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Co se doposud
odehrálo

V městečku Samarado se dějí moc divné věci.
Mondrago, Kalův drak, odnesl z hradu starosty Wickenburga knihu. Kniha je to velmi
zvláštní. Jmenuje se Rídel a umí mluvit. Rídel
řekl Kalovi, Maje, Kasimu a Arkovi, aby se
vydali do Mlžného lesa, protože v něm jakýsi
zahalený kat kácí mluvící stromy.
5
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Když naši čtyři přátelé dorazili do Mlžného
lesa, zjistili, že skutečně téměř všechny stromy
zmizely. Poznali také duba Dubiňáka, prastarý strom, kterým jim svěřil poslání: musejí
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nalézt šest semínek a ty pak zasadit v lese v noci
během úplňku, a zachránit tak mluvící stromy.
Díky tomu, že je Rídel přivedl na stopu, objevili první semínko v sekvoji, nejvyšším stromě
Samarada. Tento strom roste na vrcholu nebezpečného místa – Vlčím kopci, kde Mondrago
málem špatně skončil, když ho náhle napadla
smečka vzteklých vlků. Naštěstí se jim podařilo červené semínko získat a dostali se z tohoto
místa v pořádku a ve zdraví.
Následujícího dne, zatímco se Rídel snažil
přivést kamarády na stopu druhého semínka,
uslyšeli troubení zvoucí na mimořádné zasedání
městské Rady. Na ní se objevil starosta Wickenburg se svými ohromnými draky. Jeden z nich
nesl ve svých pařátech Kuriela, němého samotářského starce, který připravoval léčivé nápoje
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a masti. Wickenburg sdělil Radě, že odhalil,
že Kuriel kácí stromy v Mlžném lese, a odsoudil ho k šesti měsícům v kobce na svém hradě.
Zastavil tak kata! Vypadalo to jako ohromná
novina, ačkoliv Kale už si nebyl tak jistý, že
starý Kuriel je jediným zodpovědným za to, co
se stalo. Důkazy ho ale usvědčovaly.
Když zasedání Rady skončilo, kamarádi zjistili, že další semínko se nachází v labyrintu
baobabu, v síti podzemních tunelů, které se
rozbíhají od kmene stromu a slouží jako rezervoár vody pro zavlažování úrody. Kale, Maja
a Arko se rozhodnou vstoupit do tunelu, aby

8

kd0534_blok.indd 8

17.2.2016 8:17:43

získali semínko, zatímco Kasi zůstává venku
a hlídá draky. V tunelu jsou napadeni stovkami
vzteklých krys a musejí se také postavit tváří
v tvář Murdovi, starostovu synovi a svému nejhoršímu nepříteli, kterému se podařilo objevit
semínko jako prvnímu. Zatímco Murda se je
zkouší vydírat, aby zjistil, proč semínka hledají, Mondrago, který si venku hraje s Arkovým drakem, rozbije páku, jež otevře stavidla,
a tunely labyrintu se rychle začnou plnit vodou.
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Mondragovi se podaří vlézt do tunelu, ale
do labyrintu se hrne čím dál tím víc vody a je
jasné, že se brzy všichni utopí. Kale, Maja, Arko
a Murda jsou unášeni obrovskou vlnou tunelem. Děti bojují, aby se udržely nad hladinou,
když tu náhle vrazí do Mondraga. Zachytí se
ho za krk a tomu se naštěstí podaří je zachránit
a dostat z labyrintu ven.
Dostanou se ven živí a zdraví a získají také
druhé semínko. Ale jejich úkol neskončil.
Stále jim ještě zbývá nalézt zbylá čtyři semínka
a odhalit mnohá tajemství.
10
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Kde se nachází další semínko?
Byl katem opravdu Kuriel, nebo je do zločinu zapleten někdo další?
Jaké plány proti nim spřádá Murda?
A jakým novým výzvám budou muset čelit
nyní?
Odhalte odpovědi (a nejen ty) v dalším Mondragově dobrodružství.
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KAPITOLA PRVNÍ

Kdepak je
Mondrago?

Kale se beznadějně díval z okna svého hradu.
Od té doby, co vyšli z labyrintu baobabu, ještě
nepřestalo pršet! Nebe bylo tak zamračené, že
i když bylo ráno, vypadalo to, že rozbřesk ještě
nenastal. Prudký liják padal na zem v provazech a téměř nebylo vidět obrysy stromů ani
dračích stájí.
13
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BUM
BÁÁÁÁÁC
Blesk rozťal oblohu a osvětlil celou místnost.
Udeřil blízko. Velmi blízko.
Kale se ptal sám sebe, jak je asi Mondragovi.
Rodiče mu zakázali vstup do hradu a bylo to
poprvé, co měl drak strávit noc sám ve stáji.
Alespoň že nebyl zcela sám. Karma a Kudo,
draci rodičů, byli s ním, ale Mondrago byl
zatím malý, bylo mu pouhých osmdesát let,
a Kale se obával, že je vystrašený.

KRACH!!!
Další záblesk. Tentokrát ozářil oblohu
a Kalovi se zdálo, že v dešti zahlédl tři siluety,
které se přibližovaly a pomalu snášely k zemi.
15
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Byli to jeho přátelé Maja, Kasi a Arko, usazení
na svých dracích.
Kale sledoval, jak kamarádi seskočili z draků,
odvedli je do stájí a poté se rozběhli
směrem k hradní bráně. Vydal
se jim naproti, aby je přivítal.
„Rychle! Pojďte dovnitř!“
volal a už jim otvíral obrovskou dřevěnou bránu.
„To je ale otrava, ten
déšť!“ stěžoval si kamarádům Arko, když vstupoval
branou dovnitř. Sňal si helmu
a pokusil se ji utřít košilí, ale ta
byla úplně promočená.
„Vždyť mi ta přilba zrezne!“
„A mozek taky,“ žertoval Kasi. „Každopádně
je dnes hrozně a déšť je pro draky nejhorší.
Stálo mě mnoho úsilí vyhnat Čika z hradu.
Kromě toho je dost nebezpečné létat za tak
17
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mizerné viditelnosti. Nevím, co budeme dělat,
jestli nepřestane.“
„Ahoj, Kale,“ zvolala Maja, která šla za kluky.
„Kde je Mondrago? To jsem si myslela, že jsi ho
musel nechat ve stájích.“
„Jo jo, je tam,“ odpověděl Kale. „Neviděla
jsi ho?“
„Ne, a docela mě udivilo, že za námi nepřiběhl,“ řekla Maja. „Normálně, když uvidí Šípa,
vystřelí za ním, aby si hrál.“
„Taky mě to překvapuje,“ přidal se
Arko, který stoupal po schodech
do Kalova pokoje. „Ale určitě
je mrtvý strachem při takovém
hřmění a schoval se ve slámě.
Pojďte, podíváme se, co nám
řekne Rídel.“
Arko měl hrozně rád dobrodružství a přál si vyrazit za dalším úkolem. Za chvíli jim Rídel,
18
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mluvící kniha, prozradí, kde se nachází další
semínko, které musejí najít.
„Počkej, Arko,“ zadržel ho Kale. „Asi se půjdu
podívat, jak je na tom Mondrago. Dělá mi starosti, že jste ho nezahlédli. Pojďte se mnou.“
„Ale vždyť jsme právě přišli!“ protestoval
Arko.
„Ano, bude lepší, když ho zkontrolujeme,“
přidala se Maja. „Kromě toho jsme už tak promočení, že o trochu víc deště nám neublíží.“
Arko sice reptal, ale nasadil si znovu zmáčenou přilbu a seběhl ze schodů nechávaje
za sebou mokrou stopu.

19
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KAPITOLA DRUHÁ

Nebezpečná
výzva
Cesta k dračím stájím byla krátká, ale nepřetržitý déšť děti zmáčel ještě víc. Běžely dlouhými
skoky mezi bahnitými kalužemi, které se tvořily na zemi.

PRÁÁÁSK!
Další blesk udeřil jen pár metrů od nich.
Kale utíkal otevřít vrata stájí. Uvnitř byla tma
a vlhko. Za chvíli si jeho oči přivykly na slabé
světlo a objevily se hlavy pěti draků, které se
20
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na ně zvědavě dívaly. Kudo, Karma, Čiko,
Mlha a Šíp vystrčili hlavy ze stájí.
„Mondragu!“ zvolal Kale. Ale drak se neobjevil.
„Mondragu! Kdepak jsi?“ zopakoval Kasi.
Všichni čtyři zkontrolovali každičký kout,
prohledali slámu, vlezli do komory, kde byla
uskladněna jezdecká výstroj. Ale nikde nic.
Kalův drak prostě nikde nebyl.
To je ale divné, pomyslel si Kale. Je dost
velký na to, aby se mohl jen tak schovat a my
ho přehlédli.
Náhle uslyšel Majin výkřik.
„Kale! Pojď sem! Podívej se na tohle!“
Kale vystřelil směrem k Maje a srdce mu
tlouklo o sto šest. Kamarádčin hlas zněl vyděšeně. Doběhl až k dřevěným schodům, které
vedly do horního patra, kde bylo uskladněno
krmivo pro draky. Maja ukázala na útržek
zažloutlého pergamenu, který byl přibit dýkou
21
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k dřevěnému trámu. Na papíru bylo napsáno
jeho jméno. Sňal nůž a rozevřel malý
pergamen. Očima přelétl zprávu
a zastavil se mu dech.
Murda unesl Mondraga!
Kale zahodil pergamen,
sedl si na zem a složil
hlavu do dlaní. Proč? Proč
si ten ďábelský syn starosty
Wickenburga vybral právě
jeho? Proč se mu pořád
staví do cesty a neustále
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti
eReading.

