Hoci sa všetky príšerky tvárili ako hlupáci, keď som sa pýtal na
Kudrlinku a Dierka, celá záhada sa čoskoro vyriešila. Zrazu sa
v stene objavil otvor a Kudrlinka s Dierkom vstúpili do izby. Ani
som nemal čas sa na nič opýtať. Našťastie Dierko, príšerka pre
otvory, vedel aj to, ako urobiť, aby steny vyzerali ako nedotknuté, hoci v nich pretým urobil dieru.

Kde? O čom
om to hovoríte?
Môžem vedieť, čo ste videli?

Nuž... Agus, zdá sa, že by sme
sa mali porozprávať.
Dámy a páni... Už je to isté!
Videli sme ho!

Videli sme ich oboch!
Sú tu!
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A tak sme sa s pánom Flatom rozprávali. Vraj nebola náhoda, že
on a príšerky sa zjavili v mojej izbe. Odkedy ich vyhnali z Knihy
príšer, hľadali doktora Brota.

Veď ani nevieme, či doktor
Brot má tú knihu!

Ísť k nemu domov
by znamenalo vrhnúť
sa do jamy levovej!

Doktor Brot by nám to
dal pekne zožrať!
Našli sme ich! Doktor Brot
a jeho asistent Nap bývajú
v dome v parku.

V dome
v parku???!!!

Tak čo urobíme?

Navyše, vôbec nevieme,
ako sa dostať späť
do knihy!

Hoci mi bolo jasné, že Knihu príšer musíme získať za každú
cenu, uvedomil som si, že to nebude také ľahké, ako som si
myslel.
Asi by sme o tom mali
trocha popremýšľať!

Ako prvé mi napadlo, že musím nájsť Knihu príšer, aby sa moji
priatelia mohli vrátiť domov.
24
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Hovorili, že musia byť trpezliví a vyčkať, kým doktor Brot neurobí nejakú chybu. Všetkým bolo jasné, že mu musíme zabrániť,
aby vykonal nejakú ďalšiu zlomyseľnosť. Bolo zrejmé, že treba mať oči na stopkách. Najmä keď sa mi snažili vysvetliť, čo je
doktor Brot vlastne zač.

Tak dobre, doktor Brot predstavuje nebezpečenstvo, ale čo Nap?
Aký je asistent doktora Brota? V podstate nikto nevedel o Napovi vôbec nič a to, čo povedali aspoň niektorí, nestálo za reč.

Nezdá sa,
že by bol zlý, hoci
v skutočnosti je zlý.

Hahahahaha!

Je to klamár!

Ale tvári sa ako
dobrák!

Je to luhár!
Je to zradca!

Je zlý, aj keď
nevyzerá ako zlý.

Nap je jedno
veľké tajomstvo!

Je podvodník!
Je hlupák!
Pokrytec!
Dokáže klamať
ľudí!

Vyzerá inteligentnejší,
ako sa zdá, ale môže
byť aj veľký hlupák.

Je
nebezpečný!
Je protivný!

Je to darebák!
Robí mu dobre, keď robí iným zle!
26
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Vyzerá ako hlupák, ale môže byť
inteligentnejší, ako vyzerá.
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Nulko sa podujal na to, že sa vynasnaží zistiť, aké budú ďalšie
kroky doktora Brota, ale mal som dojem, že v tom nemal celkom
jasno. Isté je, že všetky Nulkove kalkulácie mi pripadali nepochopiteľné.
Ničomu som vôbec, ale vôbec nerozumel, no keďže som už
strávil tri týždne s príšerkami, začínalo mi byť jasné, že niekedy
veci riešia tým najčudnejším, najzložitejším a najbláznivejším
spôsobom.

Vtedy večer sme si s pánom Flatom čítali Alicu v krajine zázrakov od Lewisa Carrolla a všetky príšerky nás v absolútnom tichu
a s ústami dokorán počúvali. No, to o tom absolútnom tichu je
iba výmysel.

Zotnite jej hlavu!

Smiem vedieť,
o čom to hovoríš,
Emmo?
Ach, prepáč, dal
som sa trocha uniesť.
V tom románe je
taká postava, Srdcová
kráľovná, ktorá vždy
hovorí: „Zotnite jej
hlavu!“

Ticho! Mohli by ste sa utíšiť?!!!
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Keď sme si čítali už dosť dlho, vyrušil nás môj otec. Bolo neskoro, preto chcel, aby som zhasol svetlo. Kým bol v izbe, príšerky
sa ani nepohli, vyzerali ako obyčajné hračky. Už boli zvyknuté.
A keď otec odišiel, mohli sme si vďaka Emmovi ďalej čítať.

Čítali sme si dlho do noci, Alicin príbeh nás všetkých veľmi
vzrušoval. A keďže na konci knihy ju súdia, chceli sme vedieť,
ako to s ňou dopadne!
Potom sme mali malú nepríjemnosť s Notičkom, ktorý skočil zo skrine dolu, lebo chcel napodobniť pád Alice do králičej
nory, a trocha sa pochrámal.

Niekedy vôbec neviem,
čo by sme si bez teba počali!

Hm, ešte som nevidel knihu, ktorá
sa začína veršami! Započúvajte sa
do týchto slov...

Au, au, au...
Ááááu!

Čo ti to napadlo,
skočiť zo skrine?

... A tak sa zrodila Krajina zázrakov,
keď jedna príhoda striedala druhú,
a keď sa všetko skončilo,
veselo sme sa všetci v lúčoch
zapadajúceho slnka vracali domov...

Človeče, akurát ty, ktorý vyrábaš
diery v stene, by si mohol mať
trochu viac pochopenia.

To je pekné.
30
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