Maruška vykulila oči. Nejdřív uviděla modrou narozeninovou korunu se
zlatými hroty a velkou pětku uprostřed. Vtom si to uvědomila: vždyť má
dneska narozeniny! Je jí pět let!
Rychle vyskočila z postele a nasadila si korunu na hlavu. Byla na ni
totiž náležitě hrdá, protože si ji sama vyrobila.
V tu chvíli ji do nosu udeřila úžasná vůně. Voní to jako její zamilovaný
jablečný koláč! A už se řítila dolů ze schodů. A opravdu! Když seběhla
dolů, vytahovala maminka právě koláč z trouby.
„Jééé, to je bezva! Ten mám moc ráda,“ zvolala Maruška a samou radostí zatleskala. „Všechno nejlepší k narozeninám!“ usmívala se maminka a držela voňavý koláč Marušce pod nosem. Dříve, než si ale stačila ukousnout,
maminka ho rychle odtáhla. „Je až na odpoledne, až
dorazí tví narozeninoví hosté!“
Během chvilky pak maminka vykouzlila několik
krásně zabalených dárků k narozeninám. Tatínek
odložil své oblíbené noviny a vytáhl zpoza závěsu na
okně další dárek, velký a dlouhý.
„Všechno nejlepší k narozeninám,“ popřál Marušce i tatínek.
12

Dětská
k n ih a
ě
ř íro d

op

Proč žížaly nemají nohy?

Maruška doslova září. Tolik dárků! Copak je asi uvnitř? Nejvíc zvědavá byla na ten největší a nejdelší. Jediným škubnutím roztrhla pestrobarevný balicí papír. Objevila se síťka na motýly.
„Jééé, ta je krásná!“ vykřikla nadšeně Maruška. „Teď můžu chytat
motýly.“
Pak vybalila i ostatní dárky. V prvním našla lupu a pinzetu. Ve druhém
bylo několik speciálních krabiček na hmyz. A ve třetím kniha. Na jejím
obalu byly obrázky brouků, housenek a motýlů.
„Je to badatelská sada,“ oznámil tatínek slavnostně.
„Badatelská sada?“ zeptala se Maruška.
„Ano,“ potvrdila maminka. „Díky ní budeš moct chytat hmyz a pořádně zblízka ho prozkoumat. A kdybys nevěděla, o který druh se jedná,
můžeš najít radu v téhle knížce.“
„Hurá!“ vykřikla Maruška. Na nic už nečekala a rovnou vyrazila se sítí
na motýly na zahradu. Maminka s tatínkem šli za ní s dózami, pinzetou,
lupou a knížkou.
Maruška se rozhlédla. Nikde kolem nezahlédla žádného poletujícího
motýla. Jediné zvíře, které široko daleko viděla, byl Boris, tlustý černoše-

