Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně
objeví Laurio a začnou si spolu hrát.
„Ahoj, kamarádi!“ pozdravila Laurio,
když konečně dorazila na Území kamarádů. „Ahoj, Laurio!“ odpověděli všichni sborově a vzápětí si všimli, že s Laurio přišel
i vysokánský oranžový chlapík,
který měl kolem krku tři plyšové kroužky — modrý, žlutý, zelený. „Podívejte, náš nový kamarád!“
ukázala na něj Laurio. „Kdo to je?
Nikoho takového jsem ještě neviděl,“ zeptal se polohlasem Koník. „Je
to žirafa,“ pošeptal mu Jaguár.
„Dovolte, abych se představil,“ řekl
ten vysokánský. „Jsem Doktor.“ Když
se představili i kamarádi, Žába se zeptala: „A k čemu máš ty kroužky?“ „S těmi léčím. Modrý
kroužek vyléčí všechny zlomeniny, žlutý je na horečku a zelený na spáleniny a všechno ostatní.“ Koník se dal do divokého
křepčení: „To je skvělé! To je skvělé, když se mi zas něco stane,
Doktor mě hned vyléčí!“
Když se všichni seznámili, přistoupila Žába k Lauriu a řekla:
„Naše nejmilejší Laurio, chceme ti popřát všechno nejlepší k narozeninám. Tady máš ode mě dárek. „Když si Laurio zkoušela žabí
šperk, Žába pochvalně přikývla: „Sluší ti skoro tak jako mně...“
Pak přišel na řadu Tygr a Jaguár. „My ti předvedeme svůj jagotygří zápas,“ oznámili. Přistoupili k sobě a přátelsky se ťukli
pravými předními tlapkami. Pak se pustili do boje. Tygr hbitě
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skočil na Jaguára a chtěl ho povalit. Jaguár však rychle uhnul,
takže se Tygrovi vysmekl a popadl ho za zadní nohy. Tygr udělal
kotrmelec a dostal se Jaguárovi na záda. Jaguár bleskově vymrštil
hřbet a ocitl se Tygrovi tváří v tvář. Tlapkami se chytili a začali se
přetlačovat. Váleli se po zemi, chvíli byl nahoře ten, za chvíli již
onen. Laurio se radostně dívala na zápasící kamarády. „Do toho,
Tygře!“ „Nedej se, Jaguáre!“ křičela každou chvíli podle toho, kdo
měl právě navrch. Obě šelmy na sebe skákaly, uhýbaly, přetlačovaly se a snažily se jedna druhou povalit na lopatky. „Teď vyhraje
Jaguár!“ zvolala Laurio. Jaguár byl právě pod Tygrem, ale na poslední chvíli se mu vysmekl, udělal přemet a vzápětí položil Tygra
na lopatky. Žába počítala: „Jedna, dvě, tři... deset!“ Pak oznámila:
„Toto kolo vyhrál Jaguár!“ Oba kamarádi si podali tlapky a začalo druhé kolo. Laurio opět povzbuzovalo oba dva. „Teď vyhraje
Tygr!“ zvolala nakonec. Jaguár právě útočil a zadní tlapky se mu
svezly po hladkém polštáři, takže uklouzl. Toho využil Tygr, popadl Jaguára za trup a otočil jej na záda. Žába odpočítala konec.
„Zápas skončil nerozhodně! Jednou vyhrál Tygr a jednou Jaguár!“ volala s rukama stočenýma před pusou do tvaru trubky. Laurio radostí tleskala.
„A teď já!“ volal Koník. „Laurio, nastup si do kočáru, svezu tě
po celém našem území!“ Laurio si nasedla do peřinového kočáru
a Koník zabral. Pádil a uháněl, kam ho nohy nesly. Občas zamával i svými pegasími křídly, takže se kočár na chviličku vznesl do
vzduchu. Laurio se smála a radostí výskala. „Rychleji, rychleji...!“
povzbuzovala Koníka. Koník už byl celý schvácený. „Auvajs!“ vykřikl náhle a svezl se na zem. „Asi jsem si zlomil nohu, a navíc
mám asi popálená kopýtka z toho, jak rychle jsem běžel...,“ oznámil nešťastně. „Maličkost!“ uklidnil všechny Doktor, „podívám
se na něj.“ Přistoupil ke Koníkovi, vytáhl modrý kamínek a přejel
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Jaguár a Tygr se vrátili těsně před rozedněním. Vzhůru byl už
jenom Doktor, který bděl celou noc, kdyby náhodou potřebovali
pomoc.
Když se Tygr s Jaguárem kolem poledne probudili, kamarádi
se jich vyptávali: „Tak co? Jak to dopadlo? Co jste s nimi provedli?...“ Obě šelmy na sebe pohlédly a řekly jen: „Můžeme vám zaručit, že už tu na nás nikdo klást pasti nebude. „Nic dalšího z nich
kamarádi nedostali.
Byla to pravda pravdoucí. Až zas jednou večer... Všichni už se
chystali ke spánku. Jaguár a Žába se ještě procházeli po Velké planině a jen tak si o něčem povídali a čekali, až se Laurio uloží ke
spánku a bude se číst pohádka na dobrou noc. Najednou z koupelny přiběhla do pokoje Laurio v pyžamu. Rychle otevřela skříň,
chvíli se v ní přehrabovala a pak vykřikla: „Ha! Tady je ta nová
pastička!“ Pak něco popadla a rychle běžela zpět. Žába i Jaguár jakoby na chvíli zkameněli a překvapeně na sebe pohlédli. „Vyhlašuji
poplach!“ zvolal Jaguár. „Žábo, rychle jdi k řece a najdi Koníka, pak
se dejte směrem k Bílému. Všechny, které potkáš, varuj. Řekni jim,
že na našem území jsou nějaké nové pasti. Já zatím zajdu na Strašákovo území a řeknu to Doktorovi a Tygrovi...“ Oba se pak rozběhli
na opačné strany a předávali toto varování dál a dál.
Když se Laurio vrátila z koupelny, všichni kamarádi včetně
Bílého, Pumy s Pumátkem a dalších seděli shromáždění na okraji Území kamarádů. „Laurio, jaká je ta novou past?“ ptal se starostlivě Jaguár. Laurio se na chvíli zatvářila překvapeně a pak se
rozesmála: „Aha, vy myslíte tu novou pastičku na zuby... Ta stará
v koupelně došla, tak jsem si musela skočit pro novou, kterou
mám v cestovní taštičce!“

• 46 •

Napálka
Laurio našla na stole maminčinu voňavku. Nenápadně se jí zmocnila a hned pospíchala za Žábou. Poněvadž ji nenašla u řeky, vydala se přes Peřinové hory směrem ke Strašákovu území. Asi tak
uprostřed cesty narazila na Žábu, která šla od Doktora k řece.
„Podívej, Žábo, co mám!“ chlubila se Laurio voňavkou a trochu se nastříkala. Žába zavřela oči a několikrát mocně přivoněla.
„Laurio, ty teď vůbec nevoníš jako Laurio,“ řekla posléze Žába.
„A kdybych si dala jiné šaty, možná by mě nikdo nepoznal,“ zasnila se Laurio. „No, to nevím...,“ zapochybovala Žába. Pak jí
však něco blesklo hlavou a zvolala: „Laurio, mám plán. Za chvíli
tu půjde Bílý, říkal, že se chce vykoupat v řece. Rychle se převleč
do nějakého cizího oblečku a zkusíme ho napálit.“ Laurio se honem běžela převléct, na židli popadla máminy šaty a bleskově se
vrátila k Žábě. Právě včas. Na kopci už se objevila hlava Bílého.
„Laurio, teď stůj jako socha. Vůbec se nehni a zbytek nechej na
mně,“ šeptala Žába. Laurio se postavila do taneční polohy s jednou rukou zvednutou a druhou vbok.
Když se Bílý přiblížil na doslech, Žába začala láteřit: „Jaký uličník tady postavil tu sochu! Přímo uprostřed cesty!
Až sem dorazí Koník s vozíkem, tak tudy neprojede!“ Bílý už se zastavil u Žáby a povídá: „Co to tady vyvádíte?“ „Nevíš,
kdo sem dal tu Lauriovu sochu?“
ptala se Žába a ukázala na nehnutě
stojící Laurio. Bílý se zarazil, pak
se podíval na Laurio, několikrát
k ní přičichl, poodešel a znovu si
ji prohlížel. „Aha, tak to je socha.
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znejistěl a vrátil mapu před kamarády. Tygr, Jaguár a Doktor se na
ni zamyšleně dívali a něco si mezi sebou říkali. Nakonec přikývli
a Jaguár začal: „Ta mapa popisuje cestu od Stezky až k nějakému
pokladu, který stráží nějací duchové nebo co. Cesta vede před
močály, hory a řeku... Vypadá to hodně dobrodružně...“
„Však co, jsou prázdniny a máme hodně času, můžeme vyrazit
teď hned,“ pravila rozhodně Laurio.
„Kdepak, taková výprava vyžaduje určité přípravy. Půjdeme
neznámým a nebezpečným terénem, potřebujeme jídlo, léky i pomůcky na chůzi v močálu a zdolávání hor,“ zavrtěl hlavou Doktor.
„Udělejme seznam věcí. Každý sežene něco a zítra ráno se sejdeme u Žáby a vyrazíme za pokladem,“ rozhodl Tygr.
Další den skoro nikdo nemohl dospat a kamarádi se sešli u řeky
už brzo ráno. Každý s sebou přinesl několik věcí potřebných na
cestu. Jen Doktor ne a ne přijít. „Kde ten lenoch je,“ přešlapoval nedočkavě Koník, který stále měl pirátskou pásku přes oko.
„Možná musel v noci někoho operovat,“ řekla Laurio. Slunce už
stálo vysoko nad kopci, a Doktor stále nikde. „Pojďme k němu do
ordinace,“ rozhodl Tygr.
Když konečně dorazili na místo, našli dveře ordinace otevřené
a na podlaze spícího Doktora. Tygr s Jaguárem se na sebe pátravě podívali. „Něco tu nehraje,“ řekla Laurio a vzápětí si všimla,
že Doktor má pod hlavou kus zvláště páchnoucí látky. „Někdo
Doktora uspal!“ vykřikl Tygr. Byla to pravda. Když se Doktor za
nějaký čas vzbudil, začal vyprávět: „Vrátil jsem se domů a začal
chystat léčivé kroužky a medicíny, které jsem chtěl vzít s sebou
na výpravu. Vtom jsem ucítil, jak mě někdo zezadu pevně sevřel
a někdo druhý mi přes hlavu dal ručník namočený v uspávacím
prostředku, který používám při operacích. Pak už si na nic nevzpomínám...“
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„Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno
znamená!“ řekl rázně Jaguár.
Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s pokladem
souvisí s útokem na Doktora.
„A odkud se vlastně ta mapka
vzala?“ ptala se Laurio. „To já jsem
ji dal na břeh řeky,“ ozval se mocný hlas za nimi. Kamarádi se rychle
otočili a spatřili mohutného modrého Slona. Tygr s Jaguárem hned
stáli ve střehu. Slon se však tvářil
přátelsky a omluvně dodal: „... a to
já jsem uspal Doktora.“
Slon pak začal vyprávět svůj
příběh. Když na Území kamarádů
vybuchla sopka a rozvodnila řeku,
velká voda spláchla celou slonovu
vesnici. Slon odešel do světa, aby
získal prostředky k její obnově.
Cestou však padl do léčky, kterou
na něj nastražily dvě sestry lišky,
babky kořenářky. Uzavřely s ním
sázku. Pokud Slon uhádne jejich
hádanku, dají mu celý svůj poklad,
za který postaví novou vesnici. Pokud hádanku neuhádne, bude jim
muset sloužit tak dlouho, dokud
hádanku neuhádne. Slon si byl jistý
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svojí chytrostí, a proto souhlasil. „Než ti dáme tu hádanku, osvěž
se naším bylinkovým čajem,“ řekla mu jedna z lišek a postavila
před něj šálek. Sotva jej Slon vypil, druhá mu řekla hádanku. Slon
však záhy přišel na to, že v čaji bylo něco, co mu brání o hádance
přemýšlet, a na správné řešení nepřišel.
„A jak zněla ta hádanka?“ zeptal se zvědavě Doktor, který se
již plně zotavil. Slon pravil: „Čím víc toho je, tím míň je toho vidět,“ pravil smutně Slon a pokračoval: „Nemohu přijít na to, co
to je. Vždy, když na tu hádanku začnu myslet, strašně mě rozbolí
hlava a musím s tím přestat.“
V ten okamžik přerušil Slona Doktor: „Odpověď na tu hádanku není tak složitá, řeknu ti ji, až mi řekneš, proč jsi nám nastražil
mapku s pokladem a proč jsi mě uspal.“
Slon tedy pokračoval: „Babky kořenářky pomocí svých lektvarů uspávaly a okrádaly všechny, kteří se u nich zastavili. Mojí
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prací bylo posílat spící okradené hosty dolů po řece a strážit jejich poklad. Svým kouzlem mě měli ve své moci a já jednal proti
své vůli. Nedávno mě vyslaly na velký nákup, tak jsem po Stezce
došel až k vám a u Leoparda nakoupil zásoby. Leopard mi o vás
vyprávěl a říkal, jak jste se vypořádali s mocným Černokněžníkem. Napadlo mě, že vy jste jediní, kdo může babky kořenářky
přechytračit a přemoci. Mapku s pokladem jsem vám předhodil
proto, abych vás dostal za nimi na místo. A Doktora jsem uspal
proto, abyste svoji výpravu odložili o pár dnů na dobu, až já budu
zpět a budu opět hlídat poklad. Část pokladu jsem vám chtěl dát
a za část opravit naši vesnici.“
Když se Slon ke všemu přiznal, kamarádi se začali tiše radit.
„Musíme mu pomoci,“ uzavřela hovor Laurio a všichni přikývli.
Tygr se obrátil na Slona: „Pomůžeme ti udělat loď, se kterou se
dostaneš zpět. My se vydáme za pokladem podle tvé mapky. Sejdeme se na místě a postaráme se o to, aby ty lstivé lišky už nikoho neokrádaly a tebe propustily na svobodu.“
Slon se rozzářil štěstím. „Děkuji vám, kamarádi! A nezapomeňte, babky kořenářky mají mocné uspávací lektvary, nic od
nich nepijte! A vyrobte si amulety na odrážení zlých kouzel.“
Pak přistoupil ke Slonovi Doktor a řekl: „Teď ti prozradím řešení té hádanky. V okamžiku, kdy jej řekneš těm liškám, zlomíš
jejich kouzlo. Proto si dobře vyber vhodný okamžik!“
Během práce na lodi se kamarádi a Slon stali dobrými přáteli.
Nakonec loď se zásobami a Slonem na palubě odrazila od břehu.
„Na shledanou za pár dnů!“ volali ze břehu kamarádi. Pak se sami
připravili na dlouhou pouť a následujícího dne vyrazili.
Cesta byla dlouhá a namáhavá. Žába provedla ostatní bezpečně močálem, Jaguár a Tygr našli schůdné stezky ve vysokých skalách. Laurio cestou stále něco dělala z různých kamínků, střípků
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a plíšků. Za čtyři dny konečně stáli v malebném údolí před přívětivě vyhlížejícím domem. Dřív než stačili zaklepat na dveře, vyšla
ven stará liška. „Vítejte, pocestní!“ zdravila je a zvala dál. „Hned
vám donesu buchty a koláče, naliji vám čaje. Musíte být unavení,“
tvářila se na oko pohostinně babka kořenářka. „Výborně! Čím
víc, tím líp!“ těšil se Doktor. „Doktore, copak jsi zapomněl, že nesmíme nic pít ani jíst?! Že nás chce uspat?!“ šeptla Laurio. Vtom
však už liška nesla plný tác koláčů a sedm hrníčků s čajem. „Už
jsem tak unavený a hladový, že bych vám stejně nebyl nic platný,“
mrkl Doktor na Laurio. Sotva liška postavila před každého jeden
hrnek s bylinným čajem a na stůl koláče, Doktor se zeptal: „A ty
buchty by nebyly? Máme strašný hlad.“ „Donesu je dřív, než nám
vychladne čaj,“ odpověděla liška a zmizela ve vedlejší místnosti. Jakmile byla babka kořenářka pryč, Doktor do sebe vysypal
celý tác koláčů a spláchl to několika hrníčky čaje. Nechal pouze
dva, Žábin a babky kořenářky. Žába rychle přelila obsah hrníčků
a před sebe postavila ten, co patřil lišce, a před lišku dala to, co
bylo určeno jí. Když se za chvilku liška vrátila, našla chrápajícího
Doktora. Tygr, Jaguár, Laurio a Koník drželi své prázdné hrníčky
v ruce a dělali, že na ně jde ospalost. Jen Žába měla v ruce svůj
plný hrnek a omluvně řekla: „Měli strašný hlad a žízeň, tak nečekali, až se vrátíš. Já nemohu pít čaj tak horký jako oni, tak jsem
počkala na tebe.“ Liška se potutelně usmála, a když viděla, že
i Žába pomalu vyprazdňuje hrníček, vypila svůj čaj. „Teď budete všichni spát jak Budulínci,“ pronesla spokojeně. „To se pleteš,
ty mazaná liško!“ vykřikla zvesela Žába a všichni krom Doktora
se okamžitě probrali z předstíraného spánku. Liška se na chvíli
zatvářila překvapeně, brzy ji však přemohl spánek a hlava se jí
svezla na stůl. „Tak to bychom měli!“ pravil vesele Koník, sundal
si pirátskou pásku z oka a nasadil ji lišce. Vtom se zvenku ozva• 108 •

ly kroky. „Pozor! Někdo jde. Dělejme, že spíme!“ šeptla rychle
Laurio a ještě každému dala po jednom lesklém amuletu, které
vyráběla během cesty.
Za chvíli se ve dveřích objevila druhá liška, skoro k nerozeznání od té první. Rychle si prohlédla nově příchozí, kteří
zdánlivě spali kolem stolu. „Dobrá práce!“ pochválila sestru.
Pak si však všimla, že i ta tvrdě spí. Když jí zvedla hlavu a uviděla pirátskou pásku přes oko, Koník se začal pochechtávat. Druhá liška na chvíli zkameněla. Pak vykřikla: „Ha!
Zrada!“ Vytáhla jakýsi předmět,
který měla v kapse, zvedla
jej nad hlavu a namířila na
kamarády. „Mocná sílo
liščích ohonů, sežehni
vše na sto honů!“ vykřikla. Ještě předtím,
než to dořekla, Laurio dala pokyn všem
ostatním: „Kamarádi, teď!“ Na ten povel všichni kamarádi
vytáhli své amulety
a natočili je na předmět
v liščině ruce. Když liška
pronesla poslední slovo
svého zaklínadla, vyšlehl
z předmětu paprsek směrem
ke kamarádům. Odrazil se však
od jejich amuletů zpět na lišku. Liš• 109 •

