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Kluci, hurá za ním! - Václav Řezáč ke stažení
PDF Knížka, kterou za chvilinku otevřete, je

knížka docela zvláštní, v mnohém
pozoruhodná. Především v tom, co

postřehnete na první pohled: je to knížka
dobrodružná, je to dokonce něco jako

detektivka, i když v ni vůbec nevystupuje ani
jeden detektiv a i když se všechna ta
dobrodružství, o nichž se v ní dočtete,

neodehrávají v nijak tajemných krajinách,
dokonce ani v dalekých krajinách – ale,

řekněme si to rovnou, přímo za humny, ba i
na vsi (s tou vsí to nemusíte brát tak doslova,
je to vlastně něco mezi vsí a okrajem velkého
města, ale žije se tam docela po vesničku), na

Bakalářce, kde je tajemný zámeček s
tajemnou zahradou a tajemným starým

hlídačem, který se však pro naše tři kluky-
hrdiny a detektivy Sirku, Valnohu a Zrzka

promění záhy v děda Zachariáše, důvěrníka a
rádce v klukovských záležitostech. Další

pozoruhodnost je křišťálová koule, dárek od
indického fakira a majetek děda Zachariáše,
která pomůže našim detektivům najít zločince
– vlastně… to je zase pozoruhodnost, kterou

tentokrát možná na první pohled
nepostřehnete, že totiž ten, kterého křišťálová

koule pomohla dopadnout, byl i nebyl
zločinec. Jak to s ním bylo doopravdy, to vám
bohužel nemůžeme prozradit, protože potom
byste už nemuseli vůbec knížku číst, všechno
byste věděli předem – a to vám nemůžeme
udělat, to bychom vás opravdu moc ošidili!
Nijak vám však nezkazíme překvapení, když
vás seznámíme alespoň letmo , – nikdo ho
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vlastně taky nijak jinak než letmo neznal,
takže se nemusíte cítit ošizeni – s majitelem
zámečku střeženého dědem Zachariášem,
panem Dobešem, učencem, který jezdil po
světě sem a tam, sbíral archeologické

památky a do svého zámečku, proměněného v
muzeum, zaskočil vždycky jen na skok a
jednou si tím způsobil dost nepříjemnou
chvilku… Stejně beze škody vám můžeme
prozradit pozoruhodně shodné vlastnosti
rodičů všech tří chlapců, kteří se všichni

starali o jejich školní úlohy v
nejnepříhodnější chvíli. Namítnete ovsem
možná, že to není vlastnost pozoruhodná,

nýbrž společná všem rodičům – nezbývá nám
tedy než se vzdát a vyzvat vás, abyste
rozevřeli knihu a seznámili se s dalšími

pozoruhodnostmi, jimiž se příběh hemží, na
vlastní oči.
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