
1. kapitola 

„Muselo se něco stát! Tohle přece není normální!“ víří mi hlavou.  
Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá 
myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano, určitě to tak je, řekla jsem si, když jsem přišla 
k domku, který podle čísla popisného měl být náš, ale v ničem se nepodobal domu, který tak 
důvěrně znám. Podívala jsem se na jmenovku: rodina Stránských. To mě utvrdilo v tom, že 
nejsem ve své době. 
 
Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. 
„Co tu děláš?“ zeptal se překvapeně. 
„Já…já…“ 
„Ano?“ 
„Promiň, ale jaký je rok?“ 
„1938.“ 
Chlapec na mě hleděl s údivem. 
„Takže jsem opravdu v minulosti.“ 
„Cože?!“ 
„Vím, zní to neuvěřitelně, ale já žila v roce 2011.“ 
„Opravdu? A jak ses tu ocitla?“ 
„Sama nevím, ale myslím, že to souvisí s tímhle,“ ukázala jsem mu řetízek s přívěskem lva. 
„Jak jsem si ho zapnula, omdlela jsem…. A pak jsem se probudila tady.“ 
„To je zvláštní.“ 
„Je. Můžu se zeptat, co se to tu děje?“ 
„Je mobilizace.“ 
„Takže je před Mnichovem,“ zamumlala jsem. 
„Před čím?“ podivil se. 
„Ale …to teď není podstatné. Raději mi řekni, jak se jmenuješ…“ 
„Pepa.“ 
„Já jsem Petra. Ty tu bydlíš?“ ukázala jsem na domek. 
„Jo, bydlím. Pojď dál…“ zve mě. 
 
Vešli jsme dovnitř. 
„Kde máš rodiče?“ zeptala jsem se. 
„Už je nemám,“ posmutněl a dodal, „zemřeli před dvěma lety.“ 
„To je mi líto.“ 
„Už jsem si zvykl žít sám. Ale ty tu samozřejmě můžeš zůstat.“ 
„Díky.“ 
Pepa mě zavedl do útulného pokojíku. Napravo od okna je postel, vedle  skříňka a stolek se 
židlí. Na skříňce je malé rádio a gramofon. 
„Tohle je můj pokoj…a teď taky tvůj,“ dodal. 
 
Blížil se večer. Pepa uvařil zelnici a oba jsme ji s chutí snědli. 
„Chceš se umýt? Připravím si koupel.“ 
„To je od tebe milé.“ 
Nanosil vodu ze studně a ohřál ji na kamnech. Pak ji nalil do plechové vany, kterou snesl 
z půdy. 
„Dík,“ řekla jsem a Pepa odešel. 
 



Vlezla jsem do teplé vody, vzala jsem si jádrové mýdlo a začala jsem se mydlit. Pak jsem se 
opláchla a osušila. Oblékla jsem si košili, kterou mi tu Pepa nechal a taky jedny z jeho 
spodků, protože moje jediné oblečení bylo špinavé. Když jsem se oblékla, zalezla jsem do 
postele a přikryla se peřinou. 
„M ůžu už?“ ozvalo se za dveřmi. 
„Jo.“ 
Pepa vešel, svlékl si vše kromě spodků a převlékl si košili. Pak si lehl vedle mě.  Jeho pevné 
tělo mě přitisklo ke zdi. Objal mě, já si opřela čelo o jeho hruď a spokojeně usínám… 

2. kapitola 

Probudila mě vůně čaje. 
„Konečně jsi vzhůru.“ 
Pepa seděl u stolku a pil čaj. Popošel ke mně a podal mi taky jeden šálek. Napila jsem se. 
„Musíme zjistit, jak ses sem vlastně dostala.“ 
„Taky mě to zajímá.“ 
Pepa se pousmál a v jeho hnědých očích zaplály veselé ohníčky. 
„Jsi moc hezká…“ zašeptal a pohladil mě po vlasech. 
Chytila jsem ho za ruku. 
„Ne, teď mě nech, prosím.“ 
Vzdychl. 
„Promiň.“ 
„Neomlouvej se, není za co.“ 
Vstala jsem z postele a šla k oknu. Venku byl krásný den. Brzy už tak krásný tenhle svět 
nebude, pomyslela jsem si. 
„Co je?“ 
„Ale nic…“ 
„Něco tě trápí, já to vím.“ 
„To je dobré.“ 
„Když mi to nechceš říct, tak si neříkej. Ale já stejně vím, že tě něco trápí.“ 
Pepa zapnul rádio. Zrovna hlásili něco o tom, že se naše vojska mají stáhnout z pohraničí. 
„To nechápu…“ podivil se Pepa. 
„Já ano.“ 
„A co se tedy stalo…a stane? Ty to víš, když jsi z budoucnosti.“ 
 
Náhle na mě padla úzkost. Sedla jsem si znovu na postel a rozplakala se. 
„Co se stalo?“ zeptal se. 
,,Víš…bude válka…hrozná…miliony lidí zemřou….a možná i my…“ 
„Co to říkáš? Vždyť máme spojence v Anglii a Francii.“ 
„Ale ty nás v Mnichově zradí. Nejdřív Hitler obsadí Sudety a pak i zbytek republiky… 
vznikne Protektorát.“ 
„A vyhrajeme tu válku?“ Pepa dychtí po odpovědi. 
„Ano, nakonec ano.“ 
„Tak to je dobře.“ 
„Je, ale kvůli válce zemře spousta lidí…“ 
„Když nebudeme mezi nimi…i když je mi to samozřejmě líto.“ 
„Víš co? Raději budeme pátrat, proč jsem se tu vlastně ocitla…“ 
„Dobře, ale nejdřív se nasnídej.“ 
Sedla jsem si ke stolu a zakousla se do chleba s máslem, který tu byl nachystaný. Jo, brzy 
bude i tohle jídlo, za které budeme vděční. 



Když jsem dojedla, podal mi Pepa sukni. 
„Na, obleč si jí, doufám, že ti bude.“ 
Nasoukala jsem se do ní. Sedla mi výborně. 
„Sluší ti.“ 
„Díky,“ usmála jsem se poprvé za tohle ráno. 
 
Vydali jsme se směrem k místní knihovně. Vyžádali jsme si staré kroniky. V jedné z nich 
skutečně byl zmínka o tajemném náhrdelníku s přívěskem lva. Kdysi prý patřil jednomu 
z místních boháčů. Je s ním spojena legenda: Kdo jej najde a nosí ho, ten se vrátí do doby, 
ve které má nějaké poslání… 
„To by mě tedy zajímalo, jaké tady mám já poslání.“ 
„To ukáže čas.“ 
 
Vrátili jsme kroniky a vydali se zpět domů. Doma Pepa znovu zapnul rádio. 
,,Dnes, 29. září 1938 se sejde konference v Mnichově, aby projednali územní požadavky 
Německa. Konference se zúčastní Německo, Velká Británie, Francie, Itálie a Československo. 
O výsledku vás budeme informovat…“ 
„Československo nebude ke konferenci vůbec připuštěno,“ poznamenala jsem hořce. 
„A co budeme dělat? My přece žijeme v pohraničí!“ 
„Myslím, že bychom si měli hledat nový domov. Máš nějaké příbuzné?“ 
„Tetu…v Praze.“ 
„Dobrá, přestěhujeme se tedy k ní.“ 
„Dobře. Já si tedy sbalím a pojedeme k ní. Dokud je čas…“ 
Ano, dokud je čas… 

3. kapitola 

Stojíme na nádraží v naší vesnici. Za chvíli nám jede vlak do Prahy. 
„Nebojíš se?“ zeptal se mě náhle Pepa. 
„Ani ne….“ 
Už přijíždí vlak. Parním jsem se vezla jen jednou, na výletě se školou. Jenže v třicátých letech 
jiné nejezdily. Ve vlaku si koupíme jízdenky, výdejna totiž v naší vesnici není. Cesta nám 
ubíhá vcelku rychle. 
 
Asi za dvě hodiny jsme v Praze. Vystoupíme v Uhříněvsi, kde Pepaova teta bydlí. Chvilku 
sice hledáme její dům, ale nakonec ho přeci jen najdeme. Zaklepeme na dveře. 
„Kdo je to?“ zeptá se nás teta. 
„To jsem já, teto, Pepa.“ 
Dveře se otevřou a Pepova teta se na mě dívá. 
„A kdo je tohle?“ 
„Moje dívka,“ řekne Pepa, jakoby se nechumelilo. 
Nevěděla jsem, že už máš děvče. Tak pojďte…“ zve nás dál. 
Vejdeme do předsíně a zujeme si boty. Teta nás  zavede do svého obýváku. 
„Copak tě přivádí?“ 
„Pohraničí bude brzy obsazeno, tak jsme raději utekli…“ 
„Jak tohle víš? Vždyť je dneska ta konference…“ 
„Jenže po ní Hitler obsadí Sudety,“ řeknu. 
„Co tě nemá…za nás se postaví Anglie s Francií.“ 
„Nepostaví, věřte mi. Já to vím…“ 
„Jak si můžeš být tak jistá?“ 



„Teto…Peťa je z budoucnosti…ta to musí vědět.“ 
Teta sáhla Pepovi na čelo. 
„Nemáš horečku? Co to blábolíš za nesmysly?“ 
„Je to pravda…“ vložím se do toho. 
 
Vtom si teta všimne mého náhrdelníku. 
„Ty máš tenhle náhrdelník? Kde jsi ho vzala?“ 
„Darovala mi ho prababička.“ 
„Nebesa! Takže on skutečně funguje!“ 
„Vy tu legendu o něm znáte?“ 
„Samozřejmě. Jako většina lidí z naší vsi.“ 
To mě překvapilo. 
„Radši nám ukaž pokoj, kde budeme bydlet,“ navrhl Pepa. 
„Dobře…pojďte.“ 
Zavedla nás do malého pokoje u půdy. Byla tam jen postel a skříňka. 
„Díky.“ 
Pepa si začal vybalovat své věci, které si přivezl z rodné vsi. 
„Proč jsi tetě řekl, že jsem tvá dívka?“ zeptala jsem se, když odešla. 
A ty bys jí nechtěla být?“ 
Sklopila jsem oči a začervenala se… 
 
Druhý den ráno jsme zapnuli rádio. 
„Na mnichovské konferenci bylo dohodnuto připojení Sudet k Německu. Žádáme obyvatele 
příhraničních oblastí, aby zachovali klid a nekladli německým vojskům odpor.“ 
Pepa přestal žvýkat chléb a tiše zaklel. 
„M ěla jsi pravdu,“ řekl jeho teta a rozplakala se. 
To nejhorší nás teprve čeká, napadlo mě. 
 
Po snídani jsem se šli s Pepou projít. Došli jsme na Petřín. I když byl už říjen, slunce pěkně 
svítilo a tak jsme si sedli na lavičku. 
„Pověz, máš tam, v budoucnosti, chlapce?“ zeptal se Pepa. 
„Ne, nemám.“ 
„To se divím…“ 
„Proč?“ 
„Taková hezká holka a je sama…“ 
Znovu jsem sklopila oči a červeň se mi nahrnula do tváří. Pepa se usmívá a já cítím, že mě 
vzal za ruku. Zvedl mi bradu a donutil mě pohlédnout mu do očí. Pomalu se sklání a najednou 
mě líbá. Je to příjemné. Objímá mě a naše rty jakoby k sobě někdo přilepil. Pootvírá je a 
vnikne mi jazykem do úst. Oplácím mu jeho něžnosti. 
Konečně jsme se od sebe odtrhli. 
„Zlobíš se?“ 
„Ne.“ 
„To jsem rád…víš, zamiloval jsem se do tebe.“ 
„Vždyť mě skoro neznáš.“ 
Ale líbila ses mi od první chvíle…ale až teď jsem našel odvahu ti to říct.“ 
Pepa se na mě podíval a v očích měl otázku. 
„Peťo…miluješ mě taky?“ 
„A…a…ano.“ 
Usmál se. 
„Pojď už, je mi zima,“ řekla jsem. 



 
 
Vedeme se ruku v ruce k tetinu domu. Našli jsme ji uplakanou v kuchyni. 
„Co teď s námi bude?“ obrátila se na mě. 
Neměla jsem odvahu říct jí pravdu…anebo jsem to měla udělat? Poraďte mi! 

4. kapitola 

Jednou ráno jsem se probudila a za okny padal první sníh. 
„Pepo, podívej…“ budila jsem ho. 
„Copak?“ 
„Sněží…“ řekla jsem. 
Pepa byl hned na nohou. 
„Pojď, půjdeme si ho užít,“ řekl. 
Oblékli jsme se a po snídani vyšli ven. Šli jsme spolu zasněženým parkem. Náhle si Pepa 
nabral trochu sněhu do dlaně, udělal z něj kouli a hodil ji po mně. 
„Počkej, to ti nedaruju!“ řekla jsem a hned mu to oplatila. 
Blbnuli jsme jako malé děti. Když jsme se unavili, vydali jsme se na cestu domů. Teta seděla 
v kuchyni a pletla. Uvařila jsem nám houbovou omáčku s bramborami. Snědli jsme ji na 
posezení. 
 
Blížili se Vánoce. Koupila jsem tetě šátek a Pepovi nové boty. Ty staré už byly místy děravé. 
Na Štědrý den jsme se všichni u stolu před večeří pomodlili za lepší zítřky a pak se pustili do 
jídla. To bylo naposledy, co jsme měli kapra s bramborovým salátem. Po celou dobu války 
jsme měli na Vánoce něco jiného, protože masa (a to i rybího) byl nedostatek. 
Po večeři jsme si pod stromečkem dali dárky. Teta i Pepa z nich měli velkou radost. I já 
dostala dárky. Od tety látku na šaty a od Pepy košík s ovocem. Také mě moc potěšili. 
Poté Pepa pustil gramofon. Vzal mě za ruku a tančili jsme na nějaký americký swing. Tuhle 
hudbu mám moc ráda. Tuším, že to možná byl i sám Glenn Miller. 
 
Kráčíme s Pepou noční Prahou. Jdeme na půlnoční. Teta zůstala doma, byla už unavená. 
Usadili jsme se do jedné z prvních lavic. Vedle nás si sedl manželský pár. 
„Peťo…“ začal Pepa cestou domů. 
„Copak?“ 
„Chceš…chceš si mě vzít?“ 
„To myslíš vážně?“ 
„Naprosto.“ 
„Pak tedy…ano.“ 
Pepa mě políbil a pak mi zašeptal do ucha, že mě miluje. 
 
Po svátcích jsme zašli na místní faru zařídit svatbu. 
„V t ěchto nelehkých časech se chcete brát?“ podivil se farář. 
„Právě proto, že je těžká doba,“ odpověděl Pepa. 
Nakonec jsme svatbu domluvili na příští sobotu. 
„Kde tak rychle seženu šaty?“ strachovala jsem se. 
„Neboj, vezmeš si matčiny. Než umřela, řekla mi, že si přeje, aby se v nich jednou vdávala 
její snacha.“ 
„Dobře tedy.“ 
 
 



 


