
5. Kapitola – Vítej mezi námi, Hero! 
 
Ráno 7:00 příští den 
 
*pííp pííííííííííííííííííííííííííííííp* 
 
,,Krááám jeden!!".....*Třííísk* 
 
,,Proboha!!!! Co se děje???" Vykřikla jsem nechápavě a vylétla z postele.Všimla jsem si, že v 
okně na balkon zeje díra. Vykulila jsem oči a snažila se pochopit, co se stalo. Vtom můj 
pohled zavadil o......,,Co tady děláááte????" vykřikla jsem. 
Hero: ,,Já Dindy si zřejmě nechtě v noci spetl pokoj...." pronesl omluvně. 
,,To snad není pravda.." pomyslela jsem si... 
,,A co ten budík, který jste mi právě prohodil oknem?" Řekla jsem nahlas. ,,Půjdete pro něj 
nebo jej chcete následovat?" 
Najednou se zjevil ve dveřích Kurt: ,,Co je to tu za povyk, Pink?" *vykulený pohled* ,,No to 
mě podrž!!!!" 
 
Já: ,,Pán si plete pokoje.." 
Hero se zákeřným úsměvem na tváři: ,,Tvrdí ona..." 
 
Kurt brzy pochopil a všichni jsme se šli nasnídat. Po snídani na mě čekalo věšení prádla, 
jelikož Winston byl s Larou na dovolené.. 
 
,,Hm..tyhle růžové jsou Alisterovy..tyhle Zipovy...tmavě modré..a tyhle budou zaručeně 
Kurtovy...počkat..oranžové????" 
 
,,Kurte?" Kurt jen pokrčil rameny...,,Oranžové nevedu..." a dále si nevzrušeně četl na lehátku 
u bazénu. 
Najednou mi ,,ty oranžové" Hero vyškubl z ruky (Ani jsem si nevšimla, kdy se mi připlížil za 
záda..) 
,,Ahmm...díky....ty jsou moje.." 
 
Já: ,,Nechcete to pověsit?" 
Hero: ,,Ne....zařídím si sám ....." zavrčel a odkráčel do pokoje.. 
Za chvíli se vrátil a podával mi můj budík. ,,Tady ho máte...a dodatečně se omlouvám." 
,,Omluva se přijímá" řekla jsem a sáhla po budíku. Vtom Hero nešťastně zakopl o prádelní 
koš a při pádu se mi pověsil kolem krku. 
 
Najednou se rozlétly dveře do zahrady. 
 
Lara: ,,Nazdar!!! Vrátili jsme se dříve...ubytování bylo hrůza...proboha!!! Kurte!! Co to 
děláš??" 
Kurt *poklepal Laře na rameno*: ,,Já jsem tady.." 
Lara: ,,Počkat...tak kdo je ten, co se válí po Pink?" 
Hero směrem k Laře: ,,Kurtis Karner , těší mě.." 
Za Larou vešel do zahrady i Alister: ,,Bože!!! Kurtisi!! Co to jen děláš s Pink??" 
Kurtis poklepal Alisterovi na rameno: ,,Ahm..já jsem tady.." 
Alister: ,,Tak kdo je ale tamten?" 
Hero: ,,Zeptejte se slečny Croft..jinak těší mě." 



Pomalu jsme se začali zvedat ze země, když se v zahradě objevil Winston. 
 
,,Pane Trente?? Copak to tam jen děláte s Pink-Sun??" 
Kurtis k Winstonovi: ,,Ahm...já jsem zde.." 
Winston: ,,Aha...ale kdo je tedy tohle?" 
 
,, Těší mě..dále se zeptejte ostatních..." pronesl Hero a pomalu se obrátil k odchodu. Cestou 
stačil ještě vrazit do Zipa...,,Kurte...ty mě chceš zabít sotva jsem se vrátil.." 
,,Naposled říkám, že nejsem Kurt Trent..." prohlásil teď už otráveně Hero. Prošel dveřmi, 
které se za ním s razantním bouchnutím samy zavřely. 
 
Takto neotřelým způsobem se Hero seznámil, zřejmě ne úplně podle svých představ, se 
zbylým osazenstvem sídla. XD 
 


