
2. den, neděle
Než  Vám budeme vyprávět,  co  jsme  dnes  zažili,  musíme  se  vrátit  do
soboty na úplně první zastávku autobusu – vlakový přejezd před Velkou
Dobrou. Všichni jsme vyhlíželi vlak, ale uviděli jsme velký kouř v lese a
tak jsme čekali na hasiče. Všechno bylo jinak. Za chvíli přijel vlak, který
táhla pravá parní lokomotiva. Sledovali jsme ji ještě dlouhý kus cesty. To
však nebylo všechno, ještě nad námi přistávalo sportovní letadlo. To byl
tedy super začátek našeho putování.
Teď už Vás čeká nedělní povídání. Počasí nám přálo, vůbec nepršelo a to
celý  den.  Po  snídani  jsme se  vypravili  do  lesa,  sbírali  jsme  kameny  a
pokoušeli se z nich stavět domky a hrady. Slovo „kameny“ bylo přece na
včerejší tajné zprávě. Nic se ale nestalo, ani domky jsme nestihli postavit a
už jsme se museli vracet zpět do mlýna. Na posledním rozcestí pro nás
někdo vyčaroval zvláštní domeček. Uvnitř domku byl mech, kousek látky,
asi závoje a pozor – další tajná zpráva. Ta nám nakonec objasnila, koho
vlastně budeme zachraňovat. Lesní lid, tzn. Lesní víly a elfy, které zavřel
do stromů jakýsi čaroděj v jejich lesním království. Už to víme! Proto ty
klíče!  Ještě  musíme  najít  zámky,  které  k  nim  patří  a  pokusit  se  je
odemknout.  Zprávu  jsme  si  nejen  přečetli,  ale  i  zazpívali,  abychom
nezapomněli, jak a koho máme zachránit. U mlýna jsme se zastavili pod
borovicemi, na kterých visí silné řetězy, ale zámky tam nebyly. Bylo tam
však jiné překvapení. Na zemi v trávě pod stromy a v jejich větvích byly
opuštěné domečky lesních víl a elfů. Každý našel jeden a bude se o něj
hezky starat, aby se lesní lid měl kam vrátit až jej zachráníme ze zakletí
zlého čaroděje. Pak už jsme utíkali na oběd, nacpali si bříška a odpočívali
při  poslechu  čtení  z  knihy  Lexikon  strašidel.  Každý  si  potom  svoje
strašidlo nakreslil a pojmenoval – např. Ochechule, Lesní bubák, Červený
zub, Dubák, Smrtihlav, Příšera a dokonce Šedoumen. Jen jsme dokončili
portréty přijel pošťák-rošťák s prvními pozdravy z domova. Pohledy jsme
schovali, oblékli se a vyrazili na hřiště. Stali se z nás částečně fotbalisté,
baletky,  pískomilové,  stavbaři,  akrobati,  chodci  a  nakonec  i  uklízeči.
Odpoledne uběhlo rychle a hned po večeři jsme poprvé zdobili květinami
nalezené domečky. Snad se budou vílám a elfům líbit. Pak nás čekalo už
jen mytí, příprava oblečení na zítřek, loučení před spaním a krásné sny. 


