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   Hana Přívratská, 7. A  

Pět elementů 
(Vypravování) 

Jmenuji se Zuzana a ráda bych vám vyprávěla příběh o tom, jak jsme s kamarádkou objevily své skryté 

vlastnosti a navázaly docela dobré přátelství s říší zvířat. 

Začalo to tou novinou. Prásk a bylo to. Musím to jet povědět své nejlepší kamarádce Elle. Bude nadšená. Rychle 

běžím ze schodů, v garáži popadnu kolo a už jedu k Elle domů.  Ella bydlí ve vedlejší vesnici, asi tři kilometry od nás. 

Abyste ji lépe poznali, pokusím se vám ji popsat, ale je to těžké. Ella je blondýnka, ale není jako ostatní blondýnky 

natvrdlá, takže si dejte pozor na vtipy o blondýnkách. Na tváři má pohozenou hrst pih, na nose další. Oči 

smaragdově zelené. Postavy má štíhlou jako modelka. Kluci se o ni zajímají, ale ona si jich nevšímá. Ella je 

zasnoubená s přírodou. Má ráda květiny, proto se nedivte, že to v jejím pokoji vypadá jako v džungli. Má ráda i ty 

nebezpečné jako masožravky.  Jako by jí ty kytky rozuměly, neublíží jí. Jen se k nim přiblíží, už se k ní lísají. Ale dost 

už bylo povídání. Časem ji poznáte sami. 

 Už jsem u nich doma. Zamknu kolo a zazvoním. Přijde mi otevřít Ellina mamka Rose.  Rose je ten nejlepší 

člověk na světě, protože se dokáže kamarádit s holkama našeho věku, i když je dospělá. Dovolí vše, až na pár věcí, 

jako třeba ponocování u kamarádek  nebo mnoho počítače. Rose je nejlepší kamarádka mé mamky, proto jsou pro 

mě tato pravidla trochu mírnější. 

 To vše mi problesklo hlavou v jediném okamžiku, než jsem se na Rose usmála a řekla: „Ahoj, Rose, už jsi 

slyšela tu novinu?“ Rose mi úsměv oplatila: „Ano slyšela? Ale Ella to ještě neví. Chtěla jsem to nechat na tobě, abys jí 

to řekla.“ „Děkuju, Rose. Ella bude nadšená. Samy dvě v bavorském lese!“ V tu chvíli jsem to nevydržela, vyletěla 

jsem po schodech nahoru do Ellina pokoje a vykřikla: „Ello, Ello, mám novinu. Naši mi to doma zrovna řekli, ale já 

jsem jela hned za tebou. Bude to úžasné.“ Ella se zamračila: „Zuzko co se děje? Takovou šťastnou jsem tě viděla snad 

jenom jednou.“ „Jedeme do Bavor!“ vřískla jsem. „Spolu!!“ „Samy dvě?“ zeptala se mě. „Ano na dva týdny a 

budeme mít samy pro sebe chatu. Ach Ello, já už se tak těším.“ Už když jsem to říkala, se Ellin obličej rozzářil. „Samy 

dvě v chatě, kterou budeme mít jen pro sebe, v bavorském lese, na dva týdny?“ Opakovala pořád nevěřícně. „Ano, 

ale podrobnosti nevím.“ řekla jsem. „Pojďme se zeptat Rose.“ 

  „Chata, kterou jsme pronajali, je skoro v srdci bavorského lesa s jedinou přístupovou cestou.“ říkala nám 

Rose a ukazovala mapu. „Pojedete vlakem do Prachatic, kde si vás vyzvedne tvoje teta, Zuzko. U ní přespíte do 

neděle a ona vás ráno hodí na autobus do Německa. V Německu si vás vyzvednou Müllerovi, hodí vás na chatu, a 

protože jsou to naši nejbližší od té chaty, tak vás tam Erika občas zkontroluje. Nevyšilujte, já vím, že se o sebe umíte 

postarat, ale tohle je případ nouze. Jak si zajistíte jídlo? Jak budeme vědět, že se vám nic nestalo?“ Už když začala 

říkat to o tom dohlížení, začala jsem být nevrlá, ale jak to dořekla, tak to ze mě spadlo. Tohle byl vážně stav nouze. 

„Jak často nás Erika bude kontrolovat?“ zeptala jsem se. „Pojedete v sobotu, dorazíte tam v neděli a Erika vás 

zkontroluje ve středu, v neděli a ve středu. V sobotu za dva týdny od příjezdu vás Erika vyzvedne a hodí na autobus 

zpátky do Čech. V Prachaticích zase přespíte u tvé tety, Zuzko, a v neděli ráno pojedete domů.“ Ella se zamračila, 

protože měla málo informací. „A kdy se vůbec jede? Teď je to týden do vysvědčení.“ Mluvit jsme začali s Rose 

najednou, já jí však pokynula, ať mluví dál. Měla by to Elle vysvětlit sama, protože je dospělá. „Vysvědčení dostanete 

ve středu za týden, ve čtvrtek a v pátek máte prázdniny. No a v sobotu pojedete.“ 

 V tu chvíli jsem se podívala na hodiny. Bylo půl osmé. Zvolala jsem: „Šmarjá, to už je tolik hodin? Už budu 

muset jet domů, aby neměla mamka starosti. Tak ahoj, Ello, uvidíme se zítra ve škole, ahoj Rose.“ Seběhnu dolů, 

vyjdu z domu, odvážu kolo a jedu domů. „Už se jen párkrát vyspat, dochodit poslední týden školy a pojedeme. Uteče 

to jako voda.“ myslím si, když namáhavě šlapu do kopce. Když uléhám do postele, řeknu mamce, že jsou všichni 

super, když nám domluvili takové krásné prázdniny.  

 Uteklo to jako voda. Dnes je pátek, zítra jedeme. Svým vysvědčením vás nebudu zatěžovat, bylo průměrné. 

Balím si věci a přemýšlím, co tam budeme dělat. Nejspíš výlety do přírody na celý den. Už kvůli Elle to je v přírodě.  

 Ráno mě maminka vzbudila a já přemýšlím, co se děje. Je přece sobota a jsou prázdniny. Můžu si přispat. 

„Zuzko, vstávej, už je ráno! Musíte za hodinu vyrazit. Ella je za chvíli tady.“ vyrušil mě maminčin hlas z mého 

uvažování. V tu chvíli jsem vyskočila z postele a začala jsem jančit: „Ach, už za hodinu. Mami, proč jsi mě nevzbudila 
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dřív?!“ sršelo ze mě. Maminka mi odpoví celkem v klidu: „Zuz, nejanči! Ella za chvíli přijede, měla bys sebou hodit. 

Neboj se, tašku už máš ve „fordíkovi“, taťka už je taky vzhůru. Připravuje se na cestu do Kolína. Musí vás dovézt na 

nádraží.“ dopověděla a já si uvědomila, že má pravdu. Rychle jsem se začala oblékat do khaki kalhot a růžového 

trička. Když jsem se oblékla, šla jsem se nasnídat. Miska cereálií zalitá horkým mlékem. Tatínek seděl u stolu, četl 

noviny a ušklíbl se: „Jak to můžeš jíst. Ty křupínky jsou samy o sobě dobrý, ale to horký mlíko…“ Nechal větu viset ve 

vzduchu. Vzdychla jsem: „Tati, já taky nevím, jak můžeš pít ten hořkej nápoj, kterýmu říkáš pivo. To tvoje oblíbený 

pití bych nevypila ani za nic.“ Udělal na mě ten nejhorší úšklebek, vzal si noviny a začal si pro jistotu číst. Nechtěl 

pokračovat na téma pivo. Pivo miloval a o tom svědčila i jeho postava. Mamka ho za to občas hubovala, ale jenom 

na oko. Měla tatínka opravdu moc ráda. V tu chvíli zazvonil zvonek a přerušil naše trapné ticho. Vyskočila jsem, 

běžela otevřít a už mluvím na Ellu: „Ello, ahoj. Pojď dál. Už to bude trvat jenom chvilku.“ Pozvala jsem ji do pokoje, 

který byl hned vedle jídelny. Tatínek přestal číst noviny a zvolal: „Ahoj, Ello, rád tě vidím. Už se určitě nemůžeš 

dočkat, až budeš v přírodě, viď?“ Ella se ani nemusela zamyslet a navázala na tatínkovu větu: „Ano, těším se do 

přírody, ale hlavně se těším na to, že tam budu se Zuzkou sama.“ Ušklíbla jsem se. Ella to myslela vážně moc dobře, 

ale já ji znala. Věděla jsem, že ani já pro ni nejsem důležitější než příroda. Byla jsem něco jako druhá nejlepší 

kamarádka. Ella, jak už jsem řekla, to myslela opravdu dobře, protože kvůli mně i zalhala. Ella strašně nerada lže. 

Vlastně je to podruhé, co ji slyším lhát. Ale když Ella lže, tak to stejně poznám podle tónu hlasu. Moje přemýšlení 

opět přerušila maminka: „ Holky, už je čas. Tatínku, už musíte jet.“ Usmála se na Ellu a řekla: „Ahoj, Ello, doufám, že 

si to užijete.“ 

 Po cestě do Prachatic se nic nedělo. Přespaly jsme u mé tety a ona nás ráno hodila na autobus do Německa. 

Než jsme odjely, dala každé z nás pár mincí. Korun i eur. „To kdybyste někde stavěly. Na suvenýr nebo něco 

takového.“ Objala jsem ji a poděkovala. Ella se spokojila se zářivým úsměvem. Nastoupily jsme do autobusu a jely do 

Německa.  

 V Německu se na nás vrhla Erika. Erika nechodí, ona při chůzi tancuje. Vypadá to, jako kdyby létala. Jak už 

jsem řekla, vrhla se na nás: „Ahoj, berušky.“vykřikla. „Tak co, těšíte se?“ A objala mě. „Eriko, prosím, nemůžu 

dýchat. Zlomíš mi žebra. Pusť mě. Prosím!“ škemrala jsem. Erika se vylekala a ihned mě pustila. „Pojďte do auta. 

Čeká nás ještě chvíle cestování.“ 

 Cesta trvala asi ještě hodinu a půl. Rychle to ale uběhlo, protože Erika má prořízlou pusu. Skoro celou cestu ji 

nezavřela. 

 „Tak a jsme tady,“ řekla Erika, když vypnula motor. „To je váš domov na následující dva týdny.“ Začali jsme 

vystupovat z auta. Erika s námi absolvovala prohlídku domu. Když odjížděla, ještě řekla: „Tak pá, berušky. Uvidíme 

se ve středu.“ 

 Když Erika odjela a my si vybalily, už byla tma a pozdě. Navečeřely jsme se tedy a šly jsme spát. Zavřela jsem 

oči a čekala. Muselo to přijít. Jsem tak trochu alergická na první den v novém prostředí. Proto jsem očekávala ten 

pocit.  

 Otevřela jsem oči. Světlo. Bylo ráno a já nedostala tu alergii. Pohlédla jsem na Ellinu postel. Byla prázdná. „Ella 

už asi vstala a bude dole.“ řekla jsem si pro sebe. Oblékla jsem se a seběhla dolů. Byla tam Ella a smažila nám 

vajíčka. „Dobré ráno, Ello. Mňam, vajíčka.“ Ella se usmála: „Ahoj, Zuzko, to mně jen tvoje mamka jednou řekla, že si 

dáváš k snídani vajíčka. Chtěla jsem ti udělat radost.“ Oplatila jsem jí úsměv: „Jsi zlato, Ello.“ řekla jsem s plnou 

pusou. „Tak co budeme dneska dělat? Půjdeme na průzkum okolí?“ Ella odvětila: „Ano, to bychom mohly.“ 

 Vyrazily jsme po snídani. Do batohu jsem vzala nějaké to jídlo. Počítaly jsme s celodenním výletem. Kolem 

chaty byl ze tří stran les, z té čtvrté se vinula cesta. Cesta vedla na sever. Vybraly jsme si tedy jižní stranu. Po pár 

krocích jsme narazily na zvířecí cestičku. Vedla pořád k jihu, proto jsme se jí držely. Najednou les skončil. Byla tam 

paseka a uprostřed paseky jezírko. Podívaly jsme se s Ellou na sebe a rozeběhly se. Za běhu jsme ze sebe začaly 

shazovat šaty. Byly jsme prozíravé a na chatě jsme si oblékly plavky. Ve vodě jsme se zchladily a zadováděly si. 

Večer jsme si zaznamenaly do mapy cestu k jezeru, abychom ho příště našly. 

 Ráno jsem se probudila. Ella nikde. Ne jako včera ráno. Ella nebyla v domě. V tu chvíli přišla. Měla na lokti 

řeznou ránu a snažila se ji přede mnou zakrýt. Nic jsem neříkala a šla pro obvazy. Obvázala jsem jí ruku, pořád 

mlčela. Ona se rozpovídá sama. Nakonec přece začala: „Ach, Zuzko, promiň. Šla jsem se ráno projít a nekoukala na 

cestu. Zahlédla jsem rysa a spadla jsem do ostružiní. Jsem tak hloupá.“ A usmála se. „Nevadí, Ello, mě by taky 

vyvedlo z míry, kdybych viděla rysa. Jestli chceš, můžeme ho jít stopovat, ano?“ nabídla jsem jí. „Tak jo, aspoň se 

zdokonalíme ve stopování.“ řekla Ella. Opět úsměv. „Kdy vyrazíme?“ 
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 Šly jsme na místo Ellina zranění. Není divu, že se poškrábala o ostružiní. Bylo ho tu strašně moc. U ostružiní 

jsme našly stopy rysa. Šly jsme po nich. To byste neuhodli, kde ty stopy končily. Vedly kolem naší chaty a končily na 

pasece u jezírka. Pak zmizely. Přesně u našich stop, které jsme tam nadělaly včera. A pak už nic. Rozhodly jsme se 

tedy, že půjdeme proti směru rysích stop. Dovedly nás na jinou paseku a na té pasece byly stopy. Ne jenom jedny. 

Bylo jich tam nejméně od deseti rysů. A nejzajímavější bylo, že vedly odnikud nikam. Prostě se najednou objevily a 

potom zmizely. Věděly jsme, že rysi umí chodit po stromech, tak jsme si mysleli, že přišli po stromech. Ale zmizet jen 

tak nemohli. Rysí stopy totiž končily uprostřed sjezdové paseky. Tak jsme si ji nazvaly. Sjezd rysů. Záhadných rysů, 

kteří záhadně mizí. 

 Ve středu nás přijela zkontrolovat Erika. Ella si před ní schovávala ruku, takže si Erika ničeho nevšimla. Když 

odjela, tak jsme se šly vykoupat do našeho jezírka. Když jsme vylézaly, tak jsem zahlédla rysa. Ztuhla jsem. Šťouchla 

jsem do Elly. Sledovala můj pohled a taky ztuhla. Ale jinak než já. Já strachy, ona okouzlením. V tu chvíli se varovně 

zatvářila. Navíc se ještě odvrátila ode mě, jako kdyby nechtěla, abych ji viděla. Jako kdyby Ella věděla něco víc než já. 

Rys, který se dosud díval na mě, se náhle otočil a zmizel. Večer jsme dostaly první návštěvu. Přišel a jako kdyby se 

nechumelilo, se nás ptal, jestli tady bydlíme. Představil se nám jako Walter. Byl příjemné povahy, urostlé postavy, 

pod trikem se mu rýsovaly svaly. Měl kštici hnědých vlasů a krásný obličej. Já se s ním dala do řeči. Řekla jsem mu, že 

jsme tu na dva týdny na prázdninách. V tu chvíli přišla Ella a byla na Waltra nepříjemná. Řekla mu, ať vypadne nebo 

ať si jí nepřeje. Walter se zakřenil, jako kdyby věděl něco víc než my, a klidně odešel. Když zmizel za zatáčkou a byl už 

jistě z doslechu, vyjela jsem na Ellu: „Co tě to napadlo?! Chtěl na nás být hodný a ty na něj takhle vyjedeš? Mohly 

jsme tu mít alespoň nějakého přítele.“ Zastavila jsem svůj proslov, abych se nadechla. Ella mě však přerušila: „Tobě 

se líbil, viď?“ Nečekala na moji odpověď a pokračovala, teď už však tišeji: „To je průšvih. Jako bych jim neříkala, aby 

sem nikdo nechodil. A zrovna Walter.“  Ty poslední dvě věty už ale odnesl vítr a já slyšela něco jako: „Jako bych 

mámě neříkala, aby je sem neposílala. A zrovna po dnešku.“ Asi si domyslíte, že mi to nedávalo smysl a já začala být 

ještě víc zmatená než předtím. 

 Probudilo mě to světlo. Ačkoli nebylo ráno, bylo světlo. Ella nikde. Hodiny ukazují čtvrt na čtyři ráno. To světlo 

skomíralo. Ne, teď se zase rozsvítilo. Zhaslo, rozsvítilo se. Dalo by se říci, že blikalo. Šla jsem se podívat dolů, jestli 

tam náhodou není Ella. Jak jsem zjistila, tak nebyla nikde v domě. Světlo zvenčí pořád blikalo. Oblékla jsem si tedy 

mikinu a šla se podívat ven. Světlo vycházelo od jezera. Šla jsem tedy k jeho zdroji. U jezerní loučky jsem se zastavila 

ve stínu stromů. Tam na pasece byla Ella. Zuřila. A to bylo zajímavější, vedle ní stál Walter. Kolem nich v kruhu stálo 

11 rysů. Zalapala jsem po dechu. To není možné. Ella Waltra zná. A nechtěla, aby se se mnou spřátelil. V tu chvíli na 

louku přišel obrovský medvěd. Rysi se pohnuli, jako kdyby se chtěli uklonit. Ella sklopila hlavu a Walter se začal 

omlouvat. Byl však přerušen Ellou: „Ano, mistře. Nic neví. Bylo to o fous, když ho tu zahlédla a když potom přišel. 

Všechno zkazil. Naštěstí ho však neviděla proměnit se. Zuzka zatím nic netuší. Myslí si, že Walter je můj známý, 

kterého nemám moc v lásce.“ Uvědomila jsem si, že mluví o mně. V tomto okamžiku jeden rys před mýma očima 

zmizel za mlhou. Když mlha ustala, tak už tam nebyl rys, ale dospívající kluk. Šel se ihned postavit vedle Elly a chytil ji 

za ruku. Znovu jsem zalapala po dechu. Ella. Ella, která nemá zájem o kluky, najednou s jedním chodí. Ten kluk 

promluvil. Měl sametový hlas: „Mistře, nebylo by pro tuto chvíli nejlepší, kdyby se Ella naučila používat své 

schopnosti?“ Chvíli bylo ticho. Pak Ella odpověděla: „Ano, mistře. Vrá…“ Přerušil ji však Walter: „ A co Zuzka? Co její 

schopnosti? Ona se je nebude učit používat?“ Odpověděla mu Ella: „Ne. Je to moc nebezpečné. Podívej, co jsi udělal 

mně.“ A vyhrnula si rukáv a ukázala šrám. Byl krvavě zhnisaný. Nehojil se. „Jak už jsem řekla, vrátím se do chaty a…“ 

Ten konec už jsem však neslyšela, protože jsem se co nejtišeji vracela do chaty. „Doma Ellu vyzpovídám. Ale až ráno. 

Řekne mi pravdu, nebo ji zjistím sama, slíbila jsem si. Když Ella přišla a lehla si, předstírala jsem spánek. Pak už jsem 

usnula. 

 Ráno jsem se tedy vrhla do akce. Zaútočila jsem na Ellu. Ze začátku to vypadalo nevinně, ale pak jsem to 

rozjela: „Ahoj, Ello. Co tvoje ruka?“ Elle se na čele vytvořila vráska. „Dobrý, už je skoro zahojená.“ Samé lži. Jako 

kdybych tu ruku včera neviděla. Pokračovala jsem s výslechem: „Měla jsi dnes v noci špatné spaní? Vzbudila jsem se 

a ty jsi tam nebyla. Šla jsem se podívat dolů a tam jsi taky nebyla. Byla ses projít?“ Ella se zamračila. Z očí jí sršel 

strach a starost. „Ano, nemohla jsem spát, tak jsem se šla projít do lesa.“ „A nebyla jsi náhodou na jezerní louce s 12 

rysy?“ Zeptala jsem se nevinně. Reakce byla nečekaná: „NE! Zuzko, to jsi neměla vědět. Zkazila jsem ti prázdniny. 

Zítra přijede Erika. Odjedeme domů.“ zasyčela na mě. „ Ne, Ello. Nikam nepojedu, dokud se nedozvím, co se tady 

děje. A taky chci něco vědět o svých schopnostech. Když si je můžeš rozvíjet ty, tak já taky.“ řekla jsem umíněně. Ella 

si povzdychla: „Asi bych měla zavolat Waltra. Vysvětlí ti to líp než já. Počkáš tady vteřinku, než ho zavolám?“ A 

odešla. Já jsem poslušně čekala. Za chvíli se vrátila a řekla: „Než Walter přijde, začnu.“ 
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 „Takže. Existují různé legendy. Jedna je o skupině lidí, kteří mají zvláštní schopnosti. Walter, já a ty do té 

skupiny také patříme. Walter má schopnost proměnit se v rysa. Jeho schopnost má ještě dalších 11 kluků. Já mám 

moc nad rostlinami.  Jakou schopnost máš ty, to ještě nevíme. Víme jen, že nějakou schopnost máš. Teď bychom 

měly jít. Půjdeme na jezerní paseku. Walter tam bude čekat. 

 Jak řekla, tak se stalo. Walter mi vysvětlil něco víc než Ella. Nebudu vás s tím zatěžovat, je to dost těžké na 

pochopení.  Jedinou důležitou věcí je ta, jak řekl Walter, že ten medvěd je náš mistr. Byl dřív člověk. Měl schopnost 

proměnit se v medvěda. Jednou mu zabili přítelkyni. Proměnil se a pomstil se vrahům. Pak se už ale neproměnil 

zpátky. Jestli žalem nebo měl jiný důvod, to nikdo neví. Teď je nejstarší z naší skupiny lidí. Velí nám a učí nás. Walter 

mi taky ukázal proměnu. Jako rys vypadal neodolatelně. Pak jsme šli na setkání s nejstarším. 

 Walter taky řekl, že v sobě musím najít schopnost mluvit se zvířaty. To má každý z nich. Nejstarší byl mohutný. 

Trpělivě čekal, zatímco mi Walter vysvětloval, jak s ním mám mluvit. Povedlo se. Nejstarší měl hluboký hlas. Hluboký 

s náznakem stesku. Odhalil moji moc. Mám prý nejsilnější schopnosti z nich. Umím ovládat elementy. Všechny. 

Vodu, Zemi, Vzduch, Oheň a Kov. Učila jsem se je používat. Celé dny jsem trávila venku buďto s nejstarším nebo 

s Waltrem a Ellou.  

 Už jsem uměla udělat vodní vír a slabé tornádo. Každým dnem jsem se zlepšovala. Pokaždé mě to stálo méně 

síly. Nakonec jsem dokázala i ohýbat kovový plát pouhou myšlenkou.  

 Ty dva týdny uběhly jako voda a byl čas vrátit se domů. Za svůj pobyt tady jsem se hodně sblížila s Waltrem. 

Slíbil mi, že se přijede na mě podívat. Stejně by ho k tomu prý donutil Paul, se kterým chodila Ella. Ona to má horší. 

Má menší moc. Ne, že bych se vychloubala, ale asi jí navrhnu, že pohnu zemí v úhlopříčném směru, aby měli kluci 

kratší cestu. V rysí podobě to není zase tak namáhavé běžet těch 200 kilometrů. 

A byl čas jet domů. Erika si nás vyzvedla a jeli jsme. Ella potajmu plakala. Erika si jí však nevšimla. Ptala se nás, 

jak se nám to líbilo. U mé tety v Prachaticích bylo veselo. Narodil se jí malý chlapeček, Vilík. Ten zaměstnal naše 

myšlenky.  

 Doma bylo pozdvižení. Nechaly jsme to týden odeznět a pak jsme se řídily instrukcemi, které nám dal 

nejstarší. Zněly asi takto: „Jděte do vesnice, která se jmenuje Radovesnice. Z ní běžte do blízkého dománovického 

lesa. Tam, Zuzano, použij svoji moc a najdi bytost jménem Krud. Je to druhý nejstarší. Moje dvojče. Také zavrhl svoji 

lidskou podobu. Není to však medvěd, ale vlk. Jsme ojedinělí. I když jsme dvojčata, tak nejsme stejní. Krudovi vyřiďte 

mé pozdravy a prosbu. Prosím ho, aby dokončil váš výcvik. A až budete připravené, nadejde Očista. Očistíme svět od 

Zla pomocí vašich schopností.“ Tak nějak zněly jeho instrukce. Nyní jdeme do tohoto lesa, abychom Kruda našli. 

Myslím, že už jsme tu. Použiju můj hledací systém živých bytostí pomocí elementu Země. Našla jsem ho. Skrývá se 

asi půl kilometru od nás ve svém doupěti. Jdeme tam. „Krude! Tvůj bratr ti posílá srdečné pozdravy a jednu prosbu. 

Prosím vylez, ať ti ji můžeme předat. Krud vylezl. Pomocí schopnosti mluvit se zvířaty jsme se s ním domluvily na 

plánu vyučování. Každá bude trénovat osamoceně. Já víckrát než Ella, protože mám větší moc. 

 Přijeli kluci. Walter a Paul. Vyšla jsem si s Waltrem. Povídala jsem mu o svých nových schopnostech. Nakonec 

jsme s Ellou vzaly kluky ke Krudovi. Krud se o kluky hodně zajímal. Vzkázal po nich Nejstaršímu pozdravy a zprávu, že 

může nadejít Očista. 

Očista. Začíná to Českou republikou. Není to snadné. Krud se kvůli Očistě proměnil v člověka, aby nám zařídil 

omluvu ve škole i u rodičů. Namluvil jim něco jako: „Beru děvčata do Ostravy, nejméně na rok. Zajistím jim výborné 

vyučování. Ale potřebuji váš souhlas. Bez nich se toto nebude moci uskutečnit.“  

 Krud nás předal Waltrovi, Paulovi a ostatním deseti klukům. Měli jsme pronajatý minibus. Očista začala. 

Nejdříve jsme očistili nejbližší okolí. Očista obsahovala jak uklízení odpadků, což jsem měla na starost já, Ella a tři 

další kluci, tak odstraňování škodlivých lidí. To měl na starost Walter, Paul a zbylí kluci. Občas jsem jim pomáhala já.  

 Česko skoro očištěno! Brzo nadejde čas pro Německo. Po Německu přijdou i další země. Musíme očistit 

všechno. Očista nikdy nekončí! 

 Je konec Očisty Česka. Konec a nový začátek. Snad se lidem povede lépe, v očištěné zemi. Žádní zločinci. A 

kdyby se někdo přidal na temnou stranu, tak to poznám. Mezi kluky jsem si, ne nadarmo, vysloužila přezdívku Pět 

sil. Já vím, trochu mě přeceňují. No, ale i když je to vlastně pravda. Mám moc nad pěti elementy. 

 


