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Coře Cochraneové,
s velikou láskou xxx

Kapitola 1

Zpátky v Čarovném lese

„Já bych se tak moc chtěla zase vrátit do
Čarovného lesa!“ Eva se s rozzářenýma
očima zahleděla na své nejlepší kamarádky
Katku a Alex. Právě se vracely domů
z krámku ve vesnici, kde byly koupit
rodičům noviny na víkend.
„To já taky,“ přitakala jí tichým hlasem
Alex. Byla ze všech tří dívek nejmenší
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a nejtišší. „Jenže Bobby nám zatím neposlal
peříčko. A bez něj se tam vrátit nemůžeme.“
Před týdnem prožily Katka, Alex a Eva
úžasné dobrodružství. Ve vykotlaném kmeni
starého stromu na Katčině zahradě našly
bílé ptačí pírko. Vlezly do kmene a k jejich
překvapení se s nimi náhle roztočil. Když se
zase zastavil, brněly je nohy a v prstech cítily
mravenčení. Pak otevřely oči a zjistily, že se
proměnily v sovy!
A nejen to. Namísto u Katky na zahradě
se ocitly vysoko ve větvích vzrostlého stromu
v překrásném Čarovném lese. Seznámily se
tam s jezevcem Bobbym a mnoha dalšími
lesními zvířátky a pomohly jim zachránit
magický Měsíční kaštan.
Katka zavrtěla hlavou a dlouhé světlé vlasy
jí zavlály kolem ramen. „Dívala jsem se do
kmene každý den! Před školou i po škole!
A dneska ráno taky. Ale pírko nikde.“
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Eva se na chodníku prudce zastavila.
„A proč bychom se nemohly zkusit vrátit
i bez něj? Totiž, já bych se vážně moc,
moc chtěla zase proměnit v sovu.“ Podívala
se nahoru na nebe, zvedla ruce nad hlavu
s hnědým mikádem a představila si, jak se
vznáší nad vrcholky stromů a křídla jí čechrá
vítr…
Katka se zatočila na místě. Najednou byla
plná naděje. „Vy myslíte, že by to šlo?“
Alex popadla nejlepší kamarádky za ruce.
„Ne, to přece nemůžeme! Bobby slíbil, že až
nás bude potřebovat, nechá nám ve stromě
peříčko. Bez něj se vrátit nemůžeme.“
„Asi máš pravdu,“ hlesla Katka a sklopila
modré oči k zemi. Kamarádky se vydaly
domů.
„Ale můžeme se jít ke stromu ještě
jednou podívat, co kdyby?“ prohodila Eva,
když došly ke Katčinu domku porostlému
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břečťanem. Zamávala novinami: „Jen je
hodím domů a pak se sejdeme u vás na
zahradě, Katko.“
Odběhla k vedlejší chaloupce s doškovou
střechou, kde bydlela, a Alex také zamířila
domů, k přízemnímu domku z červených
cihel na druhé straně Katčina domu.
„Domluveno.“ Alex si poskočila a drdol
z kudrnatých černých vlasů se jí zhoupl.
„Uvidíme se za pět minut!“
Ani ne za dvě minuty – protože na nějaké
čekání neměly ani pomyšlení – se Alex a Eva
přiřítily ke Katce na zahradu. Už z dálky
viděly, jak vystrkuje hlavu z dutého kmene
padlého kaštanu, a přitom se usmívá.
Rychle se za ní rozeběhly po vyšlapané
cestičce.
„Tak co, je tam to peříčko? Je tam, viď!“
oddechovala prudce Eva.
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Katka se zazubila, vytasila veliké lesklé
bílé pírko a mrkla. „Jak jste to poznaly?“
„Protože se křeníš na celou zahradu!“ Alex
strčila hlavu do dutého kmene. Byla trochu
nadšená a trochu nervózní z toho, co je dnes
v Čarovném lese čeká za dobrodružství.
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„Počkat.“ Evě rázem zmizel úsměv z tváře.
„Já mám jít dopoledne s maminkou na
nějakou výstavu.“
Katka se chytila za hlavu. „A já mám
v poledne taneční zkoušky! Ach jo, to není
fér!“
Zato Alex se nepřestávala usmívat. „Copak
jste zapomněly? Když jsme v Čarovném lese,
tady doma vůbec neutíká čas!“
Katka si poskočila. Svíravý pocit zklamání
v břiše nahradila vlna radostného vzrušení.
„No jasně!“ Doběhla k dutině v kmeni. „Tak
na co čekáme? Jdeme!“
Tři dívky se jedna po druhé nasoukaly
do prostorné dutiny. Stejně jako poprvé
Evu ohromilo, že uvnitř vypadal větší než
zvenku. Dokonce i Katka, která byla ze tří
kamarádek nejvyšší, se tu mohla pohodlně
usadit, aniž by se blonďatou hlavou dotýkala
stropu.
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