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Čarovný les 

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden čarovný les. Tento les tvoril  hranicu 

medzi mestom Berg, kde žili obyčajní ľudia, a čarovným lesom, kde žili rôzne 

čarovné bytosti. V meste Berg žila Alice, ktorá jedno slnečné ráno zistila, že jej 

mama je chorá. Alice podozrievala mamu už predtým, ale až teraz sa to potvrdilo. 

Alice zavolala domov doktora, aby sa na jej matku pozrel. „Slečna Alice táto 

choroba sa nedá vyliečiť mnou,“ povedal doktor Alice. „Vyliečiť sa to dá iba 

krvou elfa, ktorí, ako viete žijú, v čarovnom lese,“ upozornil doktor Alice. Keď 

doktor odišiel Alice dlho premýšľala, kým sa nerozhodla, že do lesa pôjde 

a zachráni svoju mamu.  

      Alice stála pred Začarovaným lesom a pritom rozmýšľala, či svoju úlohu 

zvládne. O elfoch nevedela skoro nič až na to, že majú zázračné schopnosti a ich 

krv lieči. A ešte jednu vec: všetci obyvatelia ich malej dedinky pri lese tvrdia, že 

kto vkročí na Územie magických bytostí alebo do Začarovaného lesa, sa viac 

nevráti. Žijú tu totiž rôzne príšery a podivné veci. Keď na to myslela, poriadne ju 

striaslo. Nevadí, pomyslela si Alice, to zvládnem. Nabrala posledné zvyšky 

odvahy a vkročila do lesa.  

           Už po prvých metroch chôdze poriadne nevidela pred seba. Les bol strašne 

hustý a tmavý. Alice skoro pustila do gatí, ale len pomyslenie na to, že by mohla 

zachrániť svoju mamu, jej dodávalo neskutočnú odvahu. Takže pokračovala 

ďalej. Po niekoľkých hodinách si sadla ku kmeňu jedného stromu, aby sa napila 

a najedla. Batoh mala plný sendvičov, jabĺk a vody. Pochybovala, že jej to vystačí 

na celú cestu, no nemala na výber. Okrem jedla a vody mala ešte zabalenú deku, 

náhradné oblečenie a nôž za opaskom. Keď dojedla, rozhodla sa, že pri strome 

strávi noc. V lese už skoro vôbec nevidela, takže tipovala, že už bude pomaly čas 

ísť spať. Ako sa načiahla za ruksakom, pocítila nejaký tlak na nohe a vzápätí 

uvidela, ako sa jej hrubá liana ovíja okolo lýtka. Vyskočila ako obarená a chcela 

utiecť, liana ju však nepustila. Rýchlo ju prerezala nožom, schmatla batoh 

a rozbehla sa preč. Hodnú chvíľu utekala ako zmyslov zbavená. Potom zvoľnila 

tempo, no na jej smolu ďalším krokom šliapla do nastraženej pasce. Bola to nejaká 

sieť pokrytá lístím, ktorú si nevšimla a keď na ňu stúpila, okamžite vystrelila 

nahor.  

Alice zostala uväznená v sieti visieť na strome. Pár minút sa snažila 

vyslobodiť, ale márne. No super, hundrala si v duchu, teraz ma tu príde niečo 

zabiť. Nakoniec sa v rámci možností uvelebila v sieti a po niekoľkých hodinách 

od vyčerpania zaspala. 
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  Zobudil ju hlas. Niekto na ňu zdola kričal ľudskou rečou. Keď si 

uvedomila, kde je a čo sa stalo, zaskučala. To je jej koniec. „Haló, čo tam hore 

robíš a kto si?“ pozrela dole a uvidela malú zelenú príšerku. Jej telo bolo drobné 

a chudé, ale nohy a ruky mala dlhé. Hlava bola v porovnaní s telom veľká a na 

vrchu mala dva biele rožky. Oči mala pekné, veľké, napočudovanie tiež zelené, 

ale  ústa boli plné ostrých zubov. Alice skoro dostala infarkt. Až keď sa trošku 

upokojila, všimla si, že príšerka má oblečený otrhaný kus látky v páse previazaný 

lankom.  

„Na čo čumíš!“ okríklo ju zelené stvorenie. Napočudovanie už z nej nešiel 

taký strach ako na prvý pohľad. Alice sa teda rozhodla odpovedať na prvú otázku. 

„Uviazla som tu,“ povedala. „Aha,“ zamyslela sa čudácka bytosť, „chceš pomôcť 

dole?“ „A nenastražila si tú pascu ty a nechceš mi ublížiť?“ spýtala sa Alice úplne 

zbytočne. Samozrejme, že jej príšera teraz oznámi: „Čau, nastražila som pascu 

a teraz ťa zožeriem.“ „To som nebol ja“ oznámila,  „a som on.“ Alice mu 

z nejakého zvláštneho dôvodu verila, aj keď rozum bol proti. Nakoniec sa 

odhodlala: „Tak fajn, pomôž mi, prosím.“  

Príšerák rýchlosťou blesku vyliezol na strom a odviazal lano. Alice si to ani 

nestihla uvedomiť a padla dole, pričom si poriadne udrela zadok. „Mohol si to 

urobiť jemnejšie,“ mračila sa a dvíhala sa zo zeme. Našťastie to nebolo veľmi 

vysoko. Príšerák zoskočil zo stromu a povedal: „Myslel som si, že dokážeš 

dopadnúť na nohy ako ja.“ „Očividne nie,“ ďalej penila Alice, „ prečo si mi vôbec 

pomohol? “ „Lebo sa mi páčiš, “ povedal s nevinným detským výrazom, „a 

zaujíma ma čo tu robíš.“ Alice chvíľu rozmýšľala, no potom sa rozhodla, že mu 

bude veriť. Predsa len jej pomohol, a tak mu povedala, čo sa stalo jej mame, kam 

mieri, ako sa ju snažila chytiť liana a ako nakoniec skončila v pasci.  

Jej nový známy pozorne počúval, a keď skončila, vyhlásil: „Chcem ísť 

s tebou!“ „A to prečo?“ nechápala Alice. Príšerák zosmutnel. „Nepoznám svojich 

rodičov a ostatné príšery mi ubližujú, pretože som malinký a nie som ani 

strašidelný.“ Alice ho prišlo ľúto. Naozaj jej už nepripadal vôbec strašidelný. 

Pomyslela si, že by nebolo na škodu mať so sebou niekoho, kto sa tu vyzná. „Tak 

teda dobre,“ oznámila, „ako sa vlastne voláš?“ So smutným výrazom iba pokrčil 

plecami. „Vieš čo, budem ťa volať Mik, “ napadlo jej, „ja som Alice.“ Mik sa 

začal usmievať ako slniečko a poskakovať okolo Alice. „Ja mám meno!“ hulákal.  

Jeho eufória však netrvala dlho. Z lesa sa k nim vyvalila skupina veľkých 

príšer. „Ty mrňavý, tu si. Teraz si ťa podáme!“ hučali všetci naraz. Mik okamžite 

schmatol Alice za ruku a začali utekať. Ostatní sa rozbehli, samozrejme, za nimi. 

Mik s Alice kľučkovali pomedzi stromy až nakoniec Mik zbadal dieru 

v obrovskom strome. Ruka v ruke vbehli dnu. Vnútro kmeňa bolo vydlabané ako 
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nejaký úkryt. V jednom rohu bola diera, ktorá viedla dole pod strom. Mik zamieril 

tam a Alice ho nasledovala. Ocitli sa v sieti podzemných tunelov. „Všetky tie 

tunely som urobil ja,“ povedal a pokračoval jednou chodbou. „Oni sú veľkí 

a nikto sa sem nezmestí, takže ma tu nemôžu dostať.“ Alice neodpovedala. Bola 

tu strašná tma, ale Mik vyzeral, že to tu pozná naspamäť. Ešte stále ju držal za 

ruku až ju doviedol k nejakému výklenku. Pustil ju, po niečo sa načiahol 

a o chvíľu držal v ruke horiacu fakľu. „Touto cestou sa dostaneme skoro na 

koniec lesa. Odtiaľ je to potom už iba hodinka cesty na Územie magických 

bytostí.“ „Ďakujem ti,“ Alice bola nesmierne rada, že naňho natrafila. 

Rozmýšľala, ako sa mu odvďačí a potom jej napadla skvelá vec. „Počuj, keď 

zachránime moju mamu, nechcel by si bývať u nás doma s nami?“ navrhla. 

Mikovi sa okamžite vrátila dobrá nálada. „Áno, áno, ďakujem,“ výskal, „myslíš 

to vážne?“ „Jasné, bez teba by som pravdepodobne nedokázala prejsť tento les. 

Som ti nesmierne vďačná,“ usmiala sa naňho. Mik ďalej poskakoval a tešil sa. 

Alice zatiaľ rozmýšľala o tom, že aj keď je to blbosť, Mika si veľmi obľúbila 

a nedokázala by ho tu nechať, aj keď ho pozná iba hodinu.  

 Niekoľko hodín takto pokračovali a Mik jej zatiaľ vysvetľoval, že les je 

vlastne žijúci a zmýšľajúci organizmus. Spomenul, že to, ako sa ju snažila chytiť 

liana, bol vlastne les, ktorý si ju chcel prezrieť. Alice z toho prebehli po chrbte 

zimomriavky. Nakoniec ho zastavila s prosbou, aby sa tu najedli a vyspali. Mik 

súhlasil. „Hore už je pravdepodobne večer,“ povedal. Alice vybalila sendviče 

a jablká. Keďže celý deň nejedla, sprášila hneď tri sendviče a tri jablká. Mikovi 

dala rovnaký prídel. Ešte ich mala dosť asi na dva dni a podľa jej spoločníka cesta 

za elfami bude trvať tak maximálne deň až dva. Ako Mik jedol, pochvaľoval si, 

že nič lepšie v živote nejedol. Alice sa nad tým pousmiala. Len nech počká, kým 

ochutná kuchyňu jej mamičky! Len aby sa dostali naspäť včas. Nie, nesmie 

myslieť na to zlé. Stihnú to. Ešte nejaký čas sa rozprávali o hlúpostiach, až cez 

nich Alice nakoniec prehodila svoju deku a zaspali. 

         Na ďalší deň ju Mik zobudil a vyhlásil, že by už mali ísť. Alice všetko rýchlo 

zbalila a pokračovali ďalej. Celú cestu sa zhovárali. Mik hovoril o živote 

v Začarovanom lese a Alice zasa o živote u nich doma. Cesta im teda ubehla 

veľmi rýchlo. „Tu vyjdeme na povrch,“ jej zelený kamarát ukázal na dieru, cez 

ktorú zhora presvitalo svetlo. Následne sa ocitli v takmer identickom vydlabanom 

kmeni ako včera. „Odtiaľto to je na hranice iba hodinka,“ vyhlásil príšerák 

a vydali sa ďalej. No tento les sa asi rozhodol, že posledný kus cesty im neuľahčí.  

Cesta sa im pod nohami začala triasť a pôda pred nimi sa dvíhala. Zo zeme 

sa pred cestovateľmi vynorila obrovská príšera. Vyzerala ako škaredá prerastená 

korytnačka. Jej pancier tvorila tráva, mach a rastliny, ktoré boli pred chvíľou na 
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zemi. Na rozdiel od Mika nemala veľké pekné oči, ale malé čierne koráliky. No 

jej ostré zubiská tú veľkosť bohato nahradili. „Do kelu! Zabudol som na Strážcu 

hraníc,“ nadával Mik. „Ako si mohol zabudnúť na takú ozrutu?!“ nechápala Alice. 

Príšerák iba pokrčil plecami. „ČO TU CHCETE?“ spýtal sa Strážca hromovým 

hlasom. „Chceme sa dostať na Územie magických bytostí,“ ozvala sa Alice. 

„TAK TO BUDETE MUSIEŤ PREJSŤ CEZO MŇA!“ vysmiala sa im príšera 

a rozbehla sa oproti nim.  

Alice s Mikom sa rozbehli každý na inú stranu, vyhýbali sa obrovským 

nohám príšery, ktorá ich chcela rozdupať. Utekali doľava, doprava, poza stromy, 

proste všade možne. Chvíľu to vyzeralo, že sa im podarí dostať okolo Strážcu, ale 

keď sa otočili, ocitli sa v slepej uličke. Okolo nich sa do výšky niekoľkých metrov 

dvíhali obrovské balvany, medzi ktorými nebola najmenšia medzera. Jediná cesta 

preč bola tá, ktorou sa sem dostali. No tam teraz stál Strážca. V panike rozmýšľali, 

čo budú robiť. Príšera sa pomaly blížila. No odrazu sa pred nimi z ničoho nič 

zjavil vysoký bledý muž s bielymi vlasmi a špicatými ušami, tleskol rukami 

a Strážca padol ako podťatý. Otočil sa k nim a spýtal sa: „Ste v poriadku?“  

Zadychčaní kamaráti naňho iba vyvaľovali oči. Alice sa spamätala ako 

prvá: „Áno, ďakujeme. Kto ste a ako ste vlastne porazili toho Strážcu?“ „To je 

dosť otázok,“ zasmial sa cudzinec. Potom pokračoval: „Volám sa Randolf a iba 

som použil uspávacie kúzlo, “ vysvetlil ochotne. „Čo tu vlastne také mladé 

a navyše rozdielne bytosti ako vy robia?“ To je moja šanca, pomyslela si Alice. 

A tak mu všetko rozpovedala. Nakoniec ho poprosila, či im nepomôže.  

„No, pôvodne som sem dnes išiel, aby som s pánom Strážcom vyjednal 

lepšie podmienky, ale rád by som pomohol zachrániť niekoho život, “ usmial sa 

na nich. Alice si myslela, že omdlie od šťastia. „Som vám nesmierne vďačná. Čo 

pre vás môžem na oplátku urobiť?“ „Žijem už dlho, dievča zlaté, mne už nič 

netreba. Jediné, čo od teba a tvojho kamaráta potrebujem je, aby ste ma chytili za 

ruky a povedali mi miesto, kam nás mám teleportovať.“ Alice mu teda povedala 

meno dediny a číslo ich malého domčeka a obaja sa chytili  starého elfa za ruky. 

Spočiatku ju nejak neprekvapilo, že sa Randolf vie teleportovať. Veď veštci 

elfovia majú dajakú schopnosť. Ale keď jej pred očami presvišťal fialový 

trblietavý vír, skríkla od ľaku a nadšenia zároveň. 

O dve sekundy neskôr stáli pred jej malým domčekom, v ktorom bývala 

spolu s mamičkou. Všetci traja sa rozbehli dnu, kde na posteli spala Alicina 

mama. Randolf vykročil k jej posteli, cestou si zobral od Alice nôž. Kľakol si, 

porezal sa na dlani a pár kvapiek nakvapkal Alicinej mame do úst. Vzápätí jej 

mama otvorila oči. „Čo sa stalo?“ spýtala sa. Randolf sa začal usmievať a Mik 

s Alice začali poskakovať po miestnosti ako opice.  
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Alice si nakoniec sadla k mame na posteľ a vysvetlila jej, čo sa vlastne stalo 

a prečo Alice a jej malý zelený kamarát vyzerajú, ako keby sa váľali v bahne. 

„Pred dvoma dňami si vážne ochorela a doktor mi povedal, že zachrániť ťa môže 

iba krv elfa,“ začala Alice rozprávať. „Rozhodla som sa, že pôjdem do 

začarovaného lesa, nájdem elfa a privediem ho domov, aby ťa uzdravil. Lenže 

cesta bola oveľa ťažšia ako som si predstavovala“, „najprv ma chcela zabiť liana 

a potom som sa chytila do pasce, no našťastie som stretla Mika,“ ukázala na 

malého zeleného kamaráta, „ a on ma odtiaľ vyslobodil. Spolu sme našli Randolfa 

a on bol ochotný mi pomôcť, tak nás so svojimi schopnosťami teleportoval sem, 

domov,“ ukončila svoj dlhý monológ Alice. „Och, Alice ďakujem ti,“ usmiala sa 

na ňu mama. „Inak, sľúbila som tuto Mikovi, že keď sa všetko podarí, môže zostať 

tu s nami. Tak, že či ti to neprekáža vieš...“ povedala v rozpakoch Alice. „Ale 

isteže,“ usmiala sa na Mika Alicina mama, „budeme tu mať aspoň veselšie.“ A tak 

sa Alice, jej mama a Mik rozlúčili s Randolfom, ešte raz mu poďakovali a potom 

si všetci traja vychutnali úžasnú večeru, ktorú im Alicina mama navarila.  

„WAU,“ zvolal zrazu Mik, „tak toto je to najlepšie, čo som kedy jedol!“  

Subject A5, Subjekt A7 

 

Čierna ovca 

Prológ 

Ahoj, moje meno je Lara Frost a toto je môj príbeh o tom, ako sa všetko 

zmenilo. Ako malá som vyrastala v homofóbno-rasistickom prostredí. Nikto z 

mojej rodiny nemal rád takýchto ľudí a ja som mala rovnaký názor. Až doteraz... 

 

Bol prvý september, začiatok mojej vysnívanej strednej školy Mystic Drop, 

tiež známej aj pod skratkou MD. Je to najlepšia škola magických vied na celom 

svete. Keď som si uvedomila, čo je za deň, vyskočila som zo svojej pohodlnej 

postele a rýchlo som sa išla umyť. Navliekla som na seba novú uniformu, ktorá 

sa skladala z čiernej sukne, bieleho roláka a uhľovočierneho saka, svoje 

snehobiele vlasy som si dala do vysokého copu a vytiahla si pramene vlasov na 

bokoch tváre.  Moje malachitovozelené oči začali tancovať po izbe a hľadať  tašku 

a kufor.  
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Po tom, čo som ich konečne našla, som zbehla dole schodmi, kde bola 

takmer celá moja rodina. Vtom som začula: ,,Je to môj život a vy mi ho nebudete 

riadiť!“  Bol to bratov hlas a na to som iba počula úder maminej ruky na bratovo 

líce. Radšej som tú konverzáciu veľmi nevnímala a vyrazila som na letisko, kde 

už na mňa čakalo lietadlo s logom novej školy. Keď som nastúpila, okná sa 

zatemnili a do troch minút sme už odlietali. 

Presná lokácia strednej školy Mystic Drop je neznáma, pozná ju iba pár 

veľmi dôveryhodných ľudí. Škola chce týmto chrániť študentov pred nepriateľmi 

alebo zbytočnými hrozbami. Prečítala som to v brožúre, ktorú som dostala 

od...letušiaka? Letuško-mana? Jednoducho pána, ktorý robí letušku. Takže o svoj 

život sa báť nemusím. 

Keď lietadlo pristálo a ja som prežila fakt, že som bola vo viac ako 1000 

metrovej výške, práve zapadalo slnko. Pre mňa najkrajšia časť dňa. Obloha ako 

keby horela a tancovala, až dokým sa nezmenila na uhľovočiernu tmu. Keď som 

sa otočila, čakalo tam už na mňa auto s mojím kufrom. Nasadla som na zadné 

sedadlo a vodič vyrazil ku škole.  

Zastali sme pri obrovskej bráne z tmavého dreva, kde strážcovia 

kontrolovali pasy.  Trvalo asi desať minút, kým som prišla k strážcovi, ktorý mi 

prezrel pas. ,,Je mi cťou Vás spoznať, slečna Frost,“ urobil miernu poklonu, 

,,dúfam, že sa vám tu bude páčiť.“ Usmiala som sa naňho a aj keď som mu chcela 

odpovedať, šofér mi zavrel okno. ,,Prečo ste mi to spravili?“ spýtala som sa 

podráždene. On len mykol plecami a pokračoval na príjazdovú cestu pred 

obrovskú bielu budovu z vylešteného kremeňa. 

  Vystúpila som z auta, zobrala kufor a vošla som po schodoch dovnútra. 

Všade okolo boli ľudia, čarodejníci, elfovia, trpaslíci a ďalšie bytosti. Ostatných 

prvákov nebolo ťažké nájsť. Dvojmetrového pána, nad ktorým svieti nápis 

“PrvÁci sEM“, si všimnete ľahko.  Ukázal nám celý areál školy, internáty, triedy, 

spoločenské miestnosti, vestibul a skončili sme v jedálni. 

Nabrala som si jedlo a obzrela som si stoly. Pri všetkých sedeli deti a 

tínedžeri a robili neskutočný hluk. Hádzali po sebe jedlo alebo len ohovárali. Toto 

je prvý raz, čo neviem, kam sa zaradiť.  

Vtedy som ju uvidela, najkrajšie dievča, aké som si vedela predstaviť, stálo 

neďaleko mňa.  Pocítila som, ako sa mi ženie červeň do tváre. Chvíľu mi trvalo, 

kým som rozoznala jej pach. Pach srsti. Ona bola vlkolak. Nie, nie a nie. Tadiaľto 

cesta nevedie. Vlkolaci sú špina, najstarší nepriatelia elfov, rebeli. A k tomu je 

DIEVČA! Pred dievčatami sa nemôžem červenať. Čo mi to vôbec napadlo? Som 

Lara Frost, dcéra ministra a elf. Nemôžem sa s ňou ani len priateliť. Alebo...? 



 

8 
 

Neviem kedy ani ako, ale zrazu som mala jej tmavú tvár pred tou mojou a 

jej zlatohnedé divé oči sa stretli s tými mojimi. ,,Čau. Teba som ešte nevidela. Si 

tu nová však?“ opýtala sa ma a zvedavo si ma obzerala, čo sa mi páčilo a prekážalo 

zároveň. Nemo som prikývla. ,,Super, takže vieš ako sa dostať..“ začala 

rozprávať, ale to by som asi nebola ja, keby som jej neodvrkla ,,Nepotrebujem 

tvoju pomoc!“ A bez slova som odišla k skupinke elfov a čarodejníc, čo sú v 

mojom ročníku. 

Zvyšok dňa prebehol bez väčších problémov. Spoznávali sme učiteľov. Tí 

boli fajn, teda ak nerátame pána Pietra Čomitava, učiteľa elixírov pre prvý ročník.  

Bol to trol a pokojne stavím svojho lenivého kocúra, že má cez 2000 rokov. Celý 

čas si čosi mrmlal o invázii červených lienok v Európe a v strede hodiny si 

vytiahol olomoucké syrčeky. Neskôr spustil prednášku, prečo by sme sa mali 

začať klonovať a zamoriť celý vesmír našimi ďalšími ja.  

Triedny učiteľ bol ale iná liga. Mlado vyzerajúci čarodejník vysokej 

postavy podporoval takmer každý návrh, ktorý sme povedali. Iba s jedným 

nesúhlasil. Aby škriatkovia používali drevené lavice ako potravu. 

Po škole som si išla vybrať do riaditeľne kľúč od internátu. Išla som na 

druhé poschodie a odomkla som dvere 223.  Otvorila som ich a vo vnútri si čítalo 

knihu to dievča z obeda. Mám neskutočné nutkanie ísť ku nej bližšie, ale mozog 

ma stále napomína, že je to vlkolak a baba. So zdvihnutým obočím sa na mňa 

pozrela a odišla do kúpeľne. Vybalila som si celý kufor a zvalila sa na posteľ. 

,,Dlhý deň?“ opýtala sa ma. ,,Zatiaľ v pohode.“ Zaklamala som jej. Celý 

deň myslím iba na ňu. Na to, ako som jej odvrkla. Na jej tvár. Zlatohnedé oči. Na 

jej plné pery. Ihneď s tým musíš prestať Lara! Nemôžeš takto o nej rozmýšľať!  

Privádzala ma do šialenstva a to som tu strávila len prvý deň. ,,Prepáč za 

ten obed,“ povedala som potichu, ,,...nemyslela som to zle.“ Čakala som, že mi 

na oplátku povie niečo pichľavé , ale asi som ju zle odhadla. Na celú miestnosť 

sa rozosmiala. Ten jej smiech by som dokázala počúvať hodiny. 

,,Jasné že prepáčim. Od elfa som ale naozaj nečakala ospravedlnenie. Asi 

mám veľa predsudkov, veď vieš. To medzi elfami a vlkolakmi. Ja sa volám CJ. 

Ty si...?“ opýtala sa. ,,Lara Frost.“ poviem tichšie, lebo som stále nevedela, ako 

mám pri tejto osobe reagovať.  

Rozprávali sme sa asi do polnoci. Zistila som, že má mladšiu sestru, ktorá 

chce byť človek, je o rok staršia odo mňa, má rada ovocie a miluje zmrzlinu. 

Neviem, koľko bolo hodín, keď sme sa rozhodli ísť spať, ale určite to na 

šesťhodinový spánok nestačilo. 
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Na druhý deň ráno som sa zobudila na hlasný  výkrik z kuchyne.  Bola to 

CJ. Kričala, ako keby ju mučili. Rýchlosťou svetla som bola pri nej. ,,Čo sa stalo?“ 

opýtala som sa zmätene, keďže som nikde nevidela krv. ,,Tam je strašne veľký 

pavúk!“ vrieskala ako zmyslov zbavená. Pozrela som sa na miesto, kde ukazovala. 

Zatiaľ čo CJ pobehovala v spodnom prádle a vrieskala ja som mágiou vyhodila 

pavúka von z okna. 

,,Ty...ty si môj záchranca. Milujem ťa!“ hučala mi do ucha a pomedzi to 

ma objímala. Ja som bola červená ako paprika, ale objatie som jej vrátila. ,, Budeš 

môj osobný vrah pavúkov.“ Na tom som sa iba zasmiala a išla som si urobiť 

hygienu.  

 

Na raňajkách som stretla brata ,,Ahoj Leo,“ pozdravím sa bratovi pri 

raňajkách. ,,Čau krpec. Aký bol prvý deň školy?“ opýtal sa, ale väčší záujem 

prejavoval o šunku, ktorá mu padala z rožka. ,,V pohode, ale mohlo by byť aj 

lepšie.“  ,,Ale vždy aj horšie,“ vyslovil vetu, čo nám opakovala stará mama celé 

detstvo. ,,Mám izbu s vlkodlakom,“ povedala som potichu a dala si do úst toast. 

,,Ublížila ti? Je staršia či rovesníčka? Z akej rodiny. Dúfam, že máš 

prichystaný strieborný kôl, keby náhodou...“ začal chrliť otázky. ,,Nie neublížila 

mi. Je v tvojom ročníku. Podľa mňa je veľmi milá...a popravde sa mi trochu páči,“ 

priznám otvorene. ,,A strieborný kôl nemám a ani ho nepotrebujem.“ ,,No ták, 

sestrička. Každý elf by mal mať svoj kôl. Ja som na svoj prvý napichol náduvku.“ 

,,Vieš čo? Už stačí. Je mi zle z toho, ako si schopný zabiť nevinného tvora.“ 

,,Nebol nevinný. Vo vode mi pichala do nohy a potom mi ju celú osliznila.“ ,,Ja... 

idem preč.“ A tak som odišla na hodinu.  

  

Trieda bola takmer úplne plná. Miesto ostalo iba pri stene, ktoré bude 

odteraz moje. Nestihla som si ešte ani len sadnúť a učiteľka začala s výkladom o 

spojenectve medzi všetkými druhmi bytostí. Keďže túto tému poznajú všetci 

naspamäť, volám to voľná hodina. 

 

,,Počúvaš ma, Lara?“ pýta sa CJ. ,,Jasné, počúvam,“ a ďalej som sa 

venovala telefónu. ,,Tak čo som sa ťa pýtala?“ Prichytila ma. Nepočúvam ju už 

pol hodinu, lebo ako som zistila, jej sa ústa nezavrú. ,,Dobre, dobre. Netuším, čo 

si sa pýtala,“ povedala som rezignovane. ,,Vonku je jedno miesto, ktoré by som ti 

chcela ukázať.“ Mágiou sa oblečiem a idem ku nej. ,,Tak kam ideme?“ ,,Musíme 

ísť cez okno, na chodbách sú v noci strážnici,“ povedala ,ako keby sa nechumelilo. 
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  Opatrne som ju krok po kroku nasledovala.  V preklade - ona sa vyštverala 

hore a ja som šla pomaly po rebríku. ,,Už nikdy via-..“ zasekla som sa. Nič krajšie 

som v živote nevidela.  

Západy slnka milujem, ale tento bol čarokrásny. ,,To je nádhera,“ zašepkala 

som tak potichu.  Čudujem sa, že to počula. ,,Úplne s tebou súhlasím. Toto je 

najlepšie miesto na pozorovanie oblohy. Chodím sem takmer každú noc.“ Síce sa 

rozprávame, ale naše slová sú tichšie než vietor. Obe si sadneme na strechu a ja 

sa jej opriem o rameno. ,,Toto možno budem ľutovať,“ a nakloní sa ku mne. Cítim, 

ako sa mi hrnie všetka červeň do líc a srdce mi tlčie rýchlejšie ako kedykoľvek 

predtým.  Pocítim jej ruku na mojom líci a jantárovými očami hľadá súhlas v tých 

mojich. Nepatrne kývnem hlavou a jej pery spoja naše tváre v jedno. Celé to 

mohlo trvať kratšie ako minútu, ale pre mňa.....pre mňa to bola večnosť. Prestali 

sme, až keď nám došiel kyslík. Taliani by to nazvali blesk z jasného neba, Turci 

zase večný plameň, ale znamená to to isté. S touto bytosťou chcem byť až do 

konca svojho života. 

Leo, Queen of Divinia, TiQiula, Klariska °123 

 

 

Invázia durmanov 

Durman obyčajný ... rastlina, o ktorú sa zaujíma málo ľudí. Na prvý pohľad 

vyzerá nezaujímavo, ale opak sa stáva pravdou. Prečo? To zistíte v tomto príbehu. 

     Jozef bol pre väčšinu ľudí pomerne nezaujímavý človek. Jeho manželka Anna 

čakala ich prvorodeného syna. Ľudia si mysleli, že sa živí ako botanik v botanickej 

záhrade, ale iba jeho najbližší vedeli, že pracoval ako vedec v tajnom laboratóriu 

organizácie OPRSD alebo Organizácia pre skúmanie durmanov. Jeho nadriadení 

dostali od vlády veľa peňazí, aby urobili pokusy na génoch durmanu obyčajného 

a vyrobili z neho biologickú zbraň. 

Bol to deň ako každý iný. Jozef ukončil šichtu v jeho zdanlivo nezaujímavej 

práci. Cestou domov dostal telefonát od šéfa, že začínajú robiť pokusy a je 

potrebné sa ihneď dostaviť do laboratória OPRSD. 

„Ach,“ povzdychol si a zavolal manželke, že bude meškať domov. Vážne 

sa mu nechcelo späť do práce. Vystúpil z autobusu a odtiaľ mieril priamo do 

laboratória. Jeho súradnice sa menili každé dva týždne, tak sa musel pozerať na 
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obrazovku mobilu, aby sa nestratil. Vtom zakopol o kameň a spadol. Zanadával 

si a v momente, ako vstával, uvidel divnú rastlinu, ktorú aj napriek svojmu 

botanickému vzdelaniu nepoznal. Nič si o tom nemyslel a pokračoval do 

laboratória. 

 Keď sa dostal pred skryté dvere, povedal tajný kód. Dvere sa otvorili 

a uvidel svojho vystrašeného kolegu. Volal sa Jaroslav a mal reputáciu veľkého 

strachopuda, takže si Jozef od toho nesľuboval nič veľké a pokračoval chodbou 

do laboratória. Lenže Jaroslav sa nesprával normálne a zrazu chytil Jozefa za 

ruku. Odmietal ho pustiť a pritom koktal a trepal nezmysly. „Z-Z-Zastaň, j-j-je t-

to ne-nebezpečné,“ povedal Jaroslav vystrašeným tónom. Jozef bol zaskočený 

jeho správaním a spýtal sa ho, čo sa deje. „Je-je-je to nebezpečné!“ povedal 

Jaroslav. „Čo je nebezpečné?!“ spýtal sa Jozef. Tentokrát sa snažil ráznejšie 

vytrhnúť z jeho stisku, ale márne. Jaroslav mu povedal to isté a Jozefovi došla 

trpezlivosť. Urobil pohyb, ktorým sa úspešne zbavil jeho zovretej ruky. Sotil 

Jaroslava do steny, ten spadol na zem a upadol do bezvedomia. 

Jaroslavova spanikárená tvár a sila Jozefa veľmi prekvapila. „Čo ho mohlo 

takto vystrašiť? Prečo mi chcel zabrániť v tom, aby som vošiel do labáku?“ tieto 

otázky mu vŕtali v hlave. Napriek Jaroslavovým varovaniam sa rozhodol ísť po 

chodbe a cez sklenené dvere uvidel mŕtvych kolegov. Vedľa nich na stole stála 

rastlina podobná tej, ktorú videl cestou do práce po tom, čo spadol. Rastlina bola 

nazvaná Exemplár Z-52485. 

Skúsil vytočiť číslo svojich nadriadených, ale nikto nezdvíhal. Jozef sa 

rozhodol opustiť laboratórny komplex, ale nemohol si nevšimnúť zvláštne 

čiastočky poletujúce v miestnosti s rastlinou. Kráčajúc po chodbe naspäť si 

všimol ležiace telo Jaroslava. Snažil sa ho prebudiť, ale márne. Bol mŕtvy. Cítil 

sa strašne, ale nemohol si nevšimnúť zápisník, ktorý ležal vedľa jeho tela. Rýchlo 

ho chytil a utiekol preč. 

Keď sa Jozef dostal von, bežal ako zmyslov zbavený. Na divnú rastlinu ani 

nepomyslel. Na okraji mesta spomalil a začal premýšľať, čo sa to vlastne stalo. 

Či to nebol iba zlý sen alebo sa mu to iba zdalo. Mal veľa otázok, na ktoré 

nepoznal odpovede, ale jeho prioritou bolo dostať sa domov. Bolo už neskoro 

večer, tma ešte umocňovala jeho čierne myšlienky. Nevnímal kadiaľ kráča ani 

ako dlho. Potreboval si vyčistiť hlavu, utriediť myšlienky. 

Domov sa dostal až o jednej ráno a bol pripravený povedať všetko svojej 

manželke Anne. Zaklopal na dvere bez vedomia toho, že mal kľúče. V priebehu 

pár sekúnd mu otvorila Anna a s vystrašeným výrazom sa ho spýtala, kde bol 

doteraz. Jozef jej povedal: „Daj mi chvíľku, všetko ti vysvetlím.“ Anna mu išla 

uvariť čaj a to je to posledné, čo si pamätá pred tým, ako odpadol. 
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Jozefova manželka sa veľmi vystrašila, keď jej muž zostal v bezvedomí. 

Vedela, že raz takto dopadne, pretože  bol už dlho prepracovaný. Preberala ho 

všetkými možnými spôsobmi, aké si pamätala z práce, keďže pracovala na 

anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Rýchlo zavolala sanitku a o chvíľu už 

Jozef ležal JIS-ke, kde ho pripojili na prístroje. Lekári mu nedávali veľkú šancu 

na prežitie, on ale vnímal slová lekárov, nemohol im to však dať nijako najavo. 

V tomto stave, medzi nebom a zemou, mu vírili v hlave rôzne myšlienky. 

Snažil sa spomenúť, čo sa stalo, chcel sa prebudiť do reality, lenže telo slablo a 

on sa opäť vzďaľoval tomuto svetu, až upadol do kómy. Príbeh v jeho hlave ale 

pokračoval... Pripadal si neuveriteľne unavený. Mysleli si, že to všetko bol sen 

a že v skutočnosti sa nič v noci nestalo.  

S hrôzou zistil, že neleží vo svojej posteli, kde sa každé ráno zobúdzal, ale 

v akejsi miestnosti s veľkými oknami, cez ktoré videl siluety ľudí. Kde to som? 

Ľudské siluety sa hýbali a vyzerali, akoby ho pozorovali. Pripadalo mu nemožné, 

že by sa bez svojho vedomia len tak ocitol na tomto mieste. Vtom sa s buchotom 

otvorili a do miestnosti vkročila divná bytosť. Jozef nemohol veriť svojim očiam. 

Bola nadprirodzene vysoká, a preto nevidel jej tvár. Snažil sa postaviť, ale 

nedokázal to. Bolo to veľký magnet, ktorý ho ťahá k zemi. Postava prehovorila. 

Jej hlas sa veľmi podobal hlasu človeka, akurát hovorila jazykom, ktorý Jozef 

nespoznával. Po prvýkrát uvidel tej bytosti do tváre.  

Jej pleť bola žltá, oči svietili všelijakými možnými farbami. Napriek týmto 

odlišnostiam bola veľmi podobná človeku. Zrazu do miestnosti prišlo päť 

rovnakých bytostí. Prvá vytiahla akýsi prístroj, ktorý priložila Jozefovi k ústam 

a naznačila, že má prehovoriť. Nevedel, čo má povedať, vyšlo z neho len jedno 

jednoduché slovo: „Ahoj.“ S prekvapením zistil, že ten prístroj slúži na 

prekladanie jazykov. Jozef nabral odvahu a spýtal sa bytostí: „Kto ste?“ 

Neodpovedali. „Kto ste?!!!“ 

„Ja som K-28,“ predstavila sa bytosť. Jozefovi sa pochopiteľne zdalo meno 

čudné, ale nechcel K-28 uraziť. „ Vieš prečo sme ťa uniesli?“ „Nie,“ povedal 

Jozef  vystrašeným hlasom. „Vieme, že si objavil niečo, na čo tak ľahko 

nezabudneš.“  

Jozef, ktorý bol už presvedčený, že udalosť z noci bola len sen, odpovedal, 

že nevie, čo myslia, ale K-28 akoby úplne ignoroval Jozefovu vetu. Nakázal niečo 

ostatným bytostiam. Po chvíli priniesli podivnú helmu. Vyzerala trochu ako 

lyžiarska, akurát bola s anténou. Jozef v momente pocítil hroznú bolesť a zrazu sa 

ocitol v tom prekliatom laboratóriu, v ktorom bol pred pár hodinami. 
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Nemohol sa hýbať, mohol iba sledovať a prežívať tú hrôzu. Opäť videl 

smrť svojho kamaráta Jaroslava, mŕtve telá jeho kolegov a taktiež podivnú 

rastlinu. V tom mu K-28 dal helmu dole z hlavy a spýtal sa ho: „Už si spomínaš?“ 

Jozef sa zatváril prekvapene. Nič z toho mu nedávalo zmysel. Vstal a konečne 

chcel odísť. Nemohol. Nepustili ho. 

K-28 mu konečne vysvetlil, čo sa deje: „Nemôžeš odísť, pretože v tomto 

laboratóriu ste vynašli takú silnú drogu, o akej svet ešte nepočul. Ak by sa to 

ktokoľvek dozvedel, bola by to katastrofa. Ty ale zomrieš, pretože tvoj kolega 

Jaroslav ťa chytil niekoľkokrát za ruku. Preniesol na teba prach z jedovatého 

durmanu. Ten sa ti už dostal to tela, niet ti pomoci. My vaše laboratórium zničíme 

a odletíme späť na našu planétu mimo civilizácie... Je nám to ľúto, ale inak 

nevieme zabrániť katastrofe.“ 

Keď to Jozef počul, začal zo zúfalstva strašne kopať a jačať... a zrazu sa 

ocitol v nemocnici, kde sa práve preberal z kómy. Bol šokovaný a zároveň 

šťastný, keď uvidel pri svojej posteli svoju tehotnú ženu. Lekári len neveriacky 

krútili hlavami, že takto vyčerpaného človeka ešte nevideli. Vtedy si uvedomil, 

že nikdy žiadne laboratórium nebolo, že durman neexistuje, že jeho kolega 

Jaroslav žije. Smrti unikol Jozef len o vlások, preto musel všetkým sľúbiť, že celý 

rok bude len oddychovať a venovať sa svojmu synovi, ktorý práve sa práve začal 

pýtať na svet... ale to je už zase iný príbeh... 

Peťo, Orion,Joe, LIGMA 

 

Deň, ktorý zmenil Maya 

1. kapitola 

Je 9:58 večer... May berie do ruky kľúče. Obúva si tenisky a vychádza von 

z dverí. O 10:00 musí byť v práci. ,,Zase som zaspal... Mal by som sa naučiť 

spávať v noci a nie cez deň. Inak ma Clovis určite vyhodí...“ May zišiel po chodbe 

dolu do garáže. Nastúpil do auta a naštartoval motor. 

2. kapitola 

Pred pumpou stojí nahnevaná Clovis. ,,Zase?!“ spýtala sa. ,,Prepáč, ja som 

len...“ Clovis ho preruší: ,,Mňa to nezaujíma Rogers. ,,Takto sa moji zamestnanci 

správať nebudú. Ešte raz a letíš!“ Otočila sa a odišla.  



 

14 
 

May si vzdychol. Hneval sa na seba za to, že sa nevie správať 

zodpovedne. Nebola to však iba jeho vina. V poslednom čase dostával čoraz 

viac a viac zmien a to všetko len kvôli tomu, že jeho kolega Soma sa už 

niekoľko dní neukázal v práci. Nikto nevie, kam sa mohol vypariť, ale jasné je, 

že May zaňho všetku tú robotu schytáva.  
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3. kapitola 

May sedí za pultom a prezerá si predajňu. Nikde nikto a je tu nuda ako 

obyčajne, pomyslel si. Občas sa zdvihne, prejde sa po obchode, skontroluje, či je 

všetko tak, ako má byť a potom si znovu sadne. Robí to tak už aj pár hodín. Kto 

by vôbec v utorok o tretej ráno len tak zastavoval na pumpe? A ešte k tomu na 

takej, ktorá je úplne v strede ničoho a nikto sem väčšinou ani nezablúdi? Zrazu, 

akoby napriek, sa na parkovisku zastavilo auto. Všimol si ho, a tak si sadol znovu 

za pult, aby bol pripravený obslúžiť zákazníka. Nebolo tam dobre vidieť, ale 

v okamihu zazrel, ako nejaká postava vystúpila z auta a utiekla preč. Zdalo sa mu 

to veľmi čudné, ale povedal si, že radšej chvíľku počká, aby nerobil zbytočne 

nijakú paniku. 

4. kapitola 

Prešlo 5 minút... potom 10.....potom 15... Záhadný majiteľ auta sa stále 

nevracal. May sa teda rozhodol zakročiť. Opatrne vyšiel von z predajne. Obzrel 

sa a zvolal: ,,Haló?“ No nikto sa neozval. ,,Je tu niekto?“ Opäť nič. May si 

vzdychol. Prehrabol si svoje dlhé hnedé vlasy a pomalým a váhavým krokom sa 

vybral k záhadnému autu ešte stále na parkovisku pumpy bez svojho majiteľa. 

May sa rozhodol nenápadne nazrieť do okien aj keď boli veľmi tmavé. Ozaj 

nebolo takmer nič vidno, ale zdalo sa mu akoby niečo veľké ležalo na zadných 

sedadlách. Nevyzeralo to však, že by tam niekto spal. Nebol si ani istý, či to bol 

človek.  

Váhavo zaklopal na okno auta, aby zistil, či sa v ňom niekto nachádza. 

Žiadnu odpoveď ale nedostal, a tak si povedal, že do auta iba rýchlo nazrie, aby 

sa uistil, či sa niečo nestalo. Chytil kľučku od zadných dverí a pomaly 

potiahol....To, čo videl, by si nepredstavil ani v nočnej more.  

Na zadnom sedadle úplne nehybne s bledou tvárou.....Soma.. Nebol to ten 

Soma, ktorý by na Maya zareagoval frflaním a nahnevaným pozdravom. Bol to 

Soma, ktorý vo svojich očiach nemal ani len jednu jedinú známku života. Všetka 

krv, ktorá bola rozliata okolo jeho tela, sa s otvorením dverí vyliala von a dopadla 

priamo na Mayove topánky. Soma je mŕtvy.....  

 

5. kapitola 

Je 5 hodín ráno a policajti stále kladú Clovis rôzne otázky. May už dobrú 

chvíľu sedí na tráve vzadu za pumpou a hľadí si na svoje krvou obliate topánky. 

Nikdy by si nepomyslel, že jedného dňa vo svojom živote bude vidieť svojho 

kamaráta, z ktorého sa už úplne vyparil život.  
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Zaboril si hlavu do dlaní a snažil sa upokojiť. Vôbec tomu však 

nerozumel.... Vtom sa objavila Clovis, ktorú už policajti nepotrebovali. ,,Rogers... 

Môžeš ísť domov. Radšej choď čo najskôr, aby si sa ukľudnil a nebol na tomto 

mieste. Muselo to byť pre teba ťažké, otvoriť dvere auta a vidieť tam Somu ako...“ 

zasekla sa. Uvedomila si, že nie je najvhodnejší čas to takto opisovať. May sa 

v sekunde zdvihol. ,,Budem v poriadku.“ Otočil sa a keď sa chystal odísť, všimol 

si, že policajné autá do jedného odišli. Vzápätí sa zvrtol na opätku a opýtal sa 

Clovis : ,,Oni už odišli?“ spýtal sa. ,,Áno, už to uzavreli.“ May sa zatváril veľmi 

začudovane. ,,Prosím?“ ,,No, vieš... Našli ho s bodnou ranou v hrudi. V pravej 

ruke pevne stískal nôž s jeho vlastnými odtlačkami prstov. Zistili od známych, že 

mal nejaké psychické problémy - peniaze, vzťahy a vraj aj rôzne závislosti... 

No naplánoval si to celé tak, aby si ho ty ako dobrý priateľ našiel, keďže ti veril,“ 

tlačili sa jej slzy do očí. ,,Je mi to tak veľmi ľúto...“ May sa ale znovu otočil. 

Vedel, že keď sa zamyslí nad tým, čo v noci videl, na tejto udalosti niečo nesedí.  

Vybral sa k svojmu autu, sadol si doň, no nenaštartoval. Chcel len miesto 

na rozmýšľanie. Ani sám nevedel, ako dlho tam sedel a zamýšľal sa, keď mu dačo 

napadlo. Ted.... kolega z práce, ktorý mal so Somom večne nejaký problém. 

Jediný, kto ho neznášal tak veľmi, že by bol schopný mu dačo spraviť. Musel to 

byť on. Musel to nejako narafičiť. Ako ho ale usvedčí? May sa zamyslel. Jemu 

samému bez dôkazov by nikto neveril. Keby to dosvedčila Clovis, možno by tomu 

polícia verila no.... Vtom mu to napadlo. Treskol sa po čele a vzdychol si. 

,,Kamerový záznam.“ 

6. kapitola 

Clovis tu nie je. Nikto iný taktiež. May si teda pomyslel, že sa vkradne do 

jej kancelárie a záznam nájde. Aj keď bol Soma ustavične namosúrený 

a podráždený, nesmel dovoliť, aby vrah jeho kamaráta takto unikol.  

Pomaly otvoril dvere, zavrel za sebou a sadol si k stolu. Čo najrýchlejšie 

v počítači hľadal záznam z 3:00 z utorkového rána, no nenašiel ho. Skúsil to ešte 

raz, no veru akoby zmizol. Do počítača má ale povolený vstup len Clovis, takže 

to už prestáva dávať zmysel. Žeby ho vymazala? Ale veď na to nemala na to 

dôvod.  A prečo by to vôbec robila, keď to vlastne mohla poskytnúť poli... Otvorili 

sa dvere. V strede zárubne stála Clovis, ktorej na tvári hrali rozličné emócie, no 

ani jedna z nich nebola pozitívna. ,,Čo tu robíš May?! A čo robíš s mojím...´´  

nastalo ticho. Obidvaja si uvedomili, o čo ide. 

May si na všetko spomenul. Na všetko, čo mala Clovis spoločné so Somom. 

Kedysi dávno, pred pár rokmi, Clovis so Somom chodila. Podľa nej boli šťastní 

mladí zaľúbenci, no pre Somu neznamenala nič iné ako krátkodobý úlet. Jednu 

noc ju podviedol a dal jej kopačky. Už ju jednoducho nechcel. Clovis to vtedy  
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neuveriteľne zranilo, nikdy to však nedávala najavo. Vždy to v sebe dusila 

a každým dňom sa to stupňovalo viac a viac. Dodnes sa s tým nevie vyrovnať, a 

tak sa mu pomstila. 

Clovis prerušila hrobové ticho. ,,May...“ podišla dopredu. ,,Viem, čo si 

o mne teraz asi myslíš. Viem to veľmi dobre. Myslíš si, že som to bola ja, však? 

Myslíš, že som toho idiota zabila?!“ May nervózne prehltol. Takto Clovis ešte 

v živote nevidel. ,,Ja som,“ prerušila ho, ,,nie... bola to samovražda, nepočul si? 

On sa zabil sám! Zaslúžil si to za to, čo mi spravil!“ V tom si uvedomila, že sa 

preriekla. V kancelárii znovu nastalo hrobové ticho. May netušil, čo sa práve deje 

a len dúfal, že toto všetko je iba sen a on sa zobudí. Lenže toto nebol sen, ale 

realita.  

Clovis sa potichu pozrela Mayovi priamo do očí. Bez slova si siahla do 

vrecka a vytiahla malý vreckový nôž. Mayovi sa zastavilo srdce. Človek, ktorý 

zabil jeho kamaráta stojí rovno pred ním a má nôž. May netušil, čo urobí, no 

vzápätí si všimol, že po chodbe išiel Ted. Ten sa priblížil ku kancelárii s úmyslom 

niečo oznámiť svojej šéfke, no v momente, keď uvidel, ako Clovis stíska nôž 

a May sa od strachu chveje, utekal von zavolať policajta, ktorý ako posledný 

zostal na mieste, aby zaistil všetky stopy do dokumentu. Clovis si ho ale nevšimla 

a pomaly približovala sa k Mayovi. ,,Bola to samovražda... A ver tomu, že aj tvoja 

smrť bude vyzerať presne ako samovražda!“ vykríkla a zahnala sa nožom. May 

sa v rýchlosti uhol a posunul sa o pár krokov dozadu, no narazil do steny.  

Toto je môj koniec, pomyslel si a strachom privrel oči. Clovis sa priblížila. 

Natiahla nad hlavu ruku s nožom, pripravená ho bodnúť. ,,Prepáč mi to, May...  

Vieš toho priveľa.“ Keď zrazu niekto v dverách zhúkol : ,,Ruky hore a už ani 

krok!“ 

7. kapitola 

Policajné autá blikali a mali zapnuté sirény. Clovis práve dostala na ruky 

putá a jeden okuliarnatý policajt ju práve viedol smerom k autu. Vtom sa znovu 

objavil May. Pristúpil k nej bližšie a len ticho a pokojne dodal. „Clovis, unikla ti 

jedna maličkosť. Nemohla to byť samovražda, pretože Soma bol ľavák.“ 

Salamik, July 
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SOUL MATE 

I. kapitola 

„Ema vstávaj!“ budil ma môj “milovaný“ brat.  „Dooobree, veď už idem.“  

Asi by som sa vám mala predstaviť. Volám sa Ema Wolfová a mam 

sedemnásť rokov. No o pár dní budem mať osemnásť. Celkom sa teším, ale aj 

bojím, lebo od osemnástich si príde po vás vaša spriaznená duša. Mám hnedé 

vlasy tesne nad zadok, zelené oči a športovú postavu. Ja a moja rodina sme 

vlkodlaci. Nikto o tom nevie, až na moju najlepšiu kamošku.  

Môj brat Alex  má 20 rokov, blond vlasy a modré oči. On si svoju soul mate 

našiel už dávnejšie. Volá sa Lucka a je veľmi milá, mám ju veľmi rada. Má 

havranie čierne vlasy po plecia a gaštanové oči. Raz sme spolu vymysleli na 

môjho brata atentát. Na obal od jeho telefónu sme dali sekundové lepidlo. Mali 

ste vidieť, ako zúril. Najprv nechápal, prečo nevie pustiť mobil a potom s tým 

bojoval tri hodiny, haha.  

Ou, a skoro som zabudla na moju najlepšiu kamošku, to som teda kamoška 

čo? Viky ma nádherné sivoblonďavé vlasy a tiež má modré oči ako môj brat. No 

ale už dosť rozprávania, lebo mi sem vtrhne brat aj s vedrom vody v ruke, aby 

som už konečne vstala.   

Už oblečená som zišla dole, rýchlo sa obula a utekala do auta. „To ti teda 

trvalo,“ frflal braček. Akonáhle sme zaparkovali pred školou, vyskočila som z 

auta a utekala za Viv. Objali sme sa. „Ajooooj, Emiii, zas ti to trvalo,“ a zasmiala 

sa  „Ahoj Viv, no prepáč, ale posteľ nepustila. To som sa už rozrehotala a ja s ňou. 

Medzitým, čo sme sa my smiali, Alex a Lucka už vošli do školy. Keď sme sa už 

ako tak upokojili, vybrali sme sa do triedy a sadli si na naše miesto. „Počuj Ema, 

ty si vedela, že k nám príde nový chalan?“ spýtala sa ma zaujato moja úžasná 

kamoška. „Nie, odkiaľ by som to mala vedieť?“ „A ty to odkiaľ vieš?“ spýtala 

som sa jej pre zmenu ja. „Minule to hovorila triedna.“ Akonáhle mi povedala to, 

čo chcela, zazvonilo na hodinu.  

Do triedy prišla triedna a nasledoval ju nejaký celkom pekný chalan. Mal 

blond vlasy,  končeky takmer biele, oči modré ako čistá obloha a taký prenikavý 

pohľad, že som si myslela, že zhorím. Samozrejme, hneď upútal pozornosť 

všetkých báb, čo sa naším chalanom veľmi nepáčilo. Na tom som sa iba zaškerila. 

„Čaute, volám sa Jack Walker, mám osemnásť rokov. Prisťahoval som sa sem s 

mojou rodinou z LA.“ 
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„Ďakujeme Jack, sadni si tam vedľa Thomasa,“ povedala učiteľka. Hneď 

sa otočila a začala písať novú  látku na tabuľu. No super, Tom sedí pred nami. 

„Ema, no nie zlatý?“ rozplývala sa nad ním Viv. Ja som iba prekrútila očami. 

„Dievčatá, toto je Jack,“ otočil sa k nám Tom, ktorý si ako inak nemohol dopustiť 

žmurknutie na nás. „Ahoj, ja som Viky a  toto je Ema,“ predstavila nás Viv. Podali 

si ruky. Potom sa pozrel na mňa, ale ja som mu len kývla hlavou. Nevedela som 

odtrhnúť zrak od jeho očí. Vtom  ho učiteľka  upozornila, a tak sa musel otočiť.    
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II. kapitola 

(z poľadu Jacka) 

 

Dnes som mal nastúpiť na novú školu, a to len preto, lebo tam vraj chodí 

moja spriaznená duša.  

Volám sa Jack Walker, mám osemnásť rokov, bývame v LA a teraz sme sa 

len dočasne presťahovali. Sme vlkolaci, no žijeme ako normálni ľudia, aby nikto 

nič nezistil.  A som budúci alfa. Akurát som sa predstavil a učiteľka mi povedala, 

aby som si sadol vedľa Thomasa, ale asi zabudla, že som tu nový a neviem, kto je 

Thomas. Ale našťastie mi zakýval chalan z predposlednej lavice, tak som sa 

vybral za ním.  

Cestou som zacítil tú najkrajšiu vôňu v mojom živote, Hneď som vedel, o 

čo ide, takže je so mnou  v triede už len zistiť, kto to je.  „Čau bracho,“ tľapli sme 

si a trochu sa rozprávali. Potom sa Tom otočil dozadu: „Dievčatá, toto 

Jack.“ Otočil som sa tiež.  Blondína  sa hneď ujala slova. „ Ahoj, ja som Viky a 

toto je Ema,“ a ukázala na susedku. S Viky som si podal ruku, potom som pozrel 

na Emu. Tá iba kývla hlavou na znak pozdravu, no nevedel som od nej odtrhnúť 

oči. Vtedy ma učiteľka upozornila a ja som sa musel otočiť. V tom momente mi 

to došlo. Konečne som ju našiel, je to Ema. Od nej ide tá úžasná vôňa a preto ma 

to k nej tak ťahá… 

 

Timotej64 a Markok191 

 

Deň, ktorý zmenil mýty na fakty  

Prológ : 

            Dnes ho z tvrdého spánku vytrhol hlasný dunivý rev, ktorý nikdy predtým 

nepočul. Rozhodol sa, že sa za tým zvukom vyberie a po krátkej prechádzke 

narazil na niečo, čo ešte nikdy ľudské oko nevidelo... 

          Lirim bol mladý šikovný stopár, ktorý miloval svoju prácu. V živote ho už 

zobudilo mnoho vecí. Od čvirikania rôznych vtákov až po zvuk budíka, ktorý ho 

zobudil aj v tento bežne vyzerajúci deň. 
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16.5.2534 

           Lirim sa s nechuťou otočil k budíku a vypol ho. Svoju prácu miloval, no 

skoré vstávanie, ktoré k tomu patrilo, nebola jeho šálka kávy a nikdy si na to 

nezvykol. Zapol kávovar a z chladničky vytiahol zvyšok jablkového koláču od 

jeho priateľky Angeliny. Prezliekol sa do svojho výstroja, zobral si kapsu, do 

ktorej nahádzal pár vecí a zo skrinky na topánky zobral kľúče  od auta.  Potichu 

zavrel dvere od domu, sadol si do auta a všimol si, že mu bliká kontrolka.  

Zistil, že ho zabudol dať cez noc nabíjať, a tak mu nezostávalo nič iné ako 

ísť pešo. Nevadilo mu to. Aspoň sa prejdem, pomyslel si. Vykročil na cestičku a 

o krátku dobu bol ponorený v tmavom náručí lesa plného nástrah a prekvapení. 

Všade, kam sa obzrel, nič špeciálne nevidel. Do brašny mu až na pár farebných 

kameňov dnes nič nepribudlo. 

          Keď už bol unavený, demotivovaný a myslel si, že prešiel celý les, sadol si 

na chvíľku pod koruny stromov a zadriemal. Z tvrdého spánku ho vytrhol hlasný 

dunivý rev, ktorý nikdy pred tým nepočul. Rozhodol sa, že sa za tým hlukom 

vyberie a po krátkej prechádzke narazil na niečo, čo nikdy ľudské oko ešte 

nevidelo... 

           Na malej lúke obkľúčenej stromami uvidel dva nádherne sfarbené draky. 

Jeden bol však vážne zranený a zaseknutý pod spadnutým stromom. Druhý pri 

ňom stál a snažil sa ho odtiaľ vykliesniť. Lirim sa k ním pomaly a opatrne 

približoval. Jeden z drakov spozornel. Rozšírili sa mu nozdry, zacítil pach 

ľudského tela. Spočiatku sa mu Lirimova spoločnosť nepáčila. Prechádzal sa 

nervózne z jednej strany na druhú a sledoval každý Lirimov pohyb. Keď zbadal, 

že sa im nesnaží ublížiť, nechal ho pomôcť so záchranou druhého draka. S jeho 

pomocou sa mu podarilo strom odvaliť, a tak vyslobodiť zraneného. Pokojne sa 

priblížil k zranenému drakovi a svojej brašny si vybral obväz, ktorý použil na 

zranené krídlo. Sadol si k potôčiku, chvíľku ich pozoroval a premýšľal, ako ich 

pomenuje. Zraneného draka pomenoval Falcon a druhého nazval Ryuu. Rozhodol 

sa, že sa vyberie domov, lebo sa začalo stmievať. Cestu si pozorne mapoval, aby 

sa mohol vrátiť späť. 

Domov prišiel ako prvý a hneď začal s prípravou na výpravu za drakmi. Do 

tašky hodil zopár kusov ovocia a novú lekárničku. Dal si napustiť vaňu a zatiaľ 

sa najedol. Vedel, že na niečo zabudol. Pustil si telku a čakal na Angelinu. Nie 

preto, že by jej chcel povedať, čo dnes našiel.  Práveže naopak, chcel to tajiť. 

Angelina bola novinárka a on sa bál, že by sa táto informácia dostala do 

sveta. Lirim zaspal na gauči a prebudila ho až Angelina, ktorá došla z práce. Mal 

šťastie, že ho zobudila a pripomenula mu, aby si dal nabiť auto. Vtom vybehol 
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bosí von. Chvíľku sa porozprával s priateľkou a išli spať, nakoľko boli obaja 

vyčerpaní. 
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         Nasledujúce ráno ho nezobudil budík, ale adrenalín. S úsmevom na tvári 

vstal z postele. Najedol a umyl sa. Nastúpil do auta a predtým ako vyrazil za 

drakmi, zbehol ešte do obchodu. V obchode kúpil mäso, vodu a balík cukríkov. 

Keď prišiel na miesto, vyložil veci z auta. Draci ešte spali, a tak si zas a znova 

sadol k potôčiku. Po chvíľke sa rozhodol, že prezrie Falcona a prípadne ho ošetrí. 

Opatrne mu ošetril krídla. Mal jeden roh a potrhaný chvost.  

           Keď sa draci zobudili, doniesol im mäso a ovocie, ktoré kúpil v obchode. 

Falconovi zachutilo mäso a Ryuu ovocie. Pokúsil sa s nimi viac spriateliť. 

Neoponovali a vyzerali, že majú Lirima radi. Začal ich cvičiť. Popár hodinách 

intenzívneho trénovania ich naučil chodiť za ním. Rozmýšľal, či ich vezme 

domov, aby ich mal bližšie a vedel na ne dávať pozor, no na druhej strane sa bál, 

že by sa Angelina niekde preriekla. Nakoniec sa rozhodol, že ich domov vezme a 

upozorní Angelinu, aby si dávala pozor. Auto zamkol, nechal ho tam a s drakmi 

sa vybral pešo. Vypustil ich na lúku za domom. Sadol si vedľa nich a na papier 

začal kresliť plán prístrešku. Nevedel, že je Angelina doma a práve sa zobudila. 

Pozrela sa z okna a neverila vlastným očiam. Okamžite sa rozbehla dole schodmi 

na lúku za Lirimom. Čakala vysvetlenie. Nebola naštvaná, no prekvapená a 

nerozumela, čo sa deje. Lirim jej to vysvetlil a niekoľkokrát podotkol, že si to má 

nechať pre seba. Iba pre seba! Nakoľko stále hľadala slová, iba prikyvovala. 

Opýtala sa ho, či si je istý, že sú bezpeční a on jej bez váhania odpovedal, že áno. 

Lirim zbehol do chladničky po ovocie a po mäso.  Podal ho priateľke, ktorá mala 

Falcona a Ryuu na kŕmiť. Bála sa, no prekonala strach, pomaly sa k drakom 

priblížila a opatrne im podstrčila jedlo. Lirim si pripravil veci na prístrešok a začal 

ho stavať zatiaľ, čo sa Angelina spoznávala s drakmi. Deň ukončili spoločnou 

večerou a po náročnom dni opäť spokojne zaspali.  

         Ráno strávili s priateľkou rozmýšľaním, kam draky zoberú, aby neboli iba 

zavreté doma. Lirim vedel o jednom pohorí, do ktorého nikto nechodil. Hovorili 

mu Hory Neznáma. Často sa tam chodil prechádzať, keď si potreboval prečistiť 

hlavu. Najedli sa a zatiaľ, čo si Lirim išiel po auto, Angelina pripravila ruksaky s 

jedlom, pitím, stanmi a oblečením, keby sa náhodou počasie zmenilo a začalo by 

pršať.  

           Zavolali draky a išli tak, aby ich nikto nevidel. Falcone potreboval často 

oddychovať, no Ryuu bola častokrát popredu a museli ju volať, aby sa k nim 

vrátila. Pomalým tempom vyšli až na nádherný vrch, kde si rozložili stany a 

urobili oheň. Potom začali s trénovaním, a keď sa zotmelo, spravili si pohodlie a 

zaspali.  

         V ďalšie ráno sa Lirim zobudil sám. Angelina vedľa neho nebola. Myslel si, 

že si len odskočila, a tak ešte na chvíľu zaľahol, no nedalo mu spať. Necítil ju 
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vedľa seba a po chvíľke sa o ňu začal obávať. Vyšiel zo stanu. Draci poslušne 

spali, no ona nikde nebola. Išiel sa prejsť s nádejou, že ju nájde. Kričal jej meno, 

no jediné, čo bolo počuť, boli jeho slová, ktoré sa odrážali od vysokých čiernych 

hôr. Vrátil sa naspäť ku stanom, zavolal draky a s posledným kúskom sa vybral z 

hory preč.  

Nat3_2921, Alex Jánoš, Emam srdiečko 

JACKOV PRÍPAD 

Dňa šiesteho deviaty v roku dvetisíc sa na okraji Londýna narodil chlapec 

menom Jack. S rodinou sa často bezdôvodne sťahovali a rodičia mu nechceli 

povedať prečo. Jackovi to ale nevadilo, lebo si vedel nájsť priateľov. Keď dovŕšil 

šesť rokov, presťahovali sa do Manchestru. Aj napriek tomu, že mal ísť o chvíľu 

do školy, znova sa presťahovali do Liverpoolu. Takto to chodilo ďalších osem 

rokov. Keď mal Jack štrnásť, konečne sa usídlili v Londýne. Rok na to, v čase, 

keď jeho rodičia prichádzali domov z práce, zazvonil zvonček. Keď otvoril, pri 

dverách stál neznámy pán. Ten mu oznámil smutnú správu o strate jeho rodičov. 

Keďže Jack ešte  nemal osemnásť, musel ísť do detského domova, kde si 

ho o týždeň našla kresťanská rodina. Vzala ho do svojej opatery, aby pomohli 

dieťaťu v núdzi. Jack sa mal so svojou novou adoptívnou rodinou presťahovať do 

Ameriky, kde žila, lenže  pri sťahovaní nastal menší problém. Jack nemal platný 

pas. Pri vybavovaní mu ho nechceli schváliť, tak sa jeho pobyt vo Veľkej Británii 

predĺžil o pár týždňov. Našťastie jeho nová rodina bola šikovná a vybavila mu 

nový platný pas, s ktorým už do Ameriky cestovať mohol.  

Tam si našiel strednú hotelovú školu. Začal pracovať ako výpomoc v 

kuchyni , v pizzerii Luigi Lakatoš pizza deluxe extréme good, inak povedané v 

Lakatošovej pizzerke. Pracoval tam viac ako rok, potom ho povýšili a o ďalšie 

dva roky, chvíľku pred osemnástimi narodeninami, sa stal manažérom. Jack 

dospel, zarobil dosť peňazí a post manažéra prenechal ďalšiemu. Rozhodol sa 

odcestovať a v priebehu pár dní sa išiel rozlúčiť so svojou adoptívnou rodinou a 

poďakoval sa im za všetko. Sľúbil im, že sa niekedy vráti. Jack sa potom išiel 

rozlúčiť so svojimi kamarátmi, ktorých si tam našiel. Pýtali sa ho, prečo odchádza  

a on im smutne odpovedal: „Sťahujem sa naspäť do Veľkej Británie. “ Keď si Jack 

kúpil letenky do Londýna pochyboval, či robí správnu vec, ale na pochybnosti 

bolo neskoro. Odlet sa blížil. 

Keď pristál v Londýne, šiel do hotela, v ktorom strávil asi týždeň. Až keď 

konečne našiel menší byt v uprostred Londýna, ihneď si ho išiel pozrieť. Po 

menšej obhliadke a zjednaní sumy sa v priebehu pár dní  nasťahoval. Našiel si 
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prácu a priateľku. Raz, keď sa Jack po náročnom dni vrátil domov, na dvere mu 

zaklopal právnik. Oznámil mu, že ma právo si prevziať byt jeho rodičov. Po 

náročnej úvahe sa Jack rozhodol ten byt predať, aby mal z čoho platiť výdavky. 

Jack požiadal svoju priateľku asi po roku spolužitia o ruku, tá s radosťou 

povedala áno. V jeden večer, keď Jack pozeral televíziu, všimol si v nej reportáž 

o povstaniach v Britskej tajnej službe. Informácie o tajných spisoch a misiách boli 

vyzradené. Medzi nimi bola aj misia z dňa, keď umreli Jackovi rodičia. Vtedy si 

spomenul na svojho kamaráta zo základnej školy, s ktorým bol nedávno v 

kontakte. Pracoval v MI6. Zaujala ho misia z času, keď mu rodičia zomreli. Aj sa 

sám pokúšal nájsť niečo užitočné, ale po týždni hľadania nič nenašiel, a preto to 

vzdal. 

Jedného dňa cestou z práce našiel Jack desať libier. Za nájdené peniaze si 

išiel staviť do lotérie. Keď sa Jack zobudil, povedal svojej žene Elizabeth, nech o 

štvrtej pozerá žrebovanie. Podal jej do ruky žreby s číslami. Keď sa vrátil, 

manželka ho už čakala s radostnou správou. Rozhodli sa, že za vyhraté peniaze 

pôjdu na dovolenku okolo sveta. 

Keď prišli do prvej destinácie, začali si naplno užívať peniaze a však po 

troch dňoch dostal nepríjemný telefonát. Vykradli  ich a  majú sa urýchlene vrátiť 

naspäť. Chcel vedieť závažnosť situácie avšak jediné, čo sa dozvedel, bolo, že sa 

má urýchlene dostaviť na londýnsku políciu. Po dlhej a náročnej ceste, ktorú 

uskutočnil sám sa Jack dostavil na policajnú stanicu. Ihneď ho zadržali a hodili 

do cely predbežného zadržania. Jack bol zmätený. Keď k nemu konečne niekto 

prišiel, hneď sa Jacka opýtal: „Prečo ste ich zabili? Pre peniaze? Prečo?“ 

Jack nevedel, o čom je reč. Policajt sa agresívnejšie domáhal odpovede. Po 

chvíli vypočúvania sa Jack odhodlal opýtať: „Koho som to údajne zabil?“ Policajt 

mu objasnil, že je podozrivý zo zabitia svojich rodičov, lebo na mieste činu sa 

našli iba jeho odtlačky prstov .  

„ Moji rodičia zomreli pri autonehode pred štyrmi rokmi.“ 

,,A tie dve mŕtvoly, ktoré sa našli pred pár dňami a majú identitu vašich rodičov, 

sú čo?“ 

Po dlhšom rozhovore Jacka s policajtom, Jack objasnil svoju situáciu. Jeho 

rodičia boli vtedy len nezvestní. Policajt mu neveril, a preto ho posadil na detektor 

lži. Detektor mu dal za pravdu. Jacka prepustili na slobodu. Rozhodol sa to riešiť 

viac ako naposledy. Kontaktoval policajta z výsluchu a opýtal sa, či  môže dostať 

informácie ohľadom prípadu jeho rodičov. Policajt Eduard s tým súhlasil. Jack 

teda zobral škatuľu s vecami jeho rodičov a prehľadal ju. Dúfal, že nájde niečo, 

čo by mu mohlo pomôcť pri hľadaní pravdy. Nenašiel však nič. Opäť si spomenul 
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na svojho kamaráta Ahmeda z MI6. Stretol sa sním v Starbuckse blízko jeho bytu. 

Jack mu opísal svoju situáciu a požiadal ho o pomoc.  

Ahmed dlho váhal, ale nakoniec súhlasil, že mu pomôže. Obidvaja dopili 

svoju kávu a rozišli sa.  Medzitým sa mu ozval policajt Eduard, ktorý mu oznámil, 

že ho odvolali z prípadu. Ahmed sa Jackovi neozval viac ako týždeň, tak sa 

rozhodol mu zavolať. Nezdvíhal, tak sa  vybral k nemu domov.  

Býval v čínskej časti mesta. Keď Jack zaklopal na dvere bytu, po chvíli 

otvorila dvere ustráchaná Ahmedova manželka. Jack sa predstavil a opýtal, či 

nemôže vojsť. Keď vošiel dnu, posadili sa na gauč. Jack bol zvedavý a opýtal sa 

čo sa stalo Ahmedovi. Manželka Henrieta mu so smutnou tvárou povedala, že 

Ahmed zomrel a polícia nezistila prečo. V miestnosti zostalo ticho. Po chvíli sa 

Jack opýtal, či mu niečo Ahmed nenechal. Henrieta sa naňho pozrela a povedala: 

„Ahmed mi povedal, že prídeš. “ Potom mu do ruky strčila obálku. Jack 

poďakoval, dal jej svoje číslo, aby sa ozvala, ak bude potrebovať pomoc.  

Keď sa Jack vrátil domov, najprv zavolal svojej žene ako ide dovolenka. 

Bola smutná, lebo tam nie je s ňou. Po rozhovore otvoril obálku a tá  bola plná 

spisov o tajných misiách jeho rodičov. Väčšina spisov bola utajená a po prečítaní 

z nich  vyplývalo, že rodičia pracovali ako agenti v Afganistane a Pakistane. Keď 

sa Jack lepšie pozrel, všimol si, nápis vo vnútri obálky: sektor E, názov a číslo 

ulice Mi6. Jack chvíľu rozmýšľal, čo tým Ahmed myslel, ale nakoniec pochopil. 

V sektore E nájde spis o jeho rodičoch. 

Nasledujúci  deň sa vybral v neskorších hodinách do MI6 na Merry Road. 

Keď Jack vošiel do vnútra, nemohol uveriť,  aké bolo zatiaľ všetko jednoduché. 

Videl ho však kamerový systém , pri ktorom spal ľahkým spánkom šéf ochranky. 

Jack vošiel do sektoru A. V sektore A bolo veľa dverí a Jack bol zvedavý, čo je za 

nimi. Otvoril prvé z nich. Za dverami našiel veľkú prázdnu miestnosť so 

stoličkou. Za druhými objavil miestnosť s klietkami. Jack sa zľakol, lebo za 

tretími dverami bolo laboratórium a v ňom vešiak, na ktorom viselo oblečenie. 

Vyzeralo ako človek. Jack sa rozhodol, že radšej pôjde ďalej, až kým sa nedostal 

ku kanceláriám úradníkov MI6. Keď vošiel do sektoru E, hľadal tam spis jeho 

rodičov. Nebolo to však také jednoduché. Akonáhle spis našiel, spustil sa alarm. 

Ten prebudil strážnika za kamerami. Ochranka povolala agentov, aby ho 

sledovali. 

Keď vošiel do svojho domu, čakala ho už nahnevaná manželka s kuframi z 

dovolenky. Rýchlo ju pozdravil a utekal na záchod, prečítať spis. Jack sa zo spisu 

dozvedel, že jeho rodičia boli trénovaní agenti MI6 na zabíjanie nebezpečných 

cieľov. Práve v tej chvíli do jeho bytu vtrhlo komando a pokúšalo sa ho zajať, 

Jack sa však natiahol po zbrani.  Padlo par výstrelov, Jack a dvaja policajti boli 

smrteľne zranení. 
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Jack sa zrazu prebudil s kómy. Otvoril oči a videl sa, ako leží na 

nemocničnom lôžku. O pár minút bol obklopený rodinou, ktorá na neho pozerala 

prekvapeným, ale zato radostným pohľadom. Jack spozoroval svojich rodičov, akí 

sú šťastní, rodiča ho objali. V tom momente bol nesmierne rád, že sa nič z jeho 

sna nestalo. Nie iba kvôli tomu, lebo znovu videl rodičov či priateľov, ale aj preto, 

lebo teraz s nimi môže stráviť pekné chvíle.  

„Ako dlho som spal?“ spýtal sa Jack. V tej chvíli prišiel doktor. Povedal 

mu, že v takomto stave je, pretože ho zrazilo auto, a v stave kómy bol tri roky a 

päť mesiacov. Jacka to trochu zaskočilo. Keďže bol pripojený k prístrojom, 

nemohol z nemocnice ihneď odísť, ale o pár týždňov ho pustili a bol znova doma. 

Cestu domov z nemocnice sa s údivom pozeral, ako vyzerajú veci okolo neho, 

akoby prišiel na nové miesto. 
Oliver Santus, Peter Kolek, Samuel Hamšík 

 


