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Bylo nebylo, v jednom hmyzím císařství žil žížalák Tom. Hmyzím impériem se tou dobou šířil 

mravenčí mor. Jedni měli strach, druzí se domnívali, že jde pouze o nástroj k vyvolání strachu 

u poddaných hmyzího císaře Švábia. Ač se nemoc nazývá podle mravence, trpí jí téměř celá 

hmyzí populace.  

I přesto, že žížalák hmyzem nebyl, byl právoplatným občanem impéria. Císař využíval jeho 

služeb především při stavbě tunelu Blanokřídlanka. Mohutný vrt, jehož výstavba se zpozdila o 

téměř čtyři medové sklizně. Mezitím si Švabián stihl pořídit zbrusu nové platinové krovky a 

jantarová tykadla, před jejichž záři se i světlušky zdály být světelným odrazem od smítek 

prachu. Hmyz je již otrávený z bohémského života, jejž panovník vede. Výstavba nových 

sliznic, které mají na starost šnečí imigranti z východního kompostu, je na otřesné úrovni, ale 

zato těžba medu, jejíž společnost vlastní sám Švabián jede v plném proudu. Tato drahocenná 

komodita je oblíbeným vývozním artiklem do Brumruska a je podporována samotným 

prezidentem Medvědinem.  

Žížalák Tom měl to štěstí, že tohoto divadla byl pouhým pozorovatelem, ale už ho nebavilo 

pouze přihlížet a rozhodl se vstoupit do protipandemické aliance. Vůdcem odboje byl Daniel 

Smrtihlav. Jelikož Tom byl vzdělaným tunelářem, absolvoval vysokou žížaláckou, rozhodl se 

o moru něco zjistit. Tom bydlel na periferii v bývalých mravenčích kasárnách s dalšími 

nehmyzími pracovníky z kompostu a nebyl svědkem reálných událostí morového úderu v 

centru hmyzího impéria. Rozhodl se vydat na pouť k samotnému Švábímu hnízdu. Cestou bylo 

nemožné přehlédnout devastaci způsobenou morovu ranou.  

Po pár konferencích protipandemické aliance si žížalák uvědomil, že zvěsti o Smrtihlavově 

mentální zaostalosti, které byly považovány za dezinformace z vládních kruhů, jsou realita. 

Opustil alianci a rozhodl se převzít moc nad státem sám. Žížalák si zavolal na pomoc svého 

známého Krtoslava, vegetariána, který ho kdysi zachránil před vrabčím náletem. Ten pomocí 

své síly zdevastoval napřed Smrtihlavův odboj a rozhodl se vtrhnout do Švabiánova hnízda. 

Krtoslav byl hrdým vlastníkem brumruské rakety, kterou získal od syslích radikálů.  Raketou 

se mu povedlo úspěšně zasáhnout Švabiánovo sídlo. Císaře mohutná exploze málem zabila, ale 

stále byl živ, proto se Žížalák rozhodl poslat ho mravenčím expresem do Brumruska. Bohužel 

si neuvědomil tamní sympatie k autoritářským osobnostem místního obyvatelstva.  

Švabián zde založil vlastní stranu a vede zde revoluci dodnes.  


