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Vyplatí se číst humorné horory před spaním? No jasně 

že ne. Právě jsem dočetla první horor od Davida 

Wiliamse – Ďábelskou zubařku. Prý se místo 

zoubkových víl po městě prohání zlá čarodějnice – ve 

dne příšerná zubařka. Ta každý zub vymění za 

příšernost – pavouk, oko, netopýří křídlo, vřed starého 

dědy a další opravdu příšerné příšernosti. V podzemí si 

ze zubů staví chrám a chce zničit svět.  

Ale zpátky k mému příběhu. Už dlouho se mi viklala 

stolička. Dočetla jsem poslední stránky knihy a zub 

k mému překvapení vypadl.  

Jednoho dne jsem jako obvykle šla ze školy. Bylo hezky 

a já šla zkratkou. (Náš dům je na kopci a zkratkou vedou 

schody.) Na posledních pěti schodech jsem se jako vždy 

pyšně ohlédla na schody, abych se ujistila, že nějaký 

schod se nepropadl do země. Z mého kochání mne 

vyrušil podivný zvuk, který zněl jako škodolibý smích. 

Viděla jsem velkého dravce. Sledovala jsem ho, 

najednou však směrem k domu, u kterého jsem stála, 



něco letělo. Bylo to velké jako myš a letělo to na ten 

dům. Odrazilo se to od stěny domu a sletělo to přesně 

jeden schod pode mne, skutálelo tři schody dolů a tam 

se zastavilo. Přišla jsem blíž a viděla něco jako myš 

zabalenou v něčem černém – asi pytlíku. Byl to mrtvý 

netopýr. Nevěděla jsem, co dělat. Maminka v práci, na 

záchrannou stanici pro netopýry jsem číslo neměla a 

nevěděla co dál. Vzpomněla jsem si na maminčinu 

kolegyni v práci – všichni jsou přírodovědci. Sundala 

jsem tedy obal ze sešitu a netopýr musel se mnou. 

Doma jsem mu na zahradě chtěla udělat hrob, ale také 

jsem ho chtěla ukázat mámě. Do růží ho asi neschovám, 

jelikož sousedé mají kočku. Na mříže od okna jsem 

zavěsila do bezpečné výšky krmítko. Netopýrka jsem 

položila do krmítka a pečlivě uschovala, aby nelákal 

šelmy. Mamka už věděla, jak ho poslat do laboratoře. 

Nikdo nechtěl věřit, že mi vlastně spadl z nebe 

k nohám. Sice si netopýr chvíli počkal, ale dozvěděli 

jsme se, že to byla samice netopýra rezavého z roku 

2015. Kromě velkých roztočů na blánách, kteří jsou u 

netopýrů běžní (rod Spinturnix) měl ještě v zažívací 

soustavě jeden druh motolice a jeden druh hlístice. 

… Ďábelská zubařka mi za zub opravdu pěkně 

poděkovala… 


