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Tuto knihu věnuji všem, kteří následují  své sny a v jejich srdci navždy 

zůstanou dětmi.





ÚVOD 

V den mých desátých narozenin mě vzal můj táta do lesa na 

malou procházku. Šli jsme kousek po písečné cestě, aţ jsme 

došli k pěknému palouku, obklopenému borovicemi a vysokými 

duby. „Sedni si tady na trávu,“ řekl mi otec. Rozhlédl se kolem, 

aby se ujistil, ţe jsme tu sami, a pak pomalu sáhl do kapsy a 

vytáhl z ní něco blyštivého.  

Najednou v ruce drţel malou kovovou krabičku černé barvy. Na 

první pohled vypadala jako úplně normální krabička, na kterou 

natrefíme v kaţdém obchodě, aţ na jeden malý detail… Nahoře 

byla nakreslená malá zlatá ještěrka.

Otevřel jsem ji a vyndal z ní náramek s tmavě hnědým koţeným 

páskem. Na jeho středu se třpytil malý symbol, který opravdu 

upoutal moji pozornost. Nikdy jsem nic takového neviděl. Celý 

se na sluníčku leskl. Byl to kruh, který přímo uprostřed protínal 

meč.  
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„Ryane,“ řekl táta, „teď se mi na chvilku podívej do očí. Tenhle 

náramek je symbolem bojovníků světla. Tito bojovníci patřili po 

generace mezi skvělé rytíře královského dvora. Netuším, kdo 

tenhle náramek vytvořil, ani jak se dostal do naší rodiny, ale vím 

jedno…  

Legenda říká, ţe jednoho dne bohyně přírody, Artemis, měla 

sen přesně o takovém náramku. A kdyţ se jí jednoho dne zjevil 

anděl, vylíčila mu ho a on jí ho další den přinesl.  

Vypráví o bozích, kteří znají tajemství budoucnosti lidstva. A na 

ochranu při boji s temnými silami zaslali anděly, aby předali 

tyto mocné náramky těm vyvoleným. Bohové vybrali pouze děti, 

které jsou nebojácnými snílky.  

Opravdovou sílu náramku mohou vyuţít jen ti, kteří se narodili 

za letního slunovratu, a to aţ na tebe, Ryane, nikdo po staletí 

v naší rodině nebyl. Legenda také říká, ţe právě ti vyvolení 

mohou komunikovat s anděly a umí rozluštit různá tajemství. Já 

jsem náramek nikdy nepouţil,“ podíval se otec na Ryana 

pohledem, ze kterého se dalo poznat, ţe nepatřil mezi vyvolené, 

ač by si to moc přál. 

„Náramek je tu jen pro bojovníky, kteří ho pouţijí v pravý 

moment. Tenhle náramek, můj synu, má sílu otevřít takzvané 

Spatio-temporal dveře.“ 

„Co to znamená?“ zeptal se Ryan. 
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„To jsou magické dveře ukryté hluboko v přírodě, v blízkosti řek 

a hor.“ Kdyţ otec tato slova vyslovil, s láskou pohladil dub, u 

kterého stál, jako by věděl, kde se tyto dveře nachází. 

„Víš, Ryane,“ řekl po chvilce, „kdyţ jsem byl malý kluk, vţdycky 

jsem věřil, ţe existuje magický svět skrytý právě tady, v lese. 

Vţdycky jsem věděl, ţe stromy mi umí naslouchat, kdyţ jsem 

k nim promlouval, a ţe mi ptáci rozumí, kdyţ jsem se snaţil 

hvízdat jejich řečí. Víš, co mám ze všeho nejraději?  

Být tady v lese a uţívat si tu krásu kolem. Podívej na ty stromy, 

paseku, houby, ptáky – jsou prostě nádherní.  

A navíc tu nejsme sami. Kolem nás existuje paralelní svět, svět 

z jiné dimenze. Tak třeba tady, všimni si mojí kytary. Kdyţ 

zahraješ na její struny, začnou se třást a vibrovat. To samé se 

děje i s bytostmi z paralelního světa.  

Ţijí všude kolem nás, akorát na jiné vibraci. Lidé je normálně 

nevidí. Jen ti vyvolení, ti, kteří vlastní tenhle náramek, s nimi 

mohou mluvit.“ 

„Proč jsi mi tohle nikdy předtím neřekl?“ zeptal se Ryan táty.

„Protoţe jsem slíbil tvé matce, ţe o tom pomlčím. Bála se, ţe by 

ti to mohlo ublíţit. Myslela si, ţe by se ti děti posmívaly, kdybys 

jim o tom ve škole náhodou řekl.  

A měla pravdu. Lidé v tento magický svět uţ nevěří, protoţe je 

velmi zaneprázdňují jejich kaţdodenní povinnosti. 
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Tohle všechno povaţují za pouhé výmysly. Kdysi jsem dokonce 

studoval i starověké umění alchymie, ale kvůli práci jsem na to 

neměl tolik času. Navíc jsem se staral i o tvoji sestru – v době, 

kdy tvoje matka pracovala. Kdyţ ses narodil, věděl jsem, ţe jsi 

vyvolený a jednoho dne ti o všem řeknu a dám ti i tento 

náramek. Kaţdý vyvolený ho dostane v den svých desátých 

narozenin, to je tradice. 

Proto ti o všem vyprávím právě dnes,“ otec vzal do rukou 

náramek, pevně ho stiskl v dlaních a s pohledem upřeným k 

oblakům ho zdvihl k nebesům.

„Oh, mocná přírodo, poţehnej mému synovi a tomuto náramku, 

ať můţe pokračovat v tom, co jsi započala před tisíci lety.  

Ukaţ mu všechnu svou sílu a lásku, naše Matko Země, a 

ochraňuj ho na této cestě.“  

Potom poklekl a celou prosbu zopakoval v latině. Kdyţ skončil, 

otočil se ke mně a podíval se mi zpříma do očí.  

„Krásné narozeniny,“ řekl a podal mi krabičku s náramkem. 

„Jednou budeš schopný ţít v souladu s přírodou a komunikovat 

s ní. Vím, ţe svou sílu pouţiješ jen pro správné věci,“ dodal. „A 

teď uţ je to jen na tobě. Ţij svými sny.“



Jednoho dne po škole jsem se chtěl sejít se svými 

nejlepšími kamarády Patrikem a Bernardem. Mojí poslední 

hodina byla latina. I kdyţ je mým nejoblíbenějším předmětem, 

tak i přesto jsem uţ netrpělivě čekal na její konec, aţ budu moct 

vyběhnout za nimi ven. Kromě historie a latiny jsem školu moc 

nemusel. 

Vţdycky mě zajímaly kouzelné a tajuplné příběhy. Ty se ale ve 

škole bohuţel neučí, coţ je škoda, protoţe by pak byla o moc 

zajímavější.

Ten den byla středa a to je den, kdy všichni ve škole končí dřív 

neţ ostatní dny. Patrik si jako poslední předmět vybral matiku, 

Bernardo chtěl raději poklidnější hodinu kreslení.

Patrik byl tichý kluk a se spoluţáky se moc nebavil. Pocházel ze 

severu Francie a k nám na jih se přestěhovali kvůli práci jeho 

táty. Na první pohled na mě působil odtaţitě, ale sotva jsme se 

dali do řeči, ukázal se jako vtipný a výřečný společník. Byl 

skvělým ţákem s výbornými známkami.  
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Obzvlášť vynikal v matematice a fyzice. Jeho táta pracoval jako 

inţenýr letectví a Patrik po něm zdědil vášeň pro řešení různých 

rovnic a jiných vědeckých propočtů. Místo toho, aby si šel 

s námi hrát, trávil raději víkendy učením.  

Vţdycky při sobě nosil kalkulačku a kompas a za svého idola 

prohlašoval známého matematika Pythagora. Obzvlášť miloval 

jeho model, který přesně vysvětluje vztah mezi všemi hvězdami 

a planetami ve vesmíru. Tvrdil, ţe se vše řídí matematickými 

zákony. Byl tím nejchytřejším a taky tím nejvyšším z nás. Nosil 

modré obdélníkové brýle, které zvýrazňovaly jeho velké oči. 

Bernardo se narodil do španělské rodiny, která do Francie 

imigrovala. Koupili tu ve vesnici krámek s potravinami od 

Madam Fontaine, jeţ si ho uţ nemohla dál dovolit. Bernardo 

vyprávěl, ţe mají kořeny na jihu Španělska, kam se kaţdý rok v 

létě vrací, aby navštívili rodinu. Přišel mi velice nenasytný – 

pořád při sobě nosil něco ke svačině. Mluvil plynně španělsky, 

coţ se nám hodilo při vypracovávání domácích úkolů. I 

Bernardo se těšil velice dobrým školním výsledkům. Ze všeho 

nejraději měl kreslení, protoţe snil o tom, ţe se stane úspěšným 

architektem. Vţdycky nosil černé dţíny a jednoduché tričko. 

A třetí z party jsem byl já, Ryan. Milovník sportu a obzvláště 

běhání. Díky tomu, ţe nejsem moc vysoký, jsem mohl vţdycky a 

všude rychle proběhnout a řadil jsem se mezi nejrychlejší kluky 
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na škole. Snil jsem o tom, ţe jednou budu vrcholovým 

sportovcem.  

Upřednostňoval jsem spíše venkovní aktivity neţ ty vnitřní. 

Kaţdý den po škole jsem vzal svůj míč a kolo a rozjel se na hřiště 

hrát fotbal. Měl jsem to tam rád, taková malá louka se stromy 

kolem dokola a s pěkně střiţeným trávníkem uprostřed. 

Bernardo nikdy nechtěl běhat, proto vţdycky chytal, a Patrik 

hrál obranu. Já se je snaţil obehrát a skórovat pokaţdé, kdyţ 

jsem se dostal k bráně, protoţe Bernardo byl pomalý a nestíhal 

moji rychlou střelu. Byla to sranda. Těšil jsem se na náš 

společný čas. Kromě fotbalu jsme neustále zaţívali i různá 

dobrodruţství . 

Samozřejmě bych nejraději trávil kaţdou volnou minutu s nimi, 

včetně těch osmi hodin, které jsem denně musel prosedět ve 

škole. 

Podíval jsem se na hodinky – ukazovaly skoro dvě odpoledne. 

Jakmile zazvonilo, vzal jsem si batoh, kabát a šálu a utíkal pryč. 

Byl listopad, pomalu se ochlazovalo a stmívalo. Jak jsem tušil, 

Patrik a Bernardo uţ na mě u vchodu čekali. Sotva mě uviděli, 

začali na mě mávat. 

„Co dneska podnikneme?“ zeptal jsem se a připojil se k nim. 

„Pojďme hledat tu tajnou chodbu do hradu. Uţ je to opravdu 

dlouho, co jsme tam byli naposledy,“ řekl Patrik a začal počítat 
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vzdálenost mezi hlavním vchodem, hřištěm a jídelnou uvnitř 

hradu.

„Tak je to přesně tak, jak jsem si myslel,“ řekl a byl na sebe 

pyšný, co právě odhalil! „Propojením bodů těchto tří míst nám 

na mapě vznikne trojúhelník. To je prostě úţasný!“ vykřikl.  

Chodili jsme do hradu uţ několik let. Snaţili jsme se v něm najít 

vchod do tajné chodby, která, jak vyprávěli starší z vesnice, 

vedla přímo do pokoje královy milenky. Říká se, ţe se ti dva tak 

moc milovali, ţe se tajně potkávali v jedné podzemní pasáţi. A 

tu samozřejmě dodneška nikdo nenašel.

„Dobře, ale napřed pojďme ke mně. Já si tam vezmu něco 

k jídlu, protoţe hrad je pěkně daleko a já uţ nic nemám,“ dodal 

Bernardo. 

„Tak dobře! Ale pojďme uţ...“ vyhrkl na nás netrpělivě Patrik. 

Vzali jsme si naše kola a sviţně vyrazili. Měli jsme před sebou 

asi šest kilometrů, trasu uţ jsme znali nazpaměť. V polovině 

cesty jsme se zastavili v krámku u Bernardových rodičů. 

Ten si tam naplnil své kapsy i batoh sladkostmi a dortíky, 

popadl několik vod a se spokojeným úsměvem na tváři vyšel ven. 

„Teď můţeme vyrazit pánové, máme dostatek zásob,“ prohlásil. 

Celkem rychle jsme projeli vesnicí aţ ke křiţovatce, u níţ stál 

kříţ. Doteď jsme se pohybovali po pěkně udrţované stezce pro 

kola, oddělené od hlavní silnice. Ta se ale další dva kilometry 



       RYAN A TAJEMSTVÍ SALAMANDRY 13 

zuţovala, aţ se před námi otevřela krásná kamenitá polní cesta. 

Kolem ní rostly duby, které se nyní zbarvily do oranţovočervena. 

Byl na ně nádherný pohled. Začínal totiţ podzim a tou dobou 

jsem měl právě barvy stromů nejraději. Příroda ozářená 

sluncem působila jako namalovaný obraz.   Zamával jsem na 

Patrika a Bernarda na znamení, ţe za chvíli dorazíme do cíle. 

Hrad se před námi pomalu objevoval v celé své kráse. Byl 

opravdu velkolepý, postavit ho nechal František I., a to v období 

renesance kolem roku 1497. Hrad měl čtyři věţe, na kaţdé 

světové straně se tyčila jedna. Dojeli jsme aţ k bráně, která 

mířila na sever. U vchodu seděli po stranách dva kamenní lvi a 

navzájem si hleděli do očí. Střeţili hrad a vítali všechny příchozí. 

Nad nimi visel uprostřed krásný tmavě černý erb, v jehoţ středu 

zářila zlatá ještěrka neboli salamandra. Právě tu měl jako 

symbol král František I., který nechal hrad postavit jako své 

letní sídlo. Jelikoţ byl vchod zavřený, vydali jsme se oklikou 

podél hradeb. Chodba začínala na opačné straně hradu a vedly 

k ní jen dvě cesty. Šli jsme rovnou k jedné z nich. 

Ta první byla o trochu nebezpečnější, protoţe jsme museli 

přelézt pětimetrovou zídku a riskovat tím, ţe spadneme z vysoké 

výšky. 
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