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Na paloučku žili tři králíčci. Jeden byl černý, kudrnatý a srandovní. Druhý byl hnědý a 

ten třetí šedý. Měl tak heboučkou srst, že v ní byla poznat jeho moudrost. Měli pampelišku, 

kterou našli pod závějí sněhu mezi jantary. Byla moc vzácná a pomáhala jim překonat 

všechny potíže. 

Příští zimu, asi tak o půl čtvrté ráno, je někdo vytáhl z díry.  Šedý králíček ucítil, jak ho 

tahají za uši. Hodně je poškrábal, ale hodili ho do pytle ještě víc neopatrně než černého a 

hnědého králíčka. Díky čichu aspoň trochu poznali, kde jsou. Velký dub jim roztrhl pytel, 

takže potom mohli vylézt. Ale zatím čekali v pytli, protože se báli.  Přes díru viděli, kdo je 

nese. Zespoda kvičel malý a tlustý pytlák Koule. Vepředu je táhl vysoký a hubený pytlák 

Žirafa. Ještě víc vepředu si vykračoval jako pán -  Kruťas (ale byl to strašpytel). A na pytli 

hopsal Mravenec. Šli kolem hor. Na jedné snowboardovali a lyžovali. Na druhé byl sněhulák a 

domeček, ve kterém bydlela babička.  Na třetí hoře bylo výzkumné centrum. A na čtvrté hoře 

byla nora Yettiho.   



 

 

 

Za tři hodiny si pytláci sedli na lavičku pod smrkem. Kruťas se začal snažit rozdělat 

křemínky oheň.  Dělal to tak dlouho, až z toho Mravenec, Žirafa a Koule usnuli. Kruťas usnul 

taky, ale to už oheň hořel. Králíčci už taky spali, takže nemohli utéct. Najednou se strhl veliký 

požár. Králíčci se probudili, protože cítili kouř.  

Kruťasovi při tom spadly gatě.  Šli kolem turisti. Uviděli ten požár. Viděli ho také lidé 

z vesnice a z hor. Od požáru utíkali lišky, vlci i jeleni. Turisté zavolali hasičům a hasiči uviděli, 

co se děje. Protože věděli, kdo v požáru je, tak si do auta nachystali seno a mrkve. Hasiči 

vytáhli hadici a uhasili požár.  Smrk to zvládl, jenom byl ohořelý. Ale po lavičce nezbylo nic. 

Shořela celá. Žirafovi, Koulovi a Mravencovi se zalíbily skateboardy a odjeli. Kruťase zavřeli 

policajti do vězení. Nejdřív mu dali na zadek.  

Králíčci byli v pořádku. Pampelišce se taky nic nestalo. Černý králíček dokonce vylovil 

z vody Kruťasovy gatě. Dal mu je do vězení, aby mu tam nebyla zima.  

Potom hasiči naložili králíčky do auta. Hnědý králíček jim na mapě ukazoval cestu. A 

za chvíli už byli ve své díře. Hasiči odjeli. Už se stmívalo, a tak se zachumlali do pelíšku i 

s pampeliškou ... A tak to dobře dopadlo.  

 


