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Mé poděkování patří klávesnici Genius  
za to, že se nezavařila vražedným tempem 

mého psaní a vydržela i úhozy vhodné 
snad jen pro klasický psací stroj  

zn. Consul (dnešní mladé generaci 
naprosto neznámý „předpotopní“ přístroj), 
aby se na světlo světa dostalo pokračování 

příběhu Monika a poklad templářů.
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1

Dopis od babičky

„Moniko, přišel ti dopis,“ volala maminka už z předsíně. 

Právě se vrátila domů, odložila tašku s nákupem a spěšně si 

svlékala jarní kabát.

„A  kdo mi píše?“ ptala se Monika, aniž by se zvedla 

ze židle ve svém pokojíku, kde si právě kreslila. Kdyby se 

mamka začala zajímat co že si to maluje, s naprosto nevi-

ňoučkým výrazem by jí dokázala tvrdit, že je to úkol do 

školy, třeba do čtenářáku; nebylo by to poprvé, co by ji 

takhle podfoukla.

„Zkus to uhodnout,“ smála se maminka a opřela se ra-

menem o rám dveří dětského pokoje, jenž byl Moničiným 

výsostným královstvím. Tedy jen do chvíle, kdy v něm bylo 

třeba uklidit. V  takové chvíli nastal mezi Monikou a ma-

minkou boj, ze kterého zpravidla vycházela Monika jako 

vítěz – a vítězové přece mají právo odpočívat a vychutnávat 

si plody svého vítězství.
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„To se lehko řekne,“ pomyslela si Monika, „ale uhodnout 

by to dokázal jenom jasnovidec, a to ještě není tak docela 

jistý!“ Zdvihla hlavu od kreslení a podívala se na mamku, 

jak si tam mezi dveřmi docela provokativně dopisem, který 

jí vlastně vůbec nepatří, cvrnká o nos. Kdo jí to tak může 

psát… Se svými kamarády si snad každý den telefonuje nebo 

si s  nimi vymění aspoň pár e-mailových řádek; s  Kubou 

a Arnoštem, kluky, se kterými se vídá akorát tak o prázdni-

nách, si minimálně jednou za týden popovídá přes Skype. 

Pak se celičká rozzářila a ťukla se do čela – no samozřejmě, 

to nemůže být od nikoho jiného než od babičky! Ta jediná 

pořád ještě odmítá pracovat s počítačem, tvrdí, že si s tako-

vou elektronickou obludou nechce a nebude nikdy rozumět 

a důvěřuje pouze papíru a na něm napsanému slovu!

„Že je od babičky,“ vyhrkla. Obrázek, jemuž se věnuje 

už dobře hodinu, a přesto zdaleka není podle jejích před-

stav, může teď klidně počkat, ale ona se musí přesvědčit, 

jestli její úvaha byla správná. Vstala tedy, aby si převzala do-

pis, kterým jí mamka chvíli rozpustile mávala před nosem, 

zatímco ona se jí ho pokoušela vytrhnout. Nakonec se to 

Monice sice povedlo, ale stejně mamku podezřívala, že jí to 

vítězství sama dopřála.

„Tak vidíš, stačilo, abys chvilku používala ten svůj šišatý 

nesmysl, co máš na krku, a už to víš,“ smála se maminka 

a obrátila se k odchodu. V kuchyni na ni čeká plná taška 

nákupu, který je třeba uklidit a pak už aby začala vážně pře-

mýšlet, co udělá těm svým dvěma strávníkům – manželovi 
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a Monice – k večeři. Ti dva snad nemyslí na nic jiného, než 

na jídlo, pomyslela si.

Monika se s dopisem v ruce vrhla na otočnou židličku 

a  nedočkavě roztrhla obálku. Copak jí asi babička píše? 

Uvnitř obálky ale nebyl dopisní papír se zlacenou ořízkou, 

na který byla zvyklá a  který v  žádném papírnictví nikdy 

neviděla, takže babička musí mít doma takových papírů 

nějakou dávnou zásobu, namísto něho vypadl jen novinový 

výstřižek. Nechybělo mnoho a zklamaně by ho zmačkala 

a hodila do koše. Včas se ale zarazila. Babička by přece ne-

posílala kousek starých novin jen tak. Nebo by jela na poštu 

do sousedního městečka jen proto, aby si z vnučky udělala 

dobrý den? Kdepak, ta si určitě přála, aby Monice právě 

tenhle článek neunikl. A tak ho vzala do ruky, několikrát 

ho převrátila, to aby měla písmenka před očima správně 

a pustila se do čtení.

„LOUPEŽ V MUZEU (od našeho zvláštního zpravodaje) 

Do krajského muzea se včera vloupal neznámý zloděj. Podle vy-

jádření kriminalistů sem nejspíš přišel s  jistým záměrem, protože 

odcizil pouze starožitnou dýku, která se do muzejních sbírek dostala 

zhruba před půl rokem. Ostatní exponáty zůstaly nepoškozené na 

svých místech.

Odcizená dýka byla náhodně objevena loni v  létě na hradě 

Wolfensteinu. Předpokládá se, že se na hrad dostala z Francie, kde 

byla údajně v  majetku řádu templářů. Historikové umění nález 

datují do prvního století našeho letopočtu a usuzují, že vznikl za 

panování římského císaře Tiberia.“
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Monika zůstala jako opařená. Někdo ukradl dýku, kte-

rou společně s  Arnoštem a  Kubou našla loni o  prázdni-

nách ve zříceninách hradu Wolfensteinu! Až tohle klukům 

poví, ti budou koukat! Jak by si nemohla vzpomenout na 

všechna dobrodružství – a že jich bylo! – která byla s  je-

jich objevem spojená: na její nebezpečný pád do podzemní 

chodby, na tajemného mnicha, který ve skutečnosti vůbec 

žádným mnichem nebyl, na lebku s výhrůžným dopisem, 

na záhadný nápis na rytířově náhrobku, na zklamání, když 

v okované truhličce byla „jenom obyčejná dýka“, která asi 

nebyla zase až tak moc obyčejná, když nakonec skončila 

v muzeu.

Přečetla si zprávu ještě jednou, ale marně hledala něja-

kou, třeba sebestručnější větičku o tom, že se podařilo lu-

piče odhalit. Moniko, začala sama sobě vzápětí hubovat, 

nejsi náhodou trdlo? Jak tě vůbec mohlo něco takového 

napadnout? To sis myslela, že zloděj čekal v muzeu, až si 

ho tam vyzvednou? Každý zloděj, a už jsem jich v detektiv-

kách hodně poznala, kouká co nejdříve zmizet, a to pokud 

možná beze stopy. Ale třeba se v novinách už mezitím, co 

byl tenhle dopis od babičky na cestě, objevila nějaká nová 

zpráva. Rozhodně musím dát Arnoštovi a Kubovi vědět, co 

se stalo.

Zbytek odpoledne se děsně vlekl. Konečně se přehoupl 

do podvečera, ručička na hodinách se přiblížila k šesté ho-

dině a Monika se nedočkavě posadila k počítači. Konečně 

přišel čas, na kterém se dříve domluvila s Arnoštem. Klikla 
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na jeho adresu a za chvilku už viděla na monitoru rozesmátý 

chlapecký obličej.

„Nazdar Moniko, nebudeš tomu asi věřit, ale právě jsem 

si říkal, že ti zavolám,“ hlaholil. „Nejspíš mi čteš myšlenky, 

předběhla jsi mne snad o minutu.“

„To bude asi tím, že jsem se nemohla ani dočkat, až 

bude šest.

„To jsem ti tak moc chyběl?“

„Houbeles chyběl,“ a vzápětí se rozesmála, to když spat-

řila Arnoštův zklamaný obličej. Zahrál to dobře, fakt. „No 

tak jo, postrádala jsem tě, spokojenost?“ 

„Jo, už je to lepší. Takže jsme se přivítali a teď vážně – 

proč ses nemohla dočkat, až si zavoláme?“

„Dostala jsem dopis od babičky,“ oznámila.

Arnošt se zatvářil poněkud rozpačitě. Co ho na tom 

asi tak může zajímat?! Lidé si mezi sebou občas ještě 

i píší, zvláště ti starší z nějakých nepochopitelných dů-

vodů trvají na nekonečných dopisech vložených v obál-

ce a  zasílaných poštou, zatímco by to, co chtějí sdělit, 

mohli vybavit snáze, levněji a  nesrovnatelně rychleji 

esemeskou nebo mailem. Rychle se ale ovládl a ze sluš-

nosti se otázal: „A copak ti psala? Tedy, pokud to není 

tajný. Ale asi není, když mi nejspíš právě proto voláš.“ 

Tu poslední větu připojil spíš tak nějak instinktivně, jen 

co ho napadla.

Místo odpovědi se ho Monika zeptala: „Čteš někdy no-

viny, Arnošte?“
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„Noviny?“ nechápal. „Táta říká, že jsou v nich stejně jen 

samý nesmysly a tak žádný nekupuje. Já bych jim stejně na-

místo noviny říkal stařiny; přece všechno, co tam píší, se 

stalo včera. Chápeš? Včera!“ zopakoval s důrazem.

„Aha,“ protáhla, „takže ty vlastně nic nevíš!“ Cítila se 

být na koni, protože věděla něco, co Arnošt nejspíš ne. Če-

kala, že se zeptá třeba jako „A co bych měl vědět?“ nebo tak 

nějak, ale on nic. Jen civěl do webkamery před sebou v rá-

mečku displeje a čekal, s čím Monika vyrukuje.

„Tak tedy poslouchej, něco ti přečtu,“ a  dívka začala 

číst novinovou zprávu hezky slovo od slova, pomalu, aby 

Arnoštovi neuniklo nic z  jejího obsahu. Chvilkama se za-

dýchávala a přeskakoval jí hlas, to jak se snažila předat mu 

tak závažnou informaci v době co nejkratší.

„No páni,“ vydechl, když skončila. „Jak je to vůbec 

možný?“

Na tuhle otázku, pokud to jako otázku myslel, samozřej-

mě neměla co říct. Přesto, že sama už hezky dlouho marně 

přemítala nad tím, jak se mohl lupič nepozorovaně dostat do 

muzea, docela jistě perfektně zabezpečeného nejmoderněj-

ším alarmem a kamerovými systémy a proč si vybral právě 

jejich dýku. V detektivkách, které Monika znala většinou 

z televize, dávali lupiči přednost bankám a jejich napěcho-

vaným trezorům nebo perfektně zásobovaným klenotnic-

tvím. Ale muzeum? Skoro nad tou hloupostí neznámého 

zloděje nebo celé jejich bandy ohrnula nos.

„Nevíš, jestli už někoho chytili?“ zajímal se dál.
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Trochu hloupá otázka, ne? Kdyby to věděla, přece by 

mu to rovnou vyklopila! Takže teď jen zavrtěla hlavou.

„Hm, tak to se musíme podívat na netu, jestli tam nebu-

de nějaké další info,“ doporučil prakticky po malé odmlce.

Že ji to samotnou nenapadlo!

„Dala jsi to už vědět taky Kubovi?“ zajímal se Arnošt. 

Z toho, jak se při tom tvářil, Monika poznala, že by ho nej-

spíš docela mrzelo, kdyby sám byl až tím posledním, kdo se 

o takové, pro jejich trojici důležité události, dovídá.

„No, tak o  tom jsem se právě chtěla poradit s  tebou.“ 

Nejenže ho tím uklidnila, ale taky potěšila. „Vůbec netu-

ším, jak mu to říct,“ a pro sebe si ještě pomyslela – však ho 

oba známe, slepičí pušku. Nepoví, co neví.

„Víš co? Raději mu to řeknu sám. Je taky docela dob-

ře možný, že o  loupeži dávno ví. To, že my dva noviny 

nečteme, ještě neznamená, že jimi aspoň občas nezalistuje 

Kuba.“

„Možná máš pravdu,“ připustila Monika a byla docela 

ráda, že hovor na téma loupež v muzeu nebude muset opa-

kovat. Sice si tak nějak nedokázala představit Kubu, listují-

cího papírovými novinami, ale jen ať si to kluci mezi sebou 

vyříkají sami.

„Tak já se s ním hned teď spojím,“ a Arnošt na Moni-

ku vesele zamrkal. „Každopádně dík za zavolání, i když mě 

tvoje zpráva moc nepotěšila. Jenže za to ty nemůžeš.“

„Tak já tedy budu končit. Měj se,“ rozloučila se Monika 

a za chvilku už obrazovka ztmavla.
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Kdo ví, jak dlouho zůstala sedět na místě a hleděla na 

monitor, jako kdyby tam měla najít jméno toho, kdo si bez 

dovolení odnesl z muzea dýku, kterou sotva před půl rokem 

ona sama držela v rukách.

„Moniko, pojď k večeři,“ maminka nakoukla do poko-

jíku a uviděla dceru, jak sedí, civí někam před sebe a tváří 

se, jako by svět pro ni neexistoval. Musela pozvání opakovat 

a ještě pořádně Monikou zatřást.

„Co, co je, co se stalo?“ vykoktala vyplašeně.

Maminku to rozesmálo. „Co se stalo? Kozu tele potrka-

lo!  Už půl hodiny tě marně volám k večeři,“ trochu nadsa-

dila čas, stejně, jako to jindy dělala Monika sama.

Ta vstala a loudavým krokem se vydala do jídelny.

„Ani ses nepochlubila, co psala babička. Jak se má?“ 

zdvihla maminka hlavu od talíře.

„Copak, babička psala?“ zajímal se i tatínek. Přišel domů 

sotva před hodinou a tak ještě ani pořádně neznal všechny 

dnešní domácí novinky.

„Nic zvláštního,“ chtěla se Monika vyhnout podrobnos-

tem, ale otec jí nedopřál možnost vykroutit se z odpovědi.

„Něco snad přece,“ a  nabral si další lžíci bramborové 

polévky. Vždycky říkal, že lepší, než jakou vaří maminka, 

v životě nejedl a tak každé léto pilně sbíral houby, aby bylo 

z čeho tuhle jeho oblíbenou lahůdku připravovat po celou 

zimu a jaro. Jak Monika nesnášela ty věčné nitě s navleče-

nými houbami, určenými k sušení, nad hlavou v kuchyni! 

Bylo to nutné zlo, se kterým se musela vyrovnat, proto-



/ 15 /

D O P I S  O D  B A B I Č K Y

že bramboračku měla sama taky ráda. A bez hub se udělat 

nedá.

„Vážně, babička nenapsala nic. Ani řádku. Místo dopisu 

poslala vystřiženou zprávu z nějakých novin,“ a pak to z ní 

stejně vyhrklo: „Představte si, z muzea ukradli tu dýku, co 

jsme s kluky našli o prázdninách na Wolfensteinu!“

„Vždycky jsem říkal, že co má nějakou cenu, je špatně 

zajištěné před nenechavci,“ připomněl tatínek. „Svůj byt si 

každý chrání jak to jenom je možné, na vrata si namontuje 

třeba deset bezpečnostních zámků, ale o veřejný majetek se 

nikdo nepostará tak, jak by bylo třeba. Můžeme se potom 

divit, že se ztrácejí obrazy z galerií, umělecká díla z kostelů 

nebo cenné předměty z muzeí? Samozřejmě – nemůžeme!“ 

Monika rychle sklonila hlavu tak hluboko, že si málem 

omáchala nos v polévce, to jen proto, aby si nikdo nevšiml, 

že se pod dojmem tatínkových slov nemůže smíchy udržet; 

už zase přednáší.

Asi by takhle mudroval ještě dlouho, kdyby ho maminka 

nepřerušila. „Tak to tě musí hodně mrzet, Moničko, co?“

Přikývla a ve stejné chvíli si uvědomila, že jí nějak po-

divně zvlhly oči. Nejspíš jí ten na pohled nevzhledný kus 

kovu, s nímž byly spojené vzpomínky na prázdninové dob-

rodružství, které se už nikdy nebude opakovat, přece jen 

přirostl k srdci.

„Nedělej si starosti,“ maminka nejspíš pochopila důvod 

vlhkem lesknoucích se očí, „jistě brzy najdou nejen dýku, 

ale i toho, kdo ji vzal.“
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Ale tatínek byl jiného názoru. „Kdepak zloděj! Ten už je 

jistě dávno někde za hranicemi a kdo ví, kde je mu konec? 

Podle mě je už pro nás, pro obyčejné smrtelníky, ta vaše 

dýka navždycky ztracená, stejně jako hromada jiných krás-

ných starožitností.“

Maminka raději mlčela. V  duchu dávala tatínkovi za 

pravdu. Takové krádeže se obvykle dělají pro peníze a zlo-

děj jde najisto. Ví předem, komu a jak má uloupenou věc 

předat, stejně jako kolik za tuhle svou špinavou práci do-

stane. Takový je dnešní svět. Namísto slov, aspoň pro pocit 

uklidnění, pohladila Moniku po vlasech a začala sklízet ze 

stolu.

Druhý den se Monice ozval Kuba. „Moni, dozvěděl 

jsem se od Arnošta, že někdo kradl v muzeu,“ začal, ale ne-

stačil ani dopovědět, protože dívka ho nenechala domluvit.

„Sama jsem tohle Arnoštovi včera řekla,“ přerušila ho. 

„Tak co si o tom myslíš ty?“ 

„Co asi,“ pokrčil rozpačitě rameny Kuba. „Můžu se 

kvůli tomu zlobit, může mi to být líto, ale to je asi taky 

všechno, co s tím můžu dělat,“ volně parafrázoval Svěrákova 

slova, která se mu líbila v jednom jeho filmu. „Jo a čekat, 

až toho zloděje chytí. Ale proč vlastně volám. Víš, včera se 

taky mně ozvala babička.“

„Máme nějaké štěstí na ty naše babičky, co?“ skočila 

Kubovi neomaleně do řeči.

„To máme. Jsou to babky všímavé,“ zareagoval, ale ne-

nechal se vůbec vyrušit z toho, co měl na srdci. „Ta tvoje 
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si přečte noviny a hned ví, co by tě mohlo zajímat, no a ta 

moje mi řekla něco…“ Kuba se odmlčel v půli věty, to pro-

to, aby ve své kamarádce vybudil ještě větší napětí.

„Tak co ti řekla?“ nezklamala ho, i když si myslela, že 

dokud nebude znát člověka, který loupil v krajském muzeu, 

nemá jí kdo co nového prozradit.

„Představ si, že na Wolfensteinu se děje něco divného. 

Prý někdy od Vánoc, nebo tak nějak, se na hradě občas ob-

jevují záhadná světla. Poskakují sem tam a najednou se prý 

ztrácejí. Ale z ničeho nic se zase objeví docela někde jinde. 

Tančí si tam asi jako bludičky,“ pokusil se o žert.

„Jenže bludičky dovádějí někde u bažiny, ne na kopci,“ 

připomněla.

Kuba se rozesmál, protože dobře věděl, že žádné blu-

dičky nejsou, nanejvýš se jedná o bahenní plyn nebo o lu-

miniscenci třeba hnijících pařezů, ale o to tady přece vůbec 

nešlo.

„Domlouvali jsme se včera s Arnoštem, že si doma zaří-

díme, aby nás na jarní prázdniny poslali k babičce. Bylo by 

bezva, kdybys přijela taky. Co ty na to?  Už jsme se dlouho 

neviděli.“

Pokrčila rameny. Copak ona ví, co bude dělat celý volný 

týden? Doma se o jarních prázdninách zatím vůbec nemlu-

vilo, jako kdyby ani nikdy neměly být.

„No, mysleli jsme si, že bychom se mohli podívat po 

těch bludičkových světýlkách,“ lákal Kuba dál. „Třeba bu-

dou stejně falešná, jako byl v létě ten tvůj mnich.“ 
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Vzpomněla na svoje první setkání s tajemným mnichem, 

to když se na Wolfensteinu propadla do podzemní chodby; 

tehdy si myslela, že je to její konec, když se nečekaně před 

ní zjevila postava v mnišské kutně, s kápí staženou do čela 

a  světlem v  ruce. Beze slova ji vyvedl ven a  jako mávnu-

tím kouzelného proutku zase zmizel. Až mnohem později 

se ukázalo, že ve strašidelně vyhlížejícím oděvu se ukrývá 

chalupář Kucharík, který pátrá v troskách hradu po stejném 

pokladu jako oni.

Monika se rychle podívala na roh stolu, kde stál kalen-

dář. No jo, je to tak, už za týden budou jarní prázdniny. 

Musí to nějak chytře navléct, aby jí rodiče dovolili jet k ba-

bičce. „Tak jo, zkusím je přesvědčit.“

„Musíš si to zařídit, chápeš?“ naléhal Kuba. „Bezpodmí-

nečně. Bez tebe by to nebylo ono.“

Kubova slova ji potěšila. Usmála se na jeho obraz na mo-

nitoru a  v  té chvíli věděla, že bude na rodiče naléhat tak 

dlouho, až povolí i kdyby nechtěli. 
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2 

Tajemná světla  

ve zříceninách

Monika oběhla domky babiček Kuby i  Arnošta a  snadno 

tak zjistila, že ona je tady tradičně zase první. Má mít radost, 

nebo ji to má štvát? Taky by aspoň jednou, jedinkrát, mohli 

ti kluci dorazit dřív, než ona. Ale to ne; pánové si zase dávají 

načas. Podrážděně kopla do kamínku na cestě, až odletěl ke 

vzdálenému plotu protější chalupy, kde se nějakým zvlášt-

ním řízením trefil přímo do jedné plaňky, od které se odra-

zil, a pro Moniku bylo štěstím, že si svou energii vybil sotva 

metr od plotu a nevrátil se k ní jako bumerang. Zatraceně, 

povzdechla si jen tak v duchu, co teď a co potom? Kdo ví, 

kdy se kluci objeví. Přeci se nebude vracet do příjemně vy-

hřátého stavení hned, jen co za sebou zavřela dveře?!

Vydala se k rybníku, aby aspoň vyzkoušela sílu ledu. Pár-

krát opatrně přidupla pravou nohou těsně při břehu. Led se 

zdál být docela pevný. Nic nenasvědčovalo tomu, že jaro 

už dýchá zimě za krk a  sluníčko občas Moniku příjemně 
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pohladí teplými paprsky po tváři. Přesto by tomu ledu nej-

spíš neměla důvěřovat. Kdyby se po něm chtěla vydat na 

druhou stranu rybníka, mohla by ji taky čekat zatraceně ne-

příjemná koupel. Obrátila se tedy a zamířila k lesu.

Pod hustými větvemi věkovitých stromů se rázem ocitla 

jakoby v  docela jiném světě; po sluníčku nebylo ani stopy, 

zato na zemi všude kolem bílo neporušeným sněhem, ve kte-

rém Monika zanechávala své stopy. Jak vidět, obyvatelé ves-

ničky sem v zimě nechodili, proč taky. Šla pomalu, nebylo 

proč ani kam spěchat, když si pojednou uvědomila, že očima 

cosi hledá. Co vlastně? Pousmála se, když jí to došlo. Co asi 

jiného, než kámen s vyrytým znamením, připomínajícím po-

ložené srdce? Právě u něho začalo její loňské letní prázdninové 

dobrodružství. Kámen byl i teď na svém místě, jen ho neby-

lo tak dobře vidět; vítr k němu navál trochu sněhu a vytvořil 

tak na jedné straně cosi jako ledovou homoli. Chvilku postála 

u kamene, který se pro ni proměnil v pomník jejich loňského 

dobrodružství a v okamžiku se jí v mysli vynořily tváře ka-

marádů Arnošta a Kuby, pana učitele Karáska, chalupáře Ku-

charíka a také znovu pocítila strach, jaký se jí zmocnil, když 

se v hradní zřícenině propadla do tajemné podzemní chodby.

To všechno se ale stalo už tak dávno, že to snad ani není 

pravda. Otočila se na podpatku a za chvilku byla zase z lesa 

venku. Rozhlédla se po krajině před sebou, která se mír-

ně svažovala k  rybníku, aby kousek za vsí dala vzniknout 

mohutnému kopci se zříceninou Wolfensteinu na svém 

vrcholu. Je tady krásně! Tak krásně, jako snad nikde jinde 
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na zemi. Škoda, že u nich ve městě si o podobně volném 

rozhledu může akorát tak nechat zdát. Tam je všude k vidě-

ní jenom šeď ulic, sem tam nějaký strom, který místo aby 

dal lidem pocit kousku přírody, vlastně žaluje, cože to lidé 

s tím světem udělali.

Zabořila ruce hluboko do kapes a rázně vykročila k do-

movu. To proto, že jí při procházce vyhládlo a už si předsta-

vovala, copak asi dobrého babička dneska uchystá k obědu. 

Do sednice se vhrnula jako velká voda, jak babička pokaž-

dé komentovala Moničin vpád a sotva pověsila větrovku na 

věšák a přezula boty, těžce dopadla na židli u stolu. Babička 

se hlasitě rozesmála.

„No co je? Udělala jsem snad zase něco špatně?“ vyku-

lila Monika oči.

„Škoda, že ses neviděla. Děvče, tak hladový pohled, jaký 

jsi předvedla, by snad nikdo jiný nedokázal. Ale máš smůlu. 

Oběd ještě není.“

„Babičko, to si snad ze mě děláš legraci?“ protáhla Mo-

nika zklamaně.

„Kdepak, legraci. To je, děvče, smutná realita. Víš ty  

vůbec, kolik je hodin?“

Jen zavrtěla hlavou a začala šmátrat v kapse, aby se podí-

vala na mobil.

„Ani se s  ním nehledej,“ uhodla babička její záměr.  

„Ještě není ani půl jedenáctý.“

„Cože?“ nechtěla Monika uvěřit. „Já to nepřežiju, já 

bych snad dokázala sníst i…“ zarazila se, protože si najednou 
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nedokázala vybavit nic natolik nechutného a  už na po-

hled odporného, co by měla babičce dát za příklad, aby 

jí nad slunce jasněji ukázala, jak obrovský je hlad, kte-

rý má a který se musí co nejdříve, pokud možno ihned,  

odstranit.

„Nepovídej, ty máš hlad?“ zahrála babička údiv.

„Jo, mám,“ pípla Monika.

„Hm, copak s tím asi uděláme?“

„Já bych asi, babičko, věděla…“

„Schválně mi to řekni, jestli si myslím to samé, jako ty.“

„Co bys řekla tomu, kdybych si zatím vzala tu čokolá-

dičku, co jsem viděla v…“ ani nestačila doříct, když se sed-

nicí rozlehl babiččin upřímný smích.

„Že ty jsi moje vnučka?!“ pronesla mezi výbuchy smí-

chu. „Zrovna tohle jsem si myslela, že řekneš! To víš, že si ji 

můžeš vzít, ale nezapomeň, až bude čas k obědu, nesmíš ani 

slovíčkem protestovat, že už nemůžeš. Jasný?“

„Jasný!“ Rázem bylo po únavě, tak čile Monika vstala 

od stolu a  v  následujících dvou třech vteřinách nedočka-

vě trhala modře potištěný obal, ozdobený uprostřed vel-

kým zlatým kruhem. Na jazyku už cítila nejen lahodnou 

chuť hořké čokolády, ale také oříšků a rozinek, které se v ní 

ukrývaly.

Babička se mezitím vrátila ke sporáku, to jen aby na 

chvilku zdvihla pokličku nad hrncem, v  jiném cosi zamí-

chala a  zatímco takhle kouzlila, zeptala se přes rameno: 

„Kluci nejspíš teprve vybalují, co?“
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Monika odpověděla, plnou pusu čokolády a  oříšků: 

„Kdepak, nevybalují, ještě ani nepřijeli. Nakonec mi třeba 

zavolají: sorry, ale naši si to rozmysleli a museli jsme zůstat 

doma!“ Byla to pro ni zatraceně nepříjemná představa jarních 

prázdnin. Ale co, když nepřijedou sem, nepojedou domů 

a hotovo. Nakonec, k čemu je ona, Monika, vůbec potřebu-

je? Ani neměla čas se zamyslet nad případnou odpovědí na 

svou nevyslovenou otázku, když babička rychle zareagovala: 

„To by ti snad neudělali. Měla jsem z toho, jak moc ses 

snažila přesvědčit rodiče, aby tě sem na týden přivezli, do-

cela dojem, že jsi s nimi domluvená. Nebo aspoň s jedním 

z nich.“

„No, původně jsem měla zůstat doma, ale Kuba mě pře-

svědčil. A  slíbil to domluvit taky s Arnoštem. Jenže sama 

vidíš, jak to dopadlo!“

„Jo, vidím,“ pronesla babička vážně. „Podle mě to do-

padlo vůbec nejlíp, jak mělo.“

„Babi,“ protáhla Monika nevěřícně, „snad bys mi nako-

nec ještě nepřála, abych tady trčela sama?“

Babička se jen potutelně usmála. Viděla totiž to, co Moni-

ka, obrácená zády k oknu, vidět nemohla: dvě klučičí posta-

vičky, blížící se k jejímu stavení. Vzápětí se ozvalo zaklepání, 

ráznější, než by se na kluky slušelo a sotvaže babička řekla 

„Dále!“ už se s ústy roztaženými do širokého úsměvu objevili 

na prahu Kuba s Arnoštem.

„Tomu říkám příjemné překvapení,“ uvítala je, zatímco 

Monika běžela rovnou k  nim, ústa ještě celá zmazaná od 
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čokolády. Nebýt toho, nejspíš by každému z nich hned vle-

pila pusu na tvář, takovou měla radost!

„Kluci, to jsem ráda, že už jste tady,“ řekla namísto toho, 

„ráno jsem byla u vás a babičky mi řekly, že vůbec neví nic 

o tom, že byste měli na prázdniny přijet.“

„Senza, tak to vyšlo!“ a Kuba vzal Moniku okolo ramen 

a odváděl ji ke stolu, kde si pak sedli. Arnošt se přišoural za 

nimi. „Však mi taky dalo dost přesvědčování, aby ti babička 

řekla právě tohle. No a Arnošt zase musel zpracovat tu svojí.“

„Takže vy jste, syčáci, počítali s tím, že tady zase budu 

první?!“ vyjela na ně, ale všichni tři věděli, že se nezlobí.

„Dokonce jsme přesně věděli, kdy jsi dorazila,“ ozval se 

Arnošt. „Pak už stačil jen takový jeden malý telefonátek tady 

Kubovi, aby popadl batoh a že ho s mým tátou cestou vyzved-

neme. Proto jsme mohli přijet najednou a třeba tě i překvapit.“

„To vám tedy vyšlo,“ připustila. „Asi bych vám to ne-

měla přiznávat, ale už jsem se začínala bát, že tu budu blou-

mat celý týden sama a že jste mě sem, vy podvodníci, pěkně 

nalákali… No jen řekněte, jak jinak jsem si měla vyložit, co 

mi řekli v těch vašich chalupách?“

„Jestli nemáš nic proti tomu, tak my si skočíme vybalit 

a jen co si naplníme bříška, objevíme se u tebe a vyrazíme 

ven, ano?“

Ani nečekali, co na to Monika řekne, a zdvihli se k od-

chodu. Vyprovodila je až k brance a když se vrátila, babička 

podle výrazu na její tváři usoudila, že je zase všechno v tom 

nejlepším pořádku.
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„Babi, a  kdy už konečně bude ten oběd?“ zahlaholila 

Monika na babičku, která předpokládala, že vnučka, když 

si pochutnala na čokoládě, už o pořádné jídlo hodně dlouho 

nezavadí ani pohledem. Tím ji opravdu zaskočila.

***

Den se začal blížit k pozdnímu odpoledni, když se konečně 

Kuba s Arnoštem doslova přicourali před dům a  zapískali 

duo dohodnutý signál.

„Jako na psa,“ okomentovala to babička, ale to už Mo-

nika na sebe spěšně navlékala větrovku a  současně strkala 

nohy do kozaček. Když měla babičce pomáhat s utíráním 

nádobí, takhle rychlá nikdy nebyla.

„Tak já letím, babi,“ zaznělo už ze dveří a Monika vy-

běhla z chalupy takovým sprintem, že se babička ani nesta-

čila zeptat, kdy se vnučka vůbec hodlá vrátit.

Jako kdyby na tom byli domluveni předem, stočili své 

kroky k Wolfensteinu. Za chvilku už byly vesnické dom-

ky daleko za naší trojicí a proti obloze, zatažené tmavými 

mraky, se rýsovaly trosky starého hradu. Navzdory za-

mračené obloze profukoval svěží větřík, který nenechá-

val nikoho na pochybách, že zima se chýlí ke konci. Jen 

v závětří, kam nepronikly sluneční paprsky předchozích 

dnů, se krčily zbytky šedavého sněhu. Půda ale byla roz-

máčená a děti musely jít opatrně, aby se jim po ní nohy 

nesmekly.



/ 26 /

M O N I K A  A  U K R A D E N Á  DÝ K A

Cestou si vyprávěli různé příhody ze školy, a co chvíli 

vyprskli smíchy. To třeba když Kuba vzpomínal, jak před 

hodinou přírodovědy ukryli do třídní knihy mrtvého slepý-

še. „Když přišla učitelka do třídy, tak jsme všichni byli tiše, 

to aby nám neuniklo nic z toho, co bude dělat. To ticho jí 

asi bylo podezřelé, protože byla zvyklá, že její příchod má-

lokdy bereme na vědomí, a tak se po nás podezřívavě podí-

vala. My nic. Tak tedy zasedla ke stolku, aby zapsala hodinu 

a to napětí ve třídě, to by se dalo přímo krájet.“ 

„No tak to urychli,“ nedokázala Monika už dál krotit 

svojí zvědavost.

„Slepýš na ni vykoukl hned, jak nalistovala příslušnou 

stránku, však jsme jí ho tam nastražili namísto záložky. 

Jak ho uviděla, vykřikla „Jéžišmarjá, zmije“, a vyběhla na 

chodbu.“

„Dobrá bioložka!“ uznale pronesl Arnošt. „Fakt dobrá, 

nepozná slepejše od zmije.“

„Možná si vzpomínáte, že loni bylo docela dost chrous-

tů,“ zavzpomínala Monika, „tak jsme se domluvili, že kaž-

dý si přes víkend někde aspoň jednoho chytíme a doneseme 

v krabičce od zápalek do školy. Chroustíci museli v krabič-

kách vydržet až na druhou hodinu, to byla matika a tehdy 

jsme je vypustili. To si, kluci, nedovedete představit, jak bylo 

najednou ve třídě živo! Všichni jsme poskakovali a pobíhali 

a stejně jako učitelka jsme od sebe oběma rukama odháněli 

poletující a bzučící hejno brouků. Jenže ona nám brzy zka-

zila radost. Poručila otevřít okna a chrousti vyletěli…“
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„Doufám, že vám pak za odměnu napařila písemku, 

ne?“ zajímal se Arnošt.

„Kdepak, nakonec to všechno ještě obrátila v  žert. Je 

dobrá.“

„Tak to jste měli kliku jak od blázince! Myslel jsem, že 

jste dopadli podobně jako my, když jsme provedli tu věc 

s máslem.“

„Jakou věc s máslem?“ ozval se trochu udýchaně Kuba; 

to už stoupali do kopce a brána Wolfensteinu byla takřka na 

dosah.

„Zrovna jsme měli mít hodinu hudebky. A učitel, kte-

rého na ni máme, hraje na housle. Jednou si před hodinou 

připravil na stolek housle, pěkně uschované v  pouzdře, 

a odešel na chodbu, kde měl o velké přestávce dozor. No, 

byla to jeho chyba, že si je nepohlídal. Řekněte sami, nepo-

kusili byste se mu něco vyvést?“

„Jak znám kluky od nás, tak by mu je nejspíš někam 

schovali a na stole mu nechali jen to pouzdro,“ odpověděla 

Monika.

„Tak to my jsme vymysleli něco lepšího! Vzali jsme 

smyčec a  hezky mu ho potřeli máslem. Když učitel při-

šel na hodinu, nachystal si housle a  přejel smyčcem po 

strunách. Ozvalo se nějaké zakvílení a  my jsme se začali 

strašně chechtat. Zkusil to ještě jednou a teprve pak poznal, 

co se stalo. Housle uklidil zpátky do pouzdra, ale nám hned 

dal písemku.“

„Z hudebky? To přece ani nejde,“ ozvala se Monika.
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„Budeš se divit, ale jde. Prý jestli známe noty. Tak nám 

jen říkal názvy tónu a my je museli zakreslovat do osnovy. 

Skoro všichni jsme to měli špatně. Byl hezky mstivej!“

Konečně tady byla hradní brána a Monika, Kuba a Ar-

nošt takřka současně vstoupili na rozlehlé nádvoří. Před 

nimi byla zeď paláce, překvapivě jen nepatrně poničená 

lidmi i přírodou. Zamířili k otvoru ve zdi, kterým se dalo 

vstoupit do dlouhé chodby. Už ji dobře znali z loňského léta 

a věděli, že vede nejen do rozlehlého sálu kdysi dávno opat-

řeného trámovým stropem, který zmizel spolu s časem, ale 

také do kaple. Kuba se nečekaně shýbl a Arnošt, který šel 

těsně za ním, přes něj málem zakopl.

„Co se tu motáš?!“ zlobil se.

Namísto odpovědi mu Kuba ukázal rozevřenou dlaň, 

na které ležel docela obyčejný monočlánek. „Tak se na to 

podívejte, bludičky se už zmodernizovaly a nejspíš se tady 

prohánějí s baterkama…“ 

Nemusel nic vysvětlovat. Všichni si hned vzpomněli na to, 

že se na hradě občas objevují tajemná světla, ale nikdo z nich 

rozhodně nepočítal, že „záhadu světel na Wolfensteinu“ – 

pokud se to vůbec za nějakou záhadu dalo považovat - tak 

rychle vyřeší. Už vůbec ne, že bude mít tak přízemní původ.  

„Ukaž.“ Arnošt si vzal vybitý monočlánek a chvilku ho 

zkoumal, jako kdyby na něm někde měl najít čitelný pod-

pis toho, kdo ho ve zříceninách odhodil. Samozřejmě tam 

nebyl. „Měl jsi ho sebrat třeba kapesníkem,“ vytkl Kubovi. 

„Takhle jsi zničil otisky prstů!“
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„Arnošte, nečteš náhodou moc detektivek? Už to vidím, 

jak někdo zkoumá otisky prstů na odhozené baterii! Kdyby 

se jednalo o nějakej pořádnej zločin, tak bych se nedivil, ale 

tady si nejspíš někdo potřeboval akorát tak na něco posví-

tit.“ Vzápětí Kuba ještě dodal „nebo na někoho“ a upřeně 

se přitom podíval na Arnošta.

Arnošt jeho pohled rychle pochopil a  na tváři se mu 

objevil pohrdlivý výraz; zřejmě chtěl odpovědět taky něco 

hodně jízlivého, ale Monika byla rychlejší. Vycítila, že tady 

začíná hrozit hádka z malicherného důvodu uražené kluči-

čí ješitnosti a tak se postavila mezi ně, rozpažila ruce skoro 

jako fotbalový rozhodčí, který sice někde ztratil píšťalku, ale 

i přesto dokáže uplatnit svou autoritu a začala kluky uklid-

ňovat dřív, než bude pozdě.

„Pánové, pánové, zklidněte hormony, jo? Aspoň víme, 

že tady nestraší. Kuba díky svýmu postřehu poslal bludič-

ky zpátky tam, kam patří, tedy do pohádek. Spíš bychom 

mu měli poděkovat a ne se přít co měl a co neměl udělat. 

A ty Arnošte,“ a ústa se jí roztáhla do šibalského úsměvu, 

„můžeš za domácí úkol popřemýšlet nad tím, jak se taková 

vybitá baterie může dostat na hrad.“

Přátelsky ji šťouchl do ramene. „Že by pokus o nepo-

volenou skládku elektroodpadu? Nebo chtěl vnést jasno 

do temného středověku?“ pokusil se zavtipkovat. Třeba-

že to nedal najevo, byl rád, že mohl upustit páru a nezka-

zit tak všem, když ne celé prázdniny, tak přinejmenším 

jeden den.



/ 30 /

M O N I K A  A  U K R A D E N Á  DÝ K A

„Jo i tak by se to dalo nazvat,“ přikývla Monika. „Kdo 

z vás přijde na jinou možnost?“

„Pani učitelko, pani učitelko, já bych věděl,“ pitvořil se 

Kuba. „Někdo z vesnice, třeba babka Vopršálková, si vyšel 

za noci na houby a zabloudil právě proto, že se mu vybila 

baterka.“¨

„Správný postřeh,“ pochválila ho, „má ale jeden nedo-

statek – zrovna nerostou houby.“

„No nevim, nevim,“ poškrábal se na hlavě Arnošt, který 

se jako první vrátil zpátky do reality, „ale nějak si nedovedu 

představit, že by někdo z místních staroušků z dlouhé chvíle 

šlapal v zimě, ve sněhu a ještě k tomu potmě do kopce.“

„Ani já ne,“ souhlasila Monika. „Protože, jak jsem zjis-

tila ještě před vaším příjezdem, tak nechodí ani do lesa, a to 

je rozhodně blíž, a pohodlnější cesta, než sem.“ Rozhodně 

se nechtěla spokojit s  tak jednoduchým vysvětlením noč-

ních světel. Kdyby ho přijala, záhada by automaticky přesta-

la existovat, a kdo ví, jak nudné by pak byly celé prázdniny? 

Rozhodla se tedy kluky naočkovat „sérem na dobrodruž-

ství“ a zopakovala jim: „Co tedy víme? Kuba přišel na to, 

čím se tady svítí. Kdo a proč – takové jsou naše další otázky, 

pánové! A to je právě to, co musíme vypátrat!“

Kluci jako by se beze slova domluvili, souhlasně při-

kývli. Arnošt by možná ještě přidal otázku kdy, ale včas 

si uvědomil, že není podstatné, kdy se kdosi neznámý 

toulal zříceninou. Monika vlastně vyhmátla podstatu pro-

blému docela jasně. Kdo to byl a jaký měl důvod, pokud 
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vůbec nějaký musel mít, aby se sem vydal zrovna v noci, 

když přece všichni vědí, že i ve dne se na hrad jen málo 

kdo z  vesnice zatoulá. A  že ten kdosi neznámý se cou-

ral Wolfensteinem v noci, toho důkazem byla nejen slova 

Kubovy babičky, ale teď nově i nalezený, pravděpodobně 

vybitý, monočlánek.

 Předchozí hrozící spor tím pádem přestal být aktuální 

a Arnošt velkoryse podal Kubovi ruku k usmíření.

„Navěky dobrý, jo?“

Kuba nabízenou ruku přijal a Monika připojila tu svojí 

k dvojici pevně sevřených, třebaže by ráda věděla, jak dlou-

hou platnost bude mít v tomto případě ono „navěky“.

„Takhle se mi to líbí. Teď jsme jako ti tři mušketýři,“ 

řekla raději.

„Kteří byli vlastně čtyři,“ rozesmál se Kuba. „Heslo 

všichni za jednoho, jeden za všechny jim pan Dumas nejspíš 

věnoval omylem, protože to přece patří nám!“

Jestli čekal na souhlas, čekal marně.  

Vešli do dlouhé chodby, která vedla souběžně s jednou 

stranou sálu a na vzdálenějším konci ústila do kaple. Zamí-

řili tedy k ní. Jejich kroky se ozvěnou vracely zpět, a když 

ji Monika zaslechla, v duchu se usmála nad tím, jak ji vy-

lekala, když tady byla v létě poprvé. Tenkrát si myslela, že 

ji někdo pronásleduje a byl to vlastně její strach, co bylo na 

začátku úžasně prožitých letních prázdnin.

„No páni, to snad není možný!“ vykřikl překvapeně Ar-

nošt a ukázal před sebe.
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Vchod do kaple byl přehrazen zavřenými dveřmi.

„Co má být? Kucharíkovy dveře,“ poznamenal Kuba 

s  klidem. „Zapomněl jsi snad? Loni o  prázdninách nám 

přece přiznal, že je sem dal sám.“

„Tak na to jsem nezapomněl. Jenže si taky pamatuju, že 

na nich byla závora. A co je na nich teď? No?“

„Visací zámek!“ vydechl Kuba, který spolu s Monikou 

rychle přistoupil ke dveřím a oba překvapeně zírali na mo-

hutný zámek. Ani se s ním nemuseli pokoušet pohnout, aby 

jim bylo jasné, že je zamčený. Někdo si kapli zabezpečil, 

aby se do ní nedalo vstupovat. Kdo a proč to udělal?

„Že by v tom zase měl prsty Kucharík?“ Na otázku Mo-

niky nikdo neodpověděl. Snad také proto, že oba kluky na-

padlo totéž.

Až po chvíli se ozval Arnošt: „Bylo by mu to podobné. 

Ale nějak mi nedochází, proč by to dělal teď, když už tady 

žádný poklad není.“

Zajišťovat si zbytky kaple před případnými návštěv-

níky hradní zříceniny teď, po objevení pokladu, se jim 

opravdu zdálo jako hloupost. Jenže Kucharík, jak ho zna-

li, nebyl hloupý. Možná byl záludný a jim v létě přichystal 

nejednu zapeklitou léčku, ale nejspíš byl takový jen pro-

to, že příliš toužil najít poklad, v jehož existenci věřil. Že 

k němu děti přišly o chvilku dřív než on, bylo spíš dílem 

náhody.

„Co když poklady byly dva?!“ napadlo Kubu. „My jsme 

našli jeden, ale on pátrá po tom druhém.“



/ 33 /

TA J E M N Á  S V Ě T L A  V E  Z Ř Í C E N I N ÁC H 

Okamžik nechali Kubovu myšlenku doznít a  v  duchu 

zkoumali, kolikpak je v ní asi logiky. Nějak si nedokáza-

li představit, že by se rytíř Hilarius z Carbonne vláčel přes 

půlku Evropy se dvěma poklady  a  pak je dost nepocho-

pitelně uložil na jednom místě; pokud by jeden nechal na 

Wolfensteinu a druhý kdo ví kde jinde, pak snad, ale takhle?

„Kdepak, tak to nebude,“ zapochyboval Arnošt. „V tom 

bude něco docela jiného. Dejte na mně.“

„Což o to, klidně na tebe dáme,“ Kuba se před Arnoš-

tem legračně uklonil, „ale prozradíš nám, zbývajícím dvěma 

nedovtipům, o co se může Kucharíkovi jednat tentokrát?“

„No – tak to právě nevím,“ poškrábal se Arnošt na nose. 

Monika se usmála. Věděla, že tohle Arnošt dělá pokaždé, 

když je v úzkých a neví, jak dál. Ale právě proto, že znala 

Arnošta, tak nepochybovala, že si nedá pokoj tak dlouho, 

dokud ho něco nenapadne.

„Však ty na to brzy přijdeš,“ řekla proto s jistotou.

Arnošt se na ni vděčně usmál. Znovu mu teď potvrdila, 

že je to ta nejsprávnější holka, jakou zná. „Podíváme se ještě 

do velkého sálu?“ navrhl celkem zbytečně. Když je kaple 

nepřístupná, stejně není kam jinam jít. Pokud by nechtěli 

obejít zříceninu kolem dokola.

Otočili se na patách a  zamířili zpátky chodbou takřka 

na její opačný konec. Tam vešli někdejším vchodem, nyní 

značně rozšířeným o vypadané nebo snad už dávno vylá-

mané kameny do velkého sálu, který nejspíš kdysi býval 

hodovní síní zakrytou trámovým stropem. Nad hlavami 
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jim plula oblaka, pod kterými rozlehlá prostora potemně-

la. Oproti létu to tady působilo dost ponuře. Na rozpukané 

hrbolaté kamenné dlažbě ležela spousta navátého listí a jem-

ného kluzkého bláta.

Monika vykročila ke středu sálu a  tam se několikrát 

otočila, aby si ho pořádně prohlédla. Nezdálo se, že by se 

v něm něco změnilo. Pomalu se tedy vydala zpátky ke klu-

kům, kteří pořád ještě stáli u vstupu a o něčem si tiše šeptali. 

Nerozuměla jim ani slovo.

„Kluci, pojďte sem,“ mávla na ně. Koukli na sebe a ne-

ochotně zamířili k ní.

„Copak se stalo?“

„Nemám kapesník,“ protáhla nešťastně.

„Tak si půjč můj,“ nabídl se Arnošt a  sahal do kapsy  

kalhot.

Monika ale po nabízeném kapesníku nesáhla, namísto 

toho ukázala rukou na zem před sebou. Ležel tam další od-

hozený monočlánek.

Kuba se dal do smíchu. Byl tak nakažlivý, že se k němu 

vzápětí oba přidali.

„Teď si můžeš vyzkoušet své kriminalistické schopnos-

ti,“ připomněl Arnoštovi.

„Jen se směj. Nikdy nevíš, k čemu se ti tenhle monočlá-

nek bude jednou hodit.“

„Jo, až se bude vyšetřovat temno zhasnuté baterky,“ po-

smíval se dál Kuba, ale Arnošt se proto na něj nezlobil; teď 

už věděl, že si jenom dělá legraci, kterou sám nemyslí vážně. 
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Rozhodl se dohrát tuhle komedii do konce a  tak opatrně 

sebral baterii do čistého kapesníku a pak ji do něho celou 

ještě zabalil. Takto vzniklý balíček s hranou důležitostí vsu-

nul do kapsy.

Pomalu se vydali k bráně.

„Zdá se, že se tady svítí docela často,“ poznamenala Mo-

nika.

„Moje babička to taky říká,“ připomněl Kuba. „Jo, asi 

jsem vám ještě neřekl, čeho si taky všimla.“

Obrátili k němu nedočkavé tváře.

„Představte si, že světla se na Wolfensteinu objevují jed-

nou za čtrnáct dnů a babička tvrdí, že docela pravidelně.“ 

Odmlčel se, aby zvýšil jejich napětí. Samozřejmě, že čeka-

li, co z něj vypadne. Až když si myslel, že si je dostatečně 

vychutnal, dopověděl: „Prý je to pokaždé v  sobotu okolo 

desáté hodiny večer.“

„To je už pěkná tma. Ale stejně,“ zamyslel se Arnošt, 

„tahle světla nejspíš nebudou nic pro nás.“

„Proč?“ chtěla vědět Monika.

„Tak chvilku přemýšlejte,“ vybídl je, ale aniž by jim 

k  tomu ponechal nějaký čas, rovnou pokračoval: „Někdo 

sem sice chodí, ale nepokouší se svoje procházky utajit. 

Možná je divný, proč přichází až večer, vlastně za tmy, ale 

klidně si tady svítí. Skoro jako by chtěl říct – lidičky, kou-

kejte se, jsem tady! Jak říkám, žádný tajnosti, nic pro nás.“

„Můžeš mít pravdu, ale taky nemusíš,“ oponovala Mo-

nika. „Mně se třeba nelíbí ten zámek na dveřích do kaple. 
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Proč ji někdo začal zamykat? Jak víme, tak tam nic není. 

Teda až na pár kamenů. Jenže ty jsou všude kolem taky.“

„Zapomněla jsi na tajnou chodbu,“ zatvářil se vážně 

Kuba.

„Nezapomněla. Ale o ní přece nikdo ve vsi neví. Jenže 

pravda je, jako bych o ní ani já nic nevěděla, protože si ne-

pamatuju, kudy se do ní dostat. Takže to vyjde nastejno. 

Její tajemství zná jenom Kucharík a když ho zná jenom on, 

těžko mu ho někdo jiný sebere. A ještě něco – tajná chodba, 

ze které se nedá vejít kromě kaple nikam do hradu, nemá 

žádnou cenu ani pro něj! Přece ví, že ty svoje procházky 

hradem už nemusí tajit. Teď sem může chodit, kdy chce 

a dokonce bez převleku do mnišského hábitu.“

„Něco na tom asi bude,“ Arnošt se na chvilku zastavil. 

„Ale mě teď napadá, co když pro něho ta chodba pořád 

ještě něco znamená a proto si ji pojistil tím zámkem? Mož-

ná má strach, že ji někdo objeví. Vždyť tobě se to vlastně 

podařilo, i když náhodou, a to právě v kapli. Objevil jeden, 

objeví druhý.“

„Podle mě jsi vedle, jak ta jedle,“ ozvala se Monika. Oba 

kluci se na ni zadívali v očekávání, že naznačí, proč s Arnoš-

tem nesouhlasí. Nezklamala je. „Každá chodba má snad dva 

konce, ne? K čemu by mu bylo, kdyby si jeden konec zajistil 

zámkem, když ten druhý…“ ani dopovědět nemusela.

Kuba si důležitě prohlížel špičku vlastní boty, pak se oto-

čil a  vlastně se vrátil k původní myšlence své kamarádky: 

„No, a to je mi právě divný. Poklad je fuč, z hradu je zříce-
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nina a nic, co by stálo za skrývání, tady není. Takže i kdy-

by někdo tu tajnou chodbu opravdu našel, tak by mu byla 

dobrá jenom k tomu, aby se v ní prošel sem a tam. Jinak je 

k ničemu. Řekni, kdybys ty byla na místě Kucharíka, za-

mykala bys dneska tuhle kapli?“ obrátil se přímo k Monice.

„Kluci, nezapomínejte ale na to, že Kucharík je zvláštní 

podivín. Nejspíš si myslí, že když tady kdysi dávno nějaký 

čas žil jeden z jeho prapředků, tak že ten hrad je teď vlastně 

jeho.“

Kluci uznali, že je to možné, ale kdyby oni byli na jeho 

místě, dokonce by odstranili i ta zbytečná vrata. Kuba jen 

naznačil zavřenou rukou kolečko po čele, známý symbol 

pro blázna; totéž si o panu Kucharíkovi mysleli i ostatní.
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3

Co s načatým 

večerem?

Ještě v noci se počasí pokazilo a jaro jako by si svůj příchod 

rozmyslelo, ponechalo prostor pro docela solidní chumele-

nici. Krajina se ponořila do zvláštního ticha a tak si Monika 

vychrupovala skoro do deseti hodin. Babička ji nebudila; už 

včera večer si všimla, jak je unavená. A tak, když se kluci 

objevili na zápraží, vysvětlila jim situaci: Monika si potře-

buje odpočinout a ve sněhové břečce, v níž se noční sněho-

vý příděl začal místy měnit, by nejspíš stejně nikde venku 

nepobíhala nejen ona, ale ani kluci. Co by řekli odpolední-

mu čaji pod její střechou? Třeba o páté, to prý bývala tradice 

za dob jejího mládí. Oba nadšeně přijali. V duchu se těšili, 

jak si zase pochutnají na jejích koláčích.

Chvilku před pátou už dupali venku na zápraží, to aby 

setřepali z bot co nejvíce špíny a nenanosili ji do chalupy.

V  kachlových kamnech, stojících v  rohu sednice, ve-

sele plápolal oheň a  děti se co chvíli otáčely za zvukem 
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praskajícího dřeva, který neznaly ze svých městských do-

movů s centrálním vytápěním. Bylo to pro ně cosi zvláštní-

ho a současně krásného, něco, co je přibližovalo nejen k pří-

rodě, ale také k dávno pozapomenutému způsobu života, ve 

kterém nevládla televize, počítače ani tablety a kde se čas 

vyplňoval vyprávěním příběhů, a když se pořádně zešeřilo – 

třeba jako teď - tak pokud možno co nejvíce strašidelných. 

Babička takovým chvílím říkala černá hodinka.

Monika je milovala a těšila se, až po večeři všude zavládne 

ticho, babička zhasne elektrické světlo a nahradí ho hořící svící 

postavenou na stole a začne vyprávět. Příběhy ze svého dětství, 

které samy znějí jako pohádka, nebo staré a dost možná smyš-

lené příhody, při kterých se Monika tak ráda a tak krásně bojí.

„Říkala mi Monika, že jste si včera ještě stačili zaběh-

nout na Wolfenstein. Zavzpomínat, co?“ a babička už stavě-

la na stůl mísu voňavých a ještě trochu teplých koláčů a před 

každého velký hrnek horkého lipového čaje.

Kluci se po sobě podívali, jako by se chtěli vzájemně 

ujistit, že tohle mohou přiznat a zatímco Kuba horlivě při-

kývl, Arnošt doplnil: „Skoro nic se tam od léta nezměnilo. 

Akorát přibylo nějaké loňské listí a pár nových kamenů.“

„Jestli je tohle všechno, čeho jste si všimli,“ zareagovala 

babička, „pak by asi bylo třeba, abyste si na hrad zašli ještě 

jednou.“

„Proč?“ zavrtěl se Kuba nespokojeně na židli a  vztáhl 

ruku po hrnečku čaje, ale ještě dříve, než se ho dotkl, ji zase 

stáhl zpátky, protože si uvědomil, jak bude horký.
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„No, je možné, že jste si ho ani neprošli celý,“ napínala 

babička.

„Tak to tedy prošli!“ zaprotestovala Monika.

„Byli jste i v kapli?“

„To bychom se tam museli nejdřív nějak dostat,“ pod-

řekla se Monika.

„Ale, ale, že by nějaký problém?“

„Tak to jsi, babičko, mohla říct rovnou. Ty myslíš ten zá-

mek na dveřích, že? Tak ten jsme samozřejmě našli. Akorát 

nechápeme, proč Kucharík kapli zamkl.“

„Kucharík? Jak jste na to, děti, přišly? On to nebyl.“

Tak tohle byla pro ně novina!

„Tak kdo ji zamkl?“ zeptal se za všechny Arnošt. 

„A proč?“

„Kdo? No přeci pan učitel Karásek!“ odpověděla ba-

bička a pohybem ruky vyzvala kluky, aby si vzali koláček 

a sama šla příkladem a vzápětí se do jednoho zakousla.

„Pan učitel?!“ nevěřil Kuba. „Ještě nám nakonec řek-

něte, že se spřáhnul s Kucharíkem a společně hledají další 

poklad!“

Babička se rozesmála. „Kdepak, ti dva se spolu nespřáhli, 

jak si možná, Kubo, myslíš. Ostatně, pan Kucharík se tady 

od léta objevil snad dvakrát, třikrát a nebudete možná věřit, 

ale docela se změnil. Už není uzavřený sám do sebe, ale prá-

vě naopak – vyhledává společnost, navštěvuje se s místními 

a ukázalo se, že je to docela zábavný člověk.“

„Jak je to možné?“ nechápala Monika.
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„Kdo ví, třeba ho změnil právě váš úspěch při hledání 

pokladu. Možná měl o něm docela jinou představu a teď, 

když je poklad na světě, se pan Kucharík tak nějak vnitřně 

uvolnil.“

Viděla na dětských tvářích zklamání. Monika, Kuba 

i Arnošt byli přesvědčeni, že zámek na dveřích do hradní 

kaple je Kucharíkovo dílo a tahle jejich představa se teď rá-

zem sesypala jako pověstný domeček z karet. Přesto…

„Vždyť v té kapli nic není. Pan učitel snad neměl důvod, 

aby ji zamykal,“ vrtalo hlavou Arnoštovi.

„Něco tam přece je. Tajná chodba. Nebo ne, Moniko?“

Přikývla. „To jo, ale nikdo pořádně neví, kde.“

Nemohla existenci chodby zatajit, vždyť do ní sama 

v létě spadla a nebýt tajemného mnicha, který ji vyvedl ven, 

nejspíš by tady dneska neseděla.

„Tak to vidíš, děvenko. A to byl právě důvod, proč dal 

pan učitel Karásek na Kucharíkova vrata zámek. Občas ně-

kdo na Wolfenstein přijde a  třeba by se mu přihodilo, co 

tobě. Teď se do kaple nikdo nedostane a nikomu tedy ne-

hrozí žádné nebezpečí. Už rozumíš?“

Mělo to logiku a pan učitel Karásek nejspíš dbal o bez-

pečnost každého, kdo se kdy vydá do trosek starého hradu.

„Když tak babičko, všechno víš,“ ozvala se ale Monika, 

„tak nám tedy ještě pověz, jak je to s těmi světly, co se ob-

jevují na hradě.“

„Kdepak, zdaleka všechno nevím,“ zavrtěla hlavou. „Že 

se sem tam nějaká světla v noci ve zříceninách objevují, to 
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je pravda. Ale taky je pravda, že tomu tak bylo, jak se říká, 

odjakživa.“

„Cože?!“ vyskočil Kuba tak prudce, že málem rozlil čaj. 

Znovu se posadil a obrátil se na Arnošta. „Přece bludičky 

nemohly mít baterky dřív, než je někdo vymyslel!“

„Co máš s těma baterkama?“ teď zase nerozuměla ba-

bička.

„Sorry, já zapomněl, Monika o tom nejspíš s vámi ne-

mluvila. Našli jsme na hradě dva vybité monočlánky. Jasný 

důkaz o tom, že si tam někdo svítí baterkou. No a vy teď 

říkáte, že se na Wolfensteinu objevovala světýlka už dávno 

a tak…“

Byla to pro ně úžasná informace, která rázem postavila 

na hlavu všechno, co si o nočních světlech na středověkém 

hradě až dosud mysleli. Samozřejmě že za nimi neviděli 

skutečné bludičky, i když o nich tak mezi sebou hovořili, 

ale docela obyčejné lidi z masa a kostí. Možná jsou to turis-

té, kteří navštěvují zříceninu nejraději v noci, to aby měli 

větší pocit tajemna a dobrodružství, nebo snad někdo pří-

mo ze vsi? Že je jako první napadl chalupář pan Kucharík, 

netřeba dodávat; ale ten, jak se před chvílí dozvěděli, do ves-

nice takřka nejezdí.

„Kdybych věřila na duchy,“ a Monika se zatvářila pokud 

možno tajemně, „tak bych řekla, že se tam prochází přízrak 

rytíře Zářeckého ze Záříčí.“

„Nebo Hilaria z  Carbonne,“ připojil se se smíchem  

Arnošt.
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„A  svítí si baterkou! Proboha, jak jste na takovou pi-

tomost přišli?“ chytil se Kuba za hlavu a vzápětí se obrátil 

přímo k Monice: „Tvůj rozum si dneska nejspíš vzal dovo-

lenou, co? Vlastně, ten už má nejmíň dva roky prázdniny“ 

zašpičkoval.

Možná čekal, že se Monika urazí, ale nejspíš tuhle urážku 

přeslechla, nebo se rozhodla, že na ni nebude reagovat. Však 

ona se jindy najde příležitost, jak mu to splatit i s úroky.

„Přece mu ten hrad patřil, nebo ne? Musel za podivných 

okolností zmizet, nebo ne? Něco takovýho se přece vypráví 

o každém duchovi. A že jsem o nich přečetla hezkou řádku 

knížek!“

„Ono se ale vypráví taky o světlech na Wolfensteinu,“ 

řekla babička, a protože se mezitím tak zešeřilo, že pořádně 

neviděli ani jeden druhého jak tak seděli spolu okolo stolu, 

vstala a  za chvilku se vrátila se zapálenou svíčkou, kterou 

postavila hezky doprostřed. Její plamínek mihotavě ozařoval 

tváře dětí a za jejich hlavami se zastavila tma, která tiše na-

slouchala všemu, co k ní z kruhu světla proniklo.

„Do děravý podlahy!“ polohlasně si ulevil Arnošt.

Monika se po něm káravě podívala, ale byl to jen tako-

vý kratičký mžik, po kterém se obrátila přímo ke stařence: 

„Copak ty o tom, babičko, vlastně víš?“

„Jen tolik, co ostatní,“ odpověděla neurčitě, to aby 

vzbudila v dětech co nejvíc zvědavosti. Pomalounku uhla-

dila neexistující záhyb na ubruse a Monika v duchu zajása-

la. Věděla, že babička vždycky své vyprávění začíná právě 
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tímto pohybem. A že babička dovedla vyprávět! Kolikrát to 

ani v knížkách nebylo tak poutavě napsané.

„Před dávnými a  dávnými lety, to ještě stál Wolfen-

stein na kopci v  celé své nádheře, ne v  troskách jako je 

tomu dnes, žila tady v jedné chaloupce dívka Klárka. Byla 

skromná, pracovitá, spravedlivá a pozorná ke všem souse-

dům. Nikdy nikomu neublížila a  naopak, pomohla kaž-

dému, kdo nějakou pomoc potřeboval,“ začala babička 

takřka pohádkově. „Klárka byla sirotek. Tatínek jí zemřel, 

když byla ještě malá a protože neměla ani maminku, sta-

rala se o ni její teta, tatínkova starší sestra. Ta byla pravým 

opakem Klárky. Byla zlá, závistivá a hamižná. Kde mohla, 

tak dívku trápila a nedopřála jí chvilku klidu. Co prací si 

na ni dokázala každý den vymyslet, to si ani nedovedete 

představit.“

„Tak to by ses, babičko, divila. Dovedeme, a v živých, 

pastelových barvách!“ vyhrkla Monika, pro kterou už jen 

utírání nádobí po obědě představovalo strašlivou práci za-

bírající celé odpoledne. Kluci se zasmáli, ale jejich oči už 

prosily babičku, jen aby pokračovala.

„Tak dobře, vy byste si to dokázali představit a  já vám 

proto tedy jenom řeknu, že dívenka byla od samého rána 

doslova v jednom kole, plná strachu, aby stihla udělat všech-

no, co jí teta uložila. Což o to, v létě to nějak šlo, protože 

bylo světlo dlouho do večera, ale v zimě, kdy je den mno-

hem kratší, musela Klárka své povinnosti dělat často potmě. 

Teta totiž šetřila i na svíčkách.“
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