
 

                                                        Příběh s knihou

     David vešel do svého pokoje, hodil tašku ke stolu a sedl si k počítači, který zapnul. Měl za
sebou další perný den, kdy do něho učitelé hustili všemožné žvásty a nesmysly, z nichž půlku
pouštěl druhým uchem hned zase ven.
 Abyste tomu rozuměli, David byl z té většiny kluků, kteří by nejraději celý den proseděli 
u počítače či  u televize a hráli hry. Tito kluci také neměli zrovna v oblibě knihy a David jich
měl ve své poličce asi pět, z nichž si ani jednu nepřál a ani jednu zatím neotevřel. 
      Teď seděl před monitorem a zrovna se chystal kliknout na zahájení hry, když vtom na něj
promluvil jakýsi hlas: ,,Davide. Hej! Davide!"
  David se zmateně otočil ke dveřím. Takový hlas neměli ani jeho rodiče, ani nikdo
 z kamarádů   a jeho mladší sestřička teprve ne. Když to David nechal být, hlas promluvil
znovu: ,,Davide. Tady, na tvé poličce s knihami. Ta modrá!"
        David pohlédl na svojí poličku s knihami a spatřil mezi nimi jednu tmavě modrou, jež
otvírala a zase zavírala desky podle toho, jak mluvila. David na ní vytřeštil oči, přešel 
k poličce a vzal jí do ruky. Jakmile kniha znovu promluvila, lekl se a upustil jí na zem. ,,Au!"
vykřikla kniha.
         ,,Jak...jak...jak to, že m-mluvíš?" koktal David.
,,Hned ti to vysvětlím," řekla kniha a znovu zaklapala deskami, ,,posaď se. Zhruba před osmi
lety, jsme já a mí stejnojmenní druhové byli vydáni v jednom nakladatelství v Praze.
 Když  měli  skupinku,  ve  které  jsem byla  i  já,  převézt  do  Brna,  tak  nás  cestou  postihla
bouračka  a  všechny knihy jsme se vysypaly.  Ležely  jsme  v  té  trávě  asi  hodinu,  než  nás
konečně nabrali a odvezli do Brna. Nikdo si nás ale nechtěl koupit kvůli našemu vzhledu -
byly jsme promáčené, otlučené a špinavé. Pak ale do toho knihkupectví přišel takový stařík,
kterému jsme se zalíbily a koupil všechny naše výtisky. Později se ukázalo, že je to jakýsi
mág, jenž oživuje knihy a chová je jako domácí mazlíčky.
 Podivín, ale velmi laskavý. Jednou v noci se mu ale někdo vloupal do jeho domku a šest nás
ukradl, včetně mě. Byl to nějaký neřád, který věděl, že jsme velmi prodávaná série, a tak si
chtěl  vydělat.  Vzal  si  je  do  svého obchůdku,  odkud mě  máš  i  ty.  No a  nyní  přišel  čas,
abychom se vrátily ke svému pánovi. A k tomu potřebujeme vás, naše majitele, abyste nás
zavedli zpátky."
          Než stačil David něco říct, zazvonil mu mobil. Byl to jeho kamarád Vojta.
,,Čau, taky ti mluví knížka?" zeptal se Davida. Ten odpověděl a ještě dodal: ,,A ta tvá po tobě
taky chce, abys jí někam zanesl?" Jeho kamarád mu přitakal..
  ,,Tak to se nám to asi nezdá." podotkl David.
,,Hele,  co  kdybyste  nechali  toho  žvanění  a  raději  vyrazili  na  cestu?"  odsekla  Davidova
kniha. ,,Protože jestli si náš pán vytvoří náhradní knížky, tak už nás zpátky nepřijme, neboť je
mezi námi mocné kouzlo, které omámí majitele tak, že považuje za své jen to, co momentálně
má a ne, co měl."
          Kluci se tedy dohodli, že následující den, tedy v sobotu, řeknou rodičům, že jedou na vý
na kolech na výlet. Vzali si s sebou do batohu každý tu svojí knížku a dali si sraz v opuštěném
parčíku na předměstí jejich městečka. 
Když projížděli hlavní třídou, Davidova kniha se znovu ozvala: ,,Teď musíme být někde
 u  obchodu  toho  zloděje.  Cítím  to."  David  se  rozhlédl  a  spatřil,  jak  před  jedním
knihkupectvím nasedá dvojice mužů do auta s černými skly. Po necelé půlhodině dojeli na
okraj města a po namáhavém stoupání po cestičce, která vedla neustále do kopce, dorazili na
mýtinku, kde stál mohutný dřevěný srub a před ním bylo zaparkováno to auto, které viděli ve
městě.



            David s Vojtou si vyměnili ustarané pohledy, jelikož si dali oba dvě a dvě dohromady.
Zloději se vrátili! Kluci objeli po okraji lesa celou mýtinku, až se dostali k zadní části srubu.
Položili si kola  a přikradli se k okýnku. ,,Nechte mě pánové. Dám vám je všechny, jen s nimi
zacházejte opatrně prosím." zaslechli žalostný stařecký hlas. 
            David nahlédl do okénka a spatřil dva muže s kuklami, jak míří na starého muže
pistolemi. ,,Rychle zavolej policii." sykl na Vojtu. Ten vytáhl mobil a po chvíli už do něj tiše
vysvětloval situaci. 
           Policie byla na cestě, ale zloději už si do batohu nacpali všechny starcovy knihy a
vydali se ke dveřím. Kluci tiše zaúpěli. Museli je přeci nějak zastavit. Ale jak? Neměli po
ruce žádnou účinnou zbraň. Náhle však dostali nápad. Rychle a tiše se dostali zpátky 
k předním dveřím a jakmile zloději vyšli ven, mocným úderem své knížky je praštili do hlavy.
Oba muži se skáceli omámení k zemi  a mág vyběhl ze srubu.
          ,,Ach chlapci, děkuji vám! Jak se vám jen odměním?"
Kluci na sebe pohlédli a pak řekli. ,,Jen, jestli byste nám ty knížky ještě chvíli mohl nechat?
Rádi bychom si je přečetli."                             
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