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Jistě mne už znáte. Jsem knihovnický skřítek Babík
a bydlím v babické knihovně.

Mám mnoho přátel, hlavně skřítků a víl.

Tento příběh je vyprávěním o dobrodružství, které zažili dva z nich,
levandulová víla Vanda a rytíř Robert. Tak pozorně čtěte a také vybarvujte
obrázky podle své fantazie.

Blížilo se jaro, ale venku pořád mrzlo a padal sníh.
V babické knihovně bylo ale hezky teplo.
Skřítci a víly si uvařili čaj, posadili se a zaposlouchali se do vyprávění levandulové víly
Vandy. Slíbila jim totiž příběh o dobrodružství, při kterém se seznámila s rytířem
Robertem. Tak se pohodlně usaďte, příběh začíná…

Přeneseme se daleko do Francie, k moři, do kraje, který se jmenuje Provence
(čti: Prováns). Tam Vanda bydlela v levandulovém poli pod Větrnou horou.

Jednou ráno se procházela mezi řádky levandule a trhala ji do košíku na sušení.
Vtom se přihnal severní vítr mistral, zvednul Vandu jako pírko a nesl ji pryč!
Překvapené Vandě vypadl z ruky košík, dlouhá sukně se jí nafoukla jako balón
a vítr ji vynášel vysoko do oblak.

Letěla tak rychle, až se jí točila hlava. Nebylo divu, mistral je velmi silný vítr, takový
tady u nás na Moravě neznáme.
Po chvíli uviděla Vanda v dálce před sebou přístav, za ním modrou hladinu moře
a na něm ostrov s velkou kulatou věží nějaké pevnosti. Než k němu ale stačili
doletět blíž, vítr se zatočil a zamířil s Vandou podél mořského pobřeží na západ.

Dole na zemi se klikatily řeky jako stříbrné pentle mezi zelenými loukami, domy
vypadaly jako malé krabičky. To byla výška! Vanda raději zavřela oči.

Vítr ale najednou začal slábnout,
jako by ztratil svou sílu, a Vanda
cítila, že padá dolů. Rychle otevřela
oči.
Pod sebou spatřila plno hradeb a
věží nějakého starého města
a přímo před sebou věž s větrnou
korouhví s kohoutem a šipkou.
Střecha věže se přibližovala
závratnou rychlostí. Než stačila
Vanda cokoliv udělat, škublo to
s ní, a už visela za sukni hlavou dolů
právě na šipce korouhvičky!
Co teď? Vanda tam visela jako ryba
na háčku, nemohla nahoru ani dolů.
Sukně držela pevně. Co teď?
Nezbývalo než volat o pomoc. „Haló,
jsem tady na střeše a nemohu dolů!
Pomozte mi, prosím, někdo!“ volala.

Slyší ji ale vůbec někdo? Chvíli bylo
ticho, ale najednou něco zarachotilo
a zaskřípalo, a Vanda zaslechla kroky.
Jak visela hlavou dolů, neviděla, co se
pod ní děje, ale cítila, že ji někdo chytil
za ruce, které jí visely dolů, a prudce
zatáhnul. Látka zapraskala, sukně se
roztrhla, ale Vanda zase stála na
nohou!
Před ní stál její zachránce - černovlasý
skřítek vyšší než ona, oblečený do
oděvu středověkého rytíře.
Omluvně se na ni usmál. „Mrzí mne, že
jsem ti roztrhl sukni, ale jinak to nešlo.“
řekl. „Já jsem rytíř Robert. A kdo jsi ty?
A jak ses dostala sem na věž?“ zeptal
se. „Jmenuji se Vanda,“ řekla víla,
„a unesl mne sem vítr mistral z mého
levandulového pole v Provence.“

„Až z Provence?“ podivil se Robert. „To je tedy dálka! Určitě jsi unavená
a máš hlad. Seženu ti něco k jídlu, a ty si zatím můžeš odpočinout. Pojď opatrně za
mnou, slezeme po žebříku střešním oknem.“

Prolezli tedy oknem ve střeše a ocitli se v malém, ale hezkém pokoji. „Tady
bydlím,“ řekl Robert. „Posaď se, přinesu hned jídlo a pití.“
„Počkej, rytíři!“ zastavila ho Vanda. „Musím ti nejprve poděkovat za záchranu.“
„Není zač.“ usmál se Robert. „Správný rytíř by měl vždy pomoci, když je někdo
v nesnázích.“ A odešel.
Vanda cítila, že je opravdu
unavená. Nohy se jí třásly,
a tak si sedla na pohovku.
Když se Robert za chvíli
vrátil, zjistil, že Vanda
mezitím usnula. Pomyslel
si, že ta cesta ji hodně
vyčerpala a nechal ji spát.
Nají se až ráno.
Přikryl Vandu dekou, aby
jí v noci nebylo zima, a šel
si také lehnout.

Druhý den ráno po snídani sestoupili z věže a Robert vzal Vandu na prohlídku
města. Vysvětlil jí, kde vlastně přistála. „Je to městská pevnost a je hodně stará,“
vyprávěl. „Lidé postavili na návrší zámek a město, potom kolem nich přistavovali
hradby a věže. Pevnost se jmenuje Carcassone (čti: karkasone).

„Je krásná,“ řekla Vanda. „Ano, to je,“ souhlasil Robert. „Jezdí se sem na ni dívat
lidé z celého světa. Jsme na ni velice pyšní a dobře se o ni staráme.“

„Je to tu moc hezké, Roberte,“ řekla Vanda. „Ale já bych se potřebovala vrátit
domů. Levandule právě kvete a mne čeká plno práce. Jen nevím přesně, kudy se
dát.“ „Pojedu tedy s tebou a pomohu ti najít cestu domů,“ řekl Robert.
„Díky, “ řekla Vanda. „Vím jen, že odsud se musíme dát směrem na východ,
odtamtud jsem přiletěla. A předtím jsem letěla kolem moře.“
Nachystali si tedy jídlo a pití na cestu a šli spát.
Ráno vyšli z městské brány směrem na východ.

Šli pěšky trávou podél silnice až do večera. To už je bolely nohy, a tak si sedli do
stínu pod strom u cesty a odpočívali. Najednou zastavil pod stromem vůz plný
beden s ovocem. Robert řekl Vandě: „Mohli bychom si vlézt dovnitř, schovat se
v jedné bedně a kousek se svézt. Jede naším směrem.“ „Dobrý nápad,“ pochválila
ho Vanda.
Vylezli tedy po
kmeni a po větvi
nad auto a seskočili
do bedny. Uvelebili
se mezi jablky a
čekali, co se stane.
Vůz se za chvíli
rozjel. Pomalu se
stmívalo. Vanda
s Robertem chvíli
pozorovali, jak se
objevují na nebi
hvězdy, a po chvíli
usnuli.

Ráno se probudili a zjistili, že vůz stojí v nějakém přístavu u moře. Robert řekl:
„Jistě budou brzy skládat bedny, musíme dolů!“ Vylezli tedy z bedny a přeskočili na
hromadu krabic, stojících vedle na zemi. Po nich opatrně sešplhali dolů.
Přemýšleli, kam odtud dál. Jít po pobřeží nebo zamířit pryč od moře? Šli pořád dál
po nábřeží a rozhlíželi se, protože u moře nikdy nebyli. Den se chýlil ke konci. Došli
až na místo, odkud uviděli nedaleko v moři ostrov s pevností a vysokou kulatou
věží. „To znám!“ vykřikla radostně Vanda . „Ten ostrov jsem viděla, když mne
unášel vítr! Už vím, kterým směrem je můj domov!“ Slunce právě zapadalo,
a tak si sedli a pozorovali, jak barví
moře i pevnost dozlatova. Byl to
úchvatný pohled!

Jak tak seděli, ani si nevšimli, že už
chvíli je pozoruje jakýsi otrhaný
námořník, který se k nim během
jejich hovoru potichu přibližoval.
Najednou přiskočil, chytil Vandu
a zasmál se: „Ty jsi pěkná panenka,
za tebe dostanu hromadu peněz!“
„Hned ji pusť!“ vykřikl Robert,
nebojácně přiskočil, vytasil meč
a vší silou sekl námořníka do nohy.
„Au, to bolí! No počkej!“ vykřikl
námořník, pustil Vandu na zem
a chytil se za zraněnou nohu.
Ale Robert nečekal. Chytil Vandu za
ruku a rozběhl se s ní po nábřeží pryč
odtud. Zastavili se až ve stínu vysoké
věže staré pevnosti. Ohlédli se, ale
námořníka nikde neviděli. Se
zraněnou nohou za nimi nemohl
běžet.

„Unikli jsme jen o vlásek,“ řekl Robert. „Příště musíme být opatrnější. Tady to
vypadá na dobrý úkryt, přespíme tu a ráno vyrazíme. Ještě nás čeká dlouhá cesta.“
Hned jak se ráno probudili, vyrazili tedy na cestu směrem, kterým Vanda ukázala.
V poledne už byli hodně unavení. Najednou za sebou zaslechli klapot kopyt a
rachocení. Ohlédli se a uviděli malý vozík, tažený oslíkem. Chtěli se schovat, ale
starý pán, který seděl na vozíku, je už uviděl a zavolal na ně, že je sveze. „Jedu do
města Taraskon,“ řekl, „tam bydlím.“
Tak tedy jeli s ním. Cestou jim stařík vyprávěl,
že město má ve znaku draka.
„Kdysi dávno, kdy se město ještě jmenovalo
Nerluk, žil v bažinách u řeky drak Tarask,
který v noci vylézal a žral vše, na co přišel,
zvířata i lidi. Také ničil ohněm pole a úrodu.
Mnoho statečných rytířů jej zkoušelo zabít,
ale nakonec jej přemohla jedna žena jménem
Marta. A jak? Svým krásným zpěvem.
Přemožený drak se potom stal symbolem
města, které se od té doby jmenuje po něm.
Každoročně se koná i velký průvod s figurou
draka, kterého vede na mašli malá holčička.

Netrvalo dlouho, a byli v Taraskonu. Rozloučili se s oslíkem a starým pánem,
prohlédli si starobylý městský hrad a šli dál na sever. Zanedlouho se kolem nich
začala objevovat levandulová pole, postupně jich přibývalo, až byla levandule
všude, kam dohlédli. Na obzoru se tyčila vysoká hora.

„To je Větrná hora,“ řekla Vanda, „jsem doma.“

„Je tu krásně,“ řekl Robert, „rád se tu chvíli zdržím a pomohu ti s prací
v levandulovém poli.“ „Budu ráda,“ řekla Vanda, „ve dvou nám to půjde lépe.“
A usmáli se na sebe.

Mysleli si oba to stejné: že nebýt mistralu, nikdy by se nepotkali. Staré
moudré přísloví nám říká, že všechno špatné je pro něco dobré. A tak to bylo
i tentokrát. Tenhle příběh by se nestal, kdyby jednou mistral silně nezafoukal…

