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Možná už brzy budeš mít bratříčka nebo sestřičku. 
Zatím je ten malý človíček ale ještě u maminky v bříšku  

a tebe určitě zajímá, co tam uvnitř vlastně dělá.
Anebo tě možná zajímá, co se dělo před tvým narozením  

u maminky v bříšku s tebou. 
Jestli ano, tak je tahle knížka přímo pro tebe!

Tak hezky poslouchej a já ti povím příběh malého človíčka, co bydlí…

Kde?

No přece 
v bříšku.





Človíčkův 1. týden v bříšku

Já, malý človíček, se celý první týden vlastně ještě rozmýšlím, jestli se mi v bříšku líbí a bude se mi v něm chtít 
celých dlouhých čtyřicet dva týdnů bydlet. 
Čtyřicet dva týdnů, to je pěkně dlouhá doba, víš? 
Je to celých dlouhatánských devět měsíců! 
Je to doba, která trvá třeba od Vánoc až do konce léta. Nebo od začátku jara až do Vánoc. Nebo od konce zimy 
přes celé horké léto až do té doby, než přijde Mikuláš. Anebo od léta přes celou zimu až do jara! 
Začátek a konec toho období prostě záleží jen na tom, kdy se rozhodnu v bříšku uhnízdit.
A protože nejsem žádné třeštiprdlo, tak jistě chápeš, že se musím pořádně rozmyslet!
Nediv se, není to vůbec jednoduché začít se vyvíjet a růst někde, kde se ti to třeba nelíbí!
Ale maminčino bříško se mi zalíbilo. 
A moc!



Človíčkův 2. týden v bříšku

Rozhodl jsem se.
Zůstanu v bříšku. Je to tu totiž moc bezva!
Je tu hezky teplo a všechno kolem mě je měkké a příjemné. Zabořím se do toho jako do peřinky. Tohle 
pohodlné místečko se jmenuje vejcovod. Srandovní název, co?
Zní to podobně jako vejce, viď?
Vejcovod se opravdu takhle jmenuje kvůli vejci. Ale ne takovému, jaké máte doma v ledničce! Jmenuje se tak 
podle malinkatého vajíčka, které má maminka v bříšku a z kterého se spojením maminčiny a tatínkovy buňky 
vyklubu i já.
Ale nebude ze mě žádné kuře! Budu malý človíček, který vyroste uvnitř maminky. 
Nejsem tu úplně sám! Je tu se mnou i malý žloutkový váček, který mi bude chvíli pomáhat s výživou. Obsahuje 
totiž všechny důležité látky, které pro svůj vývoj potřebuji.
Zatím jsem ještě strašně mrňavý mrňous. Kdybych ležel třeba na stole, vůbec by sis mě nevšiml/a. Jsem TAK 
maličký, že jenom okem mě vidět prostě nemůžeš. Ale uvnitř bříška už se o mně ví! 
A teď ti povím velké tajemství, dobře poslouchej! 
Představ si, že přestože jsem pidi pidi maličký, tak už teď vím, jestli se ze mě stane holčička nebo chlapeček!
Ale pšt! Ještě to vůbec nikomu neřekneme, jo?
Jsem prostě človíček, a to musí pro začátek stačit!






