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.......................……………………………………………...... Začnou v jede-

náct hodin večer, to jsou stejně dospělí o víkendu často vzhůru.

Pipinův nápad byl opravdu báječný. Týna nechápala, jak jí Pi-

pin ještě před pár dny mohl připadat tak ……………………..........

.............................................................………………………………......  

Jak to, že se to změnilo? Asi proto, že ……………………….............

...............................................................……………………………......

Tak takhle vzniká kamarádství? Týna si vzala blok a zkusila 

kamarádství namalovat:

pochopí, …………..........................................................................

.................................................…………………………………………......

A že geňové mají vlastně pravdu. Proč by jižní křídlo mělo 

být používané jen na ukládání ………............................................

.............................................……………………………………………......?  

Proč by nemohlo být pěkně upravené jako zbytek zámku?

„Jenže,“ řekl Pipin, „znáš dospělé. Když jim řekneme, ať se 

přijdou podívat na duchy, tak …………………….............................

............................................................………………………………......“

„To je pravda,“ ………................................................................

......................................……………………………………………...... Týna. 

„Musíme je nějak nalákat do jižního křídla. Uděláme to dneska 

před půlnocí, dřív, než tam dorazí geňové.“

„A na co bys asi chtěla nalákat do jižního křídla o půlnoci mo-

je rodiče, tvoje rodiče a ještě správce zámku?“ To Týna nevědě-

la. A tak zatím hráli ………………....................................................

...........……………………………………......, aby přišli na jiné myšlenky.

Opravdu to fungovalo. Pipina totiž napadlo, že uspořádají 

v sále jižního křídla ………...........................................................
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Pipin s Týnou hned začali …………….......................................

....................................................………………………………………......, 

jak si naplánovali. Ta hodina do půlnoci jim připadala nekoneč-

ná. Konečně hodiny odbily půlnoc.

Aby se geňové nepolekali tolika lidí, nechaly jim děti před 

skříní vzkaz na velikém papíře. Napsaly na něj: ………………………

…..............................................................…………………………......

Ale bude to stačit k tomu, aby geňové přišli? Stačilo. Prv-

ní geňa vplul zavřenými dveřmi do sálu. A za ním další, další, 

až byli všichni. Týnina maminka …………......................................

..................................................…………………………………………......  

a všichni dospělí začali divoce mávat rukama, jako by chtěli  

……..............................................................................................

............................................………………………………………………......

Pipin je honem uklidňoval: „…………......................................

.................................................…………………………………………......“

Týna hned vytáhla blok a napsala: Napište jim, proč škodíte, 

jako jste to psali nám. A že jim chcete radit. Prosím!

Geňové se shlukli kolem papíru. Pak největší geňa přitiskl ús-

ta na papír a za chvíli si všichni dospělí mohli přečíst staroby-

lá písmena.

Kapitola jedenáctá

...............................................................................................

Byl večer. Pipin s Týnou čekali v sále v jižním křídle, kde měli 

připravenou svoji malou lest.

„Co myslíš, …………..................................................................

......................…………………………………………......?“ zeptal se Pipin.

Týna jen pokrčila rameny. Robin neklidně …………….............

....................................................………………………………………...... 

Hodiny na věži odbily jedenáctou večer. Dveře do sálu se ote-

vřely. Jako první stanul na prahu pan správce, za ním vešli obo-

je rodiče. Správce vypadal …………...............................................

..................................................…………………………………………...... 

a na všechny se mračil. Vraštil své huňaté obočí. Pipinovi vždyc-

ky připadal jako ………….............…………………………………………......


