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Mému synovci Lucasovi
Ana Galánová
Čtenářům, aby vzlétli ještě výš než drak
Pablo Pino

Co se doposud
odehrálo

V městečku Samarado se dějí moc divné věci.
Kalův drak Mondrago vynesl z hradu starosty
Wickenburga knihu. Je to moc zvláštní kni
ha, jmenuje se Rídel a umí mluvit. Rídel řekl
Kalovi, Maje, Kasimu a Arkovi, že musejí jít
do Mlžného lesa, protože jakýsi zahalený kat
v něm kácí mluvící stromy.
Když naši čtyři kamarádi došli do Mlžného
lesa, zjistili, že opravdu zmizelo mnoho stro
mů, a seznámili se také s dubem Dubiňákem,
starým stromem, který jim svěřil poslání: mu
sejí najít šest semínek a ty pak zasadit v lese
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v noci během úplňku. Jedině tak mluvící stro
my zachrání.
Díky radám, které jim dává Rídel, našli prv
ní semínko v sekvoji, nejvyšším stromě Sama
rada, který se vypíná na vrcholku nebezpečné
ho Vlčího kopce. Mondrago byl málem velmi
vážně zraněn, když ho napadla smečka rozzu
řených vlků.
Druhé semínko bylo v labyrintu baobabu,
v síti podzemních tunelů, kterými proudí na
shromážděná voda ve stromě, určená k závla
hám úrody. Uvnitř labyrintu napadly Kala,
Maju a Arka vzteklé krysy. Přátelé se museli
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také postavit tváří v tvář Murdovi, starostovu
synovi a svému největšímu nepříteli. Naštěstí
se jim podařilo vyváznout živí a zdraví a do
končit svůj úkol.
Když se chtěli vydat hledat třetí semínko,
Kale zjistil, že padouch Murda se svým brat
rancem Doupákem unesli Mondraga. Aby ho
získal zpět, musel si Arko obléct zbroj a posta
vit se ničemovi Doupákovi v souboji. Souboj
byl náročný, ale Arko vyhrál. Jakmile měli zá
pas za sebou, vydali se do Kurielovy chýše, kde
zlí bratranci schovali Mondraga. Velmi blízko
tohoto místa, v Rudém jezeře, objevili další

semínko na banyánu, na stromě chráněném
stovkami hladových piraní. Maja se musela
vyzbrojit notnou dávkou odvahy, aby nasedla
do improvizované loďky a semínko získala.
Následujícího rána obdržel Kale zvláštní zprá
vu od léčitele Kuriela, který byl uvězněn v pod
zemních kobkách. Kale se převlékl za dívku,
aby ho mohl navštívit, ale Murda a jeho otec
ho chytili a zavřeli do kobky spolu se zesláblým
starcem. Kuriel dal Kalovi mapu a ten ji poslal
po svém holubovi kamarádům. Poté Kale ob
jevil v cele poklop a pod ním tajnou chodbu,
kterou utekl až do zimovištních jeskyní. Tam

našel své přátele a získali nejen čtvrté semínko,
ale také záhadné mluvící knihy. Když už si mys
leli, že vše dopadlo dobře, objevil se kat se svým
drakem. Naštěstí Mondrago kýchl do hromady
suché slámy a způsobil požár, který pomohl dě
tem utéct mezi plameny, aniž by je kat spatřil.
Zatímco záchranáři hasili požár, čtyři ka
marádi utíkali na Kalův hrad, aby uschovali
semínko a mluvící knihy. Rídel jim prozradil,
že páté semínko se nachází v Tulském parku.
Když se ale čtyři kamarádi do parku vypravili,
místo bylo plné lidí, rozhodli se proto sem vrá
tit až v noci. Kale odešel domů, kde mu jeho

otec sdělil, že Wickenburg vyhlásil odměnu
za Kurielovu hlavu. V noci se Kale vplí
žil do stájí a objevil Kuriela, který se tam
schovával. Bylinkář mu předal páté semín
ko, jež získala jeho fretka z Tulského stro
mu, a pokusil se varovat Kala, aby se do par
ku nevracel. Ale Kale ho neposlechl, a když
do parku dorazil, shledal se s Arkem. Mur
da na ně však nastražil past a zavolal Radu!
Kala a Arka obvinili ze zničení Tulské
ho stromu! Bylo rozhodnuto, že oba
chlapci budou zavřeni na svých hra
dech, dokud Rada nerozhodne, co
s nimi udělá.
Jak teď získají poslední semínko, když
jsou zavření?
Proč se během noci v Tulském parku ne
objevili Kasi a Maja, jak se domluvili?
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Proč Kuriel chce dětem pomoci?
A podaří se Wickenburgovi chytit Kuriela?
Odhal odpovědi na tyto otázky a mnohem
víc v novém Mondragově dobrodružství.
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KAPITOLA PRVNÍ

Hon

Zvuk lesního rohu svolávajícího k honu se nesl
Samaradem. Za Dračími horami se objevily
první paprsky svítání, zatímco desítky mužů
a žen přicházely na hrad starosty Wickenbur
ga, všichni vyzbrojeni až po uši. Měl začít hon
na člověka, pátrání po Kurielovi, starém léči
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teli, kterému se podařilo dostat z podzemní
kobky a který byl na útěku. Wickenburg na
bídl sto tisíc samaralů tomu, kdo ho najde…
živého nebo mrtvého.
Kale se probudil polekán zvukem rych
lých kroků, které vybíhaly a sbíhaly schodiště
na jeho hradě. Vystřelil z postele a hledal Mon
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draga. Ale drak v pokoji
nebyl. Kalův otec mu
zakázal vejít do hradu
do té doby, než bude
dobře vycvičený, tak
že drak přečkal noc
ve stájích.
Kalovi padl zrak
na holubí klec v rohu
místnosti. Uvnitř trpěli
vě čekal Majin poštovní ho
lub. Ten Kalův se ještě nevrátil od té
doby, co ho minulé noci poslal na Kasiho
hrad. Kde jen jsou jeho přátelé a jeho holub?
Kasi se neobjevil v Tulském parku tak, jak se
domluvili. No fajn, alespoň že ho nechytili
ani neuvěznili jako mě, pomyslel si Kale. Ale
je v pořádku? Bude to muset vypátrat pozdě
ji. Teď musí hlavně zjistit, co se děje.
Kale otevřel dveře, vykoukl na schody
a ve vchodových dveřích spatřil svého otce, jak
právě odchází. Otec měl na hrudi prsní plát
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své zbroje a v ruce kopí. Jeho matka byla také
oblečena na lov. Kale seběhl po schodech.
„Tati, co se děje? Proč jste oblečení takhle?“
„Jdeme na Wickenburgův hrad,“ vysvětlil
mu pan Karmona. „Hon na Kuriela už začal
a chceme se ujistit, že nikdo neudělá žádnou
hloupost. Lidé jsou schopni pro peníze udělat
cokoliv.“
„Cokoliv?“ zeptal se Kale s vykulenýma oči
ma. „Nedovolíš jim, aby něco udělali Kurielo
vi, že ne?“
Kale si vzpomněl na minulou noc, když na
šel léčitele schovaného ve stájích svého hradu.
Věděl naprosto jistě, že on není katem. Stařec
by nikdy nekácel stromy v lese, kde sbíral léči
vé kořínky a byliny.
Náhle si Kale uvědomil, že Kuriel je určitě
ještě ve stájích. Objeví ho rodiče, až si pů
jdou pro draky? A jestli ho najdou, předají
ho zlému Wickenburgovi? Dostal obrovský
strach.
„Tati, můžu jít s vámi? Slibuju ti, že…“
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„Kale,“ přerušil ho otec a zvedl ruku. „My
slím, že ti nemusím opakovat, že máš domácí
vězení. Máš naprostý zákaz vyjít ze svého po
koje. Až skončíme s touto záležitostí, uvidíme,
co uděláme s tebou a Arkem. Nedovolím vám,
abyste znovu v noci utekli a dostali se do pro
blémů.“
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„Ale…,“ odporoval Kale.
„Žádná ale,“ odpověděla jeho matka suše.
„Zůstaneš tady s Nereou, a až se vrátíme, tak si
promluvíme.“
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Znovu zaslechli zvuk trubky svolávající
k honu. Kale vyhlédl ven. Na obloze spat
řil čtyři draky, kteří mířili k Wickenburgovu
hradu. Jezdci měli zbraně, sítě a provazy. Jak
dlouho bude trvat, než výprava dorazí na jeho
hrad, aby prohlédla stáje? Kuriel nebyl v bez
pečí na žádném místě! Musí mu pomoci!
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

