1. kapitola
„Kam mám postaviť ten kávovar?“ spýtal sa
pán v montérkach, ktorý držal v rukách
veľkú škatuľu.
„Na tamten pult vľavo,“ Ellina mama
si nadšene pomädlila ruky. „Naozaj sa to
deje. Čoskoro môžeme kaviareň otvoriť!“
povedala.
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Ellie ju nevidela takú šťastnú už celé roky.
Dokonca ani včerajšia znepokojivá novina
ju nevyviedla z miery. Ellie započula na ulici
akéhosi muža, ktorý na opačnej strane cesty
plánuje postaviť veľkú budovu, čo bude mať
vnútri kaviarne. Budú čisté a moderné. Nie
ako tá mamina, umiestnená na prízemí
starého ošarpaného domu. Okrem toho
povedal, že keď mamin podnik skrachuje,
lacno ho od nej odkúpi.
Mama sa odmietla strachovať. „Nenechám sa šikanovať developermi,“ povedala rozhodne. „Ľudia k nám budú chodiť,
pretože budeme iní – v okolí nie je žiadna
mačacia kaviareň! Uvidíte, že Mačkačínu sa
bude dariť.“
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Ellie sa tešila, že si mama tak verí, ale
priala si, aby brala tie vyhrážky vážne.
Aspoň by si mohla zistiť nejaké informácie. Ellie a jej nový kamoš Blake si nemohli
pomôcť – vyvolalo to v nich obavy.
„Prečo neexistujú aj psie kaviarne?“ spýtal sa Blake držiac na rukách vrtiace sa
šteňa labradora. S rodičmi sa nasťahoval do
bytu na druhom poschodí nad kaviarňou,
zatiaľ čo Ellie s mamou
bývali na prvom.
Prisťahovali
sa do Anglicka
z Austrálie a chceli
tu založiť útulok
pre zvieratá.
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Ellie pri Blakeovej otázke prevrátila oči.
„Možno je to preto, že ľudia nemajú radi,
keď ich niečo oslintá.“
Ellie nebola veľká psíčkarka. Mačky
boli podľa nej pokojnejšie, tichšie a milšie.
S mamou sa starali o osem. Všetky mali byť
súčasťou novej kaviarne. Ellie však musela
pripustiť, že Blakeovho labradora Čokyho
si obľúbila. Bol totiž veľmi milý. Poškrabkala ho za ušami a on pokrútil chvostom.
„Vidíš, Ellie?“ povedal Čoky a ďalej krútil chvostom v chlapcovom náručí. „Vôbec
ťa neoblizujem.“
„To je pravda. Učíš sa rýchlo,“ začala Ellie,
ale Blake jej venoval varovný pohľad. Ellie
si rýchlo dlaňou zakryla ústa. Skontrolovala, či si mama náhodou niečo nevšimla,
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ale tá bola našťastie veľmi zaneprázdnená
umiestňovaním kávovaru.
Ellie a Blake sa dohodli. Nikdy nikomu
neprezradia, že rozumejú zvieracej reči.
Keď si to nechávali pre seba, bola to väčšia
zábava.
Neboli si istí ako, ale ich nová
schopnosť bola akosi spojená
so staromódnym telefónom,
ktorý našli v dome. Kúzlo
začalo pôsobiť po tom,
ako deti na telefóne vykrútili
vyblednuté čísla napísané
v strede jeho číselníka.
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