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Příloha 1: Tobiáš Lolness 

1. část  

Když paní Olmechová uviděla Tobiáše, vylezla na židli a začala tence pištět. 

 Zvláštní uvítání třináctiletého vyčerpaného přítele. 

 Tobiáš přišel kolem desáté dopoledne. Myslel, že všichni budou doma. Po dešti 

mlynáři nemůžou sbírat listy na mletí. Jsou mokré a vzniká z nich kaše, která nemá nic 

společného s moukou, co se z ní peče světlý chleba a pečivo.  

 V kuchyni ale byla jen paní Olmechová. Zrovna čistila houbou vozík na listy. Byl 

šedivý, něco jako krychle na kolečkách, nahoře s jedním otvorem a druhým dole, aby se 

kusy listů ve sklepě snadno vykládaly. 

 Přestala kvičet. 

 „Ale... Co... Co tu děláš?“ 

 Tobiáš si přejel rukou po tváři. 

 „Nerad vás obtěžuji, paní Olmechová. Potřebuji pomoc.“ 

 „Ale já... Můj muž tady není. Já nevím... Co potřebuješ, chlapče?“ [...] 

 „Potřebuju si do zítřka odpočinout,“ zamumlal Tobiáš.  

 „No... Moc se nám to nehodí... Vidíš, máme jen dvě postele.“ 

Kdyby Tobiáš nebyl tak vyčerpaný, byl by si vzpomněl, že Lexova [syna 

Olmechových] postel je volná a že matka má nejspíš  

 

jiný důvod, proč ho nechce přijmout. Řekl ale jen: 

 „Já nepotřebuju postel... Chci si jen lehnout u vás ve sklepě...“ 

 „Ale...“ 

 „Prosím vás o to... Prosím. Jsem...“ 

 Židle se mu roztřásla pod rukou. 

 „...unavený...“ 

 Paní Olmechová popovezla vozík na listy. V podlaze se objevil poklop. Beze slova 

ho otevřela. Tobiáš napůl vklouzl dovnitř. Než zmizel úplně, poprosil ji: 

 „Postavte vozík zpátky nad poklop. Nikomu neříkejte, že jsem tady. Moc vás 

prosím.“ 

 Podívala se na toho malého chlapce s vybledlýma očima a Tobiáš zašeptal: 



 „Děkuji.“ 

 Nad Tobiášem se zavřel poklop. Slyšel, jak se vozík vrátil na své místo. Ucítil 

příjemnou vůni mouky. Vzpomněl si zase na maminku a na její teplý chléb. Tlusté krajíce 

namazané máslem. 

 Za chvilinku už spal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. část  

Když se probudil, neměl ponětí, kolik je hodin. Měl pocit, že ve spánku slyšel kroky a hlasy 

nad sebou. Vybavoval si něco jako výbuch vzteku. Jako by se otec Olmech při návratu na 

svou ženu rozzlobil... Ale Tobiáš usoudil, že měl asi jen zlý sen, protože dům teď byl úplně 

klidný. [...]  

 Uslyšel kola vozíku. Poklop zaskřípěl a otevřel se. Tobiáš uviděl hlavu pana 

Olmecha. Okázale se usmíval a nasadil vlídný tón: 

 „Všechno v pořádku, mladej? Světluše mi vysvětlila, že si tu potřebuješ odpočinout. 

Zůstaň, jak dlouho budeš chtít, chlapče. Chceš se něčeho najíst?“ 

 „Děkuji, pane. Mám všeho dost.“ 

 „Dobrá,“ řekl otec Olmech. „Tak je to v pořádku.“ 

 Zavřel poklop, ale pak ho znovu otevřel a dodal: 

 „Za hodinku půjdeme se Světluší sbírat listy, než se setmí. Až se vrátíme, dáme ti 

něco teplého na zub.“ 

 Znovu zavřel poklop. Vozík se vrátil na místo. Tobiáš zůstal bez hnutí ve tmě sklepa. 

 

 Neuběhla ani hodina a Olmechovi si navlékli pracovní vesty a za opasek zasunuli 

srp. Poodvezli vozík a třikrát potichu zaklepali na poklop. Ozval se Tobiášův vzdálený hlas. 

 „Brzy se vrátíme,“ řekl Olmech.  

  

A odešli.  

 Paní Olmechová kráčela vpředu, její muž tlačil vozík zezadu. Pár kroků od mlýna se 

tyčil pahorek z kůry, který označoval konec zahrádky.  

 Tam na ně čekalo patnáct mužů.  

 Olmechovi cítili, že jim podklesávají kolena. Paní Olmechová se obrátila ke svému 

muži. Ten přistoupil ke skupině. Všichni měli pláště a klobouky. 

 „Tak co?“ zeptal se jeden z mužů. 

 Otec Olmech odpověděl: 

 „Já... Všechno je, jak jsem vám řekl.“ 

 „Kluk je ve sklepě,“ dodala jeho žena. 

 Muž si zamnul ruce. Ani se na Olmechovy nepodíval. Paní Olmechová popošla o 

krok a předhodila: 

 „A co peníze? Kdy je nám dáte?“ 



 Odpověděl jim hurónský smích celé skupiny, jako kdyby to byl dobrý vtip. Muži 

obklopili dům. 

 Rodiče Olmechovi pokračovali v cestě. Tlačili vozík, tváře měli strhané, pot z nich 

jen lil... 

 „Co jsme to udělali, Světluško? Co jsme to udělali?“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. část 

Komando Jo Mitche bylo složeno z nejlepších mužů. 

 To znamená z těch nejhorších. Výkvět největších grázlů.  

 Patnáct až příliš dobře vycvičených mužů zlézalo zdi mlýna ze všech stran. Byli 

lehouncí jako baletky v sukničkách, ale lépe vyzbrojení. Každé okno, každé dveře, každý 

východ měli v merku. Jeden muž dokonce visel na zastavené lopatce mlýna. 

 Jo Mitch bude spokojený. Mají kluka v hrsti.  

 Plamenomet rozrazil dveře v jediné vteřině. Dovnitř okamžitě vtrhli čtyři chlapíci. 

Na ramenou měli samostříly. V mžiku byli u poklopu. Přispěchal pátý muž a otevřel ho. 

Ostatní hlídali všude kolem. 

 Stačila rána kyjem a poklop se probořil. Čtyři samostříly namířily do černé díry 

sklepa. Nevycházel odtud žádný zvuk. Tobiáš asi usnul. Komando ho jenom shrábne.  

 Velitel skončil jako první. Zvedl pochodeň a objevil obrovskou hromadu mouky, 

která zabírala skoro celou místnost. Nic jiného tam nebylo. 

 Muž se zasmál. Všechno předvídal. Poručil několika mužům, ať sestoupí za ním. 

Začali píchat vidlemi do mouky a číhali, až se ozve nějaký bolestný výkřik, který uprchlíka 

prozradí.  

 Za hodinu se muži podobali patnácti sněhulákům. Kašlali. Měli zamoučené pusy a 

moukou zanesené plíce. Zalepila jim oči, jazyk, uši. Dostala se do všech otvorů.  

  

Velitel už nevypadal tak pyšně. Hlavu celou od mouky, stál s pochodní v koutě a 

kýchal. Najednou zvedl oči a objevil několik řádek napsaných uhlím na zeď. Byly to čtyři 

verše dětské říkanky, známé na celém stromě. 

 

Hňup leze z díry, 

zamoučil si kníry. 

Klobouk, flinta, samá mouka, 

bílá myš si v koutě brouká. 

 

 Chvíli přemýšlel nad těmi slovy, která Tobiáš nešikovně načmáral v úplně temném 

sklepě.  

 Jeho kumpáni ho dostihli ještě víc zamoučeného a uprášeného od bílé mouky, než 

byl hňup v říkadle. Také oni luštili ten nápis a valili oči na svého velitele. Šklebil se jako 

nějaký ubohý klaun a zlostně dupal. 



4. část  

Olmechovi po několika minutách chůze zastavili vozík v zatáčce uschlé větve. Sedli si na 

suk ve dřevě. Včerejší déšť zanechal na zemi louže. 

 „Udělali jsme něco špatného, Světluško.“ 

 „Prodali jsme dvanáctileté dítě, které se u nás chtělo schovat.“ 

 Paní Olmechová se rozvzlykala. 

 „Co řekneme Lexovi? Nikdy by nám nedovolil to udělat...“ 

 „Dvanáctileté?“ zeptal se hlas přicházející odnikud. 

 Tobiáš se právě v tu chvíli rozhodl vylézt z vozíku. Oba ohromení Olmechovi se 

okamžitě svezli k zemi. Z horního poklopu vozíku se vynořila Tobiášova lehce poprášená 

hlava. Opakoval: 

 „Dvanáctileté?“ 

 Ten výjev vypadal jako scénka z maňáskového divadla, ale Tobiášovi vůbec nebylo 

do smíchu. Probodl mlynáře a mlynářku pohledem, který by rozdrtil i to nejtvrdší dřevo.  

 Hněv v něm narůstal už dobrou hodinu. Od té chvíle, co otec Olmech řekl, že půjdou 

sbírat listy. Sbírat listy! Když venku prší! Copak měli Tobiáše za pitomce? Hned pochopil, 

co se chystá, a vklouzl spodním otvorem do vozíku. 

 Tobiáš dál drtil chudáky mlynáře svým pohledem. 

 „Tak za prvé mi není dvanáct. Je mi třináct. I staré shnilé větve  

 

musí umět počítat. A pak...“ 

 Tobiáše napadlo, že to, co Olmechovy čeká, pro ně bude už tak dost velký trest. 

Nepotřeboval k němu cokoli přidávat. Jejich jedinou odměnou bude vztek Jo Mitche. Tobiáš 

vyskočil z vozíku. 

 „Sbohem.“ 

 Po tom, co se stalo ve mlýně, by se všechna Tobiášova důvěra v lidi, veškerá naděje, 

kterou dosud choval, mohla zhroutit. Ale Tobiáš měl před sebou stále světlo Elíši. Rozhodl 

se, že se nebude už nikde zastavovat. Půjde rovnou ke své jediné přítelkyni.  

 Původně si myslel, že zajde do Oněsy do domu svých rodičů, aby se ještě jednou 

podíval na místa, která neměl nikdy opustit. Teď věděl, že už se tam stavit nemůže. 

  

  

 



Příloha 2: Vango 

Hlavním hrdinou románu je mladý chlapec Vango, který je neustále pronásledován, a přitom 

neví proč. Cestuje po Evropě, ale ať už se na chvíli usídlí kdekoli, vždy ho nakonec najdou 

a snaží se jej dopadnout. Je zamilovaný do skotské dívky Ethel, která pro něj, kromě přátel, 

kteří ale jsou rozmístěni různě po světě, představuje jedinou naději.  

 

Třikrát Vango myslel, že jim unikl. 

 Nejdřív je uviděl, když vešli do hostince, ve kterém zrovna začal pracovat.  

 Měl za sebou cestu přes celou Evropu, z jihu až na sever, po odlehlých cestách, ožíval 

jen v noci. Už dlouho neměl žádné peníze, živil se na dvorech činžáků. Tam, na předměstí 

Londýna, ho přistihl majitel hostince Blue Fisherman, když hrabal ve zbytcích zeleniny, a 

nabídl mu, že už něho může umývat nádobí. 

 „Svedeš to?“ [...] 

 Vango přikývl. Za pár drobných denně si nakonec koupí lístek na vlak, který ho 

převeze na sever.  

 A hned třetího dne přišli do restaurace. Určitě Vanga sledovali na ulici a zjistili, kde 

pracuje. Za stoly sedělo pět šest hostů. Příchozí šli rovnou do kuchyně. [...] 

 „Teď půjdou po mně,“ pomyslel si Vango. 

 Vzadu v kuchyni, dlouhé místnosti, odkud nevedl jiný východ, byl v pasti. Byli čtyři. 

Házel po každém z nich špinavé talíře a litinové pekáče s jídlem, které měl kolem sebe. 

Kuchař zalezl pod jarmárku na jídlo. 

 Protože už neměl čím zbrzdit jejich vpád, vylil Vango na zem hrnec vařící mastné 

vody z nádobí.  

 Převrhl stůl a podařilo se mu zavřít se ve spižírně. Zatímco slyšel, jak kloužou po 

dlaždicích v kuchyni, vylezl na skříňku, loktem rozbil vikýř a dostal se na dvůr, na čerstvý 

vzduch. 

 Několika pohyby vyšplhal po zdi k oknu o patro výš. Okenice byly zavřené. Vylezl 

ještě o patro výš, pak ještě o jedno. Vypadalo to, že všechna okna jsou zavřená. Dům byl 

zanedbaný. [...] 

 O čtyři hodiny později, když už dlouho neslyšel žádný zvuk, se konečně odvážil 

pomalu sestoupit na dvůr. [...] 

 Vango chvíli před svítáním vklouzl na ulici. Zdálo se, že všude je klid. Déšť byl 

ledově studený. Nikde žádné světlo. Slyšel jenom, jak mu v kapse cinká pár mincí a zničené 

boty čvachtají v blátě.  



 Ale ve chvíli, kdy chtěl zahnout za roh dalšího domu, se rozjelo nějaké auto a začalo 

ho sledovat. 

 Nikdy to nepřestane. [...]  

 Všechno to přehlušil jakýsi rachot. Vango si myslel, že je to nějaká přestřelka. Když 

otočil hlavu, pochopil, odkud hluk vychází. Za ohradou po pravé straně vedla železnice. 

 Přijížděl vlak. 

 Vango okamžitě zpomalil, až za ním zaskřípaly pneumatiky auta. Napjal všechny 

síly, jako lev se vrhl na vysokou prkennou ohradu a zázrakem se přes ni dostal.  

 „Nestřílet,“ křičel jeden z pronásledovatelů. „Nestřílet!“ 

 Vango už naskočil do vlaku.  

 Byl to první ranní vlak. Jel do centra Londýna. Na dřevěných lavicích pospávalo pár 

lidé. Ani si toho chlapce, který nastoupil, třebaže vlak nikde nestavil, nevšimli. 

 Jenom jedna stará dáma se na něho usmála, jako by věděla. Vango nereagoval. 

Všechno mu nahánělo strach.  

 Popošel ke dveřím. 

 Nedůvěřoval ničemu a nikomu. 

 Měl by se na pozoru i před novorozencem. 

 Vango si zalezl do kouta vedle okna. Ruka ho bolela. 

 Už nepršelo, padal sníh. Šedý, pomíjivý sníh. 

 Jaký hluboký otisk za sebou zanechával na dlažbě nebo na písku, všude, kudy prošel, 

a jak to, že ho vždycky našli? 

 Jak to, že objevili jeho stopy, když už ho k zemi nepoutala žádná tíha? 

 Všechno zmizelo. Rodiče, otec Jean, Mademoiselle, Zefiro... Úplně všechno. Vango 

se nad tím vším vznášel.  

 Možná Ethel. Ethel ho ještě držela hedvábným poutem.  

 Pozorně sledoval, jak padá sníh.  

 Víčka se mu začala klížit. [...] 

 Když člověk pozoruje vločky, které padají na jednom místě, přepadá ho nuda, ale 

když sledujeme jednu jedinou vločku už shora, celý její akrobatický pád, je to dobrodružství, 

je to opojné.  

 

 Vango se probudil na prvním nádraží. Spal jenom pár minut. Ve chvíli, kdy otevřel 

oči, se vlak rozjel a Vango uviděl, jak nějací muži běží po peronu a nastupují.  



 „Ne...“ 

 Vstal. Auto s jeho pronásledovateli bylo rychlejší než on. 

 Stará dáma ještě seděla ve vlaku.  

 Spustil okénko a vystrčil hlavu ven. Sníh byl mokrý, skoro vlažný. Levou rukou 

zašátral nahoře na střeše po něčem, čeho by se mohl zachytit, a vysoukal se ven.  

 Dáma viděla, jak mizí, jak ho to ve chvíli, kdy muži vcházeli, vcuclo ven. Neřekla 

ani slovo. Byli udýchaní, ohýbali se a prohlíželi prostor pod sedadly. 

 Jeden z nich se vrhl k otevřenému oknu a podíval se ven. 

 „To okno se zaseklo, pane. Kdyby se vám podařilo ho zavřít,“ řekla dáma, „všichni 

by to přivítali.“ 

 Muž ho prstem postrčil nahoru, šlo to jako po másle. 

 „Děkuji mockrát,“ řekla. 

 Kývla hlavou a na okamžik zavřela oči.  

 „Proč jste říkala, že se to okno zaseklo?“ 

 Znovu otevřela oči. Muž se výhružně naklonil k její tváři. 

 „Tak co? Doufám, že před námi nic neskrýváte...“ 

 Ostatní cestující předstírali, že spí.  

 

 O minutu později Vango, ležící na břichu na střeše vlaku ujíždějícího k mostu u 

nádraží Cannon Street, uviděl, že se ve větru objevil muž. Vylezl stejným oknem jako on. 

 „Pojď sem!“  

 „Kdo jste?“ 

 „Pojď sem, mladej. A žádný vylomeniny.“ 

 Muž mu hrozil pistolí. [...] 

 Muži se k němu přibližovali. Už tu byli.  

 Dokonce spolu mohli mluvit.  

 „Neublížíme ti,“ řekl Francouz.  

 Vlaky projížděly, lhostejné k tomu dramatu. V oknech bylo vidět osvětlené tváře. 

 Mí bratři zklamali jako bystřina, 

 jako tok pomíjivých bystřin. 

 Vango, opřený zády o zábradlí mostu, se nechal pomalu obstoupit.  



 Vytáhl bolavou ruku z kapsy a opatrně ji vsunul do druhé kapsy. 

 Byl velice soustředěný. 

 „Ani hnout,“ opakoval Francouz. 

 Nepřítel už byl jen dva kroky od něho.  

 V tu chvíli Vango vztyčil spojené ruce k nebi, prohnul se dozadu a skočil, přeletěl 

přes zábradlí a ponořil se do vody.  

  



Úryvek: Dva životy pana Perla 

Princ Ian na svém hradě uvězní vílu Oliu v domnění, že se jedná o jeho sestru, při jejímž 

porodu zemřela jejich matka a otec se poté zbláznil. Chce, aby ji jeden z jeho lučištníků 

zabil, avšak nechá se přemluvit k tomu, aby s tímto činem ještě počkal: stále existuje 

možnost, že dívka jeho sestrou není. Ian přivolá svého sluhu, mága Taaga, aby to zjistil, ale 

nakáže mu, aby mu nenosil špatné zprávy; pokud dívka není jeho sestra, musí se do něj 

zamilovat. Olia však miluje králova bratra Iliana, o němž Ian zatím nemá tušení. Olia se od 

Taaga dozvídá, že polibkem od prince může přijít o své nadpřirozené schopnosti... 

 

O něco níž, v šatně zbrojnice pod věží zimního hradu, si jeden docela mladý muž právě 

oblékl koženou suknici lukostřelců, aby splynul s davem. Podařilo se mu vejít dovnitř, aniž 

by ho někdo zpozoroval. Bylo to sice poprvé, co vstoupil na hrad, byl však jeho princem, 

následníkem trůnu.  

 Ilian věděl, že Olia je v zajetí někde na této baště. Přijel ji osvobodit.  

 Suchá Taagova ruka se zastavila u tváře víly. 

 „Pospěš si. Bojím se, že už jdou pro mě.“ 

 Možná to vypadalo, že Olia se ještě rozmýšlí, jak se rozhodne, ale v duchu už vůbec 

neváhala. Copak lze odmítnout polibek prince? Konečky prstů se dotkla ruky, kterou jí 

podával. Úmluva byla stvrzena.  

 Dveře se hned otevřely. Dva strážní vešli do skleněné komnaty a uchopili Taaga. 

Táhli ho za sebou, prošli dveřmi do předsíně. Král se k nim přidal.  

 Nikdo si nevšiml, že také Olia se neslyšně přitiskla ke dveřím. Rychle oddechovala. 

Její moc začínala na dosah ruky, jen pár centimetrů za dveřmi skleněné komnaty.  

 Dveře komnaty se začaly pohybovat.  

 Nehybní strážci hlídali vstup do komnaty. Když zahlédli vílu, zůstali v klidu. Tři 

ozbrojení muži a Taage přece za sebou východ z komnaty zavřeli. Čeho by se měli bát? 

Nikdy tudy nemůže projít. 

 Přesto každý kousek jejího těla, který se ocitl za prahem skleněné komnaty, přímo 

před jejich očima nabýval svou čarovnou moc a rozplýval se ve vzduchu.  

 Olia se vytrácela. 

 Vyděšení muži se dívali po sobě, hledali zajatkyni mezi sebou. Ian z toho dočista 

přišel o rozum. Vytasil meč a sekal do prázdna. 

 Nikdo. 

 „Je tady!“ zařval Taage, když se vzpamatoval. „Nehýbejte se! Je určitě tady.“ 

 Věděl, že není v její moci zmizet.  



 Lučištníci ztuhli, nevydali ze sebe ani hlásku. 

 Taage se hluboce soustředil a jeho pohled okamžitě padl na králův meč. Na 

pozlacenou čepel usedla moucha. 

 „Tamhle!“ vykřikl Taage.  

 Než stačil udělat první krok, z pozlaceného Ianova meče začal slézat had a král začal 

nad sebou zbraní mávat. Vymrštil hada přes celý sál, ale po chvíli se ozval krátký zvuk jako 

při otevírání deštníku. To se rozmáchla dvě křídla. K východu se rozletěl netopýr.  

 Taage pochopil, co ještě musí udělat. Jeho staré tělo se s praskotem stáhlo do podřepu 

a potom se vymrštilo vzhůru. Z jeho obleku vyskočil prašivý pes a začal pronásledovat Oliu.  

 Když netopýr proletěl mezi lučištníky, kteří stáli na stráži nahoře na schodišti, svinul 

se do klubíčka a prudce dopadl na zem. Vstal už jako lasička na vrcholu sil. Ta se propletla 

mezi nohama vojáků a seběhla po schodech. Pes jí byl v patách, ale začal se zadýchávat. 

Žlutá srst se mu celá zpěnila. Vrhal se na všechny, kdo chtěli zakročit, protože si mysleli, že 

je to vzteklý pes. Lasička s hnědými a bílými skvrnami vklouzla do labyrintu hradu.  

 Když pes doběhl do spodních sálů, ztratil stopu a ze vzteku začal kňučet. Lasička 

zmizela. Pes se ještě chvíli potácel v příšeří a zhroutil se. 

 O něco později lučištníci vytáhli starého ducha mělčin z kuchyňských odpadků. 

Odvedli ho ke králi. 

 Olia se zastavila pod lavicí prázdného sálu. Byla velmi ostražitá, očuchávala zem, 

ani se nepohnula. 

 Nemyslela už na své pronásledovatele, na prašivého psa, který ji chtěl oklamat, na 

skleněnou komnatu.  

 Myslela už jenom na něho. 

 Právě totiž ucítila jeho přítomnost. 

 Byl někde blízko, uvnitř tohoto opevněného hradu. Věděla to. Přišel pro ni. 

 Na hradbách, mezi muži, kteří za té bouřkové noci drželi stráž, zaslechl Ilian o 

jakémsi útěku. 

 „Nějaká holka?“ 

 „Prý čarodějnice.“ 

 Vojáci s ním mluvili jako se svým. Poslali ho na obhlídku cest podél věží, odkud 

byla odvolána stráž a kde se nikdo nechtěl dostat do spárů uprchlice. 

 Ilian se tam odvážil a celou cestu podél střílen z černého kamene bojoval s větrem. 

Musel ji najít dřív než ostatní. 

 Ale objevila ona jeho. Zdolávala právě bez váhání tenkou římsu ošlehávanou větrem. 

Spatřila dole na srázu pod věží stín. Její slabý lasičí křik by přehlušilo moře, a tak skočila do 



prázdna dřív, než jí zmizí z očí. 

 „Olio!“  

 Vstala. Právě ze sebe navždy vyhnala zvířecí duši a promrzlá až do morku kostí stála 

před Ilianem. 

 Vzal ji do náručí. 

  

Našli je v objetí na hradebním ochozu.  

 

 Vytrhli mu ji z náručí.  

 „Kdo tam s ní byl?“ zeptal se král připravený vraždit. „Kdo je to?“ 

 Taage si svou odpovědí zachránil život. Byla to jeho poslední šance, jak se vykoupit. 

Četl v Ilianově tváři jako v otevřené knize. 

 „Váš bratr, výsosti.“ 

 Svítalo. Mladý král byl na hradbách. Vítr se oteplil a rozněcoval v něm nenávist. 

 Oliu zavřeli do obyčejné cely, protože té noci ztratila všechnu svou moc. [...] 

 Prince Iliana svěřili Taagovi, aby ho tajně popravil u majákové lodi. Ale zlý duch se 

bál prokletí, které stíhá vrahy králů. Iliana nezabil.  

 Vyhostil ho do vyhnanství bez možnosti návratu.  

 Olia ho už nestačila zachránit.  

 Zmizela. [...] 

 Jenom Taage a stráže majákové lodi věděli, co se během posledních Oliiných 

okamžiků v království přihodilo.  

 Taage přijel na koni na pláž. Našel tam Oliu se stráží. Aby to nakonec všechno 

nepřišili jemu, vypověděl ji ze země taky. Prosila ho o to. Potkal ji tudíž stejný úděl jako 

Iliana. Upnula se k tomu jako ke své poslední naději.  

 Musela však za to Taagovi draze zaplatit. Splnit jedinou podmínku k tomu, aby směla 

žít ve stejném světě jako on. Ilian ji nesmí nikdy vidět. Jestli ji Ilian ve vyhnanství zahlédne, 

pak Olia zmizí navždy. 

 Patnáctiletá dívka se tedy ještě téhož zářijového večera v běsnění téže bouře ocitla 

na zemi. Nad střechami Paříže se neslo od kostela ke kostelu půlnoční zvonění. 

 Ilian ji o několik hodin předešel. [...] 

 Byl by radostí bez sebe, kdyby tušil, že Olia v bílé košili kráčí při zdi po dlážděném 

chodníku pod jeho oknem a zvedá k němu oči.  



Příloha 4: Ukázky práce žáků (tabulky předvídání) 

 

 



 

  



Příloha 5: Ukázky práce žáků (obhajoby) 

 



 



 


