
3.  V ě z e n í 

 

„Co s nima, Tome?“  

„Vezmem je k nám,“ odpověděl chlapec a 

králíci se rázem ocitli v jakémsi košíku na 

vrstvě právě sebraných hříbků. Košík byl 

umístěn na chlapcově kole a králíci viděli přes 

jeho okraj, jak stromy okolo silnice ubíhají 

směrem dozadu. Oba byli v úplném úţasu. 

Něco takového ještě nikdy nezaţili. Sami se ani 

nepohnuli, přitom letěli obrovskou rychlostí a 

silnice pod nimi ubíhala a ubíhala.  

„Co teď, Velikáne? Musím se přiznat, já se  

bojím,“ šeptl Max Velikánovi do ucha. Ten nic 

neříkal a nenápadně se posunul k okraji košíku. 

Pak vystrčil hlavu přes okraj.  

„Snad nechceš vyskočit! Neblázni!“ chtěl ho 

Max varovat, ale Velikán uţ dostal svoje 

přední tlapky nahoru a odhodlával se ke skoku. 

Vtom ho popadla chlapcova ruka a odhodila ho 

zpátky do košíku k Maxovi.  

„Uţ mi chtěl jeden pláchnout!“ zvolal chlapec 

a zabočil na lesní cestu vedoucí k dřevěné 

chatě.  

„Táta se bude zlobit,“  podotkla  dívka,  kdyţ 
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sestoupili s kol a mířili ke dveřím chaty. 

„Víš co? Tak je dáme zatím do sklepa a pak se 

uvidí,“ rozhodl chlapec.  

Neţ se nebozí králíci nadáli, ocitli se ve velké 

prázdné krabici, která byla plná neznámých 

pachů.  Rázem je obklopilo ponuré ticho. Ale 

netrvalo dlouho a bylo přerušeno jakýmisi 

strašidelnými zvuky. Cosi hrozného 

provrtávalo stěnu krabice. Max s Velikánem se 

k sobě tiskli uprostřed dna a sotva dýchali. Pak 

to provrtanou dírou vylezlo zase ven, ale ta 

hrůza ještě neměla skončit! Stejné zvuky se 

ozvaly zase z druhé strany!  

„Pomoc!“ vypískl Velikán.  

„Raději buďme zticha,“ radil Max.  

Strašidlo naštěstí zase vylezlo. Byl to jen malý 

noţík v chlapcově ruce, který se stal nástrojem 

pro vyříznutí otvorů, aby byl dovnitř lepší 

přístup vzduchu. Ale to naši uboţáčci uvnitř 

nemohli tušit. Vzdalující se kroky, klapnutí 

dveří a konečně nastal klid.  

Králíci si oddechli a začali uvaţovat, jak se 

odtud dostanou. Max přemýšlel, kde to vlastně 

jsou. Pozoroval přitom Velikána. Ten, stoje na  

zadních a předními tlapkami se opíraje o stěnu, 
15 



prohlíţel vzniklé otvory. Pak do nich trochu 

zahryzal. „Maxi, nevěš hlavu, my se odtud 

prokoušeme,“ konstatoval a s vervou hryzal 

dál. Po chvíli seskočil a pravil spiklenecky: 

“Hryzal jsem hlavně do strany a teď uţ je ta 

díra dost široká, abychom mohli hryzat oba dva 

vedle sebe.“ 

„To je bezva,“ zaradoval se Max, „musíme si 

pospíšit, kdyby sem teď přišli, zasáhli by, a uţ 

bychom se z toho nemuseli dostat,“ dodal 

starostlivě. Oba králíci se postavili vedle sebe 

na zadní tlapky a drtili svými ostrými zuby 

papundekl, aţ se z nich kouřilo. Přitom měli 

nastraţené uši, aby nepřeslechli ţádný 

podezřelý zvuk. Kdyţ se otvor zvětšil, prostrčil 

Velikán hlavu. 
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