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Postavila pﬁed Bena na kuchyÀsk˘ stÛl talíﬁ ka‰e. Bimbo dostal
do své misky taky trochu. Tatínek se rozlouãil a ode‰el do kanceláﬁe. A maminka chtûla jít do mûsta.
„Zabûhnu jenom do cestovní kanceláﬁe a zjistím, jestli pro nás
nemají nûco pûkného, kdyÏ teì bude mít tatínek dovolenou,“ ﬁekla a dala Benovi pusu. „Hned budu zpátky.“

Ben osamûl. S Bimbem, s ka‰í a se sv˘mi my‰lenkami. A s novinami. Mûl je vedle sebe a obãas do nich nakoukl. Pod ãlánkem
o Karkulínovi byl krásn˘ obrázek velkého bílého parníku, kter˘
pﬁijel do Stockholmu na náv‰tûvu a kotvil v pﬁístavu. Ben hledûl
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na parník. Paneãku, to byla krása! Rád by takovou loì vidûl ve
skuteãnosti a jel na ní po moﬁi.
SnaÏil se hledût jenom na loì, ale jeho oãi se poﬁád vracely
k tomu o‰klivému nadpisu:

LÉTAJÍCÍ SOUDEK – NEBO CO?
Ben byl opravdu cel˘ nesvÛj. Musí co nejdﬁív mluvit s Karkulínem. Nesmí ho ale moc vystra‰it, vÏdyÈ kdo ví, jestli by Karkulín
nedostal strach, neuletûl a nikdy se uÏ neukázal!
Ben vzdychl. Potom s nechutí strãil do pusy plnou lÏíci. Ka‰i
v‰ak nespolkl. Nechal ji leÏet na jazyku jako na zkou‰ku. Ben totiÏ patﬁil k tûm huben˘m chlapcÛm, co nemají chuÈ k jídlu a jak˘ch je mnoho. VÏdycky se v jídle ‰Èoural a trvalo mu celou vûãnost, neÏ dojedl.
Ka‰e není moc dobrá, myslel si Ben. Byla by moÏná trochu lep‰í, kdyby se víc pocukrovala. Sáhl po cukﬁence, ale vtom usly‰el
za kuchyÀsk˘m oknem bzuãení motorku a uÏ byl Karkulín v místnosti.
„Nazdárek, Bene!“ zvolal. „Hádej, kdo je nejlep‰í kamarád na
svûtû, a hádej, proã jde zrovna teì?“
Ben rychle polkl sousto, které mûl v ústech.
„Nejlep‰í kamarád na svûtû jsi ty, Karkulíne! Ale proã jde‰ zrovna teì, to nevím!“
„Hádej tﬁikrát,“ ﬁekl Karkulín. „ProtoÏe se mi po tobû st˘skalo, ty
hlupáãku, protoÏe jsem chtûl obletût Královskou zahradu a jenom
jsem zabloudil, nebo protoÏe jsem ucítil vÛni ka‰e? Tak hádej.“
Benovi se radostí rozzáﬁil obliãej.
„ProtoÏe se ti po mnû st˘skalo,“ ﬁekl ost˘chavû.
„Omyl,“ ﬁekl Karkulín. „A do Královské zahrady jsem taky nechtûl, to hádat nemusí‰!“
Do Královské zahrady, pomyslel si Ben, hrÛza! Tam Karkulín
rozhodnû nesmí letût! A vÛbec nikam, kde se to hemÏí lidmi, kteﬁí
by ho mohli uvidût! Musí mu to honem vysvûtlit.
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„Posly‰, Karkulíne,“ zaãal Ben, ale pak se zarazil, neboÈ si najednou v‰iml, Ïe se Karkulín tváﬁí, jako by se zlobil. Hledûl rozmrzele na Bena a na‰pulil pusu.
„âlovûk sem pﬁiletí vyhladovûl˘,“ ﬁekl, „ale najde se nûkdo, kdo
mu nabídne Ïidli, postaví pﬁed nûho talíﬁ, uváÏe mu bryndáãek,
naloÏí horu ka‰e a ﬁekne, Ïe si musí vzít jednu lÏiãku za maminku,
jednu za tatínka a jednu za tetu Augustu…?“
„Kdo to je, teta Augusta?“ zeptal se Ben zvûdavû.
„Nemám potuchy,“ odpovûdûl Karkulín.
„Tak to si za ni pﬁece nemusí‰ brát lÏiãku,“ ﬁekl Ben a rozesmál se.
Karkulín v‰ak zÛstal váÏn˘.
„No to je mi pûkné! Ty si teda myslí‰, Ïe ãlovûk má umﬁít hlady jenom proto, Ïe zrovna nezná v‰echny tety, které sedí nûkde
v tramtárii nebo kde?“
Ben bûÏel rychle pro talíﬁ a vyzval Karkulína, aby si vzal ka‰i
z mísy. A Karkulín, aãkoliv se poﬁád trochu zlobil, si nabral. Nabral si jednou, podruhé a je‰tû nûkolikrát, a nakonec si pomohl
ukazováãkem, aby v míse nic nezbylo.
„Tvoje maminka je roztomilá,“ ﬁekl Karkulín. „Jenom ‰koda, Ïe
je tak stra‰nû lakomá. UÏ jsem v Ïivotû vidûl ka‰i mockrát, ale tak
málo nikdy.“
Vysypal si na talíﬁ v‰echen cukr z cukﬁenky a pustil se do jídla.
V následujících minutách bylo sly‰et v kuchyni jenom mlaskání,
jako kdyÏ nûkdo ‰ílenou rychlostí nûco polyká.
„BohuÏel toho nebylo tolik, abych si mohl vzít lÏiãku za tetu
Augustu,“ prohlásil Karkulín a utﬁel si pusu. „Ale vidím, Ïe jsou
tu koláãe! Klid, jenom klid, teto Augusto, buì tam v té tramtárii
úplnû klidná, spoﬁádám místo toho pár koláãÛ… Nebo moÏná tﬁi…
nebo ãtyﬁi… nebo pût!“
Zatímco Karkulín pojídal koláãe, Ben sedûl a pﬁem˘‰lel, jak by
ho nejlíp varoval. Snad bude nejvhodnûj‰í, kdyÏ si to pﬁeãte sám,
pomyslel si Ben a trochu váhavû pﬁisunul noviny ke Karkulínovi.
„Podívej se na první stránku,“ ﬁekl chmurnû a Karkulín se podíval. A s velk˘m zájmem. Pak poloÏil svÛj buclat˘ ukazováãek na
obrázek bílé lodi.
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„Jé, tak se nám zas pﬁevrátila jedna loì,“ ﬁekl. „V‰ude jenom
samé ne‰tûstí.“
„VÏdyÈ drÏí‰ noviny obrácenû,“ upozornil ho Ben.
Ben mûl uÏ dlouho podezﬁení, Ïe to s Karkulínov˘m ãtením není valné. Byl v‰ak dobﬁe vychovan˘ a nechtûl nikoho uvádût do
rozpakÛ, tím ménû Karkulína. Proto neﬁekl: „Chacha, vÏdyÈ ty neumí‰ ãíst,“ n˘brÏ jenom obrátil noviny a loì do správné polohy,
aby Karkulín vidûl, Ïe k Ïádné námoﬁní katastrofû nedo‰lo.

„Stojí tu ale nûco o jiném ne‰tûstí,“ ﬁekl Ben, „poslouchej, nûco
se dozví‰.“
A pak Karkulínovi nahlas pﬁeãetl ãlánek o létajícím soudku
a o malém, tajemném ‰pionovi, kter˘ se musí chytit, také o odmûnû a o v‰em ostatním.
„Staãí jenom vûc odevzdat v redakci na‰eho listu a pak je moÏno si ihned vyzvednou peníze,“ skonãil s povzdechem.
Karkulín v‰ak zaãal jásat.
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„Hoho,“ vykﬁikl a nûkolikrát vesele, sviÏnû poskoãil, „hoho, mal˘, tajemn˘ ‰pion je uÏ skoro chycen˘. Zatelefonuj do redakce tûch
novin a ﬁekni, Ïe jim vûc odevzdám uÏ dnes odpoledne.“
„CoÏe?“ zeptal se Ben zdû‰enû.
„Hádej, kdo dovede chytat ‰piony nejlíp na svûtû?“ ﬁekl Karkulín a ukázal py‰nû na sebe. „NíÏe podepsan˘ Karkulín, kdyÏ pﬁispûchá se svou velkou síÈkou na mot˘ly. Jestli ten mal˘, tajemn˘
‰pion poletuje tady v okolí, tak ho mám do veãera v síÈce, na to
mÛÏe‰ vzít jed… A má‰ vÛbec tak velk˘ kufr, aby se do nûho ve‰lo
deset tisíc?“
Ben vzdychl. Bylo to je‰tû zapeklitûj‰í, neÏ si myslel. Karkulín
nic nepochopil.
„Mil˘ Karkulíne, copak nechápe‰, Ïe létající soudek jsi ty? Îe
chtûjí chytit tebe? Copak to nechápe‰?“
Karkulín okamÏitû pﬁestal vesele poskakovat. Zakuckal se, jako
by mu najednou zaskoãilo, a upﬁel na Bena rozhoﬁãen˘ pohled.
„Létající soudek!“ vykﬁikl. „Ty mi ﬁíká‰ létající soudek! Svému
nejlep‰ímu kamarádovi! Fuj!“
Narovnal se, aby vypadal trochu vût‰í, a zároveÀ co nejvíc vtáhl
bﬁicho.
„Ty sis je‰tû nev‰iml,“ ﬁekl sebevûdomû, „Ïe jsem krasavec, trochu
pﬁi tûle, náramnû chytr˘ a v nejlep‰ích letech, ty sis toho asi nev‰iml, Ïe?“
„Ale ano, Karkulíne, ale ano,“ koktal Ben. „NemÛÏu pﬁece za to,
co pí‰ou v novinách. Myslí tím ale tebe, o tom nepochybuj.“
Karkulín se zlobil stále víc a víc.
„Staãí jenom vûc odevzdat v redakci na‰eho listu,“ kﬁiãel rozhoﬁãenû. „Vûc!“ pokraãoval. „Kdo mû nazve vûcí, dostane takovou
mezi oãi, Ïe mu nos upadne.“
A nûkolikrát v˘hrÛÏnû poskoãil smûrem k Benovi. To v‰ak nemûl dûlat, protoÏe v Bimbovi se probudil Ïivot. Bimbo totiÏ nechtûl dovolit, aby si nûkdo na jeho pána tak dovoloval.
„Bimbo, nech Karkulína na pokoji!“ okﬁikl ho Ben, a tak se
Bimbo stáhl. Jenom trochu vrãel, aby dal Karkulínovi najevo, co
si myslí.
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Karkulín se posadil na stoliãku, zamraãen˘ a nazloben˘, aÏ
z nûho ‰el strach.
„Já s tebou nehraju,“ ﬁekl, „já s tebou nehraju, kdyÏ jsi tak o‰kliv˘, naz˘vá‰ mû vûcí a ‰tve‰ na mû své ohaﬁe.“
Ben byl zoufal˘. Nevûdûl, co má ﬁíct nebo udûlat.
„NemÛÏu pﬁece za to, co stojí v novinách,“ zabruãel. A odmlãel
se. Karkulín rovnûÏ. Sedûl nahnûvanû na své stoliãce. V kuchyni
panovalo tísnivé mlãení.
Najednou se dal Karkulín do hlasitého smíchu. Vyskoãil ze stoliãky a ‰Èouchl Ïertovnû Bena do bﬁicha.
„KdyÏ jsem vûc,“ ﬁekl, „tak teda nejlep‰í vûc na svûtû, mám pﬁece
cenu deset tisíc ‰védsk˘ch korun! Je ti to jasné?“
Ben se taky rozesmál. Ach, to bylo bájeãné, Ïe se Karkulínovi
vrátila dobrá nálada!
„Ano, to je pravda,“ odpovûdûl Ben ‰Èastnû, „má‰ cenu deset tisíc
korun, takov˘ch ‰ÈastlivcÛ urãitû není moc.“
„Nikdo na celém svûtû nemá takovou cenu,“ ujistil ho Karkulín.
„Takov˘ mal˘ klouãek jako napﬁíklad ty nemá vût‰í cenu neÏ korunu padesát nebo tak nûjak, o to se vsadím.“
Otoãil startovacím knoflíkem, vznesl se s jásotem do vzduchu
a za radostného pokﬁiku obletûl nûkolikrát na vlastní poãest
lustr.
„Hoho!“ kﬁiãel, „tady je desetitisícov˘ Karkulín, hoho!“
Ben se rozhodl, Ïe si uÏ z niãeho nebude dûlat tûÏkou hlavu.
VÏdyÈ Karkulín pﬁece není Ïádn˘ ‰pion a policie ho nemÛÏe zatknout jenom proto, Ïe je Karkulín. Maminka a tatínek se toho urãitû taky neobávali, napadlo ho najednou. Báli se pochopitelnû jenom toho, Ïe uÏ nebude moÏno udrÏet Karkulína v tajnosti, kdyÏ
na nûho bude poﬁádána honiãka. Nûco opravdu zlého se mu v‰ak
stát nemÛÏe, o tom byl Ben pﬁesvûdãen.
„Nic se neboj, Karkulíne,“ utû‰oval ho. „NemÛÏou ti nûco udûlat jenom proto, Ïe jsi, co jsi.“
„Ne, kaÏd˘ má právo b˘t Karkulínem,“ ujistil ho Karkulín. „I kdyÏ
zatím existuje jenom v jediném, malém a hezkém exempláﬁi, kter˘
je trochu pﬁi tûle.“
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Teì se odebrali do Benova pokoje a Karkulín se nedoãkavû rozhlédl kolem sebe.
„Má‰ nûjak˘ parní stroj, kter˘ by vybuchl, nebo nûco jiného, co
dává poﬁádné rány? Mám rád, kdyÏ to bouchá a je zábava! Jinak
s tebou nehraju,“ ﬁekl, ale v tu chvíli spatﬁil na Benovû stole sáãek.
Vrhl se na nûj jako jestﬁáb. Sáãek tam poloÏila pﬁede‰lého veãera
maminka. Byla v nûm velká, krásná broskev, a tu teì Ben zahlédl
mezi Karkulínov˘mi buclat˘mi prsty.
„MÛÏeme si ji rozdûlit,“ navrhl chlapec spû‰nû. Mûl totiÏ broskve
hroznû rád a vûdûl, Ïe si musí pospí‰it, jestli chce aspoÀ kousek
dostat.
„Beze v‰eho,“ odpovûdûl Karkulín. „Rozdûlíme se, já si vezmu
broskev a ty sáãek. Ty dostane‰ to lep‰í, protoÏe se sáãkem mÛÏe‰
uÏít spoustu legrace.“
„Dûkuju, to ne,“ ﬁekl Ben, „rozdûlíme si broskev, a sáãek si pak
mÛÏe‰ klidnû nechat.“
Karkulín s nelibostí potﬁásl hlavou.
„Nikdy jsem nevidûl takového nenasytu,“ podotkl. „No dobrá,
jak chce‰!“
Na rozdûlení broskve v‰ak potﬁebovali nÛÏ. Ben pro nûj bûÏel do
kuchynû. KdyÏ se s ním vrátil, Karkulín nikde. Pak ale Ben objevil, Ïe Karkulín sedí pod stolem. Bylo odtamtud sly‰et mlaskání,
jako kdyÏ nûkdo rychle hltá ‰Èavnatou broskev.
„Posly‰, co vlastnû dûlá‰?“ zeptal se Ben dopálenû.
„Dûlím,“ odpovûdûl Karkulín. Bylo sly‰et je‰tû jedno polknutí
a pak vylezl Karkulín ven. Po bradû mu stékala broskvová ‰Èáva.
Natáhl k Benovi svou buclatou ruku a podal mu r˘hovanou hnûdou broskvovou pecku.
„ZáleÏí mi na tom, abys vÏdycky dostal to nejlep‰í,“ ﬁekl. „KdyÏ
si tu pecku zasadí‰, vyroste ti z ní broskvoÀ obsypaná broskvemi. ¤ekni, nejsem já nejhodnûj‰í na svûtû, kdyÏ nedûlám kﬁik,
pﬁestoÏe jsem dostal jenom jedinou malou, ubohou broskev?“
NeÏ Ben staãil nûco dodat, uÏ bûÏel Karkulín k oknu, kde stála
v kvûtináãi rÛÏová pelargonie.
„A kdyÏ uÏ jsem tak hodn˘, pomÛÏu ti ji i zasadit.“
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„Ne,“ vykﬁikl Ben. Ale bylo pozdû. Karkulín uÏ vytrhl pelargonii z kvûtináãe, a neÏ mu v tom Ben mohl zabránit, vyhodil kvûtinu oknem ven.
„Má‰ ty rozum?“ volal Ben, ale Karkulín ho neposlouchal.
„Celou velkou broskvoÀ! Jenom si to pﬁedstav! Na své padesáté
narozeniny mÛÏe‰ pozvat na hostinu, koho bude‰ chtít, a jako dezert mÛÏe‰ podávat broskve. Nebude to bezvadné?“
„To jo, ale nebude to tak bezvadné, aÏ maminka uvidí, Ïes vytrhl její pelargonii z kvûtináãe,“ dodal Ben. „A pﬁedstav si, jestli
nûkomu na ulici spadla na hlavu, co podle tebe ﬁíká?“
„¤íká: Dûkuju ti, mil˘ Karkulíne,“ ujistil ho Karkulín. „Dûkuju
ti, Ïes pelargonii vytrhl a nevyhodil ji i s kvûtináãem… jak by to
podle Benovy legraãní maminky bylo nejlep‰í.“
„To by ji pﬁece ani nenapadlo,“ protestoval Ben. „Jak jsi na to
pﬁi‰el?“
„Ale napadlo,“ ujistil ho Karkulín. „Jenom kdyÏ je pelargonie
v kvûtináãi – to tvé mamince staãí k spokojenosti. Îe je to pro nûkoho dole na ulici smrtelnû nebezpeãné, to je jí fuk. ‚O jednoho
strejdu víc nebo míÀ, to je maliãkost,‘ ﬁíká, ‚jenom kdyÏ nikdo nevytrhne z kvûtináãe moji pelargonii.‘ “
A upﬁenû se na Bena zadíval.
„Kdybych teì ale vyhodil i kvûtináã, kam bychom broskvoÀ zasadili? Co myslí‰?“
Ben se uÏ nezmohl na odpovûì. S Karkulínem byla tûÏká domluva, kdyÏ mûl takovou náladu. Na‰tûstí v‰ak svou náladu kaÏdou ãtvrthodinu mûnil. Najednou se zaãal spokojenû pochechtávat.
„Je‰tû máme sáãek,“ ﬁekl. „Se sáãky se dá dûlat spousta legrace.“
To Ben dosud nevûdûl.
„A jak?“ zeptal se. „Co se dá se sáãkem dûlat?“
Karkulínovi zaãaly svítit oãi.
„Nejkolosálnûj‰í pleskanec na svûtû,“ ﬁekl. „Hoho, to bude pleskanec! A právû ten teì hned udûlám!“
Sebral sáãek a rychle s ním zmizel v koupelnû. Ben ho zvûdavû
následoval. Chtûl se dovûdût, jak se takov˘ nejkolosálnûj‰í pleskanec na svûtû dûlá.
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Karkulín se sklánûl nad vanou a naplÀoval sáãek vodou z kohoutku.
„Má‰ rozum?“ ﬁekl Ben. „Do papírového sáãku se voda nalévat
nedá, to neví‰?“
„A co je to tady?“ zeptal se Karkulín a strãil Benovi pod nos sáãek pln˘ aÏ k prasknutí. OkamÏik ho tak podrÏel, aby Ben vidûl,
Ïe se do papírov˘ch sáãkÛ voda klidnû nalévat dá, ale pak bûÏel
se sáãkem v ruce zpátky do chlapcova pokoje.
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Ben, pln˘ neblah˘ch pﬁedtuch, se rozbûhl za ním. A opravdu…
Karkulín se vyklánûl z okna, takÏe bylo vidût jenom jeho buclat˘
zadek a krátké buclaté nohy.
„Hoho,“ kﬁiãel, „dávejte tam dole pozor, protoÏe teì uvidíte nejkolosálnûj‰í pleskanec na svûtû!“
„Nech toho!“ vykﬁikl Ben a rychle se taky vyklonil z okna.
„Ne, Karkulíne, nedûlej to,“ volal a tﬁásl se strachem. Bylo v‰ak
pozdû. Sáãek uÏ byl na cestû. Ben vidûl, Ïe dopadl jako bomba
pﬁed nohy chudûrce jedné paní, která chtûla jít do mlékárny ve
vedlej‰ím domû. Jak bylo vidût, v nejkolosálnûj‰ích pleskancích
na svûtû si nelibovala.
„¤ve, jako by to byl kvûtináã,“ ﬁekl Karkulín. „A zatím je to jenom trochu obyãejné vody.“
Ben okno s bouchnutím zavﬁel. Nechtûl, aby Karkulín vyhazoval dal‰í vûci.
„Já si myslím, Ïe se takové vûci nesmûjí dûlat,“ ﬁekl váÏnû.
Karkulín se v‰ak na celé kolo rozesmál. Podnikl mal˘ let kolem
lustru a s chichotáním pokukoval dolÛ na Bena.
„Já si myslím, Ïe se takové vûci nesmûjí dûlat,“ opakoval po
Benovi. „A jak si ty myslí‰, Ïe se to má dûlat? Má se vyhodit sáãek
pln˘ zkaÏen˘ch vajec, co? To je zase jeden z legraãních nápadÛ
tvé maminky, viì?“
Pﬁiletûl k Benovi a s Ïuchnutím pﬁed ním pﬁistál.
„Vy jste nejlegraãnûj‰í lidi na svûtû, ty a tvoje maminka,“ ﬁekl
a popleskal Bena po tváﬁi. „Je to zvlá‰tní, ale já vás mám pﬁesto
rád.“
Ben se radostí zaãervenal. To bylo pﬁece bájeãné, Ïe ho má Karkulín rád a Ïe vlastnû má rád i maminku, tﬁebaÏe to tak vÏdycky
nevypadá.
„Ano, sám se tomu divím,“ dodal Karkulín. Stále Bena popleskával po tváﬁi. Popleskával ho dlouho, dÛkladnû a stále silnûji. Nakonec Bena pleskl tak, Ïe mu skoro dal malou facku. Potom Karkulín ﬁekl:
„Jak já jsem roztomil˘! Nejroztomilej‰í na svûtû. A proto bychom si teì mûli nûjak roztomile pohrát. Co ﬁíká‰?“
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Ben s tím souhlasil a hned zaãal pﬁem˘‰let, jak by si s Karkulínem roztomile pohráli.
„MÛÏeme si tﬁeba hrát,“ navrhl Karkulín, „Ïe tady ten stÛl je ná‰
vor a my se na nûm zachráníme, kdyÏ pﬁijde velká povodeÀ. A ta
se právû blíÏí!“
Ukázal na pramínek vody, kter˘ se pomalu ﬁinul zpod dveﬁí.
Ben zalapal po vzduchu.
„Tys nezavﬁel v koupelnû kohoutek?“ zeptal se zdû‰enû.
Karkulín naklonil hlavu na stranu a podíval se dobromyslnû na
Bena.
„Hádej tﬁikrát! Zavﬁel jsem ho, nebo ne?“
Ben otevﬁel dveﬁe do haly. Ano, byla to pravda! Pﬁi‰la velká povodeÀ. Koupelna a hala byly zaplaveny vodou, Ïe se tam ãlovûk
mohl ãvachtat.
A Karkulín byl hned pro. Skoãil nad‰enû obûma nohama do
vody.
„Hoho!“ vykﬁikl. „Nûkteré dny se dûjí samé veselé vûci.“
KdyÏ Ben zavﬁel kohoutek a nechal vodu z vany vytéct, klesl na
jednu Ïidli v hale a hledûl zoufale na tu spou‰È.
„Ach boÏe,“ vzdychl, „co ﬁekne maminka?“
Karkulín hned pﬁestal skákat a podíval se dopálenû na Bena.
„Ty, posly‰, co ta tvoje maminka poﬁád sek˘ruje? VÏdyÈ je to jenom trochu obyãejné vody!“
Znovu skoãil obûma nohama do té záplavy, aÏ Bena celého zastﬁíkal.
„Dokonce docela prima vody,“ dodal. „âlovûk si v ní mÛÏe zadarmo um˘t nohy. Tvoje maminka si nerada myje nohy?“
Skoãil do záplavy znovu a postﬁíkal Bena je‰tû víc.
„Nemyje si nikdy nohy? To jenom celé dny bez ustání shazuje
kvûtináãe?“
Ben neodpovûdûl. Mûl jiné starosti. Opût se v nûm probudil Ïivot. Musejí teì pﬁece vytﬁít co nejrychleji podlahu, neÏ se maminka vrátí.
„Karkulíne, musíme si pospí‰it,“ ﬁekl a vyskoãil ze Ïidle. BûÏel
do kuchynû a hned byl zpátky s dvûma hadry.
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„Pomoz mi, Karkulíne,“ spustil. Ale Karkulín nikde. Nebyl ani
v koupelnû, ani v hale, ani v Benovû pokoji. Zvenãí v‰ak bylo sly‰et bzuãení motorku. Ben bûÏel k oknu a spatﬁil, jek kolem svi‰tí
nûco, co se podobá tlustému salámu.
„Létající soudek – nebo co?“ zabruãel Ben.
Ne, Ïádn˘ létající soudek! Jenom Karkulín na cestû do svého zeleného domku na stﬁe‰e.
Teì v‰ak Karkulín Bena uvidûl. Sletûl stﬁemhlav k oknu a minul
je tak rychle, Ïe to jen hvízdlo. Ben na nûho hadrem zuﬁivû mával a Karkulín mával svou malou, buclatou rukou Benovi.
„Hoho!“ kﬁiãel. „Tady je desetitisícov˘ Karkulín, hoho!“
A byl pryã. Ben, v kaÏdé ruce jeden hadr, ode‰el do haly a dal
se do vytírání podlahy.
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