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„Už zasa!“ povzdychla si nahlas Kiko, keď zazvonil telefón. Otec sa k nemu vrhol a Kiko podľa toho, 
ako sa tváril, hneď poznala, že sa už zasa budú sťahovať. Kiko a jej otec sa totiž sťahovali často.  
Z malého domu v Japonsku odchádzali preč na dlhší čas tak raz za dva alebo tri roky. Kiko už s otcom 
bývala v Anglicku, Nemecku a aj v Austrálii. To však bola Kiko veľmi malá, a preto si nepamätá ani 
klokanov, ani medvedíky koala.
„Oci, mám začať baliť?“ spýtala sa Kiko a palcom nohy robila krúžky po parketách.
„No tak, Kiko, ešte som ti predsa nič nepovedal,“ čudoval sa otec, keď položil telefón.
„Ja to na tebe okamžite poznám, že mám začať baliť,“ povedala Kiko trochu otrávene.
„A to sa ma ani nespýtaš, kam pôjdeme tentoraz?“ spýtal sa otec.
„Nie, je mi to jedno,“ odsekla Kiko, šla do svojej izby a bolo jej smutno.
Otec pokrútil hlavou, ale nemal veľa času, aby rozmýšľal nad tým, prečo je Kiko smutná. Mal kopu 
vecí na zariaďovanie. Musel ísť do laboratória, potom do knižnice, ďalej do botanickej záhrady pre 
byliny, na trh po rozdrvené krídelká vážok, rôznych chrobákov a peľ z motýlích krídel, a tiež do špe-
ciálneho obchodu s farbami. Nie, otec Kiko nebol žiadny čarodejník, hoci tak trochu i áno. Otec Kiko 
bol umelec, remeselník, vedec a toto všetko dohromady sa nazývalo: reštaurátor kníh. Kiko jeho po-
volaniu však hovorila inak: lekár kníh. Jej otec liečil staré vzácne knihy, oživoval ich farby, hojil rany 
na krehkých stránkach a staral sa o to, aby si v nich ľudia mohli znova čo najdlhšie čítať. Kiko otcovi 
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často pomáhala. Mohla si obliecť rovnako ako on biely plášť a opatrne miešať farby, pridávať do 
nich najrôznejšie tajné vynálezy a udržiavať čisté malinké vzácne štetce. Tentoraz sa však Kiko vôbec 
sťahovať nechcela. Mala desať rokov a vlastne nikdy poriadne nechodila do školy. Otec ju učil doma 
sám. Vždy, keď sa vrátili do Japonska z nejakej cudzej krajiny, Kiko preskúšali prísne pani učiteľky 
a väčšinou jej dávali samé jednotky. Lenže Kiko chýbali kamarátky a kamaráti, a tak si povedala, že 
bude tvrdohlavá.
Keď otec pripravil večeru a sadli si s miskami ryže na japonskú rohož, Kiko povedala:
„Je mi jedno, kam pôjdeme, ale tentoraz chcem chodiť do školy!“
Otec sa zamračil. Tušil, že z toho budú len problémy. Tentoraz išli do Európy, do malej krajiny  
v jej srdci, ktorá sa menovala Česká republika. 
„Budeme bývať na zámku,“ pokúšal sa otec navnadiť Kiko.
„Už zasa!“ odfrkla si Kiko poriadne nevďačne. Predstavila si veľký ponurý zámok ako vtedy  
v Anglicku.
„Bude tam zasa taká zima?“ spýtala sa. Otec nevedel.
„A ako sa to tam vôbec volá?“ prestala sa mračiť Kiko.
„Kroměříž,“ povedal otec. „Kromě... čo?“ Kiko nemohla vysloviť ťažké cudzie slovo, plné českých há-
čikov.
„Kroměříž,“ zopakoval pomaly a bezchybne otec. Na cudzie jazyky mal totiž veľké nadanie. 
„Tak v tej Kromě... budem chodiť do školy! Inak tam nejdem!“ povedala tvrdohlavo Kiko. 
„U nich je práve jar a do konca školského roku zostáva už iba 
pár týždňov,“ namietal otec.
„A nech!“ odsekla mu Kiko.
„A tiež by si sa musela učiť po česky,“ pokúšal sa ju ešte 
naposledy odradiť.
„Tak dobre, budem sa učiť po česky,“ rozhodla sa Kiko  
a viac už o tom nehovorili.


