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Kapitola 1.  

      Rebeka  

 

Vystupuji z autobusu. Venku je tma a mrazivé ráno. Nevím proč, ale většina naší třídy 

si myslí, že je lepší začínat o hodinu dřív, než mít odpoledku. Narozdíl ode mě. Já bych 

se radši ještě válela v posteli. Zvlášť, když je tohle studené počasí, a vy se musíte plahočit 

do školy už v sedm ráno. Vejdu do třídy a snažím se neusnout. 

Druhou hodinu máme fyziku. Jako vždycky je nudná. Pomalu, tak aby mě učitel 

neviděl, vytáhnu z tašky učebnici matiky. Ne, že bych se chtěla učit, důležité je to, co je 

v ní založené. 

Moje rodina je velmi malá, vlastně 

jsme to jenom já, máma a Klárka, 

moje malá sestra. Táta od nás 

odešel, už když jsem byly malé. A 

jediné, co si Klára přála k Vánocům 

poslední 3 roky, je štěně. Jenže 

máma na to nemá peníze. Štěně sice 

tolik nestojí, ale jde spíše o krmivo 

nebo očkování. Asi před dvěma 

měsíci jsem ale na jednom 

maturitním večírku vyhrála v tombole 

poukaz do zverimexu. Není to tolik 

peněz, ale na žrádlo na první půlrok by to stačilo. Potom už něco vymyslíme. Mají to 

povolené, a proto tenhle kousek papíru jsem střežila jako oko v hlavě, abych ho včera 

ukazala ségře, měla totiž narozeniny. Dnes, hned po škole si máme pro toho psa dojít. 

Vytáhnu tedy ten poukaz, zakloním se na židli a přemýšlím, jaké to bude mít doma 

mazlíčka. Naučíme ho sedět, dávat pac a... Najednou začnou zhasínat světla. Postupně 

- pěkně od předu. A další nade mnou. A za mnou. Ve třídě nastane tma. Ne úplná, protože 
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sem skrz žaluzie prochází trochu světla, ale je tu temněji. Položím poukaz na lavici a 

dloubnu loktem do Elišky (spolužačka). 

,,To jim vyhodili pojistky, nebo co?"  

Eliška jenom pokrčí rameny: ,,Možná jsou to jenom špatný žárovky." To by ale takhle 

asi blikaly pořád, ne? pomyslím si.  

 Ostatní využili příležitosti a začali si povídat. Učitel vypadá otráveně. ,,Ha ha ha,” 

prohlásí, ,,a teď zase rozsviťte, už to není vtipné.” 

Tma.  

,,Haló, slyšíte co říkám? Rozsviťte, jinak půjdete do ředitelny.”  

Tma.  

Někdo se zvedne a zkusí rozsvítit. Nejde to.  

,,To to snad musím udělat sám?!”  

Učitel se dere uličkou k vypínači.  

Světlo se rozbliká a pak se ustálí. Učitel se zastaví, rozhlédne se, ujistí se, že světlo 

funguje, tak jak má a vrátí se k tabuli. Co jsem to dělala předtím? Jo, no jo, prohlížela si 

ten poukaz. Ale kde je teď? Vždyť jsem ho pokládala na lavici. Musí tady někde být. Jenže 

tu není. Opatrně začnu prohledávat lavici, tašku a koukat se na zem a okolo. Nikde ho 

nemůžu najít. Sakra!  

 O velké přestávce projdeme s Tomášem, nejlepším kamarádem, všechny třídy a 

každého se ptáme, jestli ten zatracený kus papíru neviděl. Jenže nikdo nic. Takže jsem 

ho ztratila.  

Po škole se jdu do zverimexu zeptat, jestli by mi nemohli dát náhradní. Prodavačka 

zavrtí hlavou. Prý jestli nemám účtenku. Samozřejmě, že ne. Bez ní to ale nejde.  

Loudám se domů a přemýšlím, jak mám tohle Kláře vysvětlit. Když zabouchnu vstupní 

dveře, už ke mně běží.  

,,Tak jdeme pro toho pejska?" zeptá se.  

,,Nemůžeme," odpovím jí smutně, ,,nemám ten poukaz na to žrádlo."  

,,Ale vždyť si ho včera měla!"  

,,Jo včera jo, ale dneska jsem ho asi ztratila!"  

,,Jak si ho mohla ztratit?!" naštve se a odkráčí.  
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Nechce si sníst večeři. Je furt zalezlá v pokojíčku. Nemáme každá svůj pokoj, máme 

společný, ale já jsem ji tam nechala zuřit a udělala si úkoly v kuchyni. Ale teď by měla jít 

jíst. Zaťukám na dveře pokoje. Nic se neozve. Vejdu a uvidím ji sedět na posteli.  

,,Běž pryč!"  

,,Nechceš jít na večeři?" zeptám se opatrně.  

,,Nemám hlad!" odsekne.  

,,Hele, je mi fakt líto, že ten poukaz nemám." omlouvám se.  

,,Tak si ho neměla ztrácet! "  

Teď jsem já ta, která naštvaně odkráčí. Mamka potom Kláře večeři donesla a já jsem 

skončila na našem tvrdém gauči. Zakloním hlavu a přemýšlím, jak jsem to všechno 

zkazila. Kdy jsem ztratila ten papír? Když o fyzice zhaslo to světlo. Nemohl mi ho někdo 

vzít? Možná. Ale i kdyby mi ho někdo ukradnul, tak já ho najdu. Musím ho najít.  
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Kapitola 2.   

      Rebeka  

Příští den ve škole řeknu svoji teorii Tomášovi.  

,,Hele, vzhledem k tomu, že jsme včera prolezli celou školu a nenašli jsme ho, mi přijde 

celkem pravděpodobné, že ho někdo vzal - možná omylem, možná ne." říká Tomáš.  

Mně to ale moc pravděpodobný nepřijde - proč by mi ho někdo bral? Věděli o tom sotva 

čtyři lidi a všichni to jsou moji kamarádi. Ach jo. Do čeho jsem se to zase pustila.  

Tomáš mě ale upozorní ještě na jednu věc - na výpadek elektřiny. Prý se ptal a světlo 

zhaslo jenom v naší třídě, v ostatních ne, což je dost divné. Hlavou mi proběhne 

myšlenka. Co kdyby někdo schválně zhasnul, aby mi to vzal? Ale proč by to dělal? Hmm. 

To je asi blbost.  

Zazvoní a já utíkám na matiku.  

 

Isabela 

 

Ale ta růžová vesta by se k té sukni taky hodila. 

Možná ne tolik, jako ten bílý top, no. Ale Romanovi 

se víc líbilo to černé tričko. Ach jo, co si mám na tu 

narozeninovou oslavu vzít? Aby se to Romanovi 

líbilo. Hmmm. Bože, on je tak sladký.  

Musím si to napsat do diáře. Teda, ne úplně do 

diáře, spíš do notesu, protože tenhle je už na 

předminulý rok, ale já si tam píšu skoro všechno, 

kromě úkolů (proto mám možná taky samé čtyřky). 

Na konec věty nakreslím gelovkou srdíčko. V tu 

chvíli mě učitelka vyvolá, abych ji řekla jakou má 
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vodík elektronegativitu. Absolutně nevím. Pomalu se zvedám a při tom dávám diář do 

lavice.  

,,No..." začnu, jakmile se narovnám.  

Najednou zhasne světlo. Je jenom o trochu tmavěji než normálně, ale učitelku to na 

chvíli rozhodí. Rychle se sehnu a zeptám se Daniely - ta ví všechno. Je to jedna z výhod, 

proč si sednout vedle tý nejchytřejší holky ve třídě. Ta ale jenom pokrčí rameny, že prý 

nedávala pozor. Samozřejmě že to ví, jenom mě nemá moc ráda, pomyslím si. Světlo se 

rozbliká a pak už je v pohodě. Učitelka zamumlá něco o výpadku elektřiny, a pak se 

podívá na mě. Já jenom trochu provinile pokrčím rameny a řeknu, že nevím. Pětka za 

práci v hodině. Hmmm. Už si můžu konečně sednout.  

Sáhnu do lavice pro diář, abych si tam zapsala tu divnou příhodu o světle, když 

najednou ho nemůžu nahmatat. Není tam. Sakra. Začnu panikařit. Naštěstí zazvoní. 

Začnu bleskurychle prohledávat okolí. Nikde ho nemůžu najít. Kdyby ho našel někdo jiný, 

tak by se nejen dozvěděl moje vlastní tajemství, ale i ostatní zajímavé věci. Třeba to, že 

i když Sára, moje nejlepší kamarádka, chodí s Kryštofem, potají se schází s Karlem. 

Řekla mi to, když byla strašně unavená a já to z ní mámila celý týden. Jenže, co když se 

to rozkřikne? Sára by mě zabila.  

S brekem uteču na záchodky. Tam si nějaká holka myje ruce. Když přijdu blíž, zjistím, 

že je to ta holka z béčka, která se mě včera ptala, jestli nemám nějaký divný papír, který 

asi ztratila. Od Julie jsem se dozvěděla, že včera prý taky vyhodili pojistky, a to zrovna v 

béčku. Náhoda?  

Ta holka chce odejít. Na poslední chvíli ji zastavím, vyhrknu ze sebe, co se stalo a 

dodám: 

,,Hele slyšela jsem, že včera jsi taky něco ztratila a že u vás vypadla elektřina a....." 

zastavím se, ,,no prostě potřebuju, abys mi pomohla najít ten diář - myslím, že mi ho 

někdo vzal."  

 

 

To be continued...  
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Kapitola 3  
 

Ráno ma mama zobudila do školy. „ Zuzka, vstávaj, prídeš neskoro do školy!“ No 

mne sa vstať vôbec nechcelo. Konečne bol piatok a v tento deň sa učíme štyri hodiny. 

Potešilo ma i to, že dnes máme výtvarnú výchovu.  

Rýchlo som sa poumývala a obliekla. Z kuchyne počujem mamu: „ Dnes si obleč 

modré nohavice a tú bodkovanú blúzku.“ Tú blúzku mám zo všetkých blúzok najradšej. 

Mama mi zaplietla vlasy, do ktorých mi dala červenú stužku. V kuchyni na stole ma čakali 

raňajky -  kakao, rožok s maslom a džemom. „ Mamička, ďakujem za výborné raňajky.“  

„ Teplo sa obleč a nezabudni si vziať desiatu. Vonku je chladno a sychravo.“  povedala 

mama. Ešte som si skontrolovala tašku, či som niečo nezabudla. Pozrela som do 

peračníka, lebo som si tam uložila nové pero, ktoré mi daroval ocko. To pero bude pre 

mňa veľmi vzácne, lebo je od ocka. Hlavou mi prebehli myšlienky, ako ho ukážem Vierke, 

Hanke a Oľge. 

Kráčala som po mokrom chodníku. Bola naozaj zima. Už vidím našu školu. Tú  

neprehľadne nik. Stojí presne v strede nášho mesta a je veľmi veľká. V šatni som stretla 

Leu, ktorá si vyzliekala vetrovku. Počkali sme sa. Spolu sme vošli do našej triedy. Chlapci 

sa veselo zabávali. My dievčatá sme sa rozprávali. 

 Vytiahla som z peračníka nové pero. „ Aha dievčatá, pozrite, mám nové pero. To je od 

môjho ocka. Je červené, lebo mne sa páči táto farba. Skladá sa z dvoch častí a môžem 

si ho zasunúť aj za vrecko. Budem s ním písať do zošita a v diktátoch nespravím ani 

jedinú chybu.“ Všetkým sa pero veľmi páčilo, len Sofia nič nepovedala. 

 „ Kde ho tvoj ocko kúpil?“ opýtala sa Vierka. „ Neviem, asi v obchode“, odpovedala 

som hrdo. Vtom  zazvonil zvonec a o niekoľko sekúnd vošla do triedy pani učiteľka. 

Prvú hodinu máme matematiku. Skontrolovali sme si úlohy, či nám vyšli výsledky 

správne. Opakovali sme násobilku, ten kto nevedel príklad, musel vypočítať ďalší príklad. 

Tešila som sa, keď sme si nakoniec zatlieskali. Spolužiačka Ester nevie dobre rátať 

násobilku. Keď povedala výsledok, všetci žiaci sa jej začali smiať. Bolo mi jej trocha ľúto, 

ale učiť sa treba. Riešili sme slovnú úlohu a zapisovali do zošita. Slávnostne som vzala 

do ruky pero a písala.  
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V triede bolo tak tmavo, že pani učiteľka poprosila Filipa: „ Filip, prosím ťa, choď 

zasvietiť svetlo, veď prídete o zrak.“ Filip zasvietil.  

Vtom Lukáš skríkol: „ Pozrite sa na okná, vonku je tma a sneží.“ Všetci sme prestali 

písať a naše oči sa pozerali vonku, ako fúkal silný vietor a kýval s konármi stromov. Filip 

si nestihol ani poriadne sadnúť  na svoje miesto, keď zrazu  svetlo zhaslo.  

Všetci sme sa vystrašili. Pani učiteľka nás utíšila slovami: „Vidíte aké je dnes 

škaredé počasie? Ešte šťastie, že sme v triede a nie niekde vonku. Filip, čo sa stalo? 

Poprosila som ťa, aby si zasvietil a nie zhasol.“ 

„ Ja som zasvietil, ja, ja, ja neviem, čo sa stalo“ vystrašene odpovedal Filip. 

Prešlo niekoľko minút a svetlo sa rozsvietilo. My ideme počítať ďalej. 

„ Hanka, nevieš kde je moje pero?“ spýtala som sa. „ Chcem s ním písať, no neviem kde 

ho mám.“ 

„ Neviem“, odpovedala Hanka. Rozhovor s Hankou upútal ostatných spolužiakov. 

„ Čo sa vám stalo?“ Zo zadnej lavice sa ozval Alex. 

„ Stratilo sa mi pero“ povedala som so slzami v očiach. 

„ Čím budem písať? Veď to pero mi kúpil ocko, čo mu poviem?“ 

„ Neplač, niekde sa musí nájsť, nespadlo na zem, alebo do aktovky?“ vraví Maroš.  

„ Možno sa zľaklo tmy“ s úsmevom povie Filip. 

„ Ty si z toho robíš srandu, ale to pero je nové.“ 

Všetci sme rozmýšľali, čo sa vlastne stalo. Vtom zazvonil zvonec, ktorý nám dal 

znamenie, že je koniec hodiny. Cez prestávku sa ku mojej lavici zbehli všetky dievčatá. 

Utešovali ma, že sa pero nájde. Ale Sofia nič nepovedala. Začalo veľké pátranie, do 

ktorého sa zapojili aj chlapci. Hneď vybehli na chodbu a každého, koho zbadali sa pýtali, 

či nenašiel stratené pero. Hanka s Laurou rozmýšľali, ale na nič neprišli. Snažila som sa 

aj ja na niečo prísť, ale zbytočne. Ten silný vietor a tie rozkývané konáre stromov mi 

poplietli moje myšlienky.  

„ Čo poviem doma ockovi, keď sa pero nenájde?“  

V kútiku duše som verila, že ho nájdem. Zazvonil zvonec a začala hodina výtvarnej 

výchovy. 
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Kapitola 4 
 
 Ráno sme prišli do školy, rýchlo sme sa prezliekli v šatni. Vošli sme do triedy 

a vtom zazvonilo na hodinu. Bola hodina matematiky. V triede sa svietilo, keď zrazu 

svetlo zhaslo. Všetci sme dostali strach, čo teraz?  

 Pani učiteľka poprosila spolužiaka, aby zasvietil. Bolo ticho, a zrazu sa ozvalo: 

 „ A-hoj-te žia-ci.“  

 Všetci sme zostali v šoku. Hlas vychádzal z pani učiteľky, ktorá začala rozprávať 

ako robot. 

 „ Je tu pekne. Všetci sme vyľakane pozerali. Pani učiteľku asi posadol 

mimozešťan. Stíchli sme a čakali čo sa bude diať. Mimozemšťan pokračoval: „ Som z i-

nej pla-né-ty a pri-šiel som sa na vás poz-rieť čo tu ro-bí-te.“ 

 Po chvíli sme sa trochu osmelili a dohodli sa, že mu ukážeme našu triedu a keďže 

bola matematika, tak aj ako sa počíta. Začali sme násobilkou. Každý žiak vypočítal jeden 

príklad. 

 Mimozemšťanovi sa to veľmi páčilo, až mu svietili tykadlá. Potom sa s nami rozlúčil 

a sľúbil, že násobilku naučí aj ostatných mimozemšťanov. „ Do-vi-de-ni žia-ci:“ Keď to 

povedal, zhaslo svetlo. 

 Keď sme opäť zasvietili, pani učiteľka bola späť. Povedala: „ Nejaký mimozemšťan 

mi našepkal, že ste všetci vedeli násobilku. Preto máte všetci jednotku do žiackej knižky.“ 
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Slovníček 

Kapitoly 1 - 2 
 

English Czech Slovak  Polish 
majority většina väčšina większość 

weather počasí počasie pogoda 
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puppy štěně šteňa szczeniak 

money  peníze peňazí  pieniądze 

diary deník diare Dziennik 

teddy bear Medvídek medvedík Miś 

carrot mrkev mrkva Marchewka 

sleep spánek   spánok sen 

racing závody preteky  wyścigi 

fuses pojistky poistky bezpieczniki 

bed postel posteľ łóżko 

pillow polštář vankúš poduszka 

pet mazlíček maznáčik zwierzę domowe 

find najít nájsť odnaleźć 

ask zeptat opýtať zapytać 

week týden týždeň tydzień 

talk povídat rozprávať rozmawiać 
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