Prva

kapitola

„Laura!“ zavolala Nina, mávajúc
ostošesť. Cestou zo školy mala akosi naponáhlo. Suseda, ktorá niečo
sadila v predzáhradke, jej odkývala
naspäť. Jej prekrásna mačka sa usadila poblíž a so záujmom hľadela
na rozrytú zem.
Nina dobehla k múriku. Za ňou
sa náhlila jej mladšia sestra Lenka.
„Letíš ako raketa!“
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„Prepáč,“ povedala Nina a vzala
sestru za ruku.
„Laura, vieš, čo sa stalo?“ prihovorila sa nedočkavo susede.
Laura sa usmiala. „Čo také? Zdá
sa, že niečo dobré.“
Nina prikývla. „To najlepšie! Rodičia nám oznámili, že budeme
mať mačku!“
Lenka od radosti vystrúhala tanečnú piruetu. „Mačku! Ozajstnú!“

„To znie skvele,“ podotkla Laura
nadšene. „Budú z vás úžasné chovateľky. O môjho Mura ste sa výborne
postarali, keď som bola pár dní preč.
Keď som sa vrátila, tváril sa urazene,
asi som mu už nestačila.“ Vzápätí
sa prudko zvrtla, lebo kocúr náhle
skočil na hriadku. „Murko, prestaň,
to nie je na jedenie!“
„Čo je to?“ snažila sa Nina zistiť,
čo to stíska medzi labkami.
„Joj, dážďovka. To predsa mačky
nejedia!“ Laura nadvihla kocúrika
a oprášila mu labky. Dážďovka sa
ihneď zavŕtala naspäť do zeme.
„Chutia mu dážďovky?“ nakukla
spoza múrika Lenka.
Laura sa uškrnula. „Všetko mu
chutí. Najmä veci, ktoré sa hýbu.
Bengálske mačky to majú v povahe.“
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„Muro je nejaká zvláštna rasa,
však?“ zamyslela sa Nina. „Podobnú mačku som dosiaľ nevidela. Má
srsť škvrnitú ako leopard.“
„Presne tak,“ prikývla Laura a položila kocúra na múrik, aby si ho
dievčatá lepšie prezreli. Sadol si,
chvost si uložil okolo tela a čosi
zavetril. „Bengálske mačky sú vyšľachtené z leopardích mačiek – divoko žijúcich šeliem v Ázii. Majú
škvrnitú srsť podobne ako leopardy.
Bengálska rasa ju však môže mať aj
pásikavú.“
Nina k nemu vystrela ruku a pokúsila sa zamňaukať. Muro sa na ňu
pozeral akoby zdiaľky. S privretými
očami pôsobil dosť neprístupne.
Nina si myslela, že sa hnevá, keďže
mu zakázali jesť dážďovky.
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Ešte chvíľu sa na ňu díval, potom
sa vystrel a nastavil chrbát, aby ho
mohla pohladkať.
„Ty si najkrajšia mačka na svete,“
zašepkala Nina.
„Srsť sa mu na slnku krásne
leskne,“ prikývla Laura. „Všetky
bengálske mačky to tak majú.“ Poškrabkala kocúra za ušami. „Časť
chĺpkov má priesvitnú štruktúru,

