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K APITOL A 1
Velký Furigo
Maxmilián vykoukl ze Sylviiny tašky a za
mňoukal: „Už můžu vylézt?“
„Ještě ne, chlupáči,“ sykla Sylvie. „Po
čkej, až ztlumí světla.“
Maxmilián si nespokojeně zabručel
pod vousy. Vězet v Sylviině kabele me
zi různými odstíny lesku na rty, zrcátky
a tramvajovými lístky jeho srsti zrovna
neprospívalo. Byl si jistý, že až mu Sylvie
konečně dovolí vysoukat se ven a leh
nout si jí na klín, svůj nádherný ocas bude
mít úplně rozježený. Tenhle večer si ale

každopádně nechtěl nechat ujít. Po dobu jedi
ného týdne totiž v Oswaldově divadle předvá
děl „velký Furigo“ své neuvěřitelné kouzelnické
kousky a Maxmilián chtěl jeho představení, kte
ré ohromovalo celý Londýn, vidět stejně dychti
vě jako Sylvie a Ágnes. Pan Lavroche pro celý
soubor Královského divadla za odměnu zařídil
na dnešní poslední kouzelníkův večer vstupenky
a už týdny se mezi divadelníky o ničem jiném
nemluvilo.
Světla pohasla a Sylvie Maxmiliána pošimrala
na temeni. Kocour se vyhrabal z tašky a tlapkal jí
na klíně do kolečka tak dlouho, až na něj musela
zasyčet, ať přestane pochodovat. Konečně se
tedy uvelebil a zadíval se na jeviště.
To vám byla podívaná! Velký Furigo skutečně
dostál svému jménu. Ze svého blyštivého cylin
dru vytahoval králíky a barevné kytice. Před
užaslými zraky diváků přeřízl vejpůl svou půvab
nou asistentku vyšňořenou pírky a flitry a pak ji
zase čarovně slepil dohromady. Maxmiliánovi
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brněl ocas, jak se každému triku snažil přijít na
kloub. Toužebně si přál, aby tam s ním byl
i Oskar, a nemohl se dočkat, až se vrátí do Krá
lovského divadla a všechno to se svým starým
kamarádem probere.
O přestávce Sylvie Maxmiliánovi tajně šoupla
několik lžiček svého zmrzlinového poháru. Ágnes
se mezitím rozplývala nad posledním číslem, při
němž Furigo svou asistentku kouzlem zvedl do
vzduchu a pak kolem ní provlékal obruče.
„Je to jenom fígl, Ágnes. Skvěle provedený,
ale pořád jenom fígl,“ řekla Sylvie nezúčastněně
a slízala ze lžičky poslední zmrzlinu, přičemž ne
věnovala pozornost Maxmiliánovým námitkám:
„Ještě by se do mě klidně maličko vešlo.“
„Tak jak to udělal? To mi teda řekni, když jsi tak
chytrá,“ odsekla Ágnes. „Podle mě umí čarovat!“
Sylvie poškrábala Maxmiliána na hlavě. „Ty
bys nám to určitě vysvětlil, že jo, Maxi?“ za
mručela. „Vsadím se, že už jsi to všechno dávno
prokoukl.“
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Hlediště se znovu zaplnilo a Furigo nakráčel
na pódium před krvavě rudou oponu.
„A nyní, dámy a pánové, přichází grandiózní
finále dnešního představení,“ prohlásil. „Vydejte
se spolu se mnou na cestu do krajin fantazie, do
světa, kde nic není nemožné.“ Udělal zvláštní kli
katé gesto, přičemž všemi pěti prsty ukazoval ke
stropu, opona vylétla vzhůru a odhalila za sebou
hřbitov zalitý měsíčním světlem. Ze stromu vza
du na pódiu zahoukala sova.
„Slabší povahy by radši měly opustit divadlo,“
pokračoval Furigo, „jelikož dnes večer se poku
síme o neslýchané. Pokusíme se vyvolat a chytit
ducha.“
Při tom posledním slově obecenstvo zalapalo
po dechu. Ágnes zmáčkla Sylvii ruku tak silně, až
sebou polekaně škubla, a Maxmilián se musel
zaseknout drápy, aby po hlavě nesletěl na pod
lahu divadla.
Kouzelník se přiblížil k jednomu z náhrobků.
S napřaženýma rukama a roztaženými prsty se
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k němu naklonil. Pak ruce začal pomalu sunout
zpátky, jako by z hrobu něco tahal ven. Vtom se
z jeviště vyvalil kouř.
Sylvie si odfrkla. „To je starý trik,“ zašeptala.
„Stačí polít led trochou vařící vody. Minulou
sezónu jsme to použili při vílím baletu.“
Ágnes do ní dloubla. „Pšt! Takhle to celé
zkazíš.“
„Ágnes, ty se vážně chováš jako malá holka.
Je to prostě jenom nao…“ Hlas jí zeslábl. Ve
předu na jevišti totiž z hrobu něco začalo vylé
zat ven: mihotavá bílá silueta. Hudba z or
chestřiště vřeštěla čím dál hlasitěji. Postava se
zakymácela ze strany na stranu, vznesla se do
vzduchu, rozletěla se směrem k obecenstvu
a kostlivýma rukama chňapala před sebou. Di
vadlem se rozlehl sípavý jekot následovaný
hlubokými, naříkavými steny. Maxmilián se let
mo podíval na Ágnes, která se zabořila co nej
hlouběji do sedadla a dlaněmi si zakryla obli
čej. Naklonil se k ní, aby ji po ruce konejšivě
11

pohladil
packou.
Chudák
Ágnes. Ta
se tak snadno
nechá vylekat.
Aspoň že na Sylvii
bylo spolehnutí,
že se bude chovat
rozumně. Než se
ovšem vůbec stačil
Ágnes dotknout,
Sylvie si ho přitáhla
zpátky do náručí a ani ona
se neubránila poděšenému zasténání.
Velký Furigo zvolal: „Zadrž, duchu! Velím ti,
vrať se do míst, odkud jsi přišel!“ a vymrštil
paže do vzduchu. Divadlo se otřáslo úderem
hromu. Jeviště ozářil blesk
a přízrak zmizel.

Chvilku bylo ticho a pak publikum začalo
nadšeně tleskat.
Zpátky v Královském divadle pan Lavroche ne
chal připravit občerstvení. Maxmilián si se zavře
nýma očima hověl na pódiu, zatímco divadelníci
se motali kolem, užívali si bohatou nabídku po
choutek a brebentili o tom, jaké úžasné předsta
vení právě zhlédli. Maxmilián si v duchu předsta
voval, že mávl packou, Sylvie se v piruetě vznesla
nad zem a rozplynula se. Diváci se mohli utles
kat. Max mávl ocasem, silně se zablesklo a –
„Maxi, ty koule jedna chlupatá, kšá!
Málem jsem o tebe zakopla,“

zahuhňala Ágnes s pusou plnou zapečené
klobásy. Maxmilián si z ocasu vytřásl záplavu
drobečků a rozhořčeně zamlaskal. To je pro lidi
typické, stěžovat si, že je to on, kdo někde pře
káží. Odměřeně vymňoukl: „Možná by ses spíš
ty měla dívat, kam šlapeš,“ ale Ágnes už mezi
tím odběhla k hloučku kolem pana Lavroche.
Maxmilián tam zahlédl paní Garlandovou, kte
rá měla v divadle na starosti kostýmy, jak se
baví se sbormistryní slečnou Julierovou. Pan
Lavroche zvedl skleničku a zacinkal o ni stříbr
nou dezertní vidličkou. Cinkání se v divadelním
sále s dobrou akustikou pěkně rozléhalo. Diva
delní společnost ztichla a dívala se, co se bude
dít. Pan Lavroche si decentně odkašlal a upra
vil si vestu.
„Jak dobře víte,“ začal, „naše vánoční před
stavení má letos premiéru až druhý týden v pro
sinci. Tím pádem máme trochu času navíc, aby
chom se mohli pustit do jednoho vedlejšího…
projektu.“ Sáhl do kapsy u vesty a vytáhl sme
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tanově bílou obálku opatřenou honosně vypa
dající pečetí.
„Mám tady dopis od lorda Fawleyho. Požádal
nás, abychom pro jeho dceru Arabelu při příle
žitosti jejích osmnáctých narozenin připravili
a odehráli speciální představení. Na celý týden
se staneme jeho hosty na hradě Fawleyů v Sus
sexu a budeme hlavním bodem programu na
narozeninovém maškarním bále o Halloweenu.“
Divadelníci si začali vzrušeně šuškat. Ágnes
chytila Sylvii za paži.
„To je senzační!“ vydechla. „Maškarní na hra
dě, a ještě o Halloweenu. Z toho jde mráz po
zádech.“
Sylvie obrátila oči v sloup. „Prosím tě, nezačí
nej zase s těmi nesmysly o duchách.“
Ágnes se nedala. „Jenom si to představ, Syl
vie,“ šeptla potichounku. „Starobylé panství na
venkově. Určitě bude mít věže, a možná do
konce hladomornu. Pan Lavroche říkal, že je to
hrad.“
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„Dneska si hrad říká každá druhá venkovská
barabizna, trumbero,“ utrousila Sylvie. „A já jsem
si jistá, že tohle sídlo bude moderně zařízené
a bude tam moc příjemně.“
„A já jsem si zase jistá, že tam bude zima, prů
van a strašidla,“ řekla Ágnes. Shýbla se, nabrala
Maxmiliána do náruče a zadívala se mu do očí.
„Jenom počkej! Max to určitě vycítí. Zvířata mají
šestý smysl. Cítí to ve vouskách, že jo, Maxi?“
Maxmilián vydal zamňoukání, které mělo vy
jádřit zároveň vysokou inteligenci i pochybnos
ti ohledně existence nějakých duchů. Ágnes to
s nimi začínala přehánět, a až se ocitnou na za
tuchlém a profukujícím hradě, bude to s ní ješ
tě horší.
Pak Maxmiliána napadla hrozná myšlenka a za
chvěl se. Na venkově ho nebudou potřebovat.
Pan Lavroche bude pravděpodobně chtít, aby
zůstal v divadle a dál tu držel myši na uzdě. Nebo,
co když ho pošlou do „kočičího hotelu“, o kte
rém mu vyprávěl kamarád Oskar, kam majitelé
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odloží svoje kočky a třeba si je už nikdy nevy
zvednou? Podíval se na Ágnes a žalostně mňou
kl: „Vezmete mě s sebou, že ano?“ Jenže Ágnes
ho jenom položila zpátky na zem a odtáhla Sylvii
za panem Lavrochem, aby se ho na hrad Fawleyů
dopodrobna vyptaly. Maxmilián zůstal sedět
sám uprostřed jeviště.
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K APITOL A 2
Strašidelný taxík
Následující měsíc byl ve znamení pilné
práce, aby se představení na jediný ve
čer pro Arabelu Fawleyovou dalo dohro
mady. Na konci měsíce se divadelní spo
lečnost shromáždila před divadlem, kam
měl lord Fawley poslat dvanáct vozů,
které je vyzvednou a dopraví do Susse
xu. Divadelníky obklopovaly bedny plné
kostýmů, líčidel a rekvizit a paní Garlan
dová běhala od jedné truhly k druhé,
kontrolovala, jestli jsou pevně zamčené,
a odškrtávala si je ve svém zápisníčku.

Maxmilián seděl na kraji ulice a dával si pozor,
aby si nenamočil ocas v odpadní strouze. Sylvie
a Ágnes nakonec pana Lavroche uprosily, aby
mohl Maxmilián jet taky. Maxmilián ale nechtěl
nic ponechat náhodě a radši si chtěl pojistit, že
ho tu ve všem tom natěšeném shonu nezapo
menou. Sylvie měla k zapomnětlivosti sklony
a už několikrát musela odběhnout zpátky do di
vadla pro oblíbený šátek, perleťové vlásenky
a rozečtenou knížku.
Maxmilián zvedl oči ke střeše divadla, kde čas
to spával Oskar. Moc si přál, aby s nimi do Sus
sexu mohl jet i on. Být na venkově s nejlepším
kamarádem by byla mnohem větší zábava.
Oskar vyprávěl ty nejpoutavější příběhy na svě
tě – obzvlášť dobré byly jeho povídačky o tom,
jak přišel o oko –, a Maxmiliána by velmi těšilo
prozkoumávat hrad v jeho společnosti. Sylvie
a Ágnes byly samozřejmě milé, ale dokud se
nenaučí kocourštinu, rozhovory s nimi budou
vždycky poněkud jednostranné.
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Přesně ve dvanáct patnáct u dveří divadla za
stavila kolona naleštěných, uhlově černých aut.
Pan Lavroche pomohl paní Garlandové do prv
ního vozu a ostatní se poprali o zbylá dobrá se
dadla. Ágnes a Sylvie měly to štěstí, že se jim
podařilo zabrat auto jenom pro sebe, nasouka
ly se dovnitř a přetahovaly se o to, kdo bude mít
na široké kožené sedačce víc místa. Maxmilián
vymňoukl tiché rozčarované „vrau“ a naskočil
za nimi.
„Promiň, Maxi,“ omluvila se mu Sylvie a podr
bala ho za uchem. „Ve skutečnosti bychom tě
tam nenechaly, čestné slovo.“
Maxmilián vytrčil bradu a zadíval se z okna.
Usoudil, že jim odpustí po odpolední svačince.
Ágnes zasunula pod sedačku otlučený kufřík,
ve kterém si vezla svůj oblíbený klobouk, otočila
se k Sylvii a znovu nakousla staré známé téma,
jestli na hradě bude strašit. Maxmilián přitiskl
tvář k okénku a mžoural k divadlu, ale Oskara ni
kde neviděl, nehnal se za nimi ulicí ani se jeho
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jedno oko netřpytilo v podzimním slunci. Zkla
máním tichounce zamňoukal, vmáčkl se mezi
Ágnes a Sylvii, položil si hlavu na packy a po
vzdechl si.

Probudily ho až zvýšené hlasy obou děvčat. Ven
ku byla nádherná noc a po obou stranách se mí
haly měsícem osvětlené stíny stromů.
„Ágnes, zavři prosím tě to okno,“ rozčilovala
se Sylvie. „Vždyť tu zmrzneme.“
Ágnes, která se z okénka vykláněla ven, se na
ni ohlédla a zašklebila se.
„Chci vidět ten hrad,“ odsekla jí. Ve světle mě
síce její oči vypadaly veliké a lesklé. „Je úplněk.
Duchové mají dneska v noci určitě rej.“
Maxmilián mňoukl: „To si pleteš s vlkodlaky,“
ale Ágnes si ho nevšímala. Maxmilián se zatřásl
a cítil, jak se mu ježí srst – jenže to nebylo stra
chy, ale proto, že mu byla zima. Ágnes se chova
la úplně ztřeštěně.
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„Ágnes,“ začala Sylvie, ale přerušilo ji děsi
vé zaskřípění, které prořízlo noční ticho. Sylvie
vzhlédla ke střeše auta a zachvěla se. Chvíli bylo
ticho a pak se skřípání ozvalo ještě hlasitěji. Ágnes
honem zastrčila hlavu zpátky do vozu a zabořila
se do sedadla.
„Já ti říkala, že tu jsou duchové,“ špitla.
Sylvie ji chytila za ruku a neodpověděla, ale
Maxmiliánovi neuniklo, že i ona se tváří vystraše
ně. Ozval se další skřípot a auto se zakymácelo.
Obě dívky zaječely, zpod sedadla vyklouzl Ágne
sin kufřík, proletěl vozem a otevřel se dokořán.
Vyskočil z něj nějaký temný obrys. Ve svitu měsí
ce se zablesklo zelené oko. Maxmilián zalapal
po dechu. Vždyť to je Oskar!
Ágnes začala vřískat. Spěšně skrčila nohy na
sedadlo, zmáčkla Sylvii předloktí tak silně, až
Sylvie vykřikla bolestí, a uštědřila černému stí
nu kopanec. Oskar ucukl stranou zrovna ve
chvíli, kdy auto prudce zatočilo, což ho odho
dilo k otevřenému okénku. Oskar vratce přistál
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na úzkém okraji dvířek. Maxmilián k němu
přiskočil a mňoukal na Ágnes, ať nepanika
ří a že je to jenom Oskar. Vtom auto
znovu zatočilo a Maxmilián
cítil, jak padá nazad.

Švihl ocasem v zoufalém pokusu udržet rovno
váhu, ale ten proti jeho poněkud podsaditému
pozadí neměl šanci, a tak s vyděšeným mňouk
nutím spolu s Oskarem vypadli z auta ven,
udělali ve tmě pár kotrmelců a skončili na jed
né

zablácené

hromadě.

Maxmilián

ještě

v okénku zahlédl Sylviin obličej, zaslechl ve stu
deném nočním vzduchu své jméno, ale za ně
kolik okamžiků se po obojím slehla zem. Kolo
na aut se přehnala kolem nich, zvířila prach
a odvážela společnost pana Lavroche dál vstříc
hradu Fawleyů. Než by řekl švec, Maxmilián
a Oskar ve tmě osaměli.
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K APITOL A 3
Zvuky ve tmě
Maxmilián nejvíc nesnášel, když měl
hlad, byl špinavý a byla mu zima – přes
ně v tomhle pořadí. V okamžiku, kdy
se jemu a Oskarovi světla posledního
auta ztratila z dohledu, ke své hrůze
zjistil, že je špinavý, je mu zima a má
hlad najednou. Krásný nadýchaný ocas
měl zablácený, nějaký brouk mu drze
lezl po čumáku a břicho mu vydávalo
zvuky, které tak rádo dělalo, když dé
le než hodinu neměl ani kousek loso
sa. Civěl do tmy, v níž se auta ztratila,

a vymňoukl: „Vraťte se!“ Vrátila se
mu ale jenom ozvěna.
Oskar vedle něj se protáhl a zavětřil.
„Hraboš,“ zamručel. „Trochu jako myš,
ale větší lahůdka.“
Maxmiliánovi zakručelo v žaludku.
„Proč nezastavili?“ zakvílel.
„Lidem to moc rychle nemyslí,“
prohlásil Oskar. „Budou už dávno
u hradních bran, než někomu z nich
dojde, že má přestat panikařit a pro
stě řidiči říct, ať zastaví a počká na

tebe. Takže to budeme muset do
jít.“
Maxmiliánovi znovu zakručelo v bři
še. Zdálo se, že se stromy táhnou do
nekonečna, a po nějakém hradním
osvětlení nebylo ani stopy. Kéž by
Oskar z toho kufříku nevylézal!

Vydali se tedy po silnici. Z obou stran
se na ně tlačily stíny. Když měsíc svítil
naplno, stromy se nad ně výhružně

nakláněly a jejich dlouhé větve se do sebe za
plétaly jako klubka hadů. Když se zrovna scho
val za mrakem, noc kolem nich zhoustla a jedi
né, co Maxmilián viděl, byly hvězdy na nebi.
Nikdy předtím si neuvědomil, jaké je v noci ti
cho. V Londýně hluk nikdy úplně neustával,
dokonce ani když už divadlo na noc zavřelo
brány. To pak spolu s Oskarem sedávali na
střechách a poslouchali ruch dopravy, nočních
podniků a restaurací; zvuky se slévaly do jed
nolitého, příjemného šumu života. Tady venku
v černém tichu noci se každý zvuk ozýval něko
likanásobně hlasitěji. Když pod rejskem praskla
větvička, znělo to, jako když padá strom. Když
kdesi zapištěla myš, Maxmiliánovi úplně zazvo
nilo v uších. Postupně se chvil, kdy se světlo
měsíce vytratilo, začal děsit. Držel se u Oskara
blíž než obvykle a byl rád, že tu svého kamará
da má.
Když přicházeli na vršek kopce, přes měsíc se
přehnal mrak a stíny kolem nich se roztancovaly.
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Maxmilián sebou trhl, jak se něco bledého
a mihotavého sneslo z korun stromů a zanořilo
se to do podrostu.
„To byla jenom sova,“ pokáral sám sebe
a doufal, že si Oskar nevšiml, jak napjaté nervy
začíná mít. Za to mohla Ágnes a ty její hloupé
řeči o strašidlech.
Oskar před ním se zastavil a zahleděl se do
dálky. Maxmilián si stoupl vedle něj a společně
se dívali alejí, která končila vysokánskou, honos
ně kovanou bránou. Za bránou se tyčil obrys
rozlehlé stavby. Po obou jejích stranách do noci
čněla věž a z její spousty oken se linulo světlo.
Na její kamenné zdi dopadl svit měsíce a zvýraz
nil obrovské mramorové lvy, kteří stáli před kle
nutým vchodem. V jeho záři na střeše vystoupi
ly podivné rytiny řvoucích příšer a vzlétajících
orlů. Měli před sebou hrad Fawleyů.
Maxmiliánovi radostí poskočilo srdce a hned
potom žaludek. Už byl jenom pár stovek kočičích
skoků od večeře a klidného zdřímnutí. Vesele
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zašvihal ocasem a rozběhl se vpřed. Byl asi v půl
ce aleje, když se nocí rozlehl zvláštní zvuk, hlubo
ké hučení podobné bzukotu čmeláka, ale mno
hem hlasitější. Maxmilián se ohlédl. Oskar dřepěl
na zadních, pohledem pátral po obloze a chystal
se skočit po čemkoli, co by na ně chtělo zaútočit.
Maxmilián si taky přidřepl a mžoural do tmy.
Hukot zesiloval, až se zpoza nízko plujícího
mraku vynořil jakýsi tvor. Měl široká křídla, která
odrážela měsíční záři, a jedno oslňující oko, kte
ré zemi dole zaplavovalo jasným světlem.
Maxmiliánovi se naježila srst. Viděl, jak Oskar
znejistěl a váhavě o krok ucouvl. Tvor se totiž
vrhl dolů přímo k nim. Hučení se Maxmiliánovi
v uších proměnilo v dunivý rachot. Tvorovo záři
vé oko ho oslepilo.
A pak jim tvor ve vteřině prosvištěl nad hlava
mi a zanechal po sobě pruh dusivého kouře.
Když prolétal mezi stromy, křídly se otřel o větve
a vzduch naplnilo hrozivé skřípání. Oskar pře
běhl k Maxmiliánovi.
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„To je letadlo!“ vykřikl. „To je jenom letadlo.
Ale pilot musí být blázen, že létá tak nízko nad
zemí. Mohl do něčeho narazit.“
Maxmilián ještě nikdy na vlastní oči letadlo ne
viděl, i když mu Sylvie v novinách ukázala spous
tu fotek lady Hawksmereové, která se prý na jaře
chystala na vlastní pěst přeletět Středozemní
moře, a Sylvie ji za to považovala za nejstateč
nější ženu na světě. Daleko před nimi letadlo
přeplachtilo nad bránou do hradu. Naklonilo se,
opsalo ve vzduchu ladný oblouk a zmizelo z do
hledu směrem na východ. Noc byla zase tichá
jako chvilku předtím. Maxmilián přetlapkal k jed
né větvi, která se třením o křídla letadla odlomi
la a spadla na zem.
„Ten zvuk, když se to letadlo otřelo o větve…“
zamumlal. „Myslíš, že to mohl být –“
„– stejný zvuk, který jsme slyšeli v autě?“
dokončil za něj Oskar. „No jasně! Tak to bylo
to skřípání na střeše taxíku – škrábaly po ní
větve.“
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