
4. den, úterý
Hned ráno nás čekalo v našich domcích pro víly a elfy překvapení. Každý
si našel kouzelnický náramek, klučičí nebo holčičí. Buď to byla odměna za
zrušení kletby, nebo úplatek od čaroděje, abychom vzdali boj. Kdo ví? V
žádném případě však začarovaný lesní lid neopustíme. Už máme kouzelné
hůlky,  kouzelné  náramky,  jednu  zrušenou  kletbu  a  další  klíče  snad
najdeme.  A doufáme,  že  i  nový zámek.  Čas  se  nám krátí.  Po  vydatné
snídani se schovalo sluníčko a tak jsme šli raději jen na hřiště. Většina z
nás si nafoukla sama balonek. Museli jsme si ho však přivázat na ruku,
protože se zvedl silný vítr a některým balonky uletěly. Určitě v tom měl
prsty čaroděj. A také si to přišel sám zkontrolovat. Jak to víme? My jsme
ho viděli!!! Kde? Díval se na nás z terasy za mlýnem. Byl skoro celý v
černém, jen klobouk a vykulené oči na nás svítili bílou barvou. Hned jsme
se vrátili do mlýna, ale už tam nebyl. Asi se nás už bojí. Po obědě znovu
čaroval s počasím a poslal na nás sníh. Nám to ale nevadilo, byli jsme v
teple  a  připravovali  se  na  cestu  k  mravencům.  Moc  dlouho  čaroději
sněžení nevydrželo, zbyla z toho jen občasná kapka. My však nejsme z
cukru a tak jsme vyrazili. Pečlivě jsme pozorovali les okolo nás a zdálo se
nám, že se  stromy a  pařezy  okolo  nás  probouzejí,  viděli  jsme  na  nich
obrysy obličejů. Snad už jsou to víly a elfové, kteří se začínají  pomalu
objevovat. Potom už jsme došli k mraveništím. Některé bylo opuštěné a
ostatní vypadaly smutně, pustě, jen pár mravenců běhalo mezi jehličím,
jako když něco hledají. Dozvěděli jsme se, že v každém mraveništi žije
jiný mravenčí rod, že se mezi s  sebou moc nekamarádí,  dokonce spolu
bojují o jídlo, mají svoje vlastní znaky, barvu i vůni. Všechny tyto nově
nabyté znalosti jsme využili na zpáteční cestě. Obdrželi jsme další tajnou
zprávu UTÍKÁME PŘED ZLEM A ZTRÁCÍME KUKLY. POMÓÓÓC!
Místo podpisu byl nakreslený mravenec. A za chvíli se před námi objevili
první kukly. Všechny jsme posbírali a odnesli do mlýna. Tam na nás čekala
malá mraveniště  a my jsme zachráněné kukly roztřídili  podle znaků do
těch správných.  Kdybychom to popletli,  nově vylíhnutí  mravenci  by se
mezi sebou poprali.  To jsme však nepřipustili.  Překvapením však nebyl
konec.  Za  mlýnem na  cestě  leželo  dalších  5  klíčů  a  o  kousek  dál  byl
zamčený strom k ohavnému, čarodějovu plotu. Jeden z klíčů ten zámek
otevřel a další kletba byla zlomena. Štěstí v boji s čarodějem se pomalu,
ale jistě,  přesouvá na naši  stranu. Odpoledne jsme ukončili  písničkou a
večerní  rajskou omáčkou.  Potom už jen hry a  pohádka na dobrou noc.
Určitě bude plná snů o elfech, vílách a velmi, ale velmi slabém čaroději.


