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H

lboko v Zlolese sa nachá-

kedy žila, a ona veru žila veľmi, preveľmi dl-

dzal takmer dvojkilomet-

ho. Kalvina posielala vzdušné bozky svojmu

rový kráter známy ako

odrazu v zrkadle cez plné našpúlené pery.

Čierny kráter, ktorý bol

Neďaleko sedelo päť čarodejníc z krá-

domovom tých najhor-

ľovninho sabatu čarodejníc. Štyri boli za-

ších ježibáb vo Fauntleroy. Vo vnútri kráte-

ujaté štúdiom kníh kúziel, odvarov alebo

ra stálo mnoho maličkých špinavých chatrčí

elixírov. Piata plietla ponožky. Obďaleč stá-

z hliny a konárov. Boli tam napájadlá s kal-

li dvaja sluhovia šťavožrúti. Vysoké huňaté

nou vodou pre zvieratá a záhradky, v kto-

stvorenia sa bezmocne prizerali zo svojho

rých rástli jedovaté byliny, a to všetko halili

miesta a škvŕkalo im v bruchu. Šťavožrúti

do svojich tieňov vysoké skalnaté steny hor-

si neužili slušné jedlo už pekných pár me-

natého kotla.

siacov.

Uprostred Čierneho krátera sa týčil ob-

„Vaša kráľovská Temnosť!“ oznámil hlas

rovský palác postavený z tisícov pradáv-

od dverí. „Prišli ranné noviny.“

nych kostí, všetky boli skrútené a splete-

Do komnaty vošla učnica a v rukách dr-

né dohromady temnou mágiou. A práve tu

žala zrolované noviny. Tie čerstvo voňali od

Kalvina, kráľovná stríg, odpočívala na ča-

tlače. Kalvina neochotne odtrhla oči od zr-

lúnenom ležadle a hľadela na svoj obraz

kadla a vytrhla mladému dievčaťu noviny

v ručnom zrkadielku.

z rúk. Prižmúrila oči a začala čítať:

Kalvina bola veľmi márnomyseľná. Bola presvedčená, že je najkrajšia bosorka, aká
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Fauntleroy Times
RANNÉ V YDANIE

KRÁČAŤ S HOTELOM WARREN
M O J A N ÁV Š T E VA V P R V O M C E S T U J Ú C O M H O T E L I N A S V E T E
Recenzia od Henryho J. Vanderbellyho, kritika hotelov a reštaurácií
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vinnosti. Našťastie mladý Warren revitali-

N E O B Y Č A J N Ý P O H L’ A D !
Od svojho úplne prvého výletu minulej jesene možno Hotel Warren stále vidieť škriabať sa po krajine Fauntleroy ako obrovský
hmyz. Avšak len málo ľudí vie, že toto prvotriedne zariadenie riadi dvanásťročná sirota
s menom Warren Trinásty!

zoval rodinný podnik s pomocou schopného
personálu, medzi ktorými je najpozoruhodnejší šéfkuchár Bunion, ktorý podáva tri lahodné jedlá denne. Zvláštnu chválu treba
priznať jeho presláveným „pudingovým koláčikom“ – predstavte si teplý jemný kakaový puding obalený v chrumkavej čokoládovej škrupinke koláčika. Absolútne lahodné!

WARREN
TRINÁST Y !

ŠÉFKUCHÁR
BUNION

Ria d ite l’

Šéf kuchy n e

Napriek svojmu mladistvému veku a dosť

Vo Warrenovej posádke je tiež bytosť,

čudnému a odstrašujúcemu výzoru je War-

akú som ešte nikdy nevidel. Poznajú ho pod

ren bystrý a usilovný chalan, ktorý pochádza

prezývkou „Skico“ a pripomína obrovského

z mnohých generácií hotelierov a obetoval

hlavonožca s mnohými očami a ôsmimi chá-

svoj život riadeniu tohto nanajvýš neobyčaj-

padlami. Vystrašilo ma, keď som ho po prvý

ného hotela.

raz videl [pracuje v kuchyni, asistuje šéfkuchárovi s jedlom], ale čoskoro som zistil, že

STRÝKO RUPERT
Kl a u n

„SKICO“
Zá h a d a

Predchádzajúci riaditeľ, Warrenov strýko
Rupert, zahanbujúco zanedbával svoje po13
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je to očarujúci spoločník nadaný inteligen-

na husliach. Bolo by ľahké pomýliť si Bea-

ciou dobre vycvičeného psa.

trice s členom putovného cirkusu, lebo po-

V knižnici kraľuje postarší pán Friggs,

kožku jej pokrývajú stovky vytetovaných

ďalší dlhodobý obyvateľ hotela. Ponúka pra-

ruží! Ale nech vás tieto ľúbezné kvetiny

videlné týždenné diskusie o knihách a za-

neoklamú. Povedali mi, že je to legendár-

darmo vyučovacie hodiny pre všetkých

na lovkyňa stríg známa ako „parfumérka“

mladých ľudí na palube. Je múdry, sčíta-

a každá kvetina predstavuje jednu z mno-

ný a bývalý dobrodruh. Podelil sa so mnou

hých zlých čarodejníc, ktoré zajala.

o fascinujúci príbeh o bojujúcich pirátoch
na ostrove Barrakas! Momentálne je tak trochu pustovník a len zriedkavo ho človek vi-

BEATRICE

dí mimo knižnice, kde slúži ako hlavný navigátor a kartograf hotela. Každý týždeň si

Šéf ka o ch r a n ky

perfektne plní povinnosti, vytýči nový itinerár a vyberie rôzne „cieľové destinácie“, ktoré hotel navštívi na svojom pochode kraji-

Čo sa týka samotného hotela, niektorí

nou.

hostia mali poznámky o temnej a dosť desivej atmosfére interiéru, plného kľukatých
chodbičiek a strašidelných priechodov. Priznám sa, že som sa v nich neraz stratil. Ak

PÁN FRIGGS

ste citliví na hluk, ozvena hlučných krokov
vás môže pri prvej návšteve rušiť.

Kni ho v ní k a uč ite l’

Podľa môjho názoru sú to však len drobné nedostatky. Hotel Warren ponúka po-

A potom je tu ten najzáhadnejší zamest-

zorné služobníctvo, nádherné výhľady, vy-

nanec. Volá sa Beatrice a slúži ako šéfka

beranú kuchyňu a rôznorodú spoločnosť. Je

ochranky, hoci ju často možno vidieť, ako

to vskutku to najzázračnejšie miesto na ze-

zabáva hostí vo vyhliadkovom salóne hrou

mi!
14
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ODM E NA VÁ S N E M I N I E

Noviny sa v chvejúcich sa Kalvininých ru-

ci hotel by bol ten najobávanejší palác v ce-

kách triasli.

lej krajine! Mohla by som ním rozšliapať celé dediny! A ovládnuť celý svet!“
„Vaša najskvelejšia kráľovská Temnosť,“
povedala učnica a robila si brkom poznámky na pergamene, „a akú odmenu ponúkate?“
Kráľovná sa usmiala a zahľadela sa do zrkadielka.

zasyčala. „Konečne som ťa našla!“ Na Kalvininej tvári sa mihol šialený výraz a vstala.
„Dávajte pozor, dievčatá! Ak nájdeme tento
hotel, môžeme zajať Beatrice a pomstiť všetky naše sestry, ktoré celé tie roky väznila!
Roztrieskame fľašky, do ktorých ich chytila,
a oslobodíme ich!“
Ostatné ježibaby sa chichotali od radosti,
až kým im nedoplo, že Beatrice je najobávanejšia parfumérka všetkých čias. Páčila sa im
myšlienka, že ju budú mať v pazúroch, pokiaľ to chytanie vykoná niekto iný.
„Vyves oznam o štedrej odmene po celom Zlolese!“ nariadila kráľovná. „Chcem
Beatrice, jej fľašky a úžasný cestujúci hotel!“

Sľub zaujal pozornosť každej čarodejnice

„Hotel tiež?“ spýtala sa mladá učnica

prítomnej v komnate. Vymenili si nenásytné

Kalviny.

pohľady, a keď sa hrnuli von z dverí, v horli-

„Samozrejme. Potrebujem nový palác!“

vej snahe byť prvé, ktoré si vyslúžia kráľov-

vyhlásila kráľovná. „Budova ako ten cestujú-

ninu odmenu, popadali jedna na druhú.
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