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Karolko sa od ľaku posadil v posteli. V jeho
izbičke sa ozývalo podivné rachotanie a drnčanie.
„Čo to je?“ zamrmlal a rozsvietil lampičku. Zdalo sa mu, ako by všetky slony, hrochy,
levy a tigre na tapetách uprene hľadeli priamo na neho.
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Vrrrr-zzzz! Zvláštny zvuk prichádzal odniekiaľ zvonka.
Vari by niektorý z hostí hotela U zvieratiek
dokázal urobiť taký rámus? Hotel bol teraz,
prvýkrát od svojho otvorenia, hosťami takmer
obsadený. Karolko a jeho dvojča Magda vnukli svojim rodičom nápad premeniť starý hotel
prapratety Šafránky na hotel pre zvieratká
a teraz sa už starali o veľa mačiek, psov a ďalších malých chlpáčov. Ale ako bolo Karolkovi
známe, žiadny z nich nerobil taký rámus. Znelo to ako obrovská mechanická včela!
Karolko vyskočil z postele a obliekol si župan s potlačou zvieracích labiek. Opatrne otvoril dvere. Chodbou sa k nemu blížili dve žeravé
svetlá, zrejme oči.
Karolkovi prebehol mráz po chrbte... ale
bola to len jeho sestra Magda, ktorá si na neho
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svietila baterkou v tvare prasiatka. Dva svetelné kužele mu žiarili z rypáčika!
„Čo je to za rámus?“ spýtala sa Magda šeptom.
„Ja neviem,“ odpovedal Karolko. „Mali by
sme radšej skontrolovať hostí.“
Vydali sa po špičkách dole na druhé poschodie, kde spali psy a mačky.
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„Tu to nie je toľko počuť,“ poznamenala
Magda ticho, keď nakukla do egyptskej izby,
ktorá predstavovala zvláštny apartmán pre
mačacích hostí. Sochy faraónov a škrabadlá
v tvare paliem vrhali pod lúčom svetla strašidelné tiene. Marmeláda si olizovala labky
a umývala si nimi uši, Oreo práve lovil plyšovú myšku. Ginger, Mabel, Kolok a Ollie boli
stočení do klbka a spali.

„Mačky sú aj tak najúžasnejšie zvieratá,“
povzdychol si Karolko.
„Veď sa už čoskoro dočkáš,“ zašepkala Magda.
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