Kapitola 1

Muz,

ktory to v zivote
daleko dotiahol

-T

rochu rýchlejšie, tam vpredu! – zakričí Franco Bollo.
– Len pokoj, – prehodí Barbora Palmová ponad plece. – Hádam nechceš prísť na
zámok mokrý ako myš!

Veci sa totiž majú tak, že všetci chcú byť
pri tom, keď sa v Lotorkove stane niečo zábavné.
– Ochutnávka čokolády! – radostne
zvolá inak vždy mrzutý Rune Andersson
a o dušu krúti pedálmi svojho malého bicykla. – Zbožňujem čokoládu!
Lasse a Maja vidia, že Rune bicykluje na
jednotke, ale pomyslia si, že recepčný
iste čoskoro zistí, že si môže preradiť
rýchlosť.

– Zámok! – zasmeje sa Ivy Roosová. – Len
si pomyslite, že môžem spolu s Carusom
navštíviť ozajstný zámok!
Ivy s láskou pozrie na svojho pudlíka, čo
sedí v košíku na bicykli a dychčí.

– A stretnúť sa so skutočným grófom! –
dodá Ture Modig, ktorý pracuje u klenotníka Karáta. – Prvý raz v živote. Zámok je
iste plný zlata a šperkov.
Farár ukáže rukou na kvitnúci krík.

– Čo však znamenajú grófi, zlato a šperky
v porovnaní s týmto darom, čo sme dostali
od nášho Pána? A všetko je to tu zadarmo. Všetci sa môžu potešiť týmito kvetmi.
Všetci! Ale isteže, čokoláda stojí tiež zato.
Lasse pozrie na Maju a usmeje sa.
– V ozname písali, že treba prísť na bicykloch, – povie Lasse.
– Rozmýšľam prečo, – odpovie Maja.
– To sa iste čoskoro dozvieme, – uistí ju
Lasse a zasmeje sa na Francovi Bollovi,
lotorkovskom poštárovi, ktorý sa odrazu
pokúsi predbehnúť Barboru Palmovú.
Franco komentuje sám seba, akoby bol
na štadióne.
– Majster sveta Franco Bollo opúšťa svoje miesto v peletóne a pokúša sa preniknúť
na špicu!
Šéfka mestského múzea však z ničoho nič
odbočí z cesty, takže Franco Bollo takmer
skončí v jarku.
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– Držte sa radšej vzadu, – šprihne Barbore ponad plece.
– Bicykluje sa po pravej strane cesty, Barbora! – zakričí komisár.
Včera si všetci v mestečku mohli prečítať
v Lotorkovských novinách veľké oznámenie:
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Je slnečný deň na konci mesiaca máj. Lotorkovský zámok leží trochu za mestom.
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Cesta sa vinie medzi kopčekmi a lúkami.
– Zbožňujem čokoládu, – zopakuje Rune
Andersson, ktorý naďalej nespozoroval, že
by si mohol preradiť rýchlosť.
– A Caruso sa možno bude môcť pohrať
s niektorým grófovým psíkom, – vyhlási
Ivy Roosová. – Keď je taký bohatý, má
určite i stovky pudlíkov.
Vyjdú hore kopčekom.
Barbora odrazu zdvihne ruku.
– Stojte! – skríkne.
Rune s farárom sa takmer zrazia. Komisár nahnevane
šomre popod nos čosi
o jej spôsobe bicyklovania a Ivy Roosová
utešuje svojho psíka,
ktorý začal zavýjať.

Barbora Palmová sa zhlboka nadýchne
a ukáže rukou:
– Tu je to!
Pod kopcom, pri malom jazierku, stojí
starý kamenný zámok. Okolo zámku sa vi-

nie vodná priekopa; úzky kanál naplnený
vodou. Nad priekopou sa dvíha mostík.
– Toto je padací most, – povie Lasse. –
Most sa dá zdvihnúť, keď hrozí nebezpečenstvo.
Barbora štuchne do svojho manžela, klenotníka Karáta, lakťom do boku.
– Takto býva muž, ktorý to v živote ďaleko dotiahol, – povie a zachveje sa nadšením.
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