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Náv‰tûva Zverimexu a Aniãka
má uÏ první pﬁání

Aniãka opravdu ani netu‰ila,
kolik mÛÏe b˘t ve Zverimexu v‰elijak˘ch tvoreãkÛ. Nejroztomilej‰í byli asi králíãci s dlouh˘ma svisl˘ma u‰ima.
A pak jeden zelenoãerven˘ papou‰ek. Jak Aniãku s Katkou uvidûl, hned se zaãal nakrucovat a pokyvovat hlaviãkou, aby je pﬁivábil. KdyÏ pﬁi‰ly ke kleci, sám se pﬁedstavil: „Já jsem Lórinka, já jsem Lórinka... Moc mû tû‰í,
moc mû tû‰í...“
„A nás taky a nás taky...“ odpovídaly mu holãiãky
a musely se smát.
Úplnû jinak to ov‰em vypadalo u hadÛ. Tady se opatrnû a se zatajen˘m dechem obû pﬁiblíÏily tûsnû ke sklenûné stûnû terária a pozorovaly kmitání hadova jaz˘ãku.
„Pﬁedstav si, kdyby to sklo najednou prasklo,“ za‰eptala Katka.
„Brrr,“ otﬁásla se Aniãka. „Já bych snad omdlela.“
„Já asi urãitû,“ pﬁik˘vla Katka. „Jak si ho nûkdo vÛbec
mÛÏe koupit domÛ?“
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„Hada bych si nikdy nekoupila,“ zavrtûla hlavou Aniãka. „Ale nûco bych chtûla.“
„A co tﬁeba rybiãky?“ navrhla Katka. „Pojì, podíváme se.“
Popo‰ly do místnosti, kde na sobû stála naskládaná
akvária s rÛzn˘mi druhy rybiãek. Aniãka si je dlouho
pozornû prohlíÏela, ale nakonec zavrtûla hlavou: „Rybiãky ne. Jsou sice hezk˘, jenÏe si je nemÛÏe‰ pohladit.“
„Jé, a podívej se na tamhlety,“ zhrozila se Katka. „Teda
ty jsou stra‰ideln˘, fuj!“

Aniãka se otoãila a skoro se lekla. V samostatném
akváriu plavaly dvû velké ryby s obrovsk˘mi zubat˘mi
tlamami. Ale to nebylo v‰echno. Právû sem pﬁicházela
paní prodavaãka a nesla tûm obludn˘m rybám potravu –
dvû Ïivé bílé my‰ky. Jak je hodila do vody, v tu chvíli se
na nû obû ryby vrhly. Ubohé my‰ky vmÏiku zmizely v dûsiv˘ch zubat˘ch chﬁtánech.
Ne, na takovéhle ryby se Aniãka s Katkou ani nechtûly
dál dívat.
„Já bych jim pﬁála, aby je nûkdo taky seÏral,“ pronesla Aniãka a rad‰i se s Katkou vrátily do pﬁední ãásti
obchodu.
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Kromû králíãkÛ tu byli i moc roztomilí kﬁeãci. Nûkteﬁí
celí bílí a nûkteﬁí s hnûd˘mi skvrnami. A jak se na nû
Aniãka dívala, vtom ji s hrÛzou napadlo, jestli se i tihle
tvoreãkové tﬁeba nestanou pﬁí‰tí obûtí obludn˘ch zubat˘ch tlam. Ne, to se nesmûlo stát! Musela aspoÀ nûkoho
z nich zachránit. A jak si to v duchu umínila, ﬁekla nahlas
docela pﬁesvûdãenû: „Já uÏ vím, co si koupím. Vyberu si
dva kﬁeãky.“

„To, myslím, udûlá‰ nejlíp,“ schválila její rozhodnutí
Katka.
„Jestli mi to teda doma dovolí,“ zaváhala Aniãka.
„A proã by nedovolili?“ podivila se Katka
„Jestli teì nepﬁijdu pozdû,“ obávala se Aniãka. „Ve
dvanáct musím b˘t doma.“
„Neboj,“ ﬁekla Katka a ukázala na hodiny, které visely
na stûnû za prodejním pultem. „Za deset minut dvanáct.
Akorát to stihneme.“
Holãiãky pospíchaly domÛ. Pﬁed kadeﬁnictvím se zastavily.
„A nûkdy spolu mÛÏeme jezdit na koleãkov˘ch bruslích,“ navrhla Katka.
„Urãitû,“ souhlasila Aniãka. „Brusle já miluju.“

