
Fiona HIGGINSOVÁ – Černá kniha tajemství

Důvěrný zastavárník si otevře svůj krám v malebné rádoby anglické vesničce Pagus Parvus. 
Nemá však zájem o výkup otřískaných hrnců nebo dávno nečtených knih. Majitel obchodu, 
Joe Zabbidou, vykupuje od  svých zákazníků ta nejčernější tajemství, která by rozhryzala 
svědomí i tomu nejzlotřilejšímu zlosynovi. Počáteční úleva provinilců je však rychle střídána 
nedůvěrou: co pan Zabbidou se všemi těmi tajemstvími vlastně hodlá dělat? 
Příběh o černém svědomí, odpuštění, dřevěné noze tajemného původu a exotické žábě čeká 
jenom na vás. A co je na něm nejlepší kromě toho, že autorka má báječný čtivý styl, který vás 
nenechá nadechnout? Co je vážně ještě lepší než to, že Fiona E. Higginsová bývá ve světě 
přirovnávána třeba k  Charlesi Dickensovi? Není to první díl série! Kniha stojí samostatně 
a nemá žádná přímá pokračování. 

John CONNOLLY – Kniha ztracených věcí

Bylo, nebylo, žil byl chlapec David, který ztratil maminku. Stáhl se do sebe a přestával mluvit 
i se svým otcem, obzvláště když si našel druhou ženu. Jedinými společníky mu byly matčiny 
knihy – Grimmovy pohádky nebo poesie Roberta Browninga, politické spisy z dob minulých 
i strašidelně přítomných.
Na začátku druhé světové války se na zahradě domu, kde David bydlí, zřítí německé letadlo 
a výbuch chlapce přenese do podivuhodného fantazijního světa, kde se střetávají zdánlivě 
neškodné pohádkové bytosti s  o  poznání temnějšími tóny anglické literatury. Kouzelné 
království se hroutí, krajem obchází vlci, kteří chtějí sesadit vládu lidí, pokroucený skřet 
Hákáč usiluje o Davidovu duši nebo o čistotu jeho svědomí a zkormoucený rytíř Roland se 
odevzdává své pouti k Temné věži…
Americký autor John Connolly na první pohled opustil své vyhřáté hájemství thrillerů, aby 
své umění propůjčil literatuře pro a  mládež. Zdánlivě dětský příběh vás však brzy dovede 
k podezření, že spisovatel svůj domovský žánr možná vůbec neopustil.

David ALMOND – Tajemný Skellig

Desetiletý Michael se právě přestěhoval z  centra města na  periferii, takže se vzdálil všem 
svým kamarádům. A aby toho nebylo málo, tak se jeho malá sestřička narodila předčasně 
a  má slabé srdce. Nový dům je zanedbaný, rozlehlá zahrada působí jako divočina a  stará 
garáž podle všeho spadne, jakmile se do ní opře alespoň trochu silný vítr. A právě stará garáž 
Michaela kouzelně přitahuje víc a víc, zatímco jeho rodiče musí spravovat dům nebo starat 
se o miminko. Jednu neděli se mu konečně podaří se nepozorovaně dostat dovnitř a uvnitř 
objeví podivného starého tvora: možná je to trochu člověk, trochu sova nebo taky trochu 
anděl…David Almond je jedním z  nejuznávanějších britských autorů současnosti a  jeho 
tvorba mu přinesla také „Oscara“ za  literaturu pro děti a  mládež – Cenu Hanse Christiana 
Andersena. 

Doporučuje knihovník Jan Hykel

Jostein GAARDER – Dívka s pomeranči

Gaarder už mnoho let udivuje svět svými přemýšlivými knihami, zamyšleními se nad současným 
světem i filosofií, vše jednoduchou formou, jež je přístupná i dětem. V této knize se odehrává 
příběh patnáctiletého Georga, kterému zemřel jeho tatínek, když mu byly 4 roky. Po 11 letech 
dostane Georg od svého otce dopis, který napsal těsně před smrtí s úmyslem, že si jej Georg 
přečte, až bude starší. Rozhodl se, že v něm seznámí Georga s tajemnou Dívkou s pomeranči. 
Kdo byla ona tajemná dívka? A jak souvisí její příběh s tatínkem Georga?Jedná se o velmi citlivě 
napsaný příběh o vztahu otce a syna, kteří se téměř nepoznali, ale kde je patrno, jak důležití 
jeden pro druhého byli. A poselství, které předává kniha čtenářům, má opět filosofický nádech. 

John GREEN – Hvězdy nám nepřály

Jeden ze současných bestsellerů, jenž pronikl i  na  filmová plátna. Příběh vyprávějící 
o osudu velmi zvláštní dvojice – Hazel a Guse, dvou mladých lidí trpících rakovinou. Hazel je 
šestnáctiletá dívka, jež je nucena dýchat s pomocí přenosné kyslíkové bomby a již se snaží 
rodiče přimět, aby se neuzavírala před světem a chodila do podpůrné skupiny, která jí má 
pomoci vyrovnat se s jejím osudem. Gus je sedmnáctiletý chlapec, bývalý basketbalista, který 
v  minulosti měl rakovinu také. Jejich setkání na  podpůrné skupině je osudové a  následný 
romantický vztah je o to silnější, že si nemohou být jistí, jak dlouho jim s ohledem na jejich 
nemoc přetrvá, zda nebude přerušen odchodem jednoho z nich. Hazel do vztahu vstupuje 
velmi opatrně, neboť sama sebe označuje jako granát, u něhož není jasné, kdy vybuchne, 
neboť její stav je vážný. Gus se však nedá odradit a dokonce splní Hazel její největší přání 
– seznámit se osobně s  holandským spisovatelem, který napsal její nejmilejší knihu. Když 
se zdá, že se u obou vše vyvíjí k lepšímu, přijde zlomový okamžik… Velmi emotivní příběh 
mladé dvojice staví na vědomí, že osud je nezvratný, ale láska může potkat každého, i toho, 
kdo to nejméně čeká…

Rachel HARRISOVÁ – Mé sladké šestnácté století

Cat, jak se nechává oslovovat hlavní hrdinka knížky, je téměř šestnáctiletá slečna, která žije 
sama se svým otcem, hollywoodským režisérem, a jeho přítelkyní Jennou. Její matka je opustila, 
když byla ještě malá, ale od té doby trpí jejími neustálými skandály propíranými v bulvárních 
plátcích, neboť ve  světě showbyznysu se nic neutají. Tatínek chce své milované dceři splnit 
její sen, proto ji bere na dovolenou do Florencie, kam se touží Cat už dlouho podívat, neboť 
miluje renesanční umění. Na dovolenou však s nimi odjíždí i její budoucí macecha, k níž si Cat 
nemůže vytvořit vztah. Aby unikla Jenninu dosahu, vydává se se svolením otce na samostatnou 
prohlídku města. Cestou však narazí na cikánský stan. Cikánka Reyna, s níž se seznámí, jí dopřeje 
velmi nevšední dobrodružství. Umožní jí cestovat v čase – dostane se do Florencie na počátku 
16. století! Cat se zde seznamuje se svými předky, nachází spojenkyni ve své vzdálené sestřenici 
Alessandře, ochránce ve svém bratranci Cyprianovi a také doposud nepoznanou lásku v podobě 
mladého Florenťana Lorenza Capelliho. Avšak to není jediné, co zde pozná – začne také více 
chápat sama sebe a získá jiný pohled na vlastní život a svět okolo sebe. A co myslíte – zůstane 
už Florenťankou navždy, nebo se vrátí zpět za svým otcem do 21. století?

Doporučuje knihovnice Pavlína Lišovská

Carlos Ruiz  ZAFÓN – Kníže z mlhy 

Kníže z mlhy je první díl volné trilogie. Tato kniha vyšla už v  roce 1993 a hned vyhrála 
v prvním ročníku hispánské literární soutěže Premio Edebé. Příběh se odehrává v těžkých 
časech 2. světové války, kdy se rodina hodináře Carvera rozhodne opustit své rodné město 
a odstěhuje se do malé pobřežní vesničky. Nastěhují se do opuštěného domu za vesnicí, 
který je ale poznamenán velkou rodinnou tragédií. Původním majitelům se utopil malý 
chlapec Jacob a pod tíhou zármutku manželé dům opustili. Od té doby se nejen v domě, 
ale i v celé vesnici děje něco divného a tajemného. Pocítí to i hodinářův třináctiletý syn 
Max, který s  pomocí kamaráda Rolanda a  sestry Alicie odhalí záhadné okolnosti smrti 
tohoto chlapce a zároveň musí unikat před spáry nebezpečného stvoření, jež si říká Kníže 
z mlhy… Tato knížka je určena dospívajícím čtenářům, ale počte si v ní každý, kdo má rád 
tajemné a hororové příběhy. 

Samantha SHANNON –  Kostičas
 
První kniha plánované sedmidílné fantasy série Kostičas. Hrdinkou příběhu je 
devatenáctiletá Paige Mahoneyová, která žije v  Londýně v  daleké budoucnosti, kde 
vládne drsná totalita. Pracuje v  londýnském kriminálním podsvětí, neboť patří k  lidem 
s nadpřirozenými schopnostmi, kterým se říká „vidoucí“. 
Tito lidé své schopnosti musí skrývat, neboť jim hrozí trest smrti. Paige je totiž 
krajinochodec, což je druh jasnovidce, který umí číst cizí myšlenky a  pro svého šéfa je 
nepostradatelná. Jednoho dne je unesena a odvlečena do města Oxfordu, kde se setkává 
se zvláštními a záhadnými bytostmi tzv. Refájci a především se Strážcem, ke kterému je 
přidělena. Tyto bytosti z duše nenávidí, ale pokud chce přežít, tak musí spolupracovat. 
Postupně zjišťuje, že je všechno ale úplně jinak…
Pokud vás příběh zaujal, tak směle do Kostičasu. Slibuji vám, že se rozhodně nudit nebudete. 
Bohužel na další díl si budeme muset chvíli počkat, ale určitě to bude stát za to. 

Dan MARTENA, Veronika SOURALOVÁ – Já zlatý retrívr - Příběhy psa 
Tedíka a jeho kamarádů

V  této knížce se vám představí pejsek jménem Teddy, je to zlatý retrívr, který má rád, 
když se mu říká Tedík. Seznámíte se nejen s jeho páníčkem, ale spolu s jeho čtyřnohými 
kamarády zažijete nejedno dobrodružství. Také zjistíte, jaké je to být psem. 
V knize je spousta krásných fotek, neboť páníček často a hrozně rád fotí. Tahle kniha je 
pro všechny, co milují psi a život bez nich si nedokáží představit. Určitě potěší nejednu 
dušičku. 

Doporučuje knihovnice Eva Pallajová 

Anne FRANK – Deník Anny Frankové

Anne je dívka ze židovské rodiny žijící v Amsterodamu. Svůj deník začne psát v červnu 1942, 
kdy se společně se svojí rodinou a rodinnými známými ocitne v zadním traktu firmy svého 
otce. V úkrytu se nakonec ocitne osm lidí, kteří by nemohli přežít bez pomoci zaměstnanců 
firmy. Ti jim pomáhají se vším, co potřebují. Obstarávají nákupy, potřebné pochůzky, snaží 
se udržet v  tajnosti jejich úkryt před dalšími zaměstnanci firmy i  lidmi zvenčí. Život pro 
obyvatele zadního traktu není vůbec jednoduchý. Annin deník končí 1. srpna 1944, kdy je 
jejich úkryt prozrazen, všichni jsou odvedeni nacisty. Příběh je poutavý a zároveň děsivý tím, 
že je skutečný. 

Daniela ZBYTOVSKÁ – Jak na příšery

Kniha šesti humorně laděných, krátkých příběhů, kdy v každém z nich dojde k nějaké nápravě. 
Třeba hned v prvním příběhu chce čert naučit Tondu čertoviny. Přes zamčené dveře se za ním 
nemůže dostat a tak pošle klíčovou dírkou svoji dušičku. Ta je maličká a ustrašená. S Tondou 
se skamarádí a postupně vyroste. Když přijde za 2 týdny čert. Duše je veliká a vrátí se k němu 
a vyčistí a uklidí mu srdce. I další příběhy představují problémy, které mohou trápit řadu dětí. 
V knize není nouze ani o další pohádkové bytosti jako je hastrman, strašidlo nebo čarodějnice. 
Příjemným doplňkem ke knize je CD, na kterém jsou písničky a příběhy z knihy.

Graeme SIMSION – Projekt manželka

Hlavní postava příběhu, Don Tillman, se rozhodl, že se ožení. Na tom by nebylo nic divného, 
pokud by měl s kým. Don nemá přítelkyni, a proto se rozhodne sestavit podrobný dotazník. 
Jeho pomocí má najít ideální ženu. Na svoji budoucí partnerku nemá malé požadavky. Má být 
dochvilná, nekuřačka, abstinentka, a další a další. Do cesty se mu připlete energická a krásná 
žena, Rosie Jarmanová, která hledá svého otce. Don je profesor genetiky a Rosie ho požádá 
o pomoc.

Doporučuje knihovnice Ludmila Prokopová



Komisař Vrťapka a jeho detektivní kancelář
Komisař Vrťapka je soukromý detektiv, který při svém pátrání používá ostrovtip 
a  bystrou hlavu a  učí to i  své detektivní čtenáře. Jeho čich na  zločince je 
fenomenální, pátrací metody neotřelé a hravě se vypořádá s každým zapeklitým 
případem. Hlavně je s ním ale obrovská legrace. Se svými kamarády – novinářkou 
Hermínou a bratrancem Čendou, bojuje proti zločinnému podsvětí a každý den 
zažívá velká dobrodružství. Tak vzhůru za případy, ať nám nevychladne stopa!

Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce
Tentokrát se neohrožený Vrťapka vydává po  stopě zločinu, který se odehraje 
v zákulisí mezinárodní soutěže kouzelníků. Do  Psí Lhoty přijíždějí fakíři, 
břichomluvci, hadí ženy, sloní muži, polykači mečů a  zázrační počtáři, aby 
soutěžili o  vzácné mahárádžovo vejce. Rudý Orient Express ale ve  svých 
útrobách skrývá i  jedno děsivé tajemství! Komisař Vrťapka se však nezalekne 
žádných kouzel. Společně se svými věrnými pomocníky, novinářkou Hermínou 
a  bratrancem Čendou, unikne řadě rafinovaných léček a  podnikne mnoho 
dobrodružných honiček, aby i tentokrát zvítězilo dobro nad zlem.

Kniha získala ocenění dětských čtenářů SUK – čteme všichni 2014.  
Text a ilustrace: Petr Morkes
Vydalo: Morkes s.r.o., 68 stran.
www.vrtapka.cz

Proč právě knihy komisaře Vrťapky
Lámete si hlavu, jak přitáhnout děti k četbě a hledáte knihu, která nebude malé 
čtenáře po třech stranách nudit? Zvolte knihy komisaře Vrťapky, které děti zaujmou 
a  zároveň podpoří přirozený rozvoj jejich intelektu. Vrťapkovy dobrodružné 
příběhy a komiksy patří mezi dětskými čtenáři k nejoblíbenějším. A čím si získaly 
srdce dětí i rodičů, kteří se u jejich čtení baví stejně jako jejich potomci? Vrťapkovy 
příběhy v sobě bravurně snoubí napětí, humor, slovní hříčky a originální ilustrace. 
Autor Vrťapky Petr Morkes tak dokazuje, že ani u  dětské literatury není nutné 
dělat kompromisy a  že čtení rozhodně není nuda. Vybírat můžete z  napínavých 
detektivních příběhů nebo knížek plných luštění a  pátrání, které již získali řadu 
knižních ocenění.

S komisařem Vrťapkou byly vydány tyto tituly:
Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce 
Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti 
Komisař Vrťapka – Sebrané spisy 1  
Komisař Vrťapka – Sebrané spisy 2 
Komisař Vrťapka – Sebrané spisy 3 

Více na: www.vrtapka.cz

Petr Morkes 
(*14. 12. 1973, Hradec Králové)

Ilustrátor, komiksový kreslíř, spisovatel a  tvůrce 
animovaných filmů. V roce 2000 absolvoval na Fakultě 
architektury ČVUT v  Praze a  následně pokračoval 
studiem na  Katedře animované tvorby pražské 
FAMU u  prof.  Břetislava Pojara. Těžištěm autorovy 
tvorby pro děti se stala jeho postavička komisaře 
Vrťapky, kterou poprvé představil v  roce 2003 
v  časopise Mateřídouška. Autor realizuje autorská 
čtení a detektivní výtvarné workshopy pro děti.



V kuchyni na stole vyzváněl Bořivojův opuštěný 
telefon, jenže nikdo to nebral. Pak v úřadu zazvonil 
maminčin telefon a maminka to vzala.
„Neměl dneska ten kluk přijít do střídavé péče?“ 
zeptal se tatínek maminky. „Volám mu, volám, 
dovolat se nemůžu.“
„Copak oni k tobě ještě nedojeli?“ podivila se 
maminka. „Měli vyrazit hned po snídani.“
„Jací oni? On s Bořivojem někdo přijede?“
„Ano, jeho přítelkyně Fló.“
„Jestli už vyrazili, tak ještě nedorazili. Copak Bořivoj 
má přítelkyni? Není na to příliš brzy?“
„Mně se Fló líbí. Na vysvědčení měla samé 
jedničky,“ řekla maminka. „I z tělocviku.“
„Určitě se někde zdrželi… Neměli bychom je 
hledat?“
„Jenže kde?“ řekla maminka do telefonu 
znepokojeně.
„To je právě to,“ řekl do telefonu tatínek. „Však oni 
se neztratí, když jsou dva.“
„To je pravda, ještě nikdy se neztratili.“

Když přišla maminka z úřadu domů a našla 
v kuchyni na stole Bořivojův telefon, dostala strach, 
že se přece jen mohli ztratit, i když jsou dva.
Ohlásit ztrátu jednoho kluka a jedné blech šli 
maminka s tatínkem na policii společně. Protože 
oba měli obavy, kam se jejich kluk poděl. Jen 
aby ho něco zlého nepotkalo… Strážníci je chvíli 
chlácholili a pak zahájili pátrání po pohřešovaných 
osobách. Vždyť jsou tady od toho, aby pomáhali 
a chránili! Jenže policejní chlácholení nepomáhalo, 
mamince a tatínkovi na starostech ani špetku 
neubralo. Pustili se taky do pátrání: prohledali 
Bořivojovu cestu do střídavé péče a zpátky, 
všechny boční ulice a uličky, dvory a dvorky, parky 
a parčíky… Marně! Copak by je mohlo ve snu 
napadnout, že se Bořivoj s blechou Fló vydají 
na cestu kolem světa?

BINAR, Ivan: Bořivoj a blecha Fló
Praha: Albatros, 2014. s. 22-24
ISBN 978-80-00-03501-7



Celý den a celou noc se Vasilisa lesem 
trmácela, až došla k chaloupce Baby Jagy. 
Když chaloupku spatřila, strnula hrůzou – plot 
je z lidských hnátů, na kůlech lidské lebky 
naražené, místo vrat jsou lidské nohy, místo 
závor ruce, místo zámku čelist plná zubů.
(…)
Země se zatřese, les zavyje. Baba Jaga 
v hmoždíři domů letí, palicí se odráží, 
koštětem stopu zametá. 
„Čichám, čichám člověčinu! Kdo tu je?“
Vasilisa se ukázala, Babě Jaze se k zemi 
poklonila. 
„Jsem Vasilisa, nevlastní sestry mě k tobě 
poslaly pro oheň.“
„Dobře, ale musíš ke mně do služby. Když 
budeš pilně pracovat, dám ti oheň, když ne, 
tak tě sním.“

Baba Jaga vešla do chaloupky, za ní Vasilisa. 
„Děvče moje, nekoukej, Babu Jagu poslouchej! 
Přines pirohy, co jsou na peci, z kamen podej 
polévku, ze spíže dones maso, ze sklepa 
medovinu. Honem, mám velký hlad!“
Vasilisa snese jídlo na stůl a Baba Jaga hoduje, 
všechno sní a vypije. Vasilise jen krajíček chleba 
nechá. 
„Zítra ráno odjedu. Než se vrátím, uklidíš 
dvůr, světnici zameteš, prádlo vypereš, večeři 
mi připravíš a tady ten pytel prosa zrníčko 
po zrníčku přebereš. Jestli to neuděláš, tak tě 
sním. Tak Baba Jaga Vasilise poručila, ke spánku 
se uložila a usnula. 

JEŽKOVÁ, Alena: Baba Jaga, kostlivá noha
Praha: Albatros, 2011. s. 55
ISBN 978-80-00-02695-4



Jukata využila okamžiku, kdy čarodějové vypadali příliš zaujatí sami 
sebou, po špičkách se prokradla kolem díry v podlaze a vklouzla 
do tajné chodby. Jakmile ji bezpečně obklopily stíny, zrychlila. Světlo 
si však nevyčarovala, dokud za sebou nezanechala další zákrutu 
a hlasy dospělých nepohltilo okolní ticho.
„Cukrátko!“ Bezhlavě se rozběhla vpřed. Sutiny možná chapadlatce 
zranily a na nějakou dobu ochromily, ale děvčátko nevěřilo, že je 
pohřbily docela. Znovu a znovu volalo skřítkovo jméno a čím hlouběji 
postupovalo, tím víc v něm sílilo neblahé tušení.
„Skřítku?“ Na křižovatce chodeb na moment zastavila, nahlédla 
do větrací šachty a po krátkém váhání zahnula doleva. 
Nepředpokládala, že by se pravá varianta ukázala nakonec schůdnější. 
I tam ze stropu trčely krápníky, ze kterých vám za krk kapaly krůpěje 
ledové vody, a podlaha se na vás kluzce smála, jak se těšila, až vám 
ve chvíli nepozornosti podrazí nohy. Jukata postupovala pomalu 
a v předklonu. Stěny postupně přestaly budit dojem rovné plochy, 
cihlové obložení zničehonic skončilo a místo něj se objevily neotesané 
výstupky a výčnělky. Dívka se několikrát bolestivě praštila do ramene. 
Když už si začínala zoufat, že dál nemůže, tunel zničehonic přehradila 
rozpukaná skalní stěna. U její paty někdo nakupil všelijaké haraburdí, 
plesnivé seno i ohnilé laťky. Vzdáleně to připomínalo pelech nějakého 
zvířete.
„Skřítku?“ opakovala stísněně.
„Hodná Jukato?“
Dívka sebou poplašeně trhla a uštědřila si ránu do hlavy. Cukrátko se 
vznášel kousek od ní, všechna drobná chapadélka složená na prsou, 
a upíral na ni horečnatě svítící hmyzí oči.
„Ty něco víš o těch chapadlatých věcech, že víš?“ vychrlilo ze sebe 

děvčátko a třelo si naražený zátylek.
„Hodná Jukata se nemusí chapadlatých věcí bát. Neublíží jí,“ odvětil 
skřítek.
„To možná, ale ubližují ostatním,“ vpadla mu do řeči Jukata. „Málem 
zabili paní Zorenu a Femoriana. Pokud tvrdíš, že mi neublíží…“
„Patří k tobě. Jsou to tvé noční můry.“
„Noční můry se jenom zdají,“ odporovala Jukata, „nejsou skutečné.“
„Musely se zhmotnit, když jsme ti plnili přání,“ vysvětlil skřítek stroze. 
„Těmi ostatními jsi myslela čaroděje? Jsou tu pořád ještě čarodějové?“
„Proč jsi mi neřekl, že se něco takového může stát?!“ vykřikla Jukata.
„Byli jsme příliš hladoví, příliš dlouho,“ bránil se Cukrátko. „Pověz, jsou 
tu čarodějové?“ Jeho hmyzí tvář nepropouštěla žádné emoce, ale 
dívce se zazdálo, že v jeho tónu zaslechla strach.
„Jsou tu. Můžeš je poslat pryč? Ty noční můry?“
„Musíš nás ukrýt, hodná Jukato.“
„Můžeš je poslat pryč?“ trvala si na svém dívka.
„Můžeme, když si to budeš přát, ale musíš nás ukrýt.“
„Nemusíš se bát, dospělí tě přece nevidí,“ namítala Jukata.
„Nevidí nás, dokud hladovíme, ale my jsme se dnes v noci krmili. Zabijí 
nás,“ obával se skřítek.
„Dobře, ukryji tě. Ale napřed to přání.“
„Potřebujeme krev,“ připomněl jí Cukrátko.
„Jistě.“ Jukata si vyhrnula rukávy. „Přeji si, aby moje noční můry už 
nikdy nemohly ublížit nikomu v klášteře.“
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Poslušně vypil čaj, jejž mu služebná donesla, a zjitřené 
smysly se částečně uvolnily. Myšlenky se samy začaly 
řadit jedna za druhou. Všechny se točily kolem pocitů 
probuzených dotykem. Jako by mu po smrti otec 
něco vzkázal. Ale co? Proč se jeho žal mísí s nenávistí 
k Artitanovi? Byl to on, kdo krále zabil? Ne, spíš ne… Nebo 
ano? Musí si o svých pocitech s někým promluvit. Snad ho 
Korlin vyslechne, až se objeví… Sevřely se mu vnitřnosti 
a v jasnozřivém okamžiku pochopil, že ani bratr se domů 
nevrátí živý. Smrt! Tichá a neúprosná už na pláni stojí vedle 
něj. Zpanikařil. Korlin mu neporadí, zůstane mezi ženami 
sám. Co bude dál? Chopí se vlády matka? Vychová ho 
jako následníka? Zatím o své královské budoucnosti nikdy 
nepřemýšlel. Pokusil se děsivé představy zahnat z mysli, 
jenže pořád se mu vracely a byly stále silnější. Nechci přijít 
i o bratra, opakoval si v duchu, ale nepomáhalo to. Usadil 
se u okna, aby mu neunikl návrat zbytku královské družiny. 
Třeba se mýlí, třeba je bratr v pohodě a na cestě domů…
Ani nezaznamenal okamžik, kdy usnul. Propadl se 
do zvláštního snu. Uviděl bratrovo tělo, jak leží uprostřed 
rozhlehlé travnaté plochy. Nad svým nehybným tělem 
stál druhý Korlin a s někým mluvil. Podíval se pozorněji 
a rozeznal anděla. Neslyšel, co anděl říká. 

Ukazoval na královský amulet, který měl bratr kolem 
krku. Chvíli si povídali, potom vzal anděl nehybné tělo 
do náruče a spolu s druhým Korlinem odcházeli pryč. 
Nedokázal je sledovat. Místo toho uviděl jen zpěněného 
koně, jak unaveně sklání hlavu a nemá dost sil, aby utekl. 
To znamenalo, že bratr svou zkoušku dokončil. 
Kam ale šel?
Probudilo ho zavrzání brány. Už se setmělo, takže nebylo 
pořádně vidět, kdo přijel. Vyběhl z komnaty a utíkal dolů, 
jak nejrychleji dokázal. I matka určitě čekala na návrat 
skupiny, protože byla na místě dřív než on.
„Kde je? Kde je Korlin???“
Královský doprovod sklouzl z koní a všichni do jednoho 
poklekli před královnou s hlavami u země.
„Co se stalo? Tak přece mluvte!“
„Princ zmizel,“ vysoukal ze sebe jeden z nich, „našli jsme 
jen jeho zkroceného koně. Hledali jsme Korlina až do tmy, 
ale nikde nebyl. Ani on, ani jeho tělo. Netušíme, co se 
stalo.“
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