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Nepovíš to nikde,
když ti něco svěřím?
Pak se vydej se mnou
ke kouzelným dveřím!
Rozložitý dub je střeží
ve svém kmeni,
celý svět se rázem
v kouzelný les změní.
Spousta dobrodružství čeká na nás tady
s kouzelnými zvířecími kamarády!

S pozdravem
Kočka Zlatka
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1. KAPITOLA

Kočičí návštěva
Lilka Hartlová čekala u dveří stodoly
na svou nejlepší kamarádku a v náručí
držela morčátko. Drobné zvířátko spokojeně
zapištělo, když ho Lilka něžně pohladila
po čokoládově hnědém kožíšku.
„Ty mi snad usneš, Kokosko!“ usmála se
Lilka, když morče začalo zavírat očka.
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Stodola byla ukrytá za skupinkou stromů
u Lilky na zahradě. Pan a paní Hartlovi ji
proměnili v záchrannou stanici pro zvířátka
s příhodným názvem Pomocná tlapka,
kde se starali o všechna možná nemocná
a zraněná zvířata. Lilka i její kamarádka Jola
zvířátka milovaly, a tak jim pomáhaly, jak to
jen šlo.
Náhle Lilka spatřila, jak k ní utíká dívka
se světlými kudrnatými vlasy a širokým
úsměvem. Jola! Za pár chvil už také něžně
hladila roztomilé zvířátko.
„Kokosce se ta nožka zahojila jedna
radost!“ poznamenala Jola spokojeně.
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Lilka přikývla. „Ale pořád mi připadá
trochu zesláblá. Věčně se jí chce spát.“
Vešly do stodoly, která byla plná klecí
a kotců všech tvarů a velikostí. Jola otevřela
dvířka jedné prázdné boudičky a Lilka
opatrně uložila Kokosku dovnitř.
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Morče hlasitě
zapištělo, vplížilo
se až do koutku
a uvelebilo
se na měkké
hromádce čerstvých
pilin.
Lilka si povzdychla. „Jsem si skoro jistá,
že je s ní v nepořádku ještě něco. Kéž bych
věděla co! Neví to ani mamka s taťkou.“
„A ti vědí snad všechno, co se o zvířátkách
dá vědět,“ dodala Jola. Pan a Paní Hartlovi
byli totiž oba zvěrolékaři. „Třeba jí chybí její
pán,“ napadlo ji.
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Kočičí návštěva

Celý předchozí den dívky strávily
vylepováním plakátů po Světlé Lhotě,
ťukáním na dveře a vyptáváním, jestli snad
někdo neztratil morčátko. Nikoho takového
však nenašly. A tak zvířátko pojmenovaly
Kokoska a Lilčini rodiče souhlasili, že může
zůstat v záchranné stanici, dokud se nenajde
její majitel.
Lilka zavřela klec a zaposlouchala se.
„Slyšelas to?“ podívala se vzrušeně na Jolu.
„Znělo to jako mňouknutí…“
Jola běžela otevřít dveře stodoly. Dovnitř
vklouzla nádherná zlatá kočka.
„Zlatko!“ zvolala Lilka.
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Zlatka byla kouzelná kočka a jejich velmi
zvláštní kamarádka. Žila v lese Přátelství,
tajném světě, kde všechna zvířátka uměla
mluvit.
Lilka a Jola se sklonily, aby ji pohladily.
Ale Zlatka nevypadala tak spokojeně, že
je vidí, jako bývala obvykle. Nepředla
a mrskala ocasem ze strany na stranu.
„Tohle dělá moje kočička Elfi, když je
rozčílená,“ uvědomila si nervózně Jola. „Co
asi Grizelda provedla tentokrát?“
Grizelda byla zlá čarodějnice, která chtěla
z lesa Přátelství vyhnat všechna zvířátka,
aby ho mohla mít jen pro sebe. Momentálně
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Kočičí návštěva

jí v tom pomáhali čtyři služebníci – draci!
Lilka a Jola už zabránily v ničení lesa třem
drakům, věděly však, že Grizeldě pořád ještě
jeden zbývá.
Lilka se sklonila ke kočce. „Ať se děje
cokoliv, hned ti půjdeme pomoct,“ řekla jí.
„Vezmi nás do lesa Přátelství, Zlatko, ať nám
můžeš říct, co se děje!“
Zlatka odpověděla zamňoukáním.
Nato vyběhla ze stodoly a už pelášila přes
trávník. Lilka a Jola se rozběhly za ní.
Pokračovaly po nášlapných kamenech přes
potok Bystřinu a zastavily až před stromem
Přátelství. Jeho větve byly holé, ale jakmile
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k nim Zlatka doběhla, na každičké větvičce
se objevila poupata a z nich se rozvinuly
lístky stejně zelené jako Zlatčiny oči. Pod
stromem vyrašily žluté květy, kolem nich
se rozbzučeli čmeláci a mezi větvemi začali
s veselým štěbetáním poletovat ptáci.
Zlatka se dotkla tlapkou několika slov
vyrytých do kůry stromu. Dívky je potom
společně přečetly nahlas: „Les Přátelství!“
V kmeni se objevila dvířka. Jola uchopila
kliku ve tvaru dubového listu a dvířka
otevřela. Rozlilo se z nich zlaté světlo
a roztančilo se nad nimi jako sluneční
paprsky.
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