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„Viky vstávej! Viky, prosním, vstávej! Já si chci hrát.“ Tohle je věta, kterou mě budí moje 

osmiletá mladší sestra každé ráno, než jdu do školy, což by ani tak nevadilo, kdyby dneska 

nebyla neděle. Poslední dny mám pocit, že se všechno točí jen kolem školy a Vánoc a mně se 

vůbec nechce cokoliv dělat. Nejraději bych jen ležela v posteli a koukala na seriály a školu 

hodila za hlavu. To se nikdy nestane, jelikož rodiče mě neustále kontrolují, jestli dělám to, co 

mám, a mají dokonalý přehled o tom, jaký mám průměr snad v každém předmětu. „Jednou z 

tebe něco bude. Třeba budeš doktorka, co vymyslí nějaký průlomový lék,“ říká máma pokaždé, 

když se dostaneme k tomuhle tématu. Já si to ale nemyslím. Budu ráda, když jednou ten gympl 

fakt dostuduju a neskončím s oranžovou vestou v blízkosti popelnicového vozu nebo městských 

záhonů. „Chceš princeznu Isabellu, prince Tristana, zlého krále Černovouse nebo kouzelnou 

vílu Konvalinku?“ ptá se Terezka a leze ke mně do postele. Všechny její postavičky jsou 

okamžitě na mém břiše a ona si s nimi hraje. „Terezo, já si s tebou ale hrát nechci, takže se 

neptej, jakou chci postavičku. Nech mě spát aspoň jeden den!“ Marná snaha, Viktorie, marná 

snaha. Ta holka nepřestane, pokud ji neodtáhneš z pokoje a nezamkneš dveře na deset západů. 

„Terezo, okamžitě ze mě slez! To snad není možný už! Mami, pojď si pro ni, ať mě nechá aspoň 

jeden víkend na pokoji,“ řvu zoufale na Terezu i na mámu, ale oboje se míjí účinkem. Terezka 

začala natahovat po mojí první větě, kdy jsem řvala přímo na ni. Když jsem volala dolu na 

mámu, brečela už úplně. Máma dole vaří a má puštěný rádio, takže neslyší vůbec nic, jako 

vždycky. Tereza pořád brečí a já se divím, že hned neodběhla žalovat za mámou. Rve mi to 

srdce, tak si ji vezmu do náruče a utěšuji ji. „Promiň, nemyslela jsem to tak. Mám tě ráda, ale 

vždycky mě vzbudíš a já jsem pak protivná,“ konejšila jsem ji a omlouvala se. „Já vím, ale když 

si hraju sama, tak mě to nebaví tolik jako s tebou, protože ty to umíš vždycky tak hezky vyprávět 

a je to napínavý, i když vím, že Černovous vždycky prohraje, protože Konvalinka na něj použije 

svou kouzelnou hůlku.“ „Jo, máš pravdu, jsem v tom dobrá. Tak teda dobře, ale dneska to 

zkusíme trochu jinak.“ Terezka si bere do ruky princeznu Isabellu a vílu Konvalinku, na mě zbyl 

zlý Černovous a princ Tristan. Začínáme celý příběh tak, jako obvykle. „Princ Tristan žije s 

princeznou Isabellou v Zrcadlovém zámku, kde mají největší sbírku zrcadel v zemi. Tristan 

miluje, když se Isabella prochází před zrcadly v bohatě zdobených šatech, vykračuje jako pravá 

královna, i když není urozená a směje se na Tristana skrz svůj odraz. Isabella ví, že to Tristana 

dokáže dokonale rozptýlit od všech starostí, ale zároveň to také znamená to, že když si má obléct 

dlouhé červené šaty s odhalenými zády, odjíždí Tristan na nějakou dobu zase pryč.“ Terezka 

během toho Isabellu pečlivě převléká do červených šatů. „I dnes tomu není jinak,“ pokračuju. 

„Už od dob krále Roberta, Tristanova otce, vede Zrcadlové království spor s králem 

Černovousem ze sousedního království a Tristan se s ním nikdy nemůže dohodnout. Černovous 

je stále paličatější a paličatější a má stále vyšší požadavky. Je to nekonečný příběh. Víla 

Konvalinka je na tento spor taky krátká, může používat svou moc jen tehdy, je-li Zrcadlový 

zámek a celé království v ohrožení, což se zatím neděje. Tentokrát však o sobě Tristan nedal 

vědět déle než tři dny a to bylo podezřelé. Isabella měla strach, že se něco děje. Cítila to, ale 

ujišťovala se, že se Tristan jen pro jednou zapomněl ozvat a je v pořádku.“ „Holky, oběd! 

Hned!“ volá máma z kuchyně. „Tak Terezko, končíme, dohrajeme to příště. Víš, jak je máma 

vždycky naštvaná, když jdeme pozdě ke stolu.“ Než vůbec stihnu dokončit větu, letí dolů ze 



schodů. Po obědě Tereza nejeví zájem o pokračování příběhu a kouká v obýváku na pohádky v 

televizi. Večer se podivně brzo rozhodla, že půjde spát a že už si hrát nechce, proto jsem odešla 

z obýváku taky k sobě do pokoje. Konečně klid. Jakmile jsem si lehla do postele, něco mě tlačilo 

do zad. No jasně, ty její postavičky jsou všude. Beru do ruky princeznu Isabellu, stojím před 

zrcadlem a říkám si, jaký by asi byl život princezny. Oblékám se do dlouhých červených šatů, 

které jsem měla na věnečku v tanečních, a pózuju před zrcadlem, jako to vždycky předvádí 

Terezka. Najednou slyším, jak se venku strhla velká bouřka. „Kéž bych měla život jako ty, 

Isabello, nemusela bych se o nic strachovat,“ pronáším naprosto přirozeně, když v tu chvíli 

uhodí blesk. Nadskočila jsem jako blázen a Isabellou trefila zrcadlo před kterým jsem stála. 

Otočila jsem se k zrcadlu a co nevidím. Bylo prasklé od shora dolů. Máma mě zabije. Přejela 

jsem prstem po prasklině z jednoho konce zrcadla nad druhý. Prst jsem měla trochu pořezaný. 

Opřela jsem se předloktím o zrcadlo a položila si na něj hlavu. V tu chvíli jsem se zrcadlem 

propadla do neznáma. Chtěla jsem se vrátit, ale nešlo to. Stála jsem přímo před Zrcadlovým 

zámkem v červených šatech, jako měla Isabella. Nezbývalo mi nic jiného než jít dovnitř. 

Zrcadlový sál byl opravdu majestátní tak, jak jsem ho vždy popisovala. „To nemůže být pravda, 

vždyť jsem si to všechno vymyslela!“ křičím zoufale na celý zámek. Jdu do zahrad hledat vílu 

Konvalinku. Ještě že vím, jak to tady funguje. „Viktorie, uklidni se, končí to vždycky stejně, 

Černovous prohraje,“ říkám si nahlas a snažím se zachovat klid, jenže v tu chvíli mi došla jedna 

věc. Dneska jsem příběh vyprávěla jinak než obvykle. Ach ne! Přepadá mě vlna zoufalství. 

„Konvalinko, ukaž se, prosím. Vím, že jsi tady.“ Nikdo se neobjevil, ale po chvilce jsem 

uslyšela třepotání křídel. „Kdo jsi a co jsi provedla s Isabellou?“ piští na mě vílí hlásek. „Já jsem 

teď Isabella, copak to nechápeš? To já jsem ta, bez které by tohle nikdy neexistovalo, kdybych si 

nehrála se svou sestrou!“ odpovídám zoufale. „Dneska jsem příběh vyprávěla jinak. Obvykle se 

Tristan za tři dny vrátí, ale pak zjistí, že ho Černovous podvedl a na ničem se nedohodli, takže je 

království v ohrožení a celou situaci vyřešíš ty svou kouzelnou vílí hůlkou.“ „Ty bláhová holko, 

víly nemají hůlky! Máme jen bezcenný vílí prášek, který umí jen zvětšovat a zmenšovat věci,“ 

křičí na mě Konvalinka. „Tak co budeme dělat? Musíme mu pomoct,“ odpovídám v naději, že 

mi Konvalinka pomůže. „Nevím, k čemu bych ti byla, a hlavně Černovousovo království je 

nebezpečné. Všude jsou nástrahy a bažiny a panuje tam téměř věčná noc. Jeho zámek je 

nedobytná pevnost.“ „Budeme si muset poradit, nic jiného nám nezbývá, nemůžu dopustit, aby 

umřel, to bych si neodpustila. Pojď, podíváme se, jestli nenajdeme v zámku něco užitečného.“ 

Prohledali jsme celý zámek, ale nenašli jsme nic, co by aspoň trochu připomínalo kouzelnou 

hůlku. Z Isabelliny komnaty jsem vzala její vyřezávané zdobené zrcátko a schovala ho do šatů. 

Konvalinka našla malou knížku s obrázky, která vypadala jako lexikon poslední záchrany. 

Všechno bylo ale jen na obrázcích, kniha neměla text, takže nejspíš nebude k ničemu. Přesto ji 

Konvalinka vzala a zmenšila vílím prachem, to byla její jediná schopnost. Vydaly jsme se na 

koních do Černovousovy temné říše. Cesta nebyla dlouhá, ale hodně náročná, jak říkala 

Konvalinka. Po cestě jsme potkaly mladého kluka, který byl sirotkem a vyhnancem v 

Černovousově říši. Nebyl o moc starší než já. Jmenoval se Marko. Byl jediný, kdo se 

Černovousovi dokázal postavit a čelit mu. Ostatní obyvatelé jsou strašpytlové a dělají, co je jim 

nakázáno. Vysvětlila jsem mu, v jaké jsme situaci, a on neváhal a řekl, že už dlouho chce 

Černovouse porazit, a proto se dá na záchrannou misi s námi. Marko nás dovedl nejkratší cestou 

k Černovousově pevnosti. Byla ohromná a naháněla hrůzu. Zapískala jsem na prsty, jako to 

vždycky dělal Tristan, když se blížil k Zrcadlovém zámku. Někdo zapískal zpět a pak zakukal 

jako kukačka. Věděla jsem, že je to on. Tohle byla hra, kterou jsme hrály i s Terezkou, abychom 

varovaly jedna druhou, když jde rodičovská kontrola. Zakukala jsem zpátky. Došlo mu, o co se 

snažím. Každou chvilku zakukal, abych ho našla po hlase. Konvalinka nás všechny tři zmenšila 

práškem, ale varovala nás, že to nebude trvat dlouho. Na lidi má prášek kratší účinnost než na 

věci. Vkradli jsme se do pevnosti škvírou v polorozbořené zdi v blízkosti vstupní brány, kterou 

strážili dva nemotorní obři. Uvnitř hradu pracovali ohavní skřeti na výrobě nejrůznějších zbraní 



a lektvarů. Ze všeho šel strach. Tristana jsme našli během chvilky, byl hned v prvním žaláři, 

který strážili dva obři lidského vzrůstu. Marko odlákal stráže tím, že házel kamínky z žaláře na 

druhé straně chodby. Oba dva se tam šli podívat, hlupáci. Měli jsme málo času. Konvalinka 

zmenšila Tristana a všichni jsme vyběhli pryč ze žaláře. Marko za námi stihl doběhnout zrovna v 

době, kdy se stráže vrátili a zjistili, že je Tristan pryč. V tu chvíli jsem zabouchla dveře na 

petlici, jenže to spustilo obrovský rozruch. Skřeti přestali pracovat a obklíčili nás. Prášek přestal 

fungovat, takže jsme se vrátili do své původní velikosti. „Co teď?“ zeptali se současně 

Konvalinka i Tristan. „Jak to mám vědět? V životě jsem proti obrům a skřetům nebojovala!“ 

odvětila jsem zoufale. Skřeti se blížili a kruh se zužoval. V tu chvíli se objevil Černovous. Byl 

oblečený do dlouhého černého hábitu s kápí a s mohutnou kouzelnickou holí v ruce. Věděla 

jsem, že jsme v pasti, ze které není úniku. „Copak to tady máme za vzácnou společnost? Člověka 

z lidské říše, maličkatou bezmocnou vílu, největšího vyhnance v celé zemi a naivního 

zrcadlového krále. Tohle mě má zastrašit?“ smál se Černovous na celé kolo. „Tak se ukažte, co 

ve vás je.“ „My budeme ti, kdo se směje naposled, Černovousi, a ty se vzdáš svého království, 

kterému tak krutě vládneš,“ začala jsem odvážně. „Jsi jen prachsprostá obyčejná lidská holka, 

nic nezmůžeš.“ „Jen počkej a uvidíš! Isabello, lásko, moc tě miluju. Dokážeš všechno, co si 

zamaneš. Viděl jsem to tolikrát,“ pronesl Tristan láskyplným hlasem. „Nejsem Isabella, ale 

Viktorie, z lidského světa. Nepatřím jsem.“ „Ale patříš a vítězství nese tvé jméno. Ty jsi ta, kdo 

nám propůjčil svou lásku.“ Skřeti se stále přibližovali, nezbývalo nic jiného než rychle něco 

vymyslet. Něco mě napadlo. „Konvalinko, hoď po nich ten prášek!“ Nezmenšili se, jak jsem 

čekala, a Černovous se jen smál. „Nic lepšího tam nemáš? Tohle bude nejkratší bitva, co jsem 

kdy vedl.“ Marko vzal zbraň jednomu ze skřetů a bránil nás, co mu síly stačily. Konvalinka 

mezitím využila chaosu a listovala v malém lexikonu. „Máš to zrcátko, co jsi našla v komnatě?“ 

pošeptala mi do ucha. „Jasně, že mám.“ „Vezmi ho a namiř ho na skřety a uvidíš.“ Vzala jsem 

Tristana za ruku. „Zvládneme to spolu,“ usmála jsem se, vzala zrcátko a namířila ho proti 

skřetům. Nic se nestalo. Tristan mi zmáčkl ruku, zavel oči a řekl: „Viktorie, dokážeš to, jen tomu 

musíš věřit.“ Zavřela jsem oči a pozvedla zrcátko ještě jednou. Vílí prášek, kterým byli obři 

posypáni, se na nich třpytil, a proto začalo zrcátko odrážet světlo a všichni skřeti rázem oslepli. 

Ještě ale nebylo vyhráno. Černovous pozvedl svou hůl a bouchl s ní o zem. Ta se začala chvět a 

pomalu praskat od něj směrem k nám. „Jestli okamžitě něco nevymyslíš, tak se zhroutíme do 

propasti, ze které už nás nikdy nikdo nevysvobodí,“ zařval na mě zoufale Marko, bijící se se 

zbytkem skřetů. „Chyťte se za ruce. Hned!“ křikla jsem na ostatní. Spojili jsme ruce v kruh a já 

hodila zrcátko vysoko do vzduchu a začala odříkávat: „Čiň, zrcátko, dobro svou mocí 

kouzelnou. Dej, ať se díky tvé moci zableskne na lepší časy pro všechny, kteří bylo trýzněni 

touto krutou nadvládou. Ať Marko je právoplatným vládcem této země, jež byl sprostě vyhnán 

tímhle mizerou!“ Byla to jediná šance. S mým posledním slovem dopadlo zrcátko na zem a 

vůbec nic se nestalo. Zem se stále chvěla a praskala čím dál rychleji. Viděla jsem zoufalé výrazy 

ostatních a bylo mi špatně. Jediný, kdo se smál, byl Černovous. Rychle jsem zrcátko otočila a 

uviděla, že prasklo, stejně jako moje zrcadlo. Přejela jsem po něm prstem, stejně jako doma ve 

svém pokoji. Pořád nic. Těsně před tím, než se pod námi zem zcela propadla, jsem to zkusila 

ještě jednou, tentokrát opačným směrem. Zespoda nahoru. Ze zrcátka začala vycházet oslnivá 

bílá záře, která všechny srazila na podlahu. Nic víc si nepamatuju. Otevřela jsem oči a ležela 

doma na svojí posteli. Zdálo se mi to? Ne. Celé ruce jsem měla od stříbrného prášku a šaty byly 

ušmudlané od bláta. Postavička Černovouse ležela na zemi pod postelí, zatímco Isabella, Tristan 

a Konvalinka na posteli vedle sebe. Zrcadlo bylo bez sebemenší praskliny. Rozběhla jsem se do 

Terezčina pokoje. „Prošla jsem zrcadlem ve svém pokoji, stala se ze mě Isabella a zachránila 

Tristana ze spárů Černovouse!“ vyhrkla jsem v rychlosti. „Ségra, co blázníš? Nemáš teplotu? 

Zrcadlem se přece procházet nedá, to se děje jen v pohádkách. Jak Isabella mohla zachránit 

Tristana, když má vždycky dlouhý šaty a nemohla by bojovat. Vždyť nemá žádnou kouzelnou 

moc. Všechny zachrání Konvalinka kouzelnou hůlkou!“ vyhrkne Terezka. „Ale dneska jsme to 



hráli jinak, ty popleto,“ odpovídám jí zpět. „Já ale nechci, abychom to hráli jinak. Takhle je to 

nejlepší. Isabellu s Tristanem před Černovousem může zachránit vždycky jenom Konvalinka!“ 

kroutí Terezka nevěřícně hlavou. „To si piš, že to bude vždycky Konvalinka,“ ujišťuju ji. „Já už 

se nebudu pouštět do žádných jiných konců, protože vílí hrdinky jsou stejně nejlepší.“ I když 

víly nemají hůlky, ale to už jsem Terezce říct nemohla.



 


