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Předmluva
Moji milí,
možná už jsou mezi vámi čtenáři, kteří vědí, že
Aurélie, její bráška Lojzíček, já a můj magický autobus
máme za sebou spoustu dobrodružství, která najdete
na stránkách knihy Magický autobus. A jestli naše
dobrodružství neznáte, určitě si je přečtěte! Knížka,
kterou jste právě otevřeli, není jen vyprávěním o tom,
co všechno se nám na našich cestách přihodilo, ale
funguje také jako jízdenka do Říše snů! Tak prosím,
nastupovat – Václavův magický autobus opět vyráží…
Václav Kopta

Knihovna
Relinka s Lojzíčkem seděli v knihovně a listovali si
novými knížkami, které právě vyšly.
Oba sourozenci sem chodí moc rádi. A chodí sem
často. Lojzíček, čerstvý prvňák, si tady v nádherných
knížkách přelouskává své první věty. Relinka je o něco
starší a vybírá si tady knížky, které si přečte v klidu
doma.
Relinka i Lojzíček milují vůni knih, která se line
každou knihovnou a každičkým knihkupectvím.
Relinka vždycky přemýšlela, kolik příběhů se v těch
knihách ukrývá. Kolik postav v nich tichounce žije
a prožívá svá fantastická dobrodružství.
Reli i její bráška Lojzíček už moc dobře vědí, že
kromě našeho světa existuje i Říše snů. Říše, do které
se dá tak snadno dostat.
Ale pozor! Do Říše snů doputuje jen málo lidí.
Přitom do ní může vstoupit každý. Úplně každý! A kdy?
Přece teď hned!
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Má to ale háček. Jen málokdo ví, jak se do Říše snů
dostat. Mnoho dětí netuší, že je potřeba věřit. A netuší
to ani jejich rodiče. Stačí si však jen vzpomenout!
Co bylo dřív tak běžné, se však pomalu vytratilo.
Dřív rodiče ukazovali dětem, jak se do Říše snů dostat
a jak je důležité na ni nikdy nezapomenout.
Čas ale pomalu mění náš svět. Naštěstí stále víc dětí
i dospělých začíná do Říše snů znovu cestovat. Znovu
se mezi námi objevují šťastní lidé! A je jich čím dál víc.
Musíte se jen pozorně dívat.
Jedním z prvních, kdo si na Říši snů vzpomněl
a uvěřil v ni, je i Relinčin a Lojzíčkův nový kamarád.
Vůbec nevadí, že už je dávno dospělý. Je to známý
herec. Díky Říši snů si začal plnit tolik svých přání!
A protože ve svých snech nikdy nemyslí jen na sebe,
ale chce rozdávat radost ostatním, znají ho všechny
děti i jejich rodiče. Jmenuje se Václav Kopta!
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