,“vzdychlamaminka.„Obědbudeasizadvě
hodiny.Koupilajsempizzu.“

Bárapopadladonáručíobrovskou,stáleještěvpapířezobcho-
duzabalenouknihuavytratilasedosvéhopokojíčku.Oknemsem
zaznívalovrzání,jaktatínekzkoušel,jestlibrankudobřenamazal.
Položilaknihunastůl,skoronábožnějivybalilaapohladilajipo
deskách.Nebyly úplně lesklé, alematné, skoro hebké na dotek,
abylananichfotografiezlatéTutanchamonovymasky.Vechvíli,
kdychtělaencyklopediiotevřít,seozvalyzadveřmijejíhopokojíč-
kudivnézvuky.

Zbystřila.
Bylotoškrábánípodobnétomu,jakévyluzovalaželvaPíďa,když

lezla,alejednaktoPíďabýtnemohla,protožesekrmilavohrádce,
ajednakbylotohleškrábánívelmirytmické.Šrr – šrr – šrr – šrr 
– šrr. 

StlukoucímsrdcemapošpičkáchseBárapřiplížilakedveřím.
Zelenitourčitěnejsou,protožezelenineškrábou,alešustíašumí,
anavícpobíhajíjenompofasáděanepochodbě,akdykolivsena
něčlověkkoukne,předstírají,žejsoubřečťanapsívíno.Tibydo
domunešli.Žebytobylahlavičkazezábradlí?Tone,nicjsemjí
neprovedla,akdyžjsemšlaposchodechnahoru,nepodrazilami
nohy,uvažovalaBára.

Paksezadveřmiozvalo:
„Mňa!“
Barča!otevřelaBárasúlevoudveře.
NachodběskutečněsedělaBarča.Kdyžzjistila,žedrápánínadveře

přineslokýženývýsledek,rychlesezvedlaapopoběhlakedveřímna
půdu.Stouplasipředně,upřeněsedívalanaklikuarozčileněmňoukala.
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„Barčinko,čičičiči!“zavolalananiBára.
Barčaseponíotočila.
„Mňa!“řeklavelmidůrazně.
„Tychcešnapůdu?“dovtípilaseBára.„Pojďradšikemně!“láka-

laji,aleBarčaseodedveříaninehnula.Báraknídošla,Barčaza-
čalaradostněpobíhatkolemdveřívnaději,žejíjeBáraotevře,ale
Bárajimístotohovzaladonáručeachtělasijiodnéstdopokoje.

Barčasejísezlostným:„I-i!“vyrvalaznáručeaznovuseposta-
vilapřededveře.Báruažpřekvapilo,jakousíludrobnákočičkamá.

„NoBarčo,“řeklapohoršeně.„Jaksetochováš?“
Barčasepokusilatlapkouvbílépunčošcedosáhnoutnakliku

udveří,alemarně.
„Mňa-a!!“poručilaBáře.
„Takdobře,“ zmáčklaBáraklikuapootevřeladveře.Barča se

rychleprotáhladovnitř,alekdyžzjistila,žezaníBáranejde,zůsta-
lastátnatřetímschodu,otočilaseařekla:

„Mňa!Ňrrrr-ňa?“
„Ty chceš pohladit?“ zeptala se Bára a vztáhla

kníruku.Barčalaškovněuskočilaavyběhla
poschodech.Nadnimisezastavila.

„Ňrrr?“zavrkalanaBáru.
„Já si s tebou mám hrát?“ za-

smála seBára a popošla ke kočce.
Ta zase o několik kroků uskočila
atakhlezasebouvedlaBáruažna
druhý konec půdy. Tady hupla na
židliapočkala,ažkníBáradojde.
Když se ji Bára pokusila pohladit,
neutekla,naopak–nastavilahlavič-
kunadrbánízaušima,slastněpři-
vřelaočiazačalavrnět.

Kdyžužjsemtady,mohlabych
zase otevřít atlas, napadlo Báru.
Stejně jsem chtěla vyzkoušet tu
encyklopedii...

+
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Sáhla do truhly, kde svoje tajemství ukrývala pod hromadou
staréhošatstva,apoložilaatlasnazaprášenoupodlahu.Barčaoka-
mžitěseskočilazžidleazačalaseBářeotíratoruce.

Bárajednourukouhladilakočkuadruhoulistovalavatlase.
Kteroumapuzkusit?dumala,protožepořádještěnepřišlana

to,jaksivybrat,kamdominulostisedostat.
„Poraď,Barčo,“vybídlavlegracikočku.
„Ňaurrr,“řeklaBarča,cožmohloznamenatporaď si sama nebo 

samozřejmě, nějakou ti vyberu.Báraobrátilaještědvěstrany,ale
neobjevilanic,podlečehobypoznala,kamkterámapavede.Barču
zřejmě listování v atlase zaujalo, a protože kočkymají ve zvyku
pomáhattím,žesilehnounato,čímsečlověkzrovnazabývá,ho-
tovilase,žeatlaszalehne.

„Tonesmíš,Barčo!“polekalaseBárapřipředstavě,žebyatlas
dominulostiodneslchudinkukočičku.Snažilase jiodstrčit,ale
samasepřitomopřelaostránkuvatlase.

Krucikráter,stačilasipomyslet,nežsejízatmělopředočima.
Pakucítilazhoupnutí,jakokdyžzastavívýtah.
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Kapitola 2

Bárasechtělarozhlédnout,kdesetoocitla,jenžekolembylatma.
Notojepěkné,pomyslelasi.Nevím,kdejsem,nevím,kdyjsem,
aještěkevšemujenoc.Podlešplouchánívodypoznala,žejeuřeky
neboujezera.Umořeurčitěne,tohučíúplnějinak,tosiBárapa-
matovalazloňskédovolenézChalkidiki.Mořetakyzvláštněvoní,
tosenedásplést.Kroměšplouchánívodytubylohluboké,skoro
strašidelnéticho.Bárasetmymocnebála,tedynevícnežostatní
děti.Kdyžbylavetřetítříděnatáboře,mělinočníbojovku,museli
sbaterkamipodvojicíchprojítlesnícestouodtáboranahlavnísil-
nici.Vlesejepřitomstrašilivedoucí.JenžeBárajednakvěděla,že
jsoutovedoucí,ajednaktucestudobřeznala,protožekdykolivšli
navýlet,muselijítksilniciponí.TadytoaleBáraneznalaanebyla
tuani jejínejlepšíkamarádkaTerezka, sekterouby sedrželyza
ruce.Takžesichtěnechtěmuselapřiznat,žestrachmá.

Naštěstí se ve tmě začala rozkoukávat.Měsíc sice nesvítil, ale
nebebyloplnéhvězd.Vypadaloto,jakobyněkdošpendlíkemhustě
propíchal černou látku nataženou před reflektorem.Tak překrás-
něhvězdnaténebevidělaBáranaposledy,kdyžbylavdoběcísaře
RudolfavPraze.Protožetamnebylsvětelný smog.Toznalazpřed-
náškyvplanetáriu,kdebyliještěsestarouškolou.Jedenpánjimtam
vysvětloval,ževeměstějevidětjenmálohvězd,protožejejichzáře
úplnězanikávesvětlepouličníchlamp.Cožjetensvětelnýsmog.
Takženejlepšíjepozorovathvězdytam,kamseještěnedostalacivili-
zaceasníelektřina.CožsedorenesančníPrahynedostalaasemtaké
ne,takžetuoblohavypadala,jakobynačernémsametuzářilytisíce
diamantů.Aprotitomutřpytivémunebisetyčilačernočernásilueta
hradu.AspoňBářetohradpřipomínalo,ovšemurčitěneKarlštejn
neboKostneboKřivoklát.Tenhlehradbyljiný.Jednaknestálna
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žádnémvysokanánskémkopciajednakbylcelýtakovýnízkýado-
široka.Žádnémohutnévěže, jenomhradbaavnízasazenýchpár
strážníchvěží a zahradboubyly vidět střechynějakýchobytných
budov.Takovýhradnaplacato,připadaloBáře.Anisenestačilaroz-
myslet,jestlisekněmumávydatnebone,kdyžzaslechlakroky.Bez
váhánísepřikrčilazanejbližšíkeř.Krokysezastavilynedalekoodní.

„Olafe!“zavolalpolohlasemmuž,kterýprávěpřišel.„Olafe!“
„Tojsity,Ásláku?“ozvalsestejnětišedruhýmužskýhlas.
„Já.“
„Neviděltěnikdo?“
„Buďbezobav.Nikdoonásneví.“
„Dobře.Jakýtedymášplán?“
Bářeserozbušilosrdce.Kdoseasimůžetajněscházetvnoci

podhradbamiakoutnějaképlány?Ztohonicpoctivéhonekouká!
Zapraskalyvětvičky,jaksiÁsláksedalnazemkOlafovi.
„Plánmám jednoduchý, a když se podaří, neprodělá na tom

anijedenznás.PozítřívyplouváSigurdThorvaldssonsThorkelem
PrchlivýmdoMikligardu.“

„To vím.Koupili si dohromady loď aThorkelmě jako svého
příbuznéhovzaldoposádkymeziprvními,“řeklOlaf.

„A já chci, abysmi takéobstaralmístona lodi.Thorkel ti to
neodmítne.“

„Odmítne,ví,žejsteseSigurdemvepři.“
„Neříkejmu,prokohotomístochceš,dokudtihoneslíbí.Pak

užbudemusetslovododržet.“
„Dobrá,Ásláku.Acodál?Coztohobudešmít,kdyžsedosta-

nešdoposádky?“
„Pakvyčkáme,nežsedostanemenaDněpr.Dokudsebudemu-

set veslovat proti prouduLovatě a přetahovat loďmezi řekami,
budekaždýpárrukoudobrý.AlepotompoštvemeThorkelaproti
Sigurdovi.ThorkelnenosípřízviskoPrchlivýnadarmo.Nebudeto
těžké.AvsoubojiSigurdpadne.“

„Jaksitímmůžešbýttakjistý?“zapochybovalOlaf.
„ThorkeljemladšíavyššínežSigurdazatímvyhrálkaždýsou-

boj,dokteréhosepustil,“uchechtlseÁslák.
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„Dejmetomu,žetovyjde.Copotom?“
„Thorkelovi jako společníkovi připadne Sigurdova polovina

lodi i nákladu.“
„Pořádztohonekoukánicpronás!“nezdáloseOlafovi.
„Koukáztohopronásceláloďisnákladem.JsipřeceThorkelův

příbuzný!“
„Vzdálený.“
„AlevšichnibližšípříbuzníjsouažvHedeby.“
 „no to ano.“
„TakžepokudbynějakounešťastnounáhodouThorkelcestou

doMikligarduzahynul,jehomajetekpřipadnetobě.“
„Zdáse.Acoztohobudešmítty?“
„Sigurdovusmrtajehopodíl,“zachechtalseÁslák.
„Takžejestlitosprávněchápu,“shrnulcelouvěcOlaf,„naším

plánemjepřimětThorkela,abyvsoubojizabilSigurda,apakne-
nápadněnastražitThorkelovusmrt.Apotomserozdělitrovným
dílem.“

„Přesnětak.“
„JaksechcešzbavitThorkela?“
„Toještěnevím.Alemámespoustučasutovymyslet,protože

Thorkela můžeme odstranit až před Mikligardem nebo přímo
vněm.“

„Mášnebezpečnéplány,Ásláku,alelíbísemito!“zachechtalse
tišeazleOlaf.

„Plácnemesi?“
„Mášmojeslovo.Dejmipeníze,abychtimohluThorkelakou-

pitmístonalodi,aztraťse.Uvidímeseažpozítřívpřístavu.“
Bárazaslechlazacinkánípořádněnaditéhomíškuspenězi,kte-

rýprávězměnilmajitele,avzápětíkroky, jakÁslákodcházel.Bez
hnutí setrvávala vúkrytu,protože ještěmusel odejítOlaf.Kdyby
zjistil,žeceloudobuposlouchala,určitěbytosnínedopadlodobře.
Báramělapocit,žetoOlafovitrvácelouvěčnost,protoženaobzo-
rusezačínalošírat.AleOlafsizřejměchtělbýtopravdujist,žeho
sÁslákemnikdoneuvidí.Teprvekdyžsezačalorozednívat,sebralse
ionaodešel.


