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Nejdřív se objevil za oble ný 
hně dý čenich a nedoč ka vě 
zavět řil. Následovaly lesklé 
černé oči, které v náhlém 
jas  ném světle za mrkaly. Na
ko nec se z bedny vy batolilo 
nádherné hroší mládě!





Šťastný hrošík



Se zvláštním poděkováním Natalii Dohertyové
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Kapitola jedna
Opeření kamarádi

Ema Parkerová nabrala další hrst 
slunečnicových semínek a roztrousila je 
po zemi. Semínka při dopadu na trávu 
tiše zašustila. „Snídaně!“ zavolala Ema 
a usmála se, když se z okolních stromů 
sneslo hejno pestrobarevných ptáků, 
kteří se hladově pustili do jídla.

Bylo slunečné sobotní ráno a Ema 
pomáhala Alison, chovatelce ptáků 
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v Záchranné zoo. Stály v rozlehlé voliéře 
plné listnatých stromů a klikatících se 
potůčků, kde žilo přes třicet různých 
druhů ptáků. 

Ema s Alison už nakrmily kolibříky, 
tukany a andulky. Teď došly k papoušíkům 
a arům, kteří patřili k nejbarevnějším 
a nejkrásnějším ptákům v zoologické 
zahradě – a také k Eminým největším 
oblíbencům!

Ve voliéře s nimi byl i Monty – i když, 
jak si Ema s úsměvem pomyslela, jim 
zrovna moc nepomáhal. Monty byl její 
nejlepší zvířecí kamarád. Šlo o maličkého 
makiho trpasličího, nejmenšího lemura na 
světě, s hebkou srstí, dlouhým zatočeným 
ocasem a velkýma zlatýma očima. Monty 
měl pořád obrovský hlad, a když 
rozhazovaly s Alison semínka po zemi, 
Ema si všimla, že lemurek tajně ptákům 
snídani ujídá. Tiše se zahihňala, protože 
Monty se pokaždé rozhlédl, aby se ujistil, 
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že ho nikdo nevidí, a teprve potom zvedl 
tučné slunečnicové semínko a dychtivě se 
do něj pustil. Lumpík jeden! pomyslela si 
Ema.

„Určitě se už moc těšíš na prázdniny,“ 
prohodila Alison při rozhazování semínek 
a usmála se na Emu. „Nezačínají příští 
týden?“

Ema přikývla. „Už se nemůžu dočkat!“ 
řekla. „Celých osm týdnů bez školy. 
Každý den můžu pomáhat se zvířaty!“

Ema nebyla pouhou návštěvnicí 
Záchranné zoo. Ve skutečnosti tam 
bydlela! Její prastrýček Horác Higgins byl 
slavný zoolog a badatel, který při svých 
výpravách potkal mnoho zvířat, jež 
potřebovala bezpečné a příjemné místo 
k životu, a proto se pro ně rozhodl 
vybudovat zoologickou zahradu. Emina 
maminka Lucy pracovala v zoo jako 
veterinářka. Když byla Ema maličká, 
Lucy se s ní nastěhovala do domku na 
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kraji areálu, takže vyrůstala obklopená 
zvířaty. Ema zvířata zbožňovala a sama 
chtěla být jednou veterinářka. Věděla, 
jaké má štěstí, že bydlí na tak úžasném 
místě.

„Emo, skočím do skladu pro další 
pytlík zrní,“ oznámila jí Alison. „Hned 
jsem zpátky!“

„Jasně,“ odpověděla Ema, „počkám 
tady.“

Sotva Alison vyšla z voliéry, Ema za 
sebou uslyšela rozzlobené skřehotání 
a otočila se, aby zjistila, co se děje.

Rozpustilý lemurek si stále pochutnával 
na semínkách – a jeden z ptáků, zářivě 
zelený papoušík Cyril, si toho všiml! 
Po jeho zaskřehotání Monty popadl ještě 
jedno semínko, a když k němu Cyril 
zamířil, rychle vyskočil Emě na rameno.

„Monty, ty už jsi přece snídal,“ pokárala 
Ema svého kamaráda. „Tahle semínka 
a zrní jsou pro Cyrila a jeho kamarády!“


