Když se ráno vzbudila, vůbec nechápala, proč se vlast-

ně v noci bála. V denním světle vypadal pokojíček jako

to nejútulnější místo na světě, plyšáci se samozřejmě
roztomile usmívali a všechno bylo, jak má být.
Nebo aspoň skoro všechno…

„Mami?“ Ela na poslední chvíli zarazila maminku, kte

Co se to tady poslední dobou děje? Nikdo se nezdá

být ve své kůži, doma pořád panuje unavená a ospalá

nálada, všichni jsou docela mrzutí. A to se Ela na vánoční prázdniny tak těšila!

rá si právě chtěla do ranního kafe nasypat sůl.

„Snad nejsi nemocná?“ vykulila na ni oči její nejlepší

blba“ a lesknou se mu oči, protože pořád zívá.

rostlivě pokývala hlavou. Všechny společně tvoří Ses-

„Tati!“ Táta si maže housku už asi pět minut, zírá „do

kamarádka Bára a další nejlepší kamarádka Míša sta-

terstvo, nerozlučnou trojici, kterou svedla dohromady
kouzelná kočka Fabiola, patřící staré paní Ládvíkové.

„Co? Nemocná? Proč?“ podivila se Ela a vytáhla mobil,

aby se do něj podívala jako do zrcadla, co na ní holky vidí.

„Nechci teda nic říkat, ale vypadáš dost hrozně,“ rý-

pla si Míša. Bohužel měla pravdu. Elu hyzdí pod očima

hluboké kruhy a obličej má jaksi šedivý s nádechem do
zelena. Opravdu vůbec nepůsobí zdravým dojmem!

„Nic mi není,“ zaklapla Ela mobil. „Jenom jsem unavená.“
„Unavená o prázdninách?“
„Divný, ne?“

„Chodíš pozdě spát?“
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„Ne, to ani ne...“ zamyslela se Ela. „A ráno taky spím do

cela dlouho. Fakt nevím.“

„A nekašle třeba Péťa v noci? Nebo nemluví ze spaní?

Počkej, až budeš mít svůj pokoj, to se vyspíš líp.“
„To jo,“ souhlasila Ela. „Už se těším!“

Když se před pár měsíci přestěhovali do nového do

mu, koupili rodiče i přilehlou půdu. Naplánovali, že se

probourá strop, udělají se schody a půda se promění na
dva nové pokoje, z nichž jeden bude pro Elu.

„Chcete se kouknout, holky? Ta půda je fakt tajupl-

ná! Je tam několik beden, staré skříně, obrazy a já ne-

vím co ještě. Naši to pomalu vyklízejí, aby se co nejdřív
mohlo začít stavět.“

Bára s Míšou nadšeně souhlasily, průzkum staré pů

dy je přece to pravé dobrodružství pro Sesterstvo!

A vypadalo to tu opravdu záhadně... V krabicích na-

šly staré černobílé fotografie, některé dokonce tak staré, že jsou ještě na tvrdých deskách! Mezi odloženými

knihami ležel i notýsek plný dětských obrázků, výstřižků a vylisovaných květin. Válí se tu i nějaké pradávné

časopisy a gramodesky, ty ale nejsou ani zdaleka tak
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zajímavé jako obsah skříně. Na ramínkách tu visí kabá-

je holka asi ve stejném věku jako ony, v té čelence, co si

ty, černé i všelijak kostkované, a taky šaty! Některé jsou

Ela právě zkoušela. Stojí vedle židle, na které sedí hod-

ky nebo flitry.

vá a strnule hledí z fotky přímo jim do očí.

moc krásné, vyšívané nebo zdobené třpytivými kamín„Paráda!“ přiložila si Bára šaty k tělu a shlédla se v zr-

ně stará paní a drží ji za ruku. Holka se vůbec neusmí-

cadle, přilepeném zevnitř skříně.

„Hepčí!“ kýchla Míša, která se pokoušela omotat si ko-

lem krku péřové boa. „To ty moje alergie,“ zamumlala

omluvně. Míša má totiž alergii skoro na všechno, včet-

ně prachu samozřejmě, a toho tu není zrovna málo.

Ela si okouzleně dala na hlavu čelenku s umělými kvě

tinami, která vypadala jako koruna pro vílu.

„Tak jestli bude maškarní, víme přesně, kam si jít pro

kostýmy,“ zhodnotila Bára.

„No to nevím, podívej,“ smutně ukázala Míša. Na po-

řádném světle u okýnka je poznat, že blyštivá nádhera

je ve skutečnosti docela prožraná od molů, spousta fli-

trů je opadaných a boa vypelichané.

„Ve stínu to teda vypadalo líp,“ musela neochotně sou-

hlasit Bára.

„Podívejte,“ ukázala Ela zažloutlou fotografii, na které
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„Vypadá divně, že?“

Proč se všeho tak bojí? Copak je takový strašpytel?

„Smutně.“

„Nebo trošku jako bláznivá,“ byla ve svém hodnocení

nejpřísnější Bára. „Jako nějaká rusalka nebo spíš divo-

ženka.“

„To je blbost. Tak se to asi tehdy nosilo, ne?“

„Kdepak. Podívej, co se nosilo,“ ukázala Bára Míše mód

ní ilustrace ve starých časopisech. Květinová čelenka ve

vílím stylu nebyla ani na jedné z nich.

„No, vždyť je to jedno,“ mávla rukou Míša.

Ela si fotku pozorně prohlížela. Působí na ni zvláštním

dojmem, trochu děsivým. Zase ucítila, jak jí po zádech

Asi to bude jen únavou z nevyspání, ale stejně je ráda,

že se sem nevypravila sama. S holkama je všechno mno
hem veselejší a daleko míň záhadné.

V rohu už se začalo bourat, hodně věcí už máma s tá-

tou vyklidili do krabic, které čekají na odnesení. Udělal

se tu pořádný kus práce, ale je vidět, že jí zbývá ještě

dost a dost. Tak proto jsou asi máma s tátou pořád tak

unavení, to bude ono, ne?

Ela strčila pokreslený notýsek do kapsy, chce si ho poz

ději pořádně prolistovat. Míša znovu několikrát kýchla

a Bára se zeptala: „Kde bude tvůj pokoj? Na téhle straně

přejel mráz, a rozhodně to nebylo tím, že je tu na půdě

nebo na té druhé?“

kách samy pohnuly a dvířka od skříně vydala divný skří-

do zahrad a na dvorky.

průvan. Najednou měla dojem, jako by se šaty na ramínpavý zvuk, ze kterého se jí zježily chlupy vzadu na krku!

„Tady,“ ukázala Ela na část půdy s pěkným výhledem
„Tak to je paráda!“ vyklonila se Míša z malého okýnka.

A ten deníček! Na první pohled vypadal jako obyčej

„Jé, vidím Fabiolu! Ty odsud vidíš až na zahradu paní

zvláštní a trochu strašidelné… Když uslyšela zaklepá-

„Vážně?“ podivila se Ela. „Vidíš, to mi připomíná, že má

ný sešit na kreslení, ale obrázky v něm jsou neuvěřitelně

Ládv íkové a ona se tam teď zrovna prochází!“

ní, bázlivě se ohlédla, ale byl to naštěstí jen holub, kte-

ma chce paní Marii poslat nějaké cukroví. Nachystala
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rý zvenku zobákem zaťukal na okno.

mi ho do krabičky, leží na botníku.“

„Tak se za ní stavíme hned, aspoň si pořádně pomaz-

líme Fabiolu.“

Fabiola je také hned uvítala, otírala se jim o nohy, zvě-

davě přičichla k cukroví, ale naznačila, že o nic sladkého

Na schodišti bylo tepleji než na půdě, odnikud tu to-

nemá zájem. Ele to bylo úplně jasné, proto jí přinesla

„Dobrý den,“ pozdravily holky dvojici nájemníků, kte-

a při tom jí vypadnul notes sebraný z půdy a rozevřel se.

„Dobruááá den,“ pozdravil je pán a rychle si zakryl pu

pomalu otevřela pusu. Sešit se otevřel zrovna na stránce

tiž nefoukalo.

ří právě zamkli dveře a chystali se ven.

su rukou, protože jakmile ji otevřel, vyšlo z něho obrovské zívnutí!

speciální kočičí masové pamlsky. Sáhla pro ně do kapsy,
Fabiola zůstala stát s packou zdviženou ve vzduchu a Ela

s obrázkem kočky, která jako by Fabiole z oka vypadla!
„Holky…“ chtěla zavolat Báru s Míšou, ale ty se právě

Jeho paní se na něj zadívala pohoršeně, ale vzápětí

živě bavily s paní Marií, takže ji vůbec neslyšely.

Ela už už cítila, že se k ní zívací vlna blíží jako tsuna-

upírala vážný pohled. „Co to má být?“ Fabiola mňoukla,

musela zívnout taky.

mi, ale vtom Bára otevřela vchodové dveře, takže ji ovanul studený vzduch, probral ji a rázem jí bylo líp.

„Vidíš to, Fabi?“ otočila se Ela na kočku, která na ni

ale pak se bezradně posadila, takže Ela získala dojem,

že věc je tak složitá, že ji bez pomoci řeči vysvětlit nejde. Ela je s kočkou hodně propojená a rozumí jí toho

spoustu, ale na tohle je jejich spojení krátké, jak se zdá.

„To jste hodná, děvčata, že jste mi donesla cukroví,“ měla

Sebrala notýsek, dala si ho zpátky do kapsy a umínila

ky, ale teď už se mi tak třesou ruce, že bych se hodila

poradí s Míšou a Bárou.

ně mrkla.

zeptala se paní Marie.

radost paní Marie. „Kdysi jsem dělávala zdobené perníčakorát na posypávání loupáků mákem,“ spiklenecky na
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si, že ho musí nejprve celý řádně prozkoumat, než se

„Jestlipak víte, kdo mě přijde za dva dny navštívit?“
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„Jasně že víme! Emory!“ zakřičely všechny tři a plác-

ly se do dlaní. Pravnuk první a jediné lásky staré paní,
kterého Sesterstvo s pomocí kouzelné kočky Fabioly

„Eli, Péťo, k večeři je pomazánka, nějak nemám energii

publiku! Staví se i za paní Ládvíkovou, které přiveze

„A já nemám energii skoro ani na namazání chleba,“

vypátralo až v Americe, se chystá navštívit Českou rehromadu fotek a pozdravů, a holky jsou na něho samozřejmě moc zvědavé.

na vaření,“ unaveně vzdychla maminka.

dělal si legraci táta, ale vlastně to myslel i trochu vážně.

Má kruhy pod očima a je celý takový zpomalený, což se

k němu vůbec nehodí. „Už aby to bylo za námi, mám

Teď v zimě se stmívá hodně brzo, takže se vracely už

úplně potmě. Naštěstí jim v ulici úplně nedávno vymě-

toho v práci hodně a po večerech ještě ta půda… Pořád
nad tím přemýšlím, tak není divu, že špatně spím.“

„Já taky,“ přidala se máma. „Myslím, že jsme všichni

nili pouliční osvětlení, které krásně a jasně svítí, takže

unavení. Vánoce byly krásné, ale taky nám daly docela

byla tedy Ela moc ráda, protože musela pořád myslet

Jediný, kdo vypadal docela čile, byl Péťa, ale ten zas

nikde nezůstávají žádné tmavé kouty jako předtím. To

na ten divný portrét z půdy a taky měla pocit, že ji zá-

hadný sešit v kapse úplně pálí!

Před domem si ještě chvíli povídaly, ale pak se do

nich dala zima a byl už pomalu čas k večeři. Však

vánoční prázdniny pokračují, takže se zítra naštěs-

zabrat. Pořád se v noci budím, už toho mám dost.“

pro změnu v poslední době dost zlobí. Teď právě rozsypal po stole pažitku, místo aby si ji dal na chleba, a rozpatlal po ubruse pomazánku.

Ela si všimla, že se maminka nadechla, aby ho napo-

menula, ale pak unaveně mávla rukou. Co se to s nimi

tí uvidí, a to je dobře, protože si zase nestihly říct

všemi děje? A nejsou sami. Sousedé, kteří bydlí pod nimi,
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všechno.

byli taky pěkně unavení a zívali. Ela si nemůže pomoct,

ale pořád se jí vrací myšlenka, že to má nějakou souvis-

lost s tím, že se začala vyklízet a bourat půda…

„Elo, pojď mi číst!“ poprosil Péťa po večeři. Ela vzdych-

la. Nejlepší dárek, co dostala k Vánocům pro ni byla sluchátka k mobilu, ale brácha si kupodivu kromě nových

svítí? A co je zase tohle? Buď je to úplně divně nakres-

lené, nebo se snad ta divná holka a kočka vznášejí ve

vzduchu?

„Péťo, chceš zapnout svítícího medvídka?“ zeptala se

maminka a ukázala na dětskou lampičku do zásuvky,

bagrů oblíbil i knížku Česká přísloví s obrázky od Jose-

kterou mu rozsvěcela při usínání každý večer, protože

žel a četl mu, protože sám to samozřejmě ještě neumí.

„Nemusíš, mami, já už jsem statečnej!“ zahlásil pyšně

fa Lady. Pořád někoho otravuje, aby si ji s ním prohlí-

se bál tmy.

Většinou uprosí maminku a Ela je ráda, že má pokoj, ale

Péťa.

knížce sedla ona. Bratříčkovi vůbec nevadilo, že čtou

mohla usnout, myšlenky jí divoce vířily a před očima

Po večeři odešla Ela do pokojíčku a začala pořádně

nočním stolku, jenomže z něj měla divný pocit, a tak

dneska viděla, jak je máma unavená, a tak si s Péťou ke

ta stejná přísloví pořád dokola a spokojeně přikyvoval...

Zato Ela si statečná vůbec nepřipadala. Dlouho ne-

se jí pořád zjevovaly ty podivné kresby. Sešitek ležel na

zkoumat sešit. Obrázky jsou namalované úžasně, tak

ho raději zavřela do zásuvky.

na ně pořádně podívala, nestačila se divit. Je tu nakres

s trhnutím probudila. Zase má pocit, že je někdo u ní

hle dobře by taky chtěla umět kreslit! Jenomže když se

Ani nevěděla, kdy vlastně usnula, když se najednou

lená ta holka ve vílí čelence a taky nachlup stejná koč-

v pokoji! Nějaké stíny se míhají po koberci, jako by to

kytky, tady se zas prochází v lese mezi obřími houbami!

ní… Nebo jí ze zdi začaly vyrůstat obří světélkující hou-

kých hub? Ela přimhouřila oči. Možná to znázorňuje, že

pokojíčku a zadusí ji! Zalapala po dechu, zase sebou trhla,
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ka jako Fabiola! Tady je louka, kde rostou prapodivné

A co mají znamenat ty čárečky kolem těch gigantic-

byly dlouhé pařáty, které se k ní natahují a chňapají po

by? Nafukují se a zvětšují, za chvíli vyplní celý prostor

a tentokrát se probudila doopravdy. Nikde naštěstí žád-

né pařáty ani houby netrčely, byly to opravdu jen oby-

čejné stíny větví, který se kývaly, protože venku docela

hodně foukalo. Ela strčila hlavu pod peřinu a co nejpevněji zavřela oči. Proč má v poslední době takové divné

noční můry? Něco se tady děje a ona musí přijít na to co!

Péťa měl druhý den spát u babičky, protože tam měli

být i jeho stejně staří bratranci, dvojčata. Ele se tam

vůbec nechtělo, malí kluci ji vždycky hrozně otravují,

ale v žádném případě nemínila zůstat na noc v poko-

jíku sama. Vyprosila si tedy na mámě, aby jí dovolila
pozvat si na přespání Míšu s Bárou.

„Pyžamový večírek? To už trénujete na Silvestra? Dob-

ře, ale žádné ponocování!“ nechala se nakonec přemlu-

vit maminka.

„Podívejte, co jsem našel na půdě! A myslím, že bude

fungovat, chce to jen trochu vyčistit,“ ukazoval jim nad-

šeně táta starý gramofon na kliku, s mosaznou troubou. „Ten je parádní, co?“
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I holkám se líbil, když večer přišly. Tatínkovi se poda-

řilo troubu vyleštit do zlatého lesku a ukázalo se, že dře-

věná skříňka, teď zbavená prachu, je krásně vyřezávaná.
„Věřím, že bude fungovat.“ Táta si dal ohromnou práci

a teď po večeři na něj opatrně a s napětím položil sta-

rou desku.

Gramofon fungoval! Jenže místo písničky se z trou-

by začaly linout příšerné, strašidelné zvuky, ze kterých

jim vstávaly chlupy vzadu na krku.

„Co to je?“ Táta honem zvedl jehlu, ale nepříjemný po

cit zůstal. „Doufám, že jsem tu desku nezničil,“ zabědoval.
„No nic, holky,“ snažila se je uklidnit maminka. „Šup

spát. Můžete si ještě chvíli povídat, ale jenom šeptem,

jsme všichni hrozně unavení.“

„Já jsem si myslela, že si děláš srandu, když jsi říkala, že

se tady sama bojíš,“ zašeptala Míša, ležící na matraci

na zemi. „Ale teď už se ti vůbec nedivím.“

Na podlaze i na stěnách se zase míhají pokroucené

stíny, za oknem hučí meluzína a v uších jim všem ještě
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doznívají ty hrozné zvuky, které se ozývaly z gramofo-

nu.

„Táta sem neměl ten gramofon nosit,“ přikývla Ela. „Ne

mám z něj vůbec dobrý pocit.“

„Holky,“ napomenula je Bára, „nechte toho. Vždyť stra-

šíte jedna druhou! Pojďte už spát, nemůžu být unavená,

trénujeme teď v tancování na okresní kolo,“ zívla taky
na celé kolo a Míša s Elou se k ní přidaly.

„Elo, tobě máma dovolila, že si můžeš vzít Fabiolu domů?
Je tady u mě na podlaze.“
„Cože?“

„Holky! Mně přes noc hrozně vyrostly vlasy! Jak je to

možný?“

„Rozsviť, rychle!“

Než stačila Ela sáhnout po vypínači, v pokoji se rozli-

lo zvláštní narůžovělé světlo, a kde se vzala, tu se vzala

Fabiola. Vyskočila na peřinu a zvedla packu.
„Vítejte, milé Sesterstvo!“
„Ty mluvíš?“
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„Ta kočka mluví!“

„Kde se tady vůbec vzala?“
„Co se to děje?“

„Klid, hlavně zachovejte klid,“ řekla Fabiola konejši-

vým, sametovým hlasem.

„Ať se neprobudí naši,“ vzpomněla si Ela a ztišila se.

poporostly. Okno se samo otevřelo a místo studené-

ho prosincového vzduchu vletěli do pokoje velcí fialoví
motýli.

„Tak moment,“ postavila se Bára. „Já jsem ve snu? To-

hle se mi všechno zdá? Já spím?“

„Ne, já spím! A vy se zdáte mně!“ snažila se Míša zkro-

„Tak zrovna toho se bát nemusíte, nemůžou vás vůbec

tit kroutící se vlasy.

„Jak to?“ podivila se Ela.

pamatujete?“ odporovala Ela.

slyšet.“

„Rozhlédněte se,“ pokynula packou Fabiola a Bára vy-

„Kdepak. Tohle je můj sen, holky. Spíme u mě v pokoji,
„Máte pravdu, jste ve snu, ale ne v jednom jediném.

jekla. Někteří plyšáci na poličkách totiž oživli! Prochá-

Jste v celé Snové říši. Skládá se ze všech snů, které se

a povídají si.

sny, samozřejmě,“ vysvětlila Fabiola.

zí se, houpají se, nasedají na Péťovy bagry, chichotají se

„To se nám zdá, ne?“ vydechla Míša a ohmatala si hla-

vu, na které má vlasy dvakrát delší než včera.

„Přesně tak! Teď jsi trefila hřebíček na hlavičku.“
„Co?“ nechápe Bára a protírá si oči.

teď lidem v našem sousedství zdají. Jsou tu také staré
„Jsou tady všechny sny?“ zbledla Ela. „Počkat, noční

můry taky?“

Fabiola se rozpačitě zasmála. „No, ano… Ty jsou tu taky.“

„Tak to já bych radši... tady nezůstávala teda... Hlavně,

„Milé Sesterstvo, vítejte ve Snové řiši,“ řekla Fabiola

jestli jsou tu ty moje.“

„Kde?“ zeptaly se nevěřícně všechny tři holky zároveň.

řádku, Sesterstvo. Ale samy jste v obyčejném světě vi-

velice slavnostním hlasem.

„Jéééj!“ vyjekla Míša, protože jí vlasy zase o kousek
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„Já bych vás sem nebrala, kdyby bylo všechno v po-

děly, že není.“

27

Ela pomalu přikývla. Ta podivná malátná ospalost,

která se u nich v domě usídlila… Jako by se nad nimi

vznášela nějaká kletba či co!

„Je nám jasný, že jsi kouzelná, už od tý doby, co jsi

nás vzala do minulosti,“ snažila se pochopit situaci

Bára. „Ale vůbec jsme nevěděly, že jsi i vládkyně Snové

říše?“

„Kdepak vládkyně,“ zakroutila nešťastně hlavou Fabio-

la. „Snová říše nemá žádného vládce nebo něco takového. Platí tu úplně jiná pravidla, a to ve všem. My kočky
jsme jenom se Snovou říši pevně propojené, protože

spíme až šestnáct hodin denně a umíme usnout v ja-

kékoliv poloze za jakýchkoliv podmínek. A já jsem si

všimla, že se tady u nás v sousedství začaly v poslední
době dít moc divné věci!“
„Jaké?“

„Všechno se tu pořád proměňuje, ale všimla jsem si,

že snů začíná nějak ubývat, a taky vím určitě, že by se

tu neměla objevovat prázdná místa. Předtím se také
občas nějaké vyskytlo, ale teď je jich čím dál víc.“
„Prázdná místa?“ podivily se všechny tři.
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„Snová říše je bohatá, barevná a živá. Pořád se tu něco

pod jejíma rukama ožily, kroutí se a vlní! A měla prav-

Jenomže teď se tu čas od času objevují bílá, prázdná

prsky, protože teď z papíru vystupuje chladné, nazele-

děje, nádherné obrazy vznikají jeden vedle druhého.

místa! Holé stěny, prázdné plochy, místo lidí jen šedivé
stíny. To je určitě špatně.“

„A není to jen něčí noční můra? Mně se taky jednou

zdálo o takové opuštěné chodbě, ze které jsem nemoh-

la utéct,“ zamyslela se Míša.

„Kdepak. Tohle je něco jiného. Tohle je… prázdno,“ pol-

du, čárečky kolem obřích hub skutečně znamenaly pa-

nalé světlo.

„Podívejte se,“ ťukla Fabiola packou na obrázek kočky,

která vypadá úplně stejně jako ona sama. „To jsem přece já! Tomu, komu patřil tenhle notýsek, se o mně zdá-

lo, ale jak je to možné? Vždyť ten sešit je přece starý!

kla bezradně Fabiola. „Špatně se to vysvětluje, počkejte,
až to samy uvidíte.“

„A ty jsi nás sem vzala, abysme ti pomohly?“ ujasňuje

si Bára.

„Ano. Doufala jsem, že byste mi mohly pomoci. Hlav-

ně, když jsem uviděla ten sešit.“

„Jaký sešit?“ Bára s Míšou se na sebe podívaly a Ela

začala vysvětlovat: „Ten sešit jsem našla na půdě, ještě

jsem vám ho ani nestihla ukázat. Počkejte, mám ho tady

v zásuvce.“

Vytáhla sešit ze zásuvky, i když ta celá změkla a je jako

z plastelíny. Otevřela ho a málem ho upustila. Obrázky
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Ale pravdou je, že tady ve Snové říši čas neexistuje. Tak
jsem si říkala, že se s vámi musím poradit, jestli se mi

to jenom nezdá. Já se v lidských kresbách nevyznám,
pro mě je to jenom nějaké čmárání. My kočky máme
úplně jiný zrak, dobře vidíme jenom to, co se hýbá.“

„Jenomže my tomu taky vůbec nerozumíme,“ pokle-

pala Ela na jednu stránku a rychle ucukla, protože ucí-

tila, že se píchla o obrázek nějaké prapodivné rostliny
s trny.

„Ó,“ zatvářila se Fabiola tak zklamaně a smutně, že se

na sebe všechny tři podívaly.

„Co když to nejsi ty, ale úplně jiná kočka, která ti je-

nom byla kdysi dávno podobná?“ zeptala se pochybo-

vačně Bára.

„Podobná? Tak to jsem tedy kdysi dávno musela mít

dokonalou dvojnici, protože když se podíváte opravdu

pečlivě…“ vykulila na ně Fabiola svoje překrásné zlaté

oči, „vidíte takové tmavší skvrnky? A tady na obrázku

jsou vykreslené úplně přesně stejné, jako mám já.“

„Počkej, my na to přijdeme, určitě ti pomůžeme,“ pro-

hlásila odhodlaně Bára. „Že jo, holky?“
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Míša přikývla, i když ne tak přesvědčivě jako Bára, sna-

„Co to je?“ snaží se vyprostit z popruhů. „Ten bágl váží

žila se totiž zaplést si vlasy tak, aby ji pořád nelechtaly.

nejmíň třicet kilo!“

Vlastně se bála docela hodně, když si vzpomněla, že

la. „Někomu se o tom zdálo, takže... Snová říše je velmi

měla pravdu. Děje se tu něco divného a velmi špatného,

věci dějí poněkud zvláštním způsobem.“

představit, že by to takhle mohlo pokračovat nebo se

řícně ukázala holkám jeho vnitřek.

Ela samozřejmě taky souhlasila, i když se trochu bála.
se jí občas zdají sny opravdu děsivé! Jenomže Fabiola

takže se musí pokusit o nápravu. Vůbec si nedovedla
dokonce zhoršovat!

„Děkuji vám, milé Sesterstvo,“ řekla Fabiola dojatě, ale

rázem přešla do stavu pohotovosti, ve zlatých očích se

„Ano, to se tady občas takhle stane,“ omlouvá se Fabio-

citlivá na nálady, ale musím vás upozornit, že se tady
„Co je asi uvnitř? Cihly?“ otevřela Bára batoh a nevě„Cihly! Ale zlatý!“ vyprskla Míša.

„No páni! Ještě že se někomu zrovna nezdálo, že má

v batohu pavouky,“ zavrčela Bára a Ela jenom polkla.

jí rozšířily panenky, naježila krásné šedomodré chlupy

Jak je možné, že se holky nebojí? Je snad jediná, kdo si

Snové říše?“

opak takový strašpytel? Když si vzpomene, jak se bála

a vztyčila majestátní ocas. „Jste připravené na vstup do

uvědomuje, co se tady všechno může stát? Nebo je na-

„Snad jo,“ špitla Ela.

před cestou do minulosti, musí se smát! Tohle je přece

„Jasně!“ zasalutovala Bára. „Ale počkat, jestli jdeme na

la. Fabiola si toho všimla a otřela se jí svým uklidňují-

jednou v půlce věty hekla a málem přistála na zádech,

mluvit, a Ela se vždycky začne cítit o hodně líp. A vypa-

toh, který ji div nepřevážil!

aspoň něco!

„Uhuh,“ zahuhlala Míša, které vlasy lezly do pusy.

nějakou výpravu, měly bysme mít něco s sebou…“ na-

protože se jí zčistajasna objevil na zádech obrovský ba-
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mnohem, ale mnohem horší! Zatřásla hlavou a vzdychcím způsobem o nohy, jako to má ve zvyku. Nemusí ani

dá to, že ve Snové říši to funguje úplně stejně. Tak fajn,
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„Připravte se, jedna, dva, tři…“ zavelela Fabiola, holky

otevřely dveře Elina pokojíčku, a rázem se před nimi

rozprostřel na první pohled nekonečný prostor, ve kte

rém se odehrával současně bezpočet nejrůznějších udá

lostí!

Byl tu například obrovský strom plný lan, na kterých

se někdo houpal a šplhal, vedle zase vnitřek obchodu

s regály plnými zboží, na které ale nějaká smutná postava nemohla dosáhnout, protože se police natahovaly

vzhůru i dozadu. Pak tu někoho na ulici honily lišky!

A vedle další a další výjevy, které celkem nedávaly žádný smysl, a navíc se neustále měnily…

„Ach,“ ozvala se Míša. „Nějak se mi zatočila hlava.“

„Mně taky,“ přiznala se Bára, a to je u ní hodně neob-

vyklé, protože si zakládá na tom, že ji nikdy nic nepřekvapí a vždycky si ví rady.

Ela mlčela a snažila se nepanikařit.

„Snažte se nepanikařit,“ promluvila Fabiola uklidňují-

cím hlasem a Elu ani trochu neudivilo, že jí čte myšlenky.

„Jak se tady máme vyznat?“ Bára si dala ruce v bok.

„Jak tu vůbec něco můžeme najít nebo pochopit?“

„Těžko,“ přiznala Fabiola. „Jsou tady sny lidí z našeho

sousedství, ale dají se tu vyvolat i sny lidí, kteří jsou

sice vzdálení místem, ale jinak jsou nám nějak blízcí!

Když se budeme soustředit, uvidíte. Tak si teď třeba
zkuste vzpomenout na někoho, kdo je vám blízký…“

„Emory,“ vyhrkla Ela a okamžitě zčervenala. Holky se

rozesmály a rázem se jim všem přestala motat hlava
a začaly se cítit mnohem veseleji.

Fabiola se zatvářila potutelně a ukázala packou před

sebe. Ocitly se v kabině letadla a uviděly sedícího a spícího
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„Já jsem si na něj vzpomněla proto, že má zítra přijet,

a jsem z toho trochu nervózní. Kvůli angličtině,“ snaží
se vysvětlit Ela.

„To víš, že jo,“ zašklebila se významně Bára.

„Jako příklad nám posloužil výborně,“ podotkla Fa

biola. „Když se všechny soustředíme, uvidíme, co po-

třebujeme. Nechcete vidět nějaké svoje staré sny?“

„Já ne!“ vyhrkla honem Ela. „Mně se v poslední době

zdají samé noční můry! Nebo nemůžu spát vůbec. A ne-

jenom já, i máma a táta! A možná i další lidí z našeho
domu, jak se mi zdá.“

„Ano,“ zamyslela se Fabiola. „To je právě ono. Vidím to

Emoryho. Místo malého kulatého okénka, jaká bývaji

tady čím dál častěji.“

ší zdobené okno jako z nějakého zámku! Foukal z něj

zdá o tancování, protože mám před tou soutěží,“ nabíd-

v letadlech, však měl vedle sebe otevřené mnohem větvítr a cuchal mu vlasy.

„Emory je teď očividně v letadle, usnul a zřejmě si za-

pomněl vypnout nad sebou klimatizaci, takže se mu

teď zdá, že na něj fučí,“ objasnila Fabiola.

Za chvíli výjev zmizel, ale Míša zůstala zírat s otevře-

nou pusou. „No páni,“ vydechla.
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„Tak můžeme vyzkoušet nějaký můj. Mně se teď pořád

la se Bára. Fabiola ukázala packou, a rázem se ocitly

v tělocvičně s dřevěnou podlahou.

„Koukejte, tam jsem já,“ vytřeštila oči Bára.

Všichni tancují jako o život a perfektně jim to šlape.

Není divu, vpředu u zrcadel je trenér, který úplně překypuje energií! Přemisťuje se po tělocvičně rychlostí
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blesku, vidí všechny chyby a ani na vteřinu nepřestává

„Tak jste to viděly samy. Za chvíli se probudíte u Ely

udržovat rytmus.

v pokojíčku a já u paní Ládvíkové. Přes den s vámi mlu-

na hlavě. „To je zvláštní…“ nedořekla.

sešit velmi pozorně, je to naše jediné vodítko. A zítra

Za chvíli sen skončil a Bára se zamyšleně poškrábala

vit nemůžu, ale vy spolu ano. Prostudujte, prosím, ten

„Co?“ zeptala se Míša. „Že jsi tancovala tak dobře?“ rý-

v noci opět na shledanou, sejdeme se tu, i když budete

Bára by jí teď podle všech zvyklostí měla rýpnutí op

Ela odpověděla a uslyšela samu sebe, jak říká „Dobře“

pla si.

latit, ale k Elinu velkému překvapení si ani nevšimla, že
ji Míša právě popíchla.

„Já nevím, něco je jinak, ale nevím co.“

„Podívejte! Tady!“ zavolala rychle Fabiola a ukázala jim

palouk v lese. Na první pohled vypadal úplně obyčejně,

spát každá jinde, ano?“

jakoby z veliké dálky a zároveň přímo u ucha, takže se

lekla a vzbudila.

„Mluvíš ze spaní!“ zavyčítala jí Míša, která se zrovna

taky vzbudila a protírá si oči.

„Holky, vstáváme nějak moc brzo na to, že jsou prázd-

jenže na ten druhý bylo něco hrozně špatně!

niny!“ zívla Bára.

Místo toho je tam… Prázdno… Teprve teď holky viděly,

zároveň.

Pohled na prázdno byl opravdu děsivý.

jim poví svůj naprosto neuvěřitelný sen o mluvící Fa

biola sklíčeně. „A šíří se to.“

tává hlavu a měří délku vlasů.

Támhle chyběl kus stromu! A tady zase celý pařez!

co měla Fabiola na mysli, a přešel jim mráz po zádech.

„Někdy se stane, že tu není vůbec nic!“ zašeptala Fa
„To je opravdu hrůza,“ řekla Ela upřímně a Míša s Bá-

rou přikývly.
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„Neuvěříte, co se mi zdálo!“ řeknou všechny tři úplně
„Co? Začni první,“ vybídla Bára Elu. Ta se nadechla, že

biole a Snové říši, ale najednou viděla, že si Míša ohma„Zdálo se vám o Snové říši, že jo?“

„Jo!“ vyhrkly Bára i Míša současně.
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„Takže jsme tam doopravdy byly! Všechny tři. Pama-

tujete si to?“ Ela seskočila z postele a otevřela šuplík,

v němž ležel starý sešit. „Musíme ho pořádně prozkoumat. Přece v něm nejsou jenom samé nesmysly?“

„Bohužel to tak vypadá,“ vzala notes do ruky Bára.

„Už jste vzhůru, holky?“ otevřely se dveře do poko-

jíčku. „Slyšela jsem vás mluvit. Já jsem toho zase moc

v noci nenaspala,“ zívla maminka. „Dáte si palačinky?“
„Paráda!“ zavýskla Bára.

„Já si asi nedám,“ vzdychla Míša.

„Aspoň zbyde víc pro nás,“ zaradovala se škodolibě Bára.

„Dnes přiletí Emory, viďte? Staví se za paní Ládvíko-

vou hned?“

„Jo, pojede za ní rovnou z letiště,“ přikývla Ela. „Při-

jedou na návštěvu a pak se vydají s rodinou po České
republice, ještě nikdy tu nebyli, tak jsou zvědaví.“

A zvědavé jsou i všechny tři holky na Emoryho. Běží

k paní Marii, která má na sobě moc pěkné šaty a celá
nervózní očekává návštěvu z ciziny.
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„Byla jsem včera u kadeřnice,“ sáhne si na hlavu.

„Moc vám to sluší,“ pochválily ji holky a samy ani ner-

vózní být nestihly, protože do dveří už se hrne Emory

„Já sem hróózně těšil,“ usmíval se Emory. „Porád o Čes-

ko zdálo.“

„Vážně?“ musela se Ela taky usmívat. „Nám se taky

s rodinou. Objímají paní Marii, jako by ji znali odjakži-

o tobě zdálo. Že přijedeš a tak,“ dodala honem, když vi-

podobný pradědovi. Hned zapnou notebook, aby moh-

„Sny důležitý,“ přikývl vážně Emory. „Já skákat par-

va, ona hladí Emoryho po tváři a opakuje, jak moc je
li s panem Josefem skypovat, a připadá jim, jako by byl

s nimi v jednom pokoji, i když létat kvůli špatnému

zdraví už nemůže.

„A tohle je možné jenom díky vám, děvčata,“ podě-

koval holkám Emoryho děda, který ještě umí dobře

česky.

„Kdepak my, to tady Fabiola,“ odmítlo Sesterstvo skro

mně svoje zásluhy. „Ta nás dala dohromady.“ Všichni se

zasmáli, protože samozřejmě neví, že Fabiola je kouzelná a umí cestovat do minulosti a Snové říše, ale i tak ji
obdivují, což ona přijímá s výrazem královny.

děla, že se holky začínají culit.

kour, jo? A bál. Moc bál, že spadl, jo? Ale pak ve dne zpo-

mněl, že ve snu skákal jak… jak to zvíže? Ocas velkej…“
„Páv,“ plácla Míša.

„Páf?“ překvapeně vykulil oči Emory. „Já myslel, že

žíká, jsem z toho páf, jako pžekvapenej. Jako teď. Ne,
myslím squirrel.“

„Veverka!“ vyhrkla Bára. „Ta přece skáče!“

„No jo. Tak já zpomněl jak ve snu skákat jak viverka,

nacítil do toho a móc zlepšil. Nebojim. Takže sny důle-

žitý.“

Ela skoro Emorymu záviděla, jak je jeho přesvědče-

A pak už následovalo několik veselých hodin, kdy se

ní pevné. Ne o snech, to si samozřejmě myslela taky,

tože se snažil mluvit česky, ale měl hrozně legrační

i v tom, že se strach dá takhle snadno překonat. Bohu-

mísila angličtina s češtinou a u Emoryho doslova, proamerický přízvuk.
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sny jsou důležité, ale chtěla by mít stejnou sebejistotu

žel, u ní to fungovalo naopak. Když si ve dne vzpomně-
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