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1) Matěj čeká na Sáru 

2) Další den  

3) Únos a pobyt ve sklepě 

4) Jak to celé dopadlo 

   Matěj seděl na schodech před domem a čekal na Sáru. Byli domluveni, že ve 3 
ji vyzvedne a zajdou spolu na squash. Chtěl ji nějak rozptýlit. Zdála se mu už 2 
týdny nějaká divná, zamyšlená. Před domem zastavilo černé auto značky Audi. 
Řidič, starší muž v obleku, vystoupil ven. „Je doma Sára?“ zeptal se přátelsky, 
ale v jeho hlase znělo něco, z čeho Matějovi přeběhl mráz po zádech. „Kdyby 
byla, nesedím tu už přes půl hodiny.“ odpověděl i přes svůj strach Matěj. „Co jí 
chcete?“ pokračoval. „To není tvoje věc, chlapče, uhni mi.“ řekl už méně 
přátelsky majitel černé Audi. Ještě jednou se na Matěje vražedným pohledem 
podíval, a nakonec ho obešel až ke vchodovým dveřím, tam zazvonil. Nikdo ale 
neotevíral, všude bylo ticho. Muž v obleku to zkusil znovu. Když ani podruhé 
nic, rozesmál se. Pomalu se otočil a sešel schody dolů zpět ke svému autu. 
Nasedl do něj a rychlostí blesku odjel. Matěj jen stál a celou situaci pozoroval, 
přišlo mu to divné a děsivé, nic nechápal. Rozhodl se tedy, že už to vzdá a půjde 
domů. Sára na něj nejspíše jen zapomněla a někde se zdržela, zítra se mu určitě 
ozve, opak byl ale pravdou.  

   Druhý den ráno šel Matěj jako každý den do školy. Jakmile ale celý den ve 
škole Sáru neviděl, začal mít divný pocit. Rozhodl se tedy, že se dnes půjde 
podívat k jejímu domu. Zkusil zazvonit, jenže nikdo neotevíral. Najednou 
uslyšel jakési divné zvuky ze zahrady.  I když začínal být vystrašený, rozhodl se 
tam jít podívat. Uviděl toho stejného řidiče Audi jako včera, který v náruči nese 
na pohled omámenou Sáru. Nevěděl, co dělat, vlastně to ani nestihl. Na temeni 
hlavy ucítil obrovskou ránu, pak viděl už jen černo.  

  Po pár hodinách se oba dva probudili. Byli však překvapeni, kde to vlastně 
jsou. Matěj ležel v jednom rohu starého sklepa, Sára v druhém. Oba dva se na 
sebe velmi překvapeně podívali, nebyli však schopni slova. Sára vypadala, že 



ještě na chvíli usne. Matěj se ale začal pořádně rozhlížet. Byl to obyčejný sklep, 
zchátralý. Na stěnách byla opadaná omítka, dveře byly zrezivělé a podlaha 
nevypadala nejčistěji. Všude se prášilo a byl tam příšerný vzduch. Šel z toho 
místa mráz po zádech. Matěj najednou cítil úzkost a velký nával strachu. Začal 
se třást. Zato Sára, ta byla ještě omámena látkami, které do ní násilím dostali. 
Zdál se jí sen, pěkný sen. Procházela se po cestě, kolem které byly samé 
rozkvetlé stromy. Viděla malé živočichy, slyšela zpívat ptáčky a cítila pocit 
štěstí a uvolnění, chtěla prostě utéct z reality. Bohužel se to nepovedlo. 
„Vstávat!“ slyšeli oba. Sára byla už plně vzhůru a Matěj jen skrčeně seděl 
v koutě. „Sáro, to je ale překvapení, že? Vidět tu svého přítele tvojí vinou! Víš, 
co udělat, stačí jediný telefonát tvému otci a jsme oba volní.“ řekl jim po vstupu 
do sklepa jeden neznámý, ale za to dost děsivý pán. Matěj byl velmi zmatený. 
Její přítel? Sára má otce? Jaký telefonát? Neměl dostatek odvahy se na cokoliv 
zeptat. „Tohle rozhodně není můj přítel!“ řekla Sára nazpět a pohrdavě se na 
Matěje podívala. Matěj jako by najednou v Sáře viděl úplně jiného člověka, 
takhle ji rozhodně nezná. Toto není holka, do které je už tajně pár let 
zamilovaný, tu zná úplně jinak. Znal ji jako dívku s mnoha tvářemi, to ano. 
Tajemnost jí kouká z očí, které jsou tmavě hnědé. Celkově je její pokožka 
snědší. Tmavé dlouhé vlasy jí sahají až do pasu. Na pohled vypadá jako drobná 
milá dívka, někdy se tak i dokáže chovat, pokud má náladu. Většinou je ale 
zamlklá, přemýšlí si sama pro sebe a věří pouze sama sobě. Její zvonivý smích 
je ale jedna z nejhezčích věcí, co kdy Matěj slyšel. Dokáže být vážná, ale také 
vše zlehčit a zlepšit komukoliv náladu. I když většinou považovala za 
samozřejmost dokonalost a zakládala si na ní, každý se v její přítomnosti cítil 
lépe. Tuto Sáru měl tak rád, ne tu, která sedí před ním a má hlas chladný tak 
moc, až se z něj Matějovi ježí chlupy. „Chceš to teda celý vysvětlit? Není to ale 
nic moc zajímavého.“ Řekla Sára bez špetky zájmu. „Budeš-li tak hodná.“ 
Odsekl na oplátku Matěj. Sára už chtěla spustit, jenže do místnosti vtrhl další 
cizí muž. „Honem pryč! Dělejte, vstávejte!“ řekl a hned se rozutekl k Sáře. 
Pomohl jí vstát a podíval se s pokývnutím hlavy na Matěje. Ten se 
bezmyšlenkovitě zvedl a běžel s nimi k východu. Nasedli do velkého černého 
auta a odjeli. „Vysvětlí mi někdo, prosím, co se děje?“ zeptal se zmatený Matěj 
a pohlédl na neznámého muže. „Tohle je můj otec, zachránil nás.“ odvětila 
rychle Sára. „Jsem tajný agent a vás dva unesli kvůli jedné mojí zakázce, 
omlouváme se ti za všechny problémy, ale toto všechno musí zůstat pouze mezi 
námi.“ řekl Sářin otec, Matějovi došla slova. Zavezli ho domů a dělali, jako by 
se nic nestalo.  



Dny ubíhaly a Matěj se stále ještě vzpamatovával. Jediné pozitivum bylo, že tato 
událost Matěje a Sáru neskutečně sblížila. Navzájem si dokonce vyznali i lásku 
a začali spolu chodit. Je neuvěřitelné, jak dokáže dva lidi spojit společné 
tajemství. Mohou si důvěřovat a říkat úplně vše.  Toto je to, co celou dobu Matěj 
chtěl. Doposud se ale vzpamatovával z toho, co kvůli tomu zažil. Stálo to však 
za to. 

   


