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Mám tﬁináct kníÏek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala
do poliãky a v‰echna svoje ·védská jara a krabice s obrázky. Ve
‰kole si obrázky vymûÀujeme. Ale já mám dvacet obrázkÛ, které bych nevymûnila zanic na svûtû. Nejhezãí je velk˘ andûl v rÛÏov˘ch ‰atech a s kﬁídly. To v‰echno jsem si dala do poliãky. Byl
to opravdu moc krásn˘ den, kdy jsem dostala svÛj vlastní pokoj.

Co se je‰tû stalo na mé narozeniny
Ten den bylo je‰tû víc legrace. Odpoledne jsem pozvala na
hostinu v‰echny dûti z Bullerbynu, no, vÏdyÈ je nás pﬁece jenom ‰est. A posadila jsem je kolem toho kulatého stolu ve
svém pokoji. Mûli jsme malinovou ‰Èávu a kaÏd˘ dostal kus koláãe, co na nûm bylo napsáno „Lisa 7 let“, a pak byly je‰tû dva
jiné koláãe, které taky upekla Agda. Já jsem dostala dárky od
Britty a Anny a od Olla. Od Britty a Anny jsem dostala pohádkovou kníÏku a od Olla ãokoládov˘ vûneãek. Olle sedûl vedle
mne, a tak mû zaãali Lasse a Bosse ‰kádlit a kﬁiãeli:
„Jé – Ïenich a nevûsta, Ïenich a nevûsta!“
To ﬁíkají jenom proto, Ïe Olle není takov˘ nafoukanec, kter˘ si nikdy nechce hrát s holkama. KdyÏ se mu posmívají, tak
si toho nev‰ímá a hraje si stejnû i s klukama, i s holkama.
Ostatnû Lasse a Bosse si taky chtûjí hrát s holkama, ale dûlají,
jako Ïe o to nestojí. KdyÏ je ve vesnici jenom ‰est dûtí, musejí
si spolu hrát, aÈ jsou to kluci, nebo holky. Skoro v‰echny hry
jsou zábavnûj‰í, kdyÏ je nás ‰est, neÏ kdyÏ jsme jenom tﬁi.
Za chvíli se ‰li kluci podívat na Bossova ptaãí vejce a my jsme
si s Brittou a Annou hrály s m˘mi panenkami.
Mûla jsem v kapse dlouhatánsk˘ provázek. KdyÏ jsem to zjistila a vytáhla ho a kdyÏ jsem vidûla, jak je dlouh˘, napadlo mû,
Ïe bychom si s ním mohly pûknû vyhrát. Kdybychom si opatﬁily je‰tû stejnû dlouh˘ provázek, staãil by aÏ k oknu Britty a Anny.
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Mohly bychom si tak posílat dopisy v krabici od doutníkÛ.
Hned jsme to spûchaly vyzkou‰et! A ‰lo to. Britta a Anna bûÏely domÛ a potom jsme si dlouho posílaly dopisy. Bylo to hroznû zábavné, dívat se, jak krabice jede po provaze. Nejdﬁív jsme
si psaly jenom: „Jak se má‰? Já se mám dobﬁe!“ Ale potom jsme
si hrály, Ïe jsme princezny a Ïe jsme uvûznûné ve dvou zámcích
a nemÛÏeme ven, protoÏe nás hlídají draci, a Britta a Anna napsaly: „Ná‰ drak je hroznû ohavn˘. TvÛj taky? Princezna Britta
a princezna Anna.“
A já jsem napsala: „ Ano, mÛj drak je taky hroznû ohavn˘.
Kousne mû, kdyÏ se pokusím jít ven. AspoÀ Ïe si mÛÏeme psát.
Princezna Lisa.“
Za chvíli mû volala maminka, abych jí nûco obstarala, a kdyÏ
jsem byla pryã, pﬁi‰li Lasse a Bosse a Olle do mého pokoje, uvidûli dopisy a Lasse poslal v krabici dopis, v kterém bylo napsáno: „Princezna Lisa ode‰la, protoÏe se potﬁebovala vysmrkat.
Ale je tady spousta princÛ. Princ Lars Alexandr Napoleum.“
Britta a Anna si ﬁekly, Ïe je to hloupé.
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Ale stejnû je to prima, Ïe mÛj pokoj je naproti Norrga° rdenu, protoÏe Britta a Anna a já si ãasto posíláme dopisy. V zimû,
kdyÏ je tma, to nejde tak dobﬁe. Ale to na sebe místo toho
blikáme baterkami. KdyÏ bliknu tﬁikrát, znamená to: „Honem
pﬁijì k nám. Musím ti nûco ﬁíct.“
Maminka ﬁekla, Ïe musím mít ve svém pokoji poﬁád hezky
uklizeno. Dûlám, co umím. Obãas gruntuju. Vyházím oknem
v‰echny kobereãky. Agda mi je pomÛÏe vyklepat. Mám svou
vlastní malou plácaãku a tou klepu koberce. Vyle‰tím kliku
a utﬁu v‰ude prach, dám nové kytky do vázy a ustelu v post˘lce a v koãárku panenkám. Nûkdy zapomenu uklidit. Maminka
potom ﬁíká, Ïe jsem nepoﬁádnice.

KdyÏ nám skonãila ‰kola
KdyÏ je léto, je to moc prima. V‰echno je prima proto, Ïe konãí ‰kola. Byla jsem teprve pﬁi jednom zkou‰ení. UÏ ten veãer
pﬁedtím to bylo zábavné. Vyzdobili jsme si tﬁídu kytkami a listím. My z Bullerbynu jsme nalámali bﬁezové vûtviãky a natrhali petrklíãe a lomikámen. Máme daleko do ‰koly, protoÏe ‰kola je v jiné vesnici, která se jmenuje Storbyn*). Ono totiÏ nejde,
aby byla zvlá‰È ‰kola jenom pro ‰est dûtí. Kytky byly uÏ trochu
zvadlé, kdyÏ jsme pﬁi‰li do ‰koly, ale ne moc. KdyÏ se daly do
vody, byly zase hezké. Vpﬁedu u tabule byly ‰védské prapory
a vûnec z bﬁezov˘ch vûtviãek a v‰ude plno kvûtin. A jak krásnû
to v celé tﬁídû vonûlo!
KdyÏ jsme vyzdobili tﬁídu, cviãili jsme písnû, které jsme mûli
zpívat poslední den ‰koly po zkou‰ce. „Hola, svit sluneãní tû
volá“ a „Myslím, Ïe ztracen jsem, nemaje pﬁíznû tvé“. Jedna
holka, která se jmenuje Ulla, to zpívala takhle:
*) Vyslov: stúrbyn
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„Myslím, Ïe ztracen jsem, nemaje pﬁíze tvé.“ Myslela, Ïe je to
tak v písni. To bylo ‰tûstí, Ïe paní uãitelka jí mohla je‰tû vysvûtlit, jak to vlastnû je, takÏe to uÏ potom zpívala dobﬁe.
KdyÏ jsme pak ‰li domÛ, bylo nádherné poãasí. My dûti z Bullerbynu jsme ‰ly spoleãnû. Cesta domÛ nám trvala hroznû
dlouho. Lasse ﬁekl, Ïe smíme ‰lapat jen na kameny, co jsou na
kraji silnice. To byla taková hra. Kdo ‰lápl na zem, ten jako
hned umﬁel. A zrovna vtom ‰lápl Olle na zem a Bosse ﬁekl:
„Tak a teì jse‰ mrtvej!“
„To tedy nejsem,“ ﬁekl Olle. „Podívej se,“ povídá, „jak jsem
Ïivej,“ a tﬁepal rukama a nohama. Museli jsme se mu smát.
Potom jsme vylezli na plot a ‰li jsme po nûm. Lasse ﬁekl:
„Kdo asi naﬁídil, aby se chodilo jenom po silnicích, co myslíte?“
Britta ﬁekla, Ïe to si jistû musel vymyslet nûjak˘ velk˘ pán.
„To asi jo,“ ﬁekl Lasse.
·li jsme po plotû moc a moc dlouho a bylo to tak prima, Ïe
jsem si ﬁíkala, Ïe uÏ nikdy nepÛjdu po silnici. A tu jel kolem
nûjak˘ dûda na vozíku, co se na nûm vozí mléko, a povídá:
„Pro pût ran, co je to za vrány na tom plotû?“
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Ale druh˘ den, kdyÏ jsme ‰li ke zkou‰ce, nemohli jsme uÏ jít
po plotû, protoÏe jsme byli sváteãnû ustrojeni. Já jsem mûla úplnû nové ‰aty s ãerven˘mi puntíky a Britta a Anna mûly modré
‰aty s volánky. A taky jsme mûly nové ma‰le a nové boty.
Ve tﬁídû byla spousta rodiãÛ, kteﬁí si nás pﬁi‰li poslechnout. Já
jsem umûla v‰echny otázky, které jsem dostala, ale Bosse ﬁekl, Ïe
7 krát 7 je 56. Lasse se hned otoãil a pﬁísnû se na nûj podíval,
a tak Bosse honem ﬁekl:
„Vlastnû ne, 46.“
Doopravdy je to 49, vím to, pﬁestoÏe jsme je‰tû nemûli násobilku. Ale sly‰ela jsem, jak to druhé dûti ﬁíkaly. Je nás v celé ‰kole jenom 23, takÏe sedíme v‰ichni v jedné tﬁídû.
KdyÏ jsme pﬁezpívali v‰echny písnû, které jsme umûli, a „Pﬁichází kvûtin ãas“, ﬁekla paní uãitelka:
„Na shledanou, dûti! A mûjte se o prázdninách dobﬁe!“
A mnû se zdálo, jako by uvnitﬁ ve mnû nûco poskoãilo.
My v‰ichni z Bullerbynu jsme mûli pûkné vysvûdãení. Porovnávali jsme to cestou domÛ. Bosse sice nemûl zvlá‰È pûkné známky, ale pﬁece jen docela dobré.
Veãer jsme hráli obíhanou dole na silnici. Najednou nám vletûl míãek do rybízov˘ch keﬁÛ. BûÏela jsem ho hledat. A hádejte,
co jsem tam na‰la! AÏ vzadu pod jedním keﬁem leÏelo jedenáct
slepiãích vajec. Jé, to jsem byla ‰Èastná! Jedna z na‰ich slepic je
hroznû umínûná a nechce sná‰et v kurníku. V‰echna svoje vejce
sná‰í venku. Lasse a Bosse a já jsme dlouho pátrali, kde sná‰í,
ale ona je taková zlomyslná a dává si dobr˘ pozor. Maminka ﬁekla, Ïe dostaneme pût örÛ*) za kaÏdé vejce, které najdeme. A teì
jsem na‰la vajec za 55 örÛ. Ale míãek jsem nena‰la.
„Vezmem si místo míãku vajíãka,“ ﬁekl Lasse, „a budou z toho
míchan˘ vejce pro celou vesnici.“
Ale já jsem si dala vejce do zástûry a ‰la s nimi k mamince
a dostala jsem 55 örÛ. Dala jsem kaÏdému z dûtí pût örÛ a zbytek
*) ·védská koruna se dûlí na 100 örÛ (vyslov: érÛ).
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jsem si dala do pokladniãky, kterou zamykám takov˘m malink˘m klíãkem. Klíãek visí na hﬁebíku aÏ vzadu ve skﬁíni.
Anna potom na‰la míãek a hráli jsme je‰tû nûkolik hodin.
·li jsme spát mnohem pozdûji neÏ obyãejnû, ale to nevadilo,
protoÏe uÏ jsme mûli prázdniny a druh˘ den jsme mohli spát,
jak dlouho jsme chtûli.

Jednotíme ﬁepu a dostaneme koÈátka
Potom jsem dostala je‰tû víc penûz, které jsem si mohla dát do
pokladniãky, protoÏe jsem pomáhala jednotit ﬁepu. To jsme
dûlaly spoleãnû, my v‰echny dûti z Bullerbynu. Vlastnû jsme
mûli Lasse a Bosse a já jednotit ﬁepu, co patﬁí k Mellanga° rdenu, a Olle tu, co patﬁí k Sörga° rdenu. Ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit v‰echnu ﬁepu dohromady. Dostali
jsme zaplaceno za kaÏdou vyjednocenou ﬁádku, 40 örÛ za ty
dlouhé a 20 örÛ za ty nejkrat‰í. Mûli jsme na sobû zástûry z pytloviny, abychom si neotlaãili kolena. Britta a Anna a já jsme
mûly na hlavách ‰átky a maminka ﬁekla, Ïe vypadáme jako
malé babky. Mûli jsme s sebou plechov˘ dÏbán pln˘ ‰Èávy, kdybychom dostali ÏízeÀ. ÎízeÀ jsme dostali okamÏitû, a tak jsme
si vzali dlouhá stébla slámy, strãili jsme je do dÏbánu a kleãeli
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jsme kolem nûho a pili. Bylo to stra‰nû prima, srkat ‰Èávu slámkami, a tak jsme pili a pili, a najednou byl dÏbán prázdn˘. Ale
Lasse vzal dÏbán a bûÏel do lesíãka k prameni a pﬁinesl nám
vodu, a pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale uÏ
ne tak dobré. Nakonec se Olle natáhl jak dlouh˘ tak ‰irok˘ na
zem a ﬁekl:
„Sly‰íte, jak to ve mnû ÏbluÀká?“
Mûl pln˘ Ïaludek vody a my v‰ichni jsme poslouchali, jak to
v nûm ÏbluÀkalo, kdyÏ se pohnul.
KdyÏ jsme jednotili ﬁepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávûli si pohádky. Lasse zaãal vyprávût stra‰idelné historky, ale ty
vÛbec nejsou stra‰idelné, kdyÏ svítí slunce. A tak si Lasse vzpomnûl, Ïe budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Britta
a Anna a já jsme se k nûmu nepﬁidaly, protoÏe paní uãitelka
ﬁekla, Ïe klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro
sebe, ale asi mu to moc dobﬁe ne‰lo, protoÏe toho brzy nechal.
Nejvíc zábavy pﬁi jednocení bylo první den. Potom to bylo
trochu nudné, ale museli jsme pﬁesto pracovat dál, protoÏe
v‰echno muselo b˘t hotovo.
Jednou, sotva jsme zaãali, ﬁekl Lasse Ollovi:
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