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Děda
Kasperův dědeček býval lodním kapitánem 
a plavil se světem křížem krážem. Z každé 
cesty si nezapomněl přivézt nějaký suvenýr 
domů. Na jedné jeho cestě mu jeden starý 
Japonec daroval Kumu.

 

O kom  

je tato 

kniha?

Kasper
Kasperovi je devět let. Je blázen do fotbalu, 
a pokud nemůže jít zrovna ven, rád si zahraje 
počítačovou hru zvanou Gól. Jeho nejlepší 
kamarádkou je jeho spolužačka Sky.

Sky
Sky je taky devět let. Zbožňuje  
tanec a hudbu a je velmi zvídavá.Kuma

Kuma je starý zelený medvěd  
z Japonska s neobyčejnou schopností.
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„Nech ho na pokoji!“ Sky probodla Meese pohledem. „Sám jsi nula, 

protože se ke Kasperovi pořád takhle chováš.“

Mees pokrčil rameny a odkráčel.

Sky se podívala Kasperovi do očí. „Je to hlupák, neposlouchej ho. Počkám 

na tebe venku.“ 

Kasper se z hluboka nadechl a natáhl se pro svůj batoh. Jay stále ještě 

postával vedle něj.

„No, víš, desátý level dal celkem zabrat i mně, ale nakonec jsem to zvládl.“  

Jay se zadíval na Kaspera. „Chceš, abych ti pomohl?“

„To by bylo prima,“ odvětil Kasper. „Ale jak to provedeme?“

„Jen mi dej své přihlašovací jméno a heslo a já tě dostanu na jedenáctý level, dobře?

„Jasně, super. Díky!“ Kasper se na Jaye usmál. „Dám ti to do tohoto pátku, platí? 

Rád bych to ještě jednou zkusil nejdříve sám.“

O pár minut později kráčeli Kasper se Sky domů bok po boku. Sky byla Kasperova 

nejlepší kamarádka a vždy chodili do školy i ze školy spolu. 

„Skutečně by sis neměl Meese všímat,“ řekla Sky. „On se tak chová ke každému.“

„Ke mně především.“ Kasper kopl do kamínku a ten o několik metrů odletěl.

„Jo, asi si na tebe vážně zasedl. Proč to neřekneš naší třídní?“

„Ne, to by pak bylo ještě horší,“ podotkl Kasper. „Zapomeň na to. Už máš nějaké 

plány na dnešek?“

„Ano. Mám hodinu tance, je to fakt super! A co ty?“

„Tak nejdřív si musím uklidit pokoj,“ zašklebil se Kasper. „A po večeři půjdeme  

na návštěvu k babičce a dědovi,  

na to se vždycky těším.“
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Posmívání se

Kasper seděl ve třídě a upřeně sledoval velké hodiny na stěně. Do zvonění zbývalo  

už jen několik minut. Zívl si. Sky, která seděla vedle něho, ho poklepala na ruce.

„Už si zase hrál celou noc počítačové hry?“ Usmála se na něj. Když se Sky usměje, 

udělají se jí dolíčky ve tvářích.

Kasper přikývl. „No, asi to nebylo úplně nejchytřejší. Jsem hrozně unavený.  

Ale už jsem se skoro dostal na konec desátého levelu.“

„Nevadí to vašim? Páni, mně naši rozhodně nedovolí být na internetu po osmé  

hodině večer. A tobě ano.“

„No, mně taky ne,“ zazubil se Kasper. „Dělám to tajně.“

Kasper už několik měsíců hrál na internetu počítačovou hru s názvem Gól,  

kterou hrála i většina jeho kamarádů. Když v ní nasbíráte dost bodů, můžete  

si koupit lepší hráče. Kasper už skoro prošel desátý level, aby si pak mohl  

koupit nový fotbalový stadión.

Zazvonilo a každý si vzal svoji školní tašku.

 „Čau, Kaspere.“ Jay stál vedle jeho lavice. „Tak co, do kterého levelu si se dostal?“

„Do desátého,“ odpověděl Kasper, „ale nedaří se mi postoupit do dalšího.“

Přidal se k nim Mees, kterého nikdo nezval, a vysmál se Kasperovi přímo do tváře. 

„Nulo! Desátý level je tak snadný! Všichni už jsme dávno v jedenáctém. Ty si fakt 

úplně neschopný, že? Stejně jako na fotbalovém hřišti.“ Mees a Kasper byli ve stejném 

fotbalovém týmu. Kasper byl brankář, a pokaždé, když se mu nepodařilo chytit míč, 

Mees byl na něj naštvaný. Když prohráli, Mees pokaždé z prohry vinil Kaspera.

Kasper k němu vzhlédl. „Já nejsem žádná nula!“ Zrudl a zatnul pěsti. 

Mees si ho vždycky dobíral.

Mees se zašklebil. „Ale jo, jsi! Nechytíš míč na hřišti a ani neumíš přejít desátý level v Gólu.“
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„Neřekl jsem to ani mamce a tátovi, protože se bojím, že by mi zakázali Gól hrát, 

a pokud by ses o tom zmínil, zakáží mi i internet. Neříkej jim o tom, prosím tě, dědečku. 

Meese to určitě brzy přestane bavit a nechá mě být.“ 

Dědeček se na svého vnuka chvíli upřeně díval a potom řekl: „Něco pro tebe mám, 

pojď za mnou.“

Zvědavý Kasper následoval svého dědečka až do pokoje, kde si ukládal všechny  

své věci z dřívějška. Byl to takový dědečkův poklad, jak té sbírce věcí Kasper  

v duchu říkal. Dědeček jako lodní kapitán procestoval celý svět křížem krážem.  

Z každé plavby si domů přivezl vždy něco na památku a v této místnosti  

měl všechny své poklady vystavené. Dědeček už Kasperovi  

vyprávěl hodně příběhů ze svých plaveb a Kasper díky 

tomu miloval moře skoro tolik jako dědeček.

Dědeček přišel až k čalouněnému  

křeslu v rohu.  

Zaprášený zelený medvěd

Byl krásný letní večer. Kasper a jeho dědeček stáli v kuchyni, zatímco si babička 

s Kasperovým tatínkem povídali venku.

„Jsi dnes nějak potichu. Je všechno v pořádku?“ Dědeček nakrájel jablko a kousek 

podal Kasperovi.

„Je mi celkem fajn,“ řekl Kasper a pokrčil rameny. „Jen jeden kluk se ke mně nechová 

zrovna mile, to je vše.“

„To tedy nezní zrovna dobře.  A kde, ve škole? Nebo na fotbalových trénincích?“

„No, vlastně všude. Je to jeden kluk ze školy, Mees.“

„A co na to říká tvoje třídní učitelka?“

„Neřekl jsem jí to. Bojím se, že kdybych jí o tom řekl, bylo by to pak ještě horší.“

„No, když myslíš. A co přesně ti ten Mees dělá?“

„Posmívá se mi a nadává mi. Například dneska mi řekl, že jsem nula, protože  

mi nejde jedna hra tak dobře jako jemu.“

„Aha, to je asi nějaká stolní hra, ne?“

Kasper se nahlas zasmál. „Ne, jedna on-line hra.“

Děda svraštil čelo. „Tak on-line hra? Ty myslíš jako na počítači? Na internetu?“

„Přesně tak. Hraji teď jednu hru, fotbalovou hru, kde můžeš vyhrávat turnaje. 

V průběhu hry můžeš chatovat s jinými hráči. To znamená, že můžeš posílat zprávy  

přes internet, co píšeš do takového vyskakovacího okna,“ vysvětloval Kasper tak,  

aby tomu dědeček rozuměl. „A když si takto píšeme, Mees mi všelijak nadává.“

Dědeček přikývl. „To není moc dobré, kamaráde. Nemáš nějakého přítele nebo  

někoho, kdo by ti mohl pomoci a zastal by se tě před Meesem?“

„Sky stojí vždycky při mně,“ odpověděl Kasper a dědeček mu nabídl poslední kousek 

jablka. „Ale to je jedno, vlastně o nic nejde. Obvykle se snažím neplést se mu do cesty.“
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Stáhl z něj šedivou zaprášenou deku a usmál se.  

„Ahoj, můj starý kamaráde,“ zamumlal. Na křesle sedělo 

vycpané plyšové zvířátko a děda jej zvedl. Pak se otočil ke Kasperovi  

a držel před ním velkého zeleného medvěda.

„Odteď patří tobě.“ Dědeček se na plyšového medvěda usmál. „Jmenuje se Midori 

Kuma, ale klidně mu můžeš říkat jen Kuma. Je skutečně neobyčejný. Přivezl jsem  

si jej domů z jedné cesty okolo světa dlouho předtím, než se narodil tvůj táta.  

Vlastně mi ho daroval jeden starý Japonec. Řekl mi, abych se o něj dobře staral.  

Aby si totiž věděl. Kuma není jen tak obyčejný medvěd.“ 

Kasper byl trochu zaskočený, ale plyšového medvěda od dědečka přijal. Nikdy 

předtím ho u dědy v domě neviděl. Kuma byl tak velký, že dosáhl Kasperovi až k pupíku. 

„Nikdy si mi, dědo, neřekl, že máš doma takového legračního medvěda,“ řekl Kasper, 

který si plyšáka pozorně prohlížel. Zdálo se mu, jako by se Kuma díval svýma hnědýma 

lesklýma očima jako korálky přímo na něj. „Máš pravdu, neřekl.“ Děda položil své ruce 

Kasperovi na ramena. „Čekal jsem, dokud nebudeš na Kumu dost velký. A nyní, můj milý 

chlapče, přišel ten správný čas.“ „Ale vždyť už je mi devět!“ zvolal Kasper. Podíval se 

na svého dědečka a usmál se. „S plyšáky si hrají tak čtyřleté děti.“ „Hm, ale určitě ne 

s takovým,“ odpověděl dědeček potichu a záhadně. „Kuma je vskutku neobyčejný. Musíš 

se naučit s jeho schopností správně zacházet…  A proto jsem čekal až do teď, protože 

vím, že se o něj dobře postaráš. Ale jedno mi musíš slíbit: nikomu o něm neříkej. Nikdo 

by ti stejně nevěřil.“

Kasperovi přeskakovaly oči z dědy na medvěda a zase na dědu, protože tomu příliš 

nerozuměl. Připadalo mu, jako kdyby medvěd na dědu mrknul. Kasper zakroutil hlavou. 

Bylo jasné, že vidí věci, které očividně nemohou být skutečné.

„O čem přesně nesmím nikomu říct, dědečku? Vůbec tomu nerozumím.“ Děda se 

usmál. „To ti přesně nemůžu říct, kamaráde. Kuma už bude vědět, kdy přijde ten správný 

moment. Ale věř mi: na celém světě nenajdeš takového neobyčejného medvěda, jako 

je Kuma. Dobře se o něj starej. A jednoho dne přijde den, kdy ho zase ty předáš svým 

dětem.“ Dědeček položil svoji starou vrásčitou ruku medvědovi na hlavu. „Sbohem, 

Kumo. Budeš mi chybět. Dávej pozor na Kaspera, dobře?“

Dědeček se chová nějak divně, pomyslel si Kasper, ale medvěda si vzal s sebou. 

Když jeli domů, Kasper posadil Kumu vedle sebe na zadní sedadlo. Dědeček jim mával 

a tvářil se trochu smutně. Kasper se podíval na Kumu.  To je divné. Kuma měl najednou 

nešťastný výraz ve tváři. A Kasper nemohl pochopit proč – vždyť to byl jen plyšák – 

ale přesto mu bylo zeleného medvěda líto. 

„Co to sedí vedle tebe za strašidlo?“ zeptal se ho tatínek. Podíval se na Kaspera  

do zpětného zrcátka. „Takový starý ošklivý plyšový medvěd.“

„On není ošklivý,“ odvětil Kasper, „je náhodou roztomilý. Takového zeleného medvěda 

nemá nikdo, kromě mě. A je výjimečný. Navíc je velmi starý a vzácný.“ Kasper se zadíval 

na svého otce rozzlobeně.

„Nemusíš se hned urážet,“ zašklebil se Kasperův tatínek. „Jen se mi nelíbí, jak vypadá, 

to je všechno. Náhodou bylo od dědečka pěkné, že ti toho medvěda daroval.“ Tatínek 

zesílil rádio, zatímco pokračovali v cestě. 

Když dojeli domů, Kasper odnesl medvěda rovnou do svého pokoje. Posadil  

ho do křesla v koutě. Kasper si prohlížel svůj pokoj. Stále to byl ten nejhezčí pokoj 

v celém domě. Spával v podkroví pod vysokou špičatou střechou se čtyřmi malými 

kulatými okénky. Ve svém pokoji se cítil jako v kajutě lodi, stejně jako se tak cítil  

dříve jeho děda. Maminka mu pokoj vyzdobila od podlahy po strop věcmi, které měly  

co do činění s čluny nebo loděmi. Na jedné straně visela zářivě červená záchranná bóje. 

Další stěnu zdobila tapeta s malými lodními kotvami. Na psacím stole trůnila lampa 

v podobě glóbu. Dřevěné obklady byly natřené na bílo a Kasperova postel měla tvar 

veslice. Tatínek mu na jednu stěnu zavěsil dědovo kormidlo ze staré lodě. Dokonce  
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se s ním dalo otáčet! Police na stěnách se prohýbaly pod tíhou sbírek mušlí,  

dřevěných modelů plavidel a na polici byla umístěna i malá láhev, ve které ležel  

maličký model plachetnice. 

Kasper si dal ruce v bok a zadíval se na Kumu. 

„Vítej u nás doma, Kumo,“ řekl Kasper. „Z táty si nic nedělej. Nejsi strašidlo.  

Ani nejsi ošklivý. Jen jsi… no, jsi zelený, ne? To bude asi to, o čem děda mluvil.  

To díky své barvě jsi neobyčejný.“

Do pokoje vstoupila Kasperova maminka. „Je čas jít na kutě, Kasi,“ řekla  

a zatáhla závěsy. 

„Můžu ještě, prosím, hrát chvíli Gól? Ještě nejsem ospalý.“

„Ne. Už je pozdě. Ale můžeš si číst knížku. A víš přece…“

„Ano, ano, žádný počítač po večerech, vždyť já vím. Ale není to fér.  

Ty i táta jste věčně přilepení ke svým mobilům.“

„Chápu Kasi, že se ti to nezdá příliš spravedlivé, ale my čteme pracovní emaily 

a sledujeme zpravodajské stránky, a oba chodíme spát o něco později než ty.“   

„I to je hloupé,“ trucoval Kasper. Maminka se zasmála, dala Kasperovi pusu  

na dobrou noc a otočila se. 

„Nemyslím si, že je tvůj medvěd ošklivý,“ řekla, když stála mezi dveřmi. „Je pěkný. 

Neznám nikoho, kdo by měl zeleného medvěda. A je určitě výjimečný tím, jak je starý, 

a navíc patříval tvému dědovi. Možná by nebylo od věci vyprat ho v pračce,  

aby vypadal jako ze škatulky. Tak tedy dobrou noc, zlatíčko.“ 

Kasper se převlékl do pyžama, vyčistil si zuby a zalezl do postele. Podal si knihu. 

Měl zrovna rozečtený napínavý příběh o pirátech a robotech. Kasper byl blázen  

do čtení a příběh v této knize ho úplně pohltil.

Zničehonic se ozval neznámý hlas.

„Je dobrá?“

12
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„Díky,“ zašeptal Kasper. „Určitě se mi to jen zdá…,“ řekl, když si protíral oči.  

Ale když je opět otevřel, Kuma byl stále tam a díval se na něj svýma přátelskýma  

očima a s tlapkami schovanými za zády. „Jak je toto vůbec možné? Mluvící medvěd?“

„Co, kde?“ zeptal se Kuma a udiveně se rozhlížel. Pak se otočil zpět ke Kasperovi 

a zamrkal. „Dělám si legraci. Asi jsi překvapený, co tady dělám, nemám pravdu?“

„Spíše mě udivuje, že umíš mluvit.“ Kasper nevěřícně zakroutil hlavou.

„Výborná otázka. Jak je vlastně možné, že lidé mluví? Proč prostě jednoduše nevrčí 

nebo neštěkají tak, jako každý normální tvor?“ 

Kuma se poškrábal na krku. „Ne, vážně. Já jsem pomáhající medvěd. Když se něco 

stane, jsem tu od toho, abych ti pomohl.“ 

„Chceš mi pomáhat? A s čím třeba?“

„Prostě se vším, s čím budeš potřebovat.“

Kasper se usmál. „Myslíš jako třeba s úklidem pokoje a tak podobně?

Kuma

Kasper vyděšeně vzhlédl. Komu patřil ten hlas? Seděl vzpřímeně a rozhlížel  

se po pokoji. Vyskočil z postele a podíval se i pod ni. Ani tam nikoho nenašel,  

byla tam jen ztracená ponožka, pár hraček a několik komiksů. Nechápal to.  

Jasně přeci slyšel někoho mluvit, nebo měl jen bujnou fantazii?

Zalezl zpět do postele a zase se rozhlížel po pokoji. Začínal se už trochu bát. Medvěd 

v křesle se na něj mile díval. Že by… Ne! Nebuď hloupý, řekl si pro sebe Kasper, plyšová 

zvířata přece nemluví. Při myšlence na mluvícího medvěda se musel Kasper zasmát.  

Už by měl jít raději spát. Určitě se mu to jen zdálo. Zhasl lampu a lehl si.

„Dobrou noc.“

Kasper vyskočil, jako by si lehl na hřebík, a bleskurychle rozsvítil lampu. Už zase 

ten hlas! Srdíčko mu divoce tlouklo, když se opět rozhlížel po pokoji. 

„Tady jsem.“  

Kasper se okamžitě podíval do rohu pokoje, tam, kde v křesle seděl zelený medvěd. 

„Ano, přesně tak, tady jsem.“ Zelený plyšový medvídek se pohnul a mile  

se na Kaspera díval.

„To se mi musí jen zdát…,“ mumlal si Kasper nevěřícně.

Medvěd jemně sklouzl z křesla a zatřásl sebou od hlavy až k patě. „Ach, nádhera, 

pořádně si musím vyprášit kožíšek!“ Kuma přešel ke Kasperově skříni a začal  

si o ni třít záda.

„Ach, to je příjemné!“ Rozhlížel se po pokoji.  „Ano, toto místo se mi líbí. Ale to křeslo…

to už méně.  Nemáš pro mě třeba nějaký měkký polštář?“ Kuma chodil po pokoji,  

každou chvíli něco svými tlapkami zdvihl a zase to vrátil na místo. Pak se zadíval  

na Kaspera a spokojeně přikývl.

„Pěkný pokoj!“ 
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To se ti určitě muselo jen něco zdát!

„Mluvící medvěd?“ Sky zírala na Kaspera s pusou dokořán. „Jasně, to se ti určitě 

muselo jen něco zdát!“

„Ne, vážně! Když mě mamka ráno budila, stále ještě ležel v nohách mé postele.  

Máma se smála, protože jsem usnul s knihou v rukou. A dobírala si mě, že čtu  

plyšovému medvědovi.“

„Vidíš? Zdálo se ti to.“ Sky se hlasitě smála. Kasper se na ni na chvíli zahleděl.  

Černé vlasy měla dnes zapletené do dvou copánků.

„Říkám ti, že je skutečný. Když jsem si dnes ráno balil věci do školy, tak mi řekl:  

Pěkný den! Mamka ho posadila zpátky do křesla a on se ani nepohnul, ale přesně  

tohle mi řekl. A děda mi řekl, že je to opravdu neobyčejný medvěd.“

Najednou se ale zděsil, když si vzpomněl, že ho děda varoval, aby o medvědovi 

nikomu neříkal. A teď o něm řekl Sky. Co to ještě děda říkal? Že čekal, až bude Kasper 

dost velký na to, aby se o Kumu dobře postaral.

„Já… já jsem ti o něm vlastně neměl vůbec říkat,“ dostal ze sebe Kasper. „Slíbil jsem 

dědovi, že o něm nikomu neřeknu. A teď o něm víš ty.“

Sky ho vzala za ruku. „Tím se netrap. Nikomu to nikdy nepovím. Věříš mi přeci, ne? 

Pamatuješ, jak si jednou snědl krabici sušenek a svedl si to na psa? Copak jsem  

to tehdy na tebe řekla?“

„To ne, neřekla,“ smál se Kasper. „A ani si nemusela, protože nemáme psa.  

Máma od začátku věděla, že jsem to byl já!“ Zadíval se na Sky. „Bylo by fakt  

bezva, kdyby si se o tom nikde nikomu nezmínila.“

„O čem? O sušenkách?“ Sky se na něj šibalsky podívala a Kasper zrudl.

„O mém medvědovi, ty trdlo,“ řekl, když zrovna procházeli branou školy.

Budeš za mě psát domácí úkoly? Bezva.“

„To ne, kamaráde.“ Kumovi zelené chlupy se rytmicky vlnily, jak rázně kroutil hlavou. 

„Ne, s takovými věcmi bohužel ne. Svůj pokoj si budeš muset uklízet sám.“

„To je škoda,“ zasmál se Kasper. „Tak s čím tedy?“

„Zjistíš to,“ odpověděl Kuma. My oba na to přijdeme ve chvíli, kdy se objeví něco,  

s čím ti budu moci pomoci. Co to čteš?“ Kuma ukázal na knihu, která stále ležela 

otevřená na Kasperově posteli. Přešel k posteli a vylezl na ni. „Páni, to je výška!“ 

Pohodlně se uvelebil na lodní zádi.

Kasper se štípl do paže. Au. Rozhodně se mu to nezdálo. Na jeho posteli seděl mluvící 

zelený plyšový medvěd. „No… to… to je kniha o pirátech a robotech,“ vykoktal ze sebe.

„Aha, to zní bezvadně!“ Kuma zatleskal tlapkami. „Zbožňuji dobrodružné příběhy. 

Přečteš mi z ní něco? Prosím, prosím. Přečteš?“

„No tak dobře,“ Kasper se ještě letmo podíval na Kumu a začal číst,  

dokud oba neusnuli.
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Kuma se ztratil

Po škole si spolu vykračovali ke Kasperovi domů. Kasperovi vrtalo hlavou, jestli  

se nebude děda zlobit, že pozval Sky, aby se podívala na Kumu. Maminka k nim vzhlédla, 

když oba vešli do kuchyně. „Vítej u nás Sky, ráda tě opět vidím!“ zvolala. „Dali byste si, 

vy dva, ovocný džus nebo nějaké ovoce?“ Nalila jim džus do dvou sklenic a položila mísu 

ovoce na stůl. Pak si z věšáku vzala klíče.   

„Kaspere, musím si odběhnout do školy kvůli jednomu projektu. Zvládnete to tu sami 

hodinku nebo dvě?“

„Mami, není mi pět, ale devět!“ Kasper obrátil oči v sloup. 

„Vždyť já vím, ty můj malý rozumbrado,“ zasmála se maminka. Kdyby bylo potřeba, 

můžete jít k sousedovi. Řeknu paní Kovářové, že půjdu teď pryč. A vy mi můžete kdykoliv 

zavolat. Číslo jsem vám napsala na papírek, je hned vedle telefonu.“

Kasper vzhlédl od mísy s ovocem. „A kvůli čemu vlastně potřebuješ jít do školy?“

„Potřebují s něčím pomoct od rodičů. Později vám o tom řeknu. Brzy zase ahoj, Sky.“

Když Kasperova maminka odešla, Sky se podívala na Kaspera. „No, tak kde tedy máš 

toho svého kouzelného zeleného medvěda?“

Kaspera se zmocňovala čím dál větší sklíčenost. Co když už Kuma nikdy nepromluví, 

když o něm řekl Sky?

„Nejsem si jistý, že…,“ začal couvat Kasper.

„Vsadím se, že bude nahoře ve tvém pokoji!“ Sky vyběhla do schodů  

jak namydlený blesk.

„Počkej na mě!“ Kasper ji následoval.

Sky už byla v pokoji. „Tak kde ho máš?“ Kasper stál vedle Sky a rozhlížel se po pokoji. 

Prohlížel si křeslo v rohu místnosti, kam Kumu včera posadil. Bylo prázdné. Po Kumovi 

nikde ani stopy.

Sky si dala ruce v bok a zabodla se pohledem do Kaspera. „Ale stejně ti nevěřím. 

Nemáš žádného mluvícího medvěda. Nic takového neexistuje.“

„Ale existuje!“ Kasper se na Sky podíval trochu naštvaně. „Víš ty co? Pojď se mnou  

po škole k nám domů. Dokážu ti, že existuje.“ 
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Po celé koupelně létaly kapky vody a úplně Kaspera se Sky promočily. Kasperovi to však 

ani trochu nevadilo. Šťastně se usmíval. Kuma přežil praní v pračce.

„Brrr!“ Medvěd se ještě jednou otřepal. „Tam vám bylo tak zima a mokro!“

„Ono to… to mluví…,“ zadrhávala se Sky v hlase a ustoupila ještě o několik kroků zpět. 

Obličej měla skoro tak bledý jako umyvadlo.

„Neříkal jsem ti to?“ Kasper chytil Kumu za tlapku. „Tak pojď, vysuším tě u sebe v pokoji.“

„Kdopak je to?“ kývnul Kuma směrem ke Sky, zatímco se pevně držel Kaspera za ruku.

„Kumo, to je moje kamarádka Sky.“

„Ó, moc mě těší, Sky,“ pozdravil Kuma a podával  

ji volnou zelenou tlapku. 

Sky na něj jen s otevřenou pusou zírala.

„Nezdá se ti trochu nevychovaná?“ pošeptal 

Kuma Kasperovi a ten se hlasitě zasmál. 

„Možná ještě nikdy neviděla 

vypraného medvěda.“

„Nikdy neviděla mluvícího 

medvěda!“ Kasperovi hrál úsměv na 

rtech a ruku v ruce kráčeli s Kumou 

dál.

O pár minut později už seděl 

Kuma zabalený v osušce na 

Kasperově posteli. Zvědavě si 

prohlížel Sky. Sky se na něj upřeně 

dívala. „Ještě nikdy jsem se 

nesetkala se zeleným medvědem.“

„Tak teď už jednoho znáš,“ řekl 

Kuma. „Brrr, musím se trošku zahřát.“

„Vidíš?“ řekla mu Sky. „Něco se ti jen zdálo. Nebo sis vymýšlel. Není tady žádný 

mluvící medvěd.“

Kasper pečlivě kontroloval celý pokoj. Nakouknul pod postel, otevřel skříň a podíval  

se i pod psací stůl. Ale Kuma nebyl k nalezení.

„Já… já tomu nerozumím…,“ kroutil hlavou Kasper.

„Ale já ano,“ odvětila rázně Sky a zklamání v jejím hlase bylo možné snadno 

postřehnout. „Jen si mě vodil za nos. Má to snad být nějaký žert? Připadá ti to vtipné?“

„Ne, vážně! Já… “ Kasper se zmateně rozhlížel okolo. Věděl, že se mu to jen nezdálo. 

Sky se k němu otočila zády a vyšla z pokoje. 

Kasper se za ní rozběhl. „Počkej! Přísahám, že jsem si to nevymyslel. Nevím, 

kam se poděl. Ale je opravdu skutečný.“

A jak tak kráčel za ní, všiml si pračky v koupelně. A tam, za sklem,  

uviděl něco zeleného.

„Kumo!“ Zděšeně zastavil a vytřeštil oči na medvěda v pračce. Vtom si vzpomněl,  

jak maminka říkala, že by potřeboval vyprat v pračce!

Sky se zastavila. „Cože? Kde?“

„Tam!“ Kasper spěchal do koupelny a otevřel dveře pračky. Prosím, ať je Kuma 

v pořádku. Z pračky vytáhl skrz na skrz promočeného medvěda. Opatrně ho položil 

na podlahu. Kasper zatajil dech a nespouštěl oči ze zeleného medvěda, který se mu 

v promočené srsti zdál o hodně menší.

„Moc toho nenamluví, že?“ řekla Sky.

„Ani tobě by nebylo moc do řeči, kdyby tě někdo vymáchal v pračce,“ podrážděně 

jí odpověděl Kasper. 

Najednou se Kuma pohnul. Sky vylekaně uskočila dozadu.

„On žije!“

„Kumo! Není ti nic?“ Kasper si ustaraně prohlížel starého medvěda  

ležícího na podlaze.

Pomalu, pomaličku Kuma vstal. Cosi zamumlal a pak si začal vytřepávat kožich.  
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Pozor, červená!

Kasper při pohledu na Kumu téměř oněměl. Zelený medvěd nebyl zelený,  

nýbrž červený jako rajče.

„Ó, ne…, “ povzdechl si Kuma a podíval se na Kaspera.

„Není ti nic, Kumo? Neudělalo se ti špatně z toho, jak ses otáčel v pračce?“

„Ó, ne, to není z pračky.“ Kuma rozhodně zakroutil hlavou, červené chloupky  

se mu na těle třepotaly. „Zčervenám tehdy, když něco není správně. Abych  

tě varoval. Když se objeví nějaké nebezpečí.“ 

„Počkej, co? Nebezpečí?“ Kasper tomu nerozuměl. Jaké nebezpečí?  

A jak mohl medvěd zčistajasna zčervenat?

„Obávám se, že se chystáš udělat něco,  

co by si rozhodně dělat neměl.“ 

„Nechceš si mezitím zahrát Gól?“ zeptal se Kasper Sky. Kývla, ale přitom 

nespouštěla oči z medvěda.

Kasper zapnul počítač a začal hrát hru. Sky si sedla vedle něho, ale stále zírala  

na Kumu, který se zrovna drbal tlapkami na břiše a pak slezl z postele.

„Mohu si zahrát s vámi?“ Kuma se zvědavě díval na Kaspera.  

„Není to zrovna jednoduchá hra. Ale můžeš se dívat.“ Kasper posadil Kumu  

na stůl, aby dobře viděl na obrazovku počítače. Kuma už byl téměř suchý  

a voněl jako rozkvetlá louka.

Kasper naťukal své jméno a heslo, zatímco vysvětloval Sky a Kumovi pravidla hry.  

Po chvilce hraní najednou Kasper ukázal na dolní roh obrazovky.

„Aha, Jay je přihlášený a slíbil, že mi pomůže. Počkejte, můžeme mu napsat.“

Čau, Jayi!

Čau, Kaspere!

Slíbil si, že mi pomůžeš dostat se přes desátý level.

Jasně! Jen mi napiš svoje jméno a heslo a já tě dostanu na jedenáctý.

Super!

Kasper začal psát své přihlašovací údaje do zprávy Jayovi.

„Kaspere… “ Sky ho rýpla loktem do paže. „Podívej!“

„Cože?“ zeptal se Kasper trochu podrážděně. Potom si všiml, jak Sky upřeně zírá  

na Kumu a skoro přestal dýchat.

„Jak je tohle možné?“ zašeptal.
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Sky se začala smát. „To je fakt super!“ řekla. „Tvůj medvěd tě vždycky upozorní,  

když budeš dělat něco, co je nebezpečné.“

„Přesně tak!“ potvrdil Kuma. „Když uděláš něco, co by si dělat neměl, zčervenám  

jako rajče. Když už je řeč o jídle: nemáte náhodou doma trochu medu? Po tom praní  

mi trochu vyhládlo. Nebo sendvič či alespoň banán?“

„Ty jsi ten nejrozkošnější a nejvtipnější medvěd, s jakým jsem se kdy setkala!“ vykřikla 

Sky, popadla Kumu a pevně ho objala. Když ho pustila, Kuma už byl zase červený.

„To ne!“ zadívala se na Kumu zděšeně. „Co jsem provedla?“

„Ne, ne…ty nic,“ usmál se Kuma. „Jen se červenám.“

Sky se zasmála. „Ty jeden plyšový hlupáčku! Slibuji, že to na tebe nikomu neřeknu.“ 

Políbila ho na jeho plyšovou hlavičku a Kuma zčervenal ještě víc. Usmíval se ale od ucha 

k uchu. 

Kuma se tvářil naprosto vážně. „Nikdy by si neměl nikomu dávat své heslo. Tvoje heslo 

je jenom a jenom tvoje. Nikdy ho nikomu nesděluj, ani své nejlepší kamarádce!“ Kuma  

si povzdechl. „Uf! Vždycky je mi trochu zle, když zčervenám.“

„To je sice pěkné, ale jak by pak mohl hrát Jay ten level místo mě?“ Kasper se váhavě 

podíval na Kumu.

„Vždyť ho přeci můžeš pozvat na návštěvu, nebo ne?“ odvětil medvěd a z červených 

uší si vytřepal poslední kapky vody. „Potom můžeš svoje jméno a heslo napsat tak,  

aniž by to viděl a ten těžký level můžete zahrát společně. Co ty na to?“

Kasper nad tím chvíli přemýšlel. „Ano, to je mnohem lepší nápad,“ odpověděl.  

„Přesně tak to udělám.“

Poslyš, Jayi, raději bych ti své heslo nedával. Nechceš k nám přijít na návštěvu příští 

sobotu? Můžeme hrát společně, to by měla stejně být mnohem větší zábava!

Jasně, v pohodě. Tak zatím čau!

Kasper sledoval, jak se Kuma pomalu zbarvuje zase do zelena.

„Funguje to vždycky takhle?“ 

„Co máš přesně na mysli?“ Kuma se na něj přátelsky podíval.

„Zčervenáš pokaždé, když se budu chystat udělat nějakou hloupost?“

„Ano, přesně tak,“ přikývl Kuma. „Přece jsem ti řekl, že jsem tu od toho,  

abych ti pomáhal.“

Kasper si vzpomínal a chápavě se na Kumu usmál.

Otevřel webovou stránku, kterou mu rodiče výslovně zakázali, protože obsahovala 

obrázky násilí. Přístup na ni byl povolen až od šestnácti let. Kumova srst byla 

okamžitě jako hasičské auto.

„Tuto stránku by si rozhodně navštěvovat neměl,“ řekl Kuma. „Au, zrovna teď  

se necítím dobře.“ Z jeho tlamičky vycházely bubliny. „Toho si nevšímejte,  

to je jen prací prášek,“ vysvětlil Kuma a hlasitě si říhl. „Jejda, pardon.“

Když pak Kasper stránku zavřel, Kuma opět zezelenal. 
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důvod jeho chování. Jeho rodiče slíbili, že si s ním co nejdříve promluví 

a tvoje třídní učitelka mi slíbila, že na něj dohlédne. S takovými věcmi  

by si měl vždycky přijít za mnou nebo za tátou, Kasi, protože každý někdy 

potřebuje pomoc druhých. Mees už ti nebude dělat ze života peklo, a pokud  

to zkusí, ihned zajdi za paní učitelkou. Pomůže ti, platí?“ 

Kasper cítil po těle hřejivé teplo. „Díky, mami,“ řekl. „Je to úleva.“

Maminka mu dala pusu na dobrou noc a zhasla lampu.

Kasper zíral do tmy. Tak proto byl Mees tak protivný. Chybí mu babička. Kasper 

 ho chápal. Taky by byl strašně smutný, kdyby mu zemřela babička. Možná by mohl 

vzít někdy Meese na návštěvu k babičce a dědovi a mohl by mu ukázat dědovu 

sbírku pokladů. Dědeček by byl určitě rád.

Zívl si. Vtom uslyšel měkké 

našlapování, jak se někdo šoural 

po zemi. Cítil, jak mu něco jemně 

tahalo za peřinu a snaží se vylézt 

k němu do postele. Kuma si lehl ke 

Kasperovi.

„Dobrou noc, Kaspere,“ zašeptal 

medvěd. „Dobrou noc, Kumo,“ 

odpověděl Kasper a oba spokojeně 

usnuli.

 

Mise splněna

Už se setmělo. Maminka vešla do dětského pokoje.

„Je čas jít na kutě, Kaspere.“

„Ano!“ vykřikl Kasper radostně.

„Dobře, dobře. Obvykle nemíváš takovou radost, když tě přijdu uložit…“

Kasper se zakřenil. „Mám radost, že jsem právě přešel desátý level úplně sám.“ Ukázal 

na počítač a vypnul ho. Ani nepotřeboval pomoc od Jaye. A v průběhu hry si s ním začal 

psát Mees a byl skutečně milý. Dokonce Kaspera pochválil, že se dostal tak daleko. 

Kasper netušil, proč byl na něj Mees najednou tak milý, ale měl z toho dobrý pocit.

„Výborně, blahopřeji. A nechal si svého medvěda, aby tě při hře sledoval.“ Maminka  

se zasmála a ukázala na Kumu, který seděl na stole. Potom popošla k posteli  

a odhrnula peřinu. Kasper a Kuma na sebe za jejími zády tajně mrkli.

„Ano, tak nějak,“ odpověděl Kasper, když lezl do postele.

Maminka se posadila ke Kasperovi na kraj postele. „Poslyš, děda mi dnes něco 

pověděl, když jsem s ním ráno telefonovala,“ začala. „Říkal, že tě šikanuje nějaký kluk  

ze školy, co? A nechceš, abych o tom řekla tvé třídní učitelce, protože se bojíš,  

že by to pak bylo ještě horší. Ale ty přece víš, Kasi, že ne vždy si se vším dokážeš 

poradit. Někdy potřebuješ s něčím trochu pomoci, a to je důvod, proč mi to děda řekl. 

Bál se, že se na něj budeš zlobit, protože mi o tom řekl, ale já bych byla opravdu ráda, 

kdyby si mi o takových věcech říkal.“

„Proto jsem si dnes šla promluvit s tvou učitelkou,“ pokračovala maminka. „Byla 

trochu zklamaná, že si za ní nepřišel ty sám. Mees, tak se ten chlapec jmenuje, že? 

Řekla mi, že se takto chová prakticky pořád, a to nejenom k tobě. Okamžitě volala jeho 

rodičům a ti jí řekli, že je Mees rozzlobený od té doby, co mu zemřela babička, a proto 

se tak chová. To samozřejmě jeho chování neomlouvá, ale můžeme alespoň pochopit 
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