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A psi se zkrotle pﬁitulili.
Zatímco se s nimi holãiãky mazlily, na zápraÏí domu se
usadily dvû koãky. Jako by se chtûly podívat, co se na dvoﬁe dûje.

„Ta bílá se jmenuje Princezna a ta zrzavá je Zrzka,“
oznamovala Dita. „Princezna je hodná, ale Zrzka nûkdy
‰krábne. Na tu si rad‰i dejte pozor!“
Ale to uÏ se ve dveﬁích objevila i Ditina teta. Byla hezká a usmûvavá jako Ditin str˘c.
„Holãiãky, buchty jsou na stole!“ zavolala na nû.
„To je Aniãka a to je Julja,“ pﬁedstavila jí Dita svoje
kamarádky.
„Já jsem Îofie, ale klidnû mi ﬁíkejte teto,“ potﬁásla jim
rukou.
„MÛÏeme vám taky tykat?“ zeptala se Aniãka.
„No jasnû,“ zasmála se Ditina teta.
„Nám se tu moc líbí,“ pﬁidala se Julja.
„A to jste je‰tû nevidûly, jak to vypadá uvnitﬁ,“ lákala je
Dita.
Opût vyfoukla nûkolik m˘dlov˘ch bublin a koneãnû
v‰ichni vstoupili do té obrovské chalupy.
NejenÏe byla velká, ale pﬁedev‰ím byla vyhﬁátá. V kuchyni praskal oheÀ v kamnech. V jídelnû byl dokonce krb
a vedle nûj houpací kﬁeslo.
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Aniãka s Juljou se do nûj posadily a Dita je poﬁádnû
rozhoupala.
To byla nádhera!
Lítaly sem a tam, divÏe z kﬁesla nevyletûly. Ale bylo
jim krásnû i potom, kdyÏ se jen zvolna pohupovaly. OheÀ
v krbu vesele praskal a celou jídelnu osvûtlovaly ãervánky
zapadajícího slunce. Jako by i vonící buchty na stole zãervenaly. I koÏich Zrzky se zdál zrzavûj‰í. Princezna se stulila na Aniããinû klínû, kde se spokojenû rozpﬁedla. A jak ji
Aniãka hladila, v místnosti se ozvalo takové tiché lomození. Co to je? Obû sedící kamarádky zvedly pﬁekvapenû
hlavu. Z velk˘ch nástûnn˘ch hodin nad jídelním stolem
vykoukla kukaãka: „Ku-ku, ku-ku, ku-ku...“ Pûtkrát
s úklonou zakukala a naráz zmizela za mal˘mi dvíﬁky.
Holãiãky se rozesmály.
Julja mûla pravdu. Moc se jim tu líbilo.
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Ale taky jim uÏ vyhládlo. Pustily se do tûch v˘born˘ch
buchet. Snûdly jich tolik, aÏ mûly pocit, Ïe jim málem
prasknou bﬁicha.
Po veãeﬁi je Dita zavedla po úzkém toãitém schodi‰ti do
prvního patra. Od schodÛ vedla dlouhá chodba. Na kaÏdé
stranû bylo nûkolik dveﬁí. První vedly na záchod, kde byla
ov‰em ukrutná zima. Zato v koupelnû s modr˘mi kachlíãky sálalo z topení vût‰í teplo neÏ dole u krbu. Nakonec
Dita otevﬁela poslední zadní dveﬁe, rozsvítila a hrdû oznámila: „Tady budeme bydlet.“
Holãiãky spatﬁily krásn˘ velk˘ pokoj. Byl cel˘ obloÏen˘ dﬁevem. Na trámech visely usu‰ené kvûtinky. Na oknech naﬁasené závûsy. V jednom rohu stála ‰iroká malovaná skﬁíÀ. A vedle ní stolek se dvûma Ïidlemi. Postele
pﬁikr˘valy hebouãké barevné deky. Jen jednu vadu ty
postele mûly. Byly totiÏ ãtyﬁi, a to Aniãce znovu pﬁipomnûlo, Ïe za pár dní má pﬁijet i Katka.
Ach jo, kéÏ by nepﬁijela, pomyslela si v duchu Aniãka.
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JenÏe její kamarádky si na Katku nejspí‰ ani nevzpomnûly. Dita vylezla na trám a pﬁedvádûla, jak se na nûm
dá houpat. Julja zase skákala po posteli, kterou si vybrala.
Pak Dita otevﬁela malovanou skﬁíÀ: „Sem si mÛÏeme
dát na‰e obleãení. Jsou tu poliãky i ramínka.“
„Jó, vybalíme si vûci!“ vykﬁikla nad‰enû Julja. „Holky,
já mám s sebou karty. Zahrajeme si pr‰í?“
To nebyl vÛbec ‰patn˘ nápad. A tak se místo vybalování
rovnou usadily na dﬁevûné podlaze. Julja karty zamíchala
a zaãaly hrát.
Byla to úÏasná zábava. Hlavnû Ïe se nikdo neuráÏel,
kdyÏ prohrával. To by Kaãena asi nepﬁeÏila, kdyby jednou
prohrála, pﬁipomnûla si Aniãka. Ne, ne, znovu si v duchu
slibovala, uÏ na ni nebudu myslet.

