SEZNAMTE SE S KAMARÁDY
TLUSTÝ KONTROLOR
Tlustý kontrolor řídí celý železniční provoz
a stará se o to, aby vše klapalo, jak má.
Jeho skutečné jméno je Topham Hatt.

JAMES
Když si James
bafá po ostrově,
není možné ho
přehlédnout. Jeho
zářivě červený
lak a zlaté číslo 5
na boku jsou vidět
už z dálky.

PERCY
Percy je Tomášův
nejlepší kamarád.
Má na starosti
rozvážení pošty
a vždy ji doveze
včas.
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EMILY
Emily umí být občas
i trochu panovačná,
ale má srdce
na správném místě.

HENRY
Henry je opravdu
užitečná mašinka,
protože je dlouhý
a rychlý. Je šťastný,
když může někomu
pomoci.

EDWARD
Stejně jako Tomáš
má i Edward
krásný modrý lak.
Je mašinkou číslo 2
a jezdí na trati
mezi Brendamem
a Wellsworthem.
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GORDON
Rychlý a silný Gordon
má opravdu speciální
práci – tahá expres.
Svou rychlost a sílu
navíc využívá i k tomu,
aby pomáhal ostatním.

CHARLIE
Občas trochu drzý
Charlie je kdykoli
připraven vrhnout
se do nějakého
dobrodružství nebo
se postarat o něco
zábavného.

BERTIE
Túúút túúút!
Bertie už jede!
Je stejně užitečný jako
ostatní mašinky a ze
všeho nejraději jezdí
po krásných sodorských
silničkách.
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TOBY
Toby je hnědá parní
tramvaj číslo 7. Je rád,
když má spoustu práce,
a obvykle ho najdete
v lomu.

DIESEL
Diesel s oblibou popichuje
ostatní mašinky v depu
tvrzením, že dieselové
jsou lepší než parní
mašinky. Ale i on dokáže
být opravdu užitečný.

HAROLD
Kdo se to vznáší
vysoko v oblacích?
To je Harold!
Je členem sodorského
záchranářského týmu
a z výšky dohlíží
na to, aby se jeho
kamarádům něco
nestalo.

VICTOR
Victor vede sodorské dílny.
Sám mašinky opravuje,
hledá náhradní díly a pomáhá
jim, když se ocitnou v nouzi.
A nikdy neztrácí úsměv.

KEVIN
Kevin také pracuje v dílnách.
Vždy přidá ochotně svůj hák
k dílu a někdy se tak snaží
pomoct, že spíše nadělá
víc škody.

ROSIE
Ačkoli by to do ní kvůli
elegantnímu fialovému
laku nikdo neřekl, umí
být Rosie pěkný rošťák!
Myslí si, že Tomáš je
nejlepší ze všech a ráda
napodobuje vše,
co dělá on.
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HIRO
Hiro patří k nejstarším
mašinkám na Sodoru.
Kdysi byl znám
pod přezdívkou
„Pán železnice“,
ale pak se ztratil
a teprve Tomáš ho
objevil na opuštěném
úseku trati.

CRANKY
Jeřáb Cranky
pracuje celé dny
v brendamském
přístavu, kde nakládá
a vykládá lodě.
Tu a tam bývá trochu
nevrlý, ale jeho
zásluhou v přístavu
všechno funguje jako
na drátkách.
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RANNÍ PTÁČE
ednoho dne vypadal tlustý kontrolor
opravdu ustaraně.
„Tomáši, Percymu praskl píst,“ řekl malé modré
mašince. „Musíš zítra rozvézt poštu místo něj,
protože ho budou opravovat.“
„Ano, pane!“ usmál se Tomáš.
Když pak Tomáš toho dne odpoledne dokončil svou práci, zastavil se
za Percym. Našel ho v dílnách, jak čeká na opravu.
„Chceš, abych ti řekl, jak to máš udělat s poštou, Tomáši?“ zeptal se Percy.
„Rozvážet poštu přeci není nic těžkého,“ odpověděl Tomáš.
„Však já vím, co dělat!“ A s tím odbafal do depa v Tidmouthu, aby se
pořádně prospal. Bude přece muset vstávat velice brzy!

J
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Když se následujícího dne rozednilo, vypadalo to na jasný a slunečný den.
Zatímco ostatní mašinky ještě tvrdě spaly, Tomáš se spokojeně rozjel na svou
cestu po ostrově. Na každé zastávce zapískal na píšťalu, aby železničáři věděli,
že dorazil. Pííísk! Pííísk!
V lomu tak vytrhl ze sladkého spaní Mavis. V brendamském přístavu udělal
takový hluk, že probudil Crankyho. A v dílnách spící Kevin leknutím nadskočil.
Jenže Tomáše jeho práce tak bavila, že si ani nevšiml, že své kamarády
probudil. A s každou další zastávkou pískal čím dál hlasitěji!
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Netrvalo dlouho a všechna pošta byla
doručena. Tomáše napadlo, že se
vypraví za Percym, aby mu řekl, jak
dobře to všechno zvládl.
Když projížděl lomem, všiml si,
že právě nakládali do Mavisiných
vagonů břidlici, ale Mavis zajela
pod násypník nepozorně a břidlice
se rozsypala všude kolem.
„To je divné,“ pomyslel si Tomáš.
„Tohle se Mavis nestává.“ Jenže nevěděl, že
je Mavis nevyspalá a tak unavená, že prostě při práci poklimbávala,
a proto s vagonky zastavila špatně!

Pak Tomáš pokračoval kolem
přístavu. Cranky tam zrovna zvedal
náklad těžkých sudů, ale ty mu najednou
vyklouzly a s rámusem dopadly na zem.

„To je ale vážně
podivné,“ řekl si Tomáš.
„Crankymu se takové
věci nestávají.“ Jenže
neměl tušení, že Cranky
při práci usínal, protože
ho ráno vzbudil příliš
brzy.
Když vjel do dílen,
nikde Percyho neviděl.
Zato spatřil tlustého
kontrolora, který se tvářil
pořádně nasupeně.

17

