
5. den, středa
Jako každý den, i  dnes,  nás čekalo ranní překvapení.  Tentokrát  nám na
domeček  přilepili  mravenci  krásnou  kapku  rosy,  určitě  za  včerejší
záchranu kukel. Po snídani jsme se šli podívat znovu na pavoučí území k
prázdné síti. Musíme pomoci i pavoukům, stejně jako mravencům. Zahráli
jsme si  tedy na pavoučí maminky a dopravili  jsme k síti  velká vajíčka,
která byla plná malých  pavoučků těsně  před  vylíhnutím.  Pavoučí  vejce
jsme opatrně posunovali obříma pavoučíma nohama. Aby nám přeprava
zárodků šla rychle, rozdělili jsme se na dvě družstva, zelené a žluté. Barvu
družstva  určovala  barva  vajíček  a  pavoučích  nohou  (postrkovadel).
Rychlejší byli zelení, ale to nebylo tak důležité. Hlavní je, že se hned u sítě
začali  líhnout  malí  pavoučci.  Chvíli  jsme  ještě  stavěli  dalším
novorozencům úkryty, když jsme najednou uslyšeli dupot. Blížil se velký
pavoučí táta a tak jsme území rychle opustili. Tak rychle, že jsme stačili
napočítat  jen  do  10.  Asi  by  bylo  těžké  ho  přesvědčovat,  že  pavoučky
zachraňujeme,  oni  mu  to  ty  pavoučí  miminka  řeknou sami.  Cestou  do
mlýna se na zemi občas něco zalesklo, i když nesvítilo sluníčko. Co to je?
Sklonili jsme hlavy blíž. Byly to diamanty! Určitě odměna od lesního lidu,
který se pomalu, ale jistě, dostává z moci zlých kouzel. Každý si nasbíral
trochu do dlaně a přemýšlel, jak s tím bohatstvím naloží. Většina si koupí
nový  telefon,  někdo  Minecraft  a  jeden  člen  naší  záchranné  expedice
dokonce zlatý zub. Prý místo toho, co si dnes ráno v 6,10 hodin vytrhl. Je
to hrozně zvláštní věc, už máme v úschově 5 zubů a asi to není konečné
číslo. První noc doma po návratu bude mít zoubková víla hodně práce.  Po
obědě jsme chvíli odpočívali, pak zabalili svačiny, pití, teple se oblékli a
vydali se přes Tichý les do Území mravenců a ještě dál, obhlídnout situaci.
Čaroděje jsme neviděli, jen na větvích hustějšího porostu vlály jeho vlasy
a vousy. Asi před námi utíkal. Dále za mraveništi vypadal les již veseleji.
Nasvačili jsme se tam, napili a vraceli se do mlýna. Cesta zpátky však byla
velmi zajímavá. Z „bažiny“ u cesty jsme vylovili kachňátka. Plavala tam
osamocená, ale je vidět, že se do lesního království pomalu vrací život.
Naše mise je tedy určitě úspěšná. I mraveniště se probouzela. Kousek od
Tichého lesa jsme našli tři klíče a přímo v něm čtvrtý. Ten ukazoval na
zlámaný  smrk  a  ejhle!  Visel  na  něm  třetí  zámek.  Zkusili  jsme  ho
odemknout a Tichý les osvobodit. Šlo to těžko i se správným klíčem, ale
povedlo se. Byla to fuška. Uvolnili jsme ze smrku i řetěz. Všichni se ho
chytili  a  když  na  něj  nedosáhli,  chytili  se  kamarádů  za  ruce  a  řetěz
nastavili svým tělem. Tak jsme prošli cestu lesem až k mlýnu a třetí kletba
byla zrušená. Už jsme osvobodili  mravence, pavouky a celý Tichý les.



Víly a elfové je budou určitě  následovat.  Po návratu do mlýna jsme si
uložili kachničky do domečků, uklidili si v herně a pospíchali na večeři.
Byla  stejně  dobrá,  jako  dnešní  oběd.  Ten  byl  přivezen  až  z  ciziny  –
slovenské halušky. Někdo je nikdy nejedl, ale všem moc chutnaly. A ještě
jednu důležitou informaci jsme zapomněli. Do lesa za námi přijel pošťák-
rošťák. Je prostě moc obětavý. Po večeři následovalo mytí, pohádka, píseň,
loučení a krásné snění. Dobrou noc.


