čte ní
pro
prv ňáč
ky

Malá Ema je pro úplně všechny děti.
Autorský honorář je proto věnovaný
Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK,
který dětem pomáhá. Koupě každé knihy
je tedy milým příspěvkem na dobrou věc.

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být
reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího
písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.
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Ema a Kulička
K šestým narozeninám dostala Emička
od maminky a tatínka ten nejlepší dárek pod
sluncem. Chlupaté překvapení mělo dlouhatánské
hebké uši a růžový čumáček.
Hned jím začalo zvědavě
čenichat. Ema tenkrát
skoro plakala
štěstím. Králíček!
Dostala králíčka!
Z roztomilého
chlupatého
uzlíčku se ale
vyklubal pěkně
divoký ušák…
Venku svítilo
sluníčko a pofukoval
jarní větřík. Emička se
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před obědem opatrně vydala s králíčkem, kterého
pokřtila Kulička, na zahradu. Nejprve mu chtěla
ukázat jen strom. Pak ho ale nechala pacičkou
sáhnout i po lístku. Kulička nadšeně stříhal
ušima a nasával čumáčkem všechny nové pachy.
A tak ho dobrosrdečná holčička nakonec nechala
proběhnout i po travičce.
Králíček byl sice ochočený, volnost se mu
ale zalíbila. Všude to vonělo čerstvou trávou
a malý chlupáč nevěděl, kam skočit dřív.
Než se Emička nadála, milý Kulička odhopkal
pod plotem rovnou k sousedům. Hop, hop, hop.
Přeskákal vedlejší zahradu jako nic a už okusoval
salát. Jéje, vyděsila se holčička. Sousedčina
opečovávaná zahrádka! Musí králíka okamžitě
chytit!
Ema odstrčila staré plaňky a prolezla plotem.
Přeběhla trávník i cestičku a bez váhání skočila
za malým nenasytou do záhonu. Sousedka ale
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měla zeleninový záhonek pořádně zalitý, a tak
se děvčátko zabořilo do hlíny až po kotníky.
Nové červené tenisky zůstaly hluboko mezi řádky
mrkve a salátů.
Ema na to ale nijak nedbala a bez váhání
pokračovala v pronásledování. Přikrčila se, aby ji
malý uprchlík neviděl. Čekala na svou příležitost.
Kulička si jí vůbec nevšímal a pochutnával si
na kedlubnách. Vtom Ema vyrazila a šipkou
po něm skočila.
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Malý králíček byl ale i tentokrát rychlejší.
Zakoulel očima, střihl ouškem a hbitě uskočil.
Emička dopadla nosem do bahna. Kulička
mezitím vesele odhopkal na schody sousedovic
domu a s plným bříškem se tam uvelebil.
Skoro se zdálo, že čeká, až ho Emička přijde
podrbat za ušima.
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Králičí pohroma
Náhle sousedka otevřela dveře. Rozhlédla se
a vytřeštila oči. Emička se zrovna celá zabahněná
hrabala ze záhonu. „Pozór!“ Překvapené paní
Strakáčkové se otřelo o nohy něco chlupatého.
Vypískla strachy a uskočila. Umolousaný králíček
prosvištěl kolem jejích kotníků rovnou do domu!
Sousedka nezaváhala a mrštně vyrazila za ním.
Milý Kulička zamířil nejprve do obýváku.
Zablácené pacičky proběhly po kobercích,
mokrý kožíšek se otřel o křesla. Když tu Kulička
nenašel nic ke hlodání, odhopkal do kuchyně.
Tam nadšeně začenichal. Vůně dřeva! Ostrými
řezáky se pustil do jídelního stolu.
„Jedeš, ty potvoro!“ vykřikla paní sousedka.
Ještě pořád nevěřila vlastním očím. Chňapla
smeták a jako rytíř s kordem se vrhla po ušatém
stvoření. Kulička před ní ale včas uskočil za skříň.
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