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Kapitola 1
Úžasný objev

Katka kroužila po svém pokojíčku, až
jí dlouhé světlé vlasy vlály ve vzduchu.
Právě předváděla svým dvěma nejlepším
kamarádkám nový baletní tanec, který se
tento týden naučila.
Eva a Alex seděly na Katčině posteli,
a když Katka zakončila představení
pukrletem, nadšeně jí zatleskaly. Eviny
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smaragdově zelené oči se vrátily ke skicáku,
kde měla rozpracovaný obrázek králíčka, jak
si pochutnává na banánu.
Alex nakoukla Evě přes rameno. Králík
byl jako živý – vypadal, jako by měl každou
chvíli vyskočit z papíru. „Kreslíš vážně
fantasticky,“ pochválila ji. „Kéž bych to taky

tak uměla! Akorát… králíci nejedí banány,
víš o tom?“
„Vážně? Jejda.“ Eva se obrátila na Katku,
která byla momentálně hlavou dolů, protože
dělala stojku opřená o dveře pokojíčku.
„Můžu si půjčit gumu?“
Katka vrátila dlouhé nohy zpátky na zem.

„Jestli ji najdu…“ Zarazila se v půli věty
a položila ucho na dveře. „To je Adam,“
naznačila potichu pusou.
Dívky strnuly a zaposlouchaly se. BUCH,
BUCH, BUCH, ozvalo se ode dveří.
„Kéž by si uměl hrát sám!“ posteskla
si Katka. Její mladší bráška je neustále
pronásledoval.
Alex se kousla do rtu. „Neměly bychom
ho pustit dovnitř?“
Katka zasténala. „Když tady nejste,
hraju si s ním pořád. Pamatujete, co nám
provedl minule? Zpřetrhal nám korálkové
náhrdelníky, co pro nás Eva vyrobila!“
„Tak co budeme dělat?“ Eva si upravila
motýlkovou sponku v hnědém mikádu.
„K nám jít nemůžeme – nikdo není doma.“
Alex se podívala do země. „U nás taky ne.
Promiňte.“
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Tři kamarádky bydlely v poklidném
městečku na venkově. Jejich rodiny spolu
sousedily. Napravo od Katčina domu
porostlého břečťanem stál přízemní domek
z červených cihel, kde bydlela Alex. Nalevo
stála zase Evina zchátralá stará chaloupka
s doškovou střechou. Eva a Alex chodívaly
po škole často ke Katce, protože jejich
rodiče byli déle v práci. Dívky spolu
kamarádily, kam až jim paměť sahala.
„No, popravdě se mi nechce trčet celý den
tady,“ dala si Katka ruce v bok.
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Alex přitiskla ucho ke dveřím. „Počkat –
myslím, že Adam je pryč.“
Eva se soustředěně zamračila. „Řekla bych,
že slyším z obýváku televizi.“
„Máš pravdu!“ zvolala Katka a celá se
rozzářila. „Navrhuji nenápadně vyklidit
pole…“ Tiše otevřela dveře a vyšla po
špičkách na chodbu. Zezdola slyšela hlasitý
smích z kresleného filmu.
Trojice kamarádek se tiše dokradla ke
schodišti. Katka ukázala na prostřední
schod: „Na ten pozor,“ naznačila tiše pusou,
„vrže.“
Potichoučku sešly dolů, ale poslední Eva
někde uprostřed schodiště zakopla a sjela
po zadku až do přízemí. Připlácla si dlaň
na pusu, aby nevydala ani hlásek, a Alex
s Katkou se zase snažily potlačit záchvat
smíchu. Pak trojice po špičkách proběhla
chodbou, minula kuchyni s Katčiným
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tatínkem sedícím u počítače, a už byly
venku na zahradě. Trávník byl zalitý žlutým
odpoledním sluncem a dívky cítily pod
bosýma nohama teplá, pružná stébla trávy.
„Vlezeme si do houpací sítě?“ Eva se
rozběhla mezi třešně, kam Katčina maminka
uvázala houpací síť. Zastavilo ji však rázné
zatahání za tričko. Katka vrtěla hlavou
a ukazovala na okno obýváku. Síť visela
přímo před ním! „Promiň,“ zašeptala Eva.
„A co je to tamhle?“ otočila Alex své
velké hnědé oči k něčemu, co leželo až na
opačném konci zahrady.
„To je starý kaštan, který se už strašně
dávno zlomil,“ vysvětlila Katka. „Mamka
pořád říká, že bychom se ho měli zbavit, ale
zatím to nikdo neudělal.“
To už Eva poskakovala k padlému kmeni.
„To je přímo dokonalé místo – tady nás
Adam vůbec neuvidí.“
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