„Před dávnými a dávnými časy shlédli bohové na zem a viděli, že je zkažená a plná násilí. Lidé
mezi sebou vyhledávali spory a nesváry, a ty přerůstaly v boje a války, ve kterých zahynulo mnoho
lidí a kvůli kterým znala většina obyvatelstva jen bídu a utrpení. Po dlouhém přemýšlení se bohové
usnesli, že vyberou hodnou, poslušnou a spravedlivou dívku, které splní tři přání. To se jim brzy
povedlo: pozdě večer šla dívka spát a brzy usnula. Zdálo se jí, že se ocitla ve velké síni, kde byli
shromáždění všichni bohové. Ti jí slíbili, že jí splní tři přání. Dívka ani na okamžik nezaváhala a
přála si mír a klid, aby byli lidé šťastní, a aby měl každý všechno, co potřebuje. Vzápětí se sen
rozplynul. A když se ráno dívka probudila, poznala, že to nebyl jen sen...“
Ještě dlouho potom, co Ráchelin melodický hlas utichl, zůstali všichni potichu a každý snil o tom,
jaké by to bylo, kdyby i v této době bohové shlédli na zem. Co všechno by se změnilo, o kolik lépe
by se žilo? Všech šest dětí, porůznu posedaných na podlaze, truhlicích, skříních a bednách, bylo
zahloubáno do problémů dnešního světa. Ale kdo ví, někteří se ve svých úvahách dostali mnohem a
mnohem dál a nerušilo je nic, ani vysoký hlásek světlovlasé, asi tříleté holčičky, která se hlasitě
dožadovala pozornosti. První se ze zamyšlení vytrhl Honza, hnědovlasý kluk oblečený v
jednoduchém černém triku a krátkých kalhotách. Protřel si oči a popošel k vikýři. Postupně se
zvedali všichni.
„Páni,“ vykřikl vzápětí Adam, když se podíval Honzovi přes rameno dolů, do šedých ulic města,
kterým dominovala vysoká kostelní věž s hodinami, „už bude sedm a my měli být v šest doma!“
Potom popadl za ruku svou malou sestřičku Evu, kterou dnes dostal na hlídání a zamířil ke dveřím.
„Tak asi půjdem všichni, ne?“ navrhl vysoký Karl. Byl nejstarší z celé party – vždyť už mu mělo
být za měsíc patnáct. Byl veselý, odvážný a nápady mu nikdy nechyběly. Navíc byl i velmi
odpovědný a spravedlivý, a tak není divu, že si ho ostatní nevědomky vybrali za svého vůdce.
„Karl má pravdu,“ přidala se Gerda, „my už jsme taky měly být doma.“
Ráchel, černovlasá, tmavooká dívka, uklidila knihu pečlivě do police a spolu s ostatními opustila
ztemnělou půdu.
Jakmile byly venku, rozeběhly se děti do všech směrů. Adam s Honzou a malou Evičkou v patách
vyrazili směrem k okraji města, kde stály vysoké, čtyřpatrové domy s malými byty. V jednom z
těchto domů bydleli i Adam s Honzou.
Karl a blonďatá dvojčata Heidy a Gerda zamířili na opačnou stranu , až skoro do centra, kde se
nacházela vilová čtvrť. Dvojčata vzápětí odbočila do velké zahrady, která patřila k honosné vile a
Karl po pěti minutách cesty vešel do neméně krásné budovy.
Na rozdíl od ostatních, Ráchel čekala cesta mnohem delší, a ještě o to horší, že na město pomalu
padala tma a všechny uličky a zákoutí, kterými musela dívka projít, se utápěly ve strašidelném
stínu.
Jakmile se vymotala z labyrintu ulic a uliček, ocitla se před židovskou synagogou, kterou
pravidelně každou sobotu navštěvovala. Odtud už to měla domů jen kousek. Ráchel ještě zrychlila,
aby vzdálenost, která ji dělila od domova, přešla co nejrychleji. To ovšem neznamenalo, že se domů
těšila. Ba spíše naopak. Rodiče měli vždy raději jejího o čtyři roky staršího bratra, a tím, že chodila
domů po setmění, si rodiče ještě více znepřátelila. Nehledě na to, že se jim vůbec nelíbilo, že dcera
chodí někde po ulicích, místo aby byla doma a učila se.

„Omlouváme se, mami, opravdu jsme se snažili,“ spustila Heidy hned ve dveřích předem
připravenou omluvu.
„Moc nás to mrzí, už se to nebude opakovat,“ přidala se Gerda.
Ale jejich matka takové výmluvy už znala. „Kde jste byli, co? Ani trochu se nestydíte? Podívejte se

na sebe, jak máte umazané šaty, nemůžete alespoň dávat pozor, kudy chodíte, nebo co já vím, co
děláte? A takhle pozdě chodit domů, ať už jste v posteli!“
Dvojčata pokrčila rameny a odešla do svého pokoje.
„Alespoň, že nakonec nezjišťovala, kde jsme byli,“ podotkla Heidy.
Když se Honza vrátil domů, zjistil, že ho na stole čeká polévka. Hrachová. Honza ji rychle snědl a
po několika slovech, které prohodil s rodiči, šel spát. Ačkoliv si s rodiči vždy všechno říkal, dneska
mlčel.
Těsně před tím, než usnul, zaslechl, jak si rodiče povídají: „Děti stárnou rychleji, ale není se čemu
divit, je taková divná doba..“
O dvě patra výš si zatím Adam dělal domácí úkoly na další den. Seděl u stolu, před sebou měl
rozložené sešity a knížky, ale myšlenkami byl stále ještě na té staré půdě úplně opuštěného domu,
který dnes s partou objevili. Takových věcí tam bylo: oblečení, hračky, různé mapy, globusy, knihy.
Především ta, kterou objevila Ráchel až úplně nahoře na polici. Jmenovala se 'Indiánské báje'.
„Babí, pojď mi prosím pomoct s úkoly,“ zavolal na babičku Adam, když se vytrhl z myšlenek.
„Ne, ne, jen si je udělej sám, co já ti budu pořád pomáhat,“ ozvala se z pokoje babička docela
rozzlobeně.
Adam obrátil pozornost k babičce. Stávalo se opravdu málokdy, aby se babička doopravdy zlobila.
A rodiče s ním dnes ještě ani nepromluvili.... Může za to on? Nebo to nějak souvisí s náhle
opuštěným bytem o patro níž?
Ani tento večer nebyl výjimkou, a tak když Karl dorazil domů, zjistil, že jeho adoptivní rodiče ještě
nejsou doma. O své pravé rodiče přišel v pěti letech a od té doby žije zde. Své adoptivní rodiče má
rád a dá se s nimi skvěle vyjít, ale věčně jsou na nějakých schůzkách a domů se vracejí nejdříve o
půlnoci. Karl se rozhodl, že na ně nebude čekat a za chvíli už spal.
Ráno se vzbudil, až když do pokoje nakouklo slunce. Jakmile se podíval na hodiny a zjistil, že už je
za patnáct minut osm hodin, popadl aktovku s knihami do školy a vyběhl před dům, kde už na něj
čekala dvojčata.
„Dobré ráno,“ pozdravila Gerda a Heidy poněkud škodolibě dodala: „ Nezaspal jsi trošku?“
A potom se vydali do školy.
Zato Adam s Honzou už ve škole dávno byli a prosili nejchytřejší spolužačku ve třídě, aby jim dala
opsat úkol z mluvnice. Chodili do jiné školy než Heidy, Gerda a Karl, protože to měli ke své z
domova blíž. Tento rok chodili už do sedmé třídy a z jejich party byl starší už jen Karl, který chodil
do osmičky. Ráchel byla o půl roku mladší a navštěvovala nějakou školu na druhé straně města.
Heidy s Gerdou chodili do šestky ve stelné škole jako Karl.
„Copak chlapci, už zase nemáte domácí úkol?“ překvapila je paní učitelka.
„Nóó... vlastně... nemáme,“ přiznal nakonec Adam.
„Chlapci, chlapci, co z vás jenom bude?“ povzdechla si paní učitelka a poznámku protentokrát
nedostali.
„Paní učitelko, my jsme včera objevili úplně prázdný dům,“ začal zvolna Honza, aby zjistil, jestli
bude mít paní učitelka na povídání náladu, „ a večer, když jsem přišel domů, byl jeden byt nad námi
taky najednou opuštěný. Co se děje?“
„Já jsem taky viděl pár opuštěných domů,“ přidal se kdosi další.
„A spoustu vlaků odjíždí úplně plných,“ doplnila dívka, která bydlí na nádraží.
Paní učitelka byla dobře naladěná: „Ano, mnoho rodin, především s židovským původem, odjíždí z
Čech.“
„Kam odjíždějí?“
„Odjíždějí jen Židé?“
„Odjíždějí především Židé, ale kam to nevím,“ zamyslela se paní učitelka... „Ano, Kristýno?“
„Jezdí do Anglie,“ prohlásila dívka z nádraží.
„Ale proč, copak je v Anglii líp než tady?“ položil další otázku Honza.
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„Protože tuší, že by to tu pro ně nebylo bezpečné. To, co potkalo Židy v Německu nebo třeba
Polsku, to Němci hodlají provést všude. Pronásledují Židy a rozhlašují svoji nadřazenost.“
„A na útěk se čas krátí každou uplynulou hodinou,“zakončil Adamovo vyprávění Honza.
Všichni se mimoděk podívali na Ráchel, jejíž krásný obličejík byl obestřen nevýslovnou hrůzou, ač
ani ona sama nevěděla proč.
Byli dvě hodiny po poledni, parta se jako obvykle sešla na Staroměstském náměstí a Adam za
Honzovy asistence zdárně převyprávěl celé učitelčino povídání.
„Děláte si legraci, kluci,“ zeptala se Heidy.
Chlapci svorně kroutili hlavami: „Takhle to říkala učitelka,“ řekl nakonec Adam.
Chvíli bylo ticho, až nakonec Ráchel prohlásila: „Už asi budu muset jít, dneska musím být doma
před setměním.“
Ostatní se rozhodli, že ji doprovodí, protože sami mohli být doma jako obvykle. Ráchel šla tiše,
jakoby ponořená do sebe a i ostatní byli neobvykle zamlklí. Když dorazili před Ráchelin dům,
pokusila se ještě Gerda zlehčit situaci slovy: „Třeba si učitelka jen něco vymyslela...“
Ráchel se vděčně usmála, ale ona i ostatní stejně věděli, že to není žádná legrace, ale jen a jen
pravda.
Jakmile dívka zmizela v domě, obrátila se Gerda na ostatní: „Co budeme dělat teď?“
„Nevím,“ přiznal Karl, „co prozkoumat nádraží a zjistit, jestli ty vlaky do Anglie odjíždějí opravdu
tak přeplněný, jak tvrdila ta holka z nádraží.“
„Tak jo, zjistíme, co se doopravdy děje,“ souhlasila Heidy a parta vyrazila k nádraží.
Už z dálky viděli, že Honzova a Adamova spolužačka nelhala, protože nádraží bylo plné lidí s
černými vlasy, i když tam bylo i mnoho ostatních. Dvojčata se vrhla do toho chumlu a razila si
cestu směrem k průvodčímu. Chlapci se statečně pustili za dívkami a za chvíli spatřili hledanou
osobu: průvodčího, od kterého čekali, že jim celé dění vysvětlí. Těšili se ale marně. Průvodčí je
rychle odbyl s tím, že má moc práce. Gerda se zatvářila nechápavě - netušila, co má průvodčí na
práci. Pochopila to ve chvíli, kdy do nádraží vjel vlak se sedmi vagóny. Všichni, kdo na nádraží
byli, se rozběhli k vlaku, aby jim snad neujel. Úkol průvodčího byl zřejmý: připravit tento
zblázněný dav na až třídenní cestu vlakem. Jednoduché to věru nebylo, a tak když po půl hodině
vlak s pískotem odjel, průvodčí si ulehčeně oddychl. Teprve potom obrátil pozornost k partě.
„My bychom se chtěli zeptat, co se to tu vlastně děje,“ ujal se neohroženě slova Karl.
„Nó, abych pravdu řekl,“ rozhlédl se průvodčí nejprve po opuštěném nádraží a potom po dětech,
které se kolem něj rozestavili do kruhu, „je to docela jednoduchý. Židé, ale i dost ostatních lidí,
utíkají před Hitlerem do Anglie. Bojí se a já se jim ani nedivím po tom co se stalo v Německu...“
Po tomto krátkém proslovu se průvodčí zvedl a pomalu odcházel k nádražní budově. Parta
pochopila, že průvodčí už jim nic neřekne a vydali se zpátky do města.
I přesto, že bylo brzy se rozhodli, že dnes už nic neudělají.
„Tak zase zítra, jo?“ loučila se Gerda s Honzou a Adamem, a potom se se sestrou a Karlem vydali
domů.
„Je dobře, že s námi nešla Ráchel,“ řekla Heidy, „už tak byla dost vyděšená.“
„Jo, to jo,“ souhlasil Karl.
Zbytek cesty šli mlčky.
Když dvojčata dorazila domů, pozdravila překvapenou matku, vyběhla schody a zabouchla dveře
svého pokoje, prohlásila Heidy: „Nejlepší by bylo, kdyby Ráchel odjela taky!“
„Co to říkáš?“ lekla se Gerda.
„Je to pravda,“ trvala si Heidy na svém, „myslíš, že zástupy lidí utíkají pro nic za nic? Ráchel by se
rozhodně měla lépe v Anglii, než tady.“
„Máš pravdu,“ připustila Gerda, „ale vrátila by se někdy? Bez ní by to v partě nebylo ono...“
Na rozdíl od Karla a dvojčat, Adamovi a Honzovi cesta uběhla rychle. Povídali si o, pravda, ne
zrovna veselém tématu, ale přece jen...
„Jen si představ,“ říkal zrovna Honza, „že ještě minulý týden bylo všechno v pohodě, prolézali jsme
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uličky starého města, domů jsme chodili špinaví a příjemně unavení a sotva jsme vlezli do postele,
usnuli jsme. Ale teď?“
Honza vyběhl schody k domu a otevřel dveře.
„Domů chodíme v půl čtvrté a v noci, když už usnu, zdají se mi samé hrůzostrašné sny.“
„Máš úplnou pravdu,“ souhlasil s ním Adam.
O chvíli později už běžel po schodech do třetího patra, kde bydlel.
„Co jsi doma tak brzo?“ pozdravila matka Adama.
„No, nějak jsme neměli co dělat...“
„Vy že jste neměli co dělat?“ podivila se matka.
A tak jí Adam převyprávěl celý dnešní den.
Vyprávěl a vyprávěl a najednou si uvědomil...
„Mami, ty... já... mám černé vlasy...“
„Hloupost,“ nenechala ho domluvit matka, „my se Židy nemáme nic společného, jak tě to mohlo
napadnout? Myslím, že není dobře, že chodíš s tou partou, ty vaše nápady!“
Bylo devět hodin ráno, a protože byla sobota, byla už zase celá parta spolu. Na náměstí byli Adam a
Honza, Gerda a Heidy a Karl. Jenom Ráchel chyběla.
„Kde jenom může být?“ přemýšlel Honza.
Po půl hodině čekání se rozhodli, že se pro ni staví. Během cesty všichni ustaraně přemýšleli, co se
jí mohlo stát. Gerda se najednou zastavila a dala se do smíchu: „To není možný, že jsme tak hloupí,
vždyť ona chodí v sobotu do synagogy!“
Jak na to mohli zapomenout? Ostatní se ulehčeně smáli spolu s Gerdou a v rámci možností strávili
sobotu hrami, až zapomněli, že je kdy co trápilo.
Až pozdě večer si Karl, když už byl doma, vzpomněl. A netrvalo dlouho a došlo mu, že jeho
adoptivní rodiče jsou Židé. To, čemu dříve nevěnoval pozornost, začalo být vážné.
„Musím rodiče varovat!“ pomyslel si Karl.
Vzal si kus papíru a napsal na něj vše, co se stalo v posledních několika dnech. Nakonec připsal, že
si o ně dělá starosti.
Potom spokojeně usnul, protože věděl, že udělal maximum. Jenže když se ráno probudil a vešel do
obývacího pokoje, zjistil, že je papír zmačkaný a odhozený do rohu místnosti.
Heidy vstoupila do synagogy. Mohla být hezká, se zapálenými svícemi ve svícnech, ale teď dívka
cítila, jako by budova vyzařovala smutek a trápení svých věřících.
Když se Ráchel neobjevila ani v pondělí odpoledne, řekla si parta, že začne něco dělat. Před tím už
prohledali Ráchelin dům – a nic. A tak se rozhodli pro synagogu. Vybrali jednoho člověka, Heidy,
která se měla pokusit najít rabína a zeptat se ho na Ráchel. A tak je tady.
„Potřebuješ něco, dítě?“
Heidy se prudce otočila. Před ní stál starý muž, bezpochyby rabín.
„Víte, vlastně hledám moji kamarádku Ráchel, jestli ji znáte.“
„Ach ano, i mně dělá Ráchel starosti,“ odpověděl smutně rabín.
„Takže nevíte, kde by mohla být?“
„Bohužel.“
„Tak díky... Nashledanou.“
„Tak co?“ zeptal se Heidy o pár minut později Honza.
„Nic,“ odpověděla Heidy a vykročila, „nic neví.“
„Je to divné,“ přemýšlel nahlas Karl, „Ráchel by nám přece hned, jak by mohla, dala vědět, co se
děje, ne?“
„Taky si myslím,“ řekla Gerda, a bylo slyšet, jak zadržuje slzy.
„Prosím vás, neznali jste náhodou Ráchel?“ ozval se najednou před nimi hlas.
Děti vzhlédly. Aniž si to uvědomily, kroky je zanesly zpátky k Ráchelinu domu a před nimi teď
stála stará, bělovlasá paní.
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„Jo, znali,“ přisvědčil smutně Adam.
„Myslela jsem si to. Ráchel mi o vás řekla, když mi dávala dopis. Řekla: 'Dejte prosím tento dopis
partě pěti asi čtrnáctiletých dětí.' Tak tady ten dopis máte.“ A podala jim bílou obálku.
Děti se po ní zvědavě podívaly. Poděkovaly a shlukly se do kruhu. Karl vytáhl z obálky popsaný list
papíru a četl:
Milí kamarádi,
moc se omlouvám, že jsem vám to nestihla říct sama, ale měli jsme moc naspěch. Potom, co jsem v
pátek přišla domů, všechno jsem rodičům řekla. Táta už také něco zaslechl, takže jsme dlouho
neváhali a rozhodli jsme se, že odjedeme. Vlak odjíždí v sobotu v devět hodin. Bude se mi stýskat.
Mějte se hezky.
Ráchel
Na poslední slova Ráchelina dopisu reagovaly děti různě. Karl, který dopis četl, zůstal nevěřícně
stát. Gerda se nešťastně sesunula k zemi s obličejem v dlaních. Heidy se zmocnila dopisu a četla si
ho ještě jednou. Honza zdrceně zavřel oči a Adam se smutně ohlédl k domu, který býval pro Ráchel
domovem.
„Myslím, že je to pro ni lepší, když odjela,“ řekla nakonec Heidy.
„Jak to můžeš říct?“ obrátil se na ni Honza.
„Jestli se tu něco semele, pak bude Ráchel v Anglii v bezpečí,“ vysvětlovala Heidy, „řekla jsem ale,
že je to tak dobře pro ni...“
„Tak jo, ale co my tu budeme dělat?“ tázal se Adam, „bez ní to není ono.“
A nebylo to ono. A nebylo to ono, ani když bloumali ulicemi, a proto se brzy rozešli. A nebylo to
ono, ani když si každý sám doma dělal úkoly do školy, ani když večer usínal. A to je čekalo další
překvapení.
Pět dní na to bylo jasné, že Ráchel odjela oprávněně. Po ulicích pochodovali němečtí vojáci, kteří
převzali moc nad městem. Byli snad úplně všude: na nádražích, v obchodech, v kavárnách, v
parcích. Systematicky kontrolovali obyvatele a každého, u koho zjistili židovský původ, odváděli
do neznáma.
Heidy s Gerdou nastoupily do tramvaje, která mířila ke Staroměstskému náměstí.
„Proč ty Židy nemůžou nechat na pokoji?“ povzdechla si Gerda, které stejně jako všem ostatním
ležela v hlavě německá okupace.
„Netuším,“ odpověděla pomalu Heidy.
Jako každý den, tak i dnes měla dvojčata sraz s partou. Když dorazila na určené místo, Adam s
Honzou už na ně čekali.
„Víte něco nového o Karlovi?“ zeptala se Heidy, jakmile vyskočila z tramvaje.
„Nic,“ posmutněl Honza. „Ve škole jsme končili dřív, tak jsme se skočili podívat k domu, co tam
Karl bydlel, zeptali jsme se i sousedů, ale nikdo nic netuší. Tvrdí jen, že u nich zahlédli Němce.“
„Ne!“ zachvěla se Gerda, „on přece Žid nebyl.“
„To je pravda,“ ozval se Adam, „ale měl židovské rodiče, takže bych se nedivil, kdyby...“
nedokončil a zadíval se do země.
„Ale to je... on přece... vždyť oni...“ rozplakala se nakonec Heidy.
Je to tak nespravedlivé, pomyslela si Heidy, co ti Němci proti Židům vlastně mají, že je tak
pronásledují.
S příchodem vojáků zmizelo mnoho lidí, a mezi nimi zmizela před třemi dny i Karlova rodina a
nikdo o nich nic nevěděl. Parta se snažila cokoli zjistit, ale marně. Samozřejmě až na to, že za to
mohou Němci. Ale to už stejně dávno tušili.
„Nebreč, to bude dobrý,“ utěšoval Heidy Honza, i když tomu sám nevěřil. Sám měl z Němců strach.
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Objevovali se čím dál častěji kdekoli se jim zachtělo, a tak není divu, že se jejich přítomnost stávala
pro všechny děti i dospělé noční můrou.
Děti se opět, navzdory obavám rodičů, vydaly do pražských uliček. Šly pomalu, jen co noha nohu
mine. Nakonec se zastavily na hlavní třídě. Oči všech čtyř dětí utkvěly na zadním vagónu tramvaje,
který, jak věděly, byl vyhrazen Židům. A ve vagónu byli opravdu všichni černovlasí, tmavoocí.
Bylo jedno, jestli byli chudí nebo bohatí. Byli to Židé a peníze v těchto dnech ztratily svou hodnotu.
Citlivá Gerda sledovala tramvaj a přemýšlela. Jaké je to být Žid? Jaké to je, když musíš nosit ve dne
v noci tu žlutou hvězdu, která tě úplně oddělí od ostatních. Jak se můžeš bránit? Nijak. Gerdě bylo
těch lidí líto.
„Pojďme něco dělat,“ navrhl Honza.
„Zahrajeme si na babu,“ chytl se hned Adam, a zvolal: „Kdo začíná?“
„Já,“ vykřikl Honza a vyrazil. Ostatní se před ním rozprchli.
Hráli si tak dlouho, až Adam, který zrovna honil, v zápalu hry vrazil do německého vojáka. Celá
parta se okamžitě zastavila a vyděšeně hleděla na Adama a vojáka. Ten se zastavil, zamračil a
upřeně si Adama prohlédl. Potom, jakoby si na něco vzpomněl, vzal blok a zalistoval v něm. Když
našel, co potřeboval, obrátil zrak znovu k Adamovi.
„Wie heißt du?“
Adam na něj nechápavě zíral. „Já...já... mám babu.“
Voják se zachmuřil, znovu pohlédl do svého bloku a potom, k překvapení dětí, zavrtěl hlavou. S
Adamovou odpovědí se spokojil, zavřel blok a pomalu se vzdaloval. Parta si oddychla.
„Měl jsi štěstí,“ zhodnotila situaci Heidy.
„Hmmm,“ přikývl Adam a znovu se ohlédl za vojákem.
„Myslím, že je čas jít domů,“ řekla Gerda, právě když kostelní hodiny odbíjely půl šesté.
Rychle se rozloučili a vydali se domů.
O několik minut později už Adam stoupal do třetího patra domu, ve kterém bydlel. Pískal si a cítil
se nejlépe za poslední týden. Potom otevřel dveře a zarazil se. Kam až jen dohlédl, všude bylo
všechno rozházené. A všude bylo ticho.
„Mami?“ vykřikl Adam. Pomalu procházel celým bytem. Všude byl stejný nepořádek a nikde
nikdo. Pomalu mu začalo docházet, co se stalo. Roztřásl se. Vyběhl z bytu a zamířil rovnou po
schodech dolů.
„Honzo! Honzo! U nás nikdo není,“ začal křičet Adam ještě na schodišti. Ale dál se nedostal,
protože spatřil Honzu stojícího ve dveřích s listem papíru v ruce. Adam Honzovi pohlédl přes
rameno a přelétl očima řádky, které byly naškrábané tak, jakoby někdo moc pospíchal. Přesto Adam
slova brzy rozluštil:
Mé rodiče odvezli a mě poslali do Německa.
Karl
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