
Možná se vám zdá, že svět kolem nás je celkem dost 
prozkoumaný a jen těžko se nám může přihodit něco,  
čemu vůbec nerozumíme.

My už teď víme, že to nemusí být tak úplně pravda.

Pojďte si přečíst, co se nám stalo. Rádi se s vámi  
o ten příběh podělíme.

Mia, Jane, Sarah, Tom, Oliver a Chris 
Detektivní kancelář Bloggers
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PrvnÍ CÁst
Je poslední den školního roku. Sarah objeví na své lavici ve třídě 

čtyři květiny: růži, narcis, bodlák a jetel. Rozhlédne se po třídě, protože 
netuší, co to má znamenat. Kdo je sem dal? A proč? A proč zrovna 
takovou divnou kombinaci? 

Popadne je a spěchá do šatny za Miou a Jane. Jenomže ony také 
netuší, co to má celé znamenat ani kdo mohl květiny přinést. Sarah si 
kytky prohlíží a přivoní si k růži. V tu chvíli zmizí ona i růže.

„Kde je?“ vytřeští oči Jane. „Vždyť ona je úplně pryč?!“ Nechápavě se 
rozhlížejí kolem, ale žádné vysvětlení se nenabízí. „Hele, musíme najít 
ostatní a zjistit, o co tady jde,“ rozhodne Mia.

Jak spěchají školní chodbou, potkají kamaráda: „Tome, musíš nám 
pomoct. Něco se stalo. Nedal jsi náhodou Sarah kytku?“

„Já? Proč? Ona má narozeniny? Jakou kytku?“
„Vlastně čtyři – narcis, růži, bodlák a jetel,“ vysvětluje Jane.
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„Ale vy máte jenom tři.“
„To je právě to. Sarah si přivoněla k růži, takhle…,“ Jane vezme jetel, 

přivoní k němu a… je taky pryč.

Tom s Miou na sebe zůstanou vyděšeně hledět. Mie zbyly v ruce narcis 
a bodlák. „Ty jo... Co to...? Viděla jsi to? Ona normálně zmizela! Je fuč! 
To... já...,“ Tom zatřepe hlavou, jako by zaháněl halucinaci. „Musíme 
zjistit, co se děje,“ vezme květiny a strčí si je do batohu.

„Půjdeme za učitelkou?“ ptá se Mia a rozhlíží se, jestli ji někde neuvidí.
„Blbost, tohle nám přece nikdo neuvěří. Musíme na to přijít sami.“
„A jak to chceš asi udělat?“
„Co mají narcis, růže, bodlák a jetel společného?“
Mia chvíli přemýšlí, ale je bezradná. „Jsou to rostliny?“
„Hele, začneme v knihovně,“ navrhne Tom. „Buď nám pomůžou 

knížky, nebo internet. Tak jdeme! A pohni. Jane a Sarah můžou být 
v nebezpečí.“

Po cestě potkají Christophera a Ondřeje. V poklusu jim vysvětlí 
situaci a oni se samozřejmě připojí. Odhodlaní kamarádi pospíchají 
do knihovny. Musí vyřešit záhadu čtyř květin a zachránit Jane a Sarah.

Úkol pro detektivy, kteří pozorně čtou
Přečetl/a sis text opravdu dobře?
a) Který den přesně zmizela Sarah?
b) Které čtyři květiny našla na lavici?
c) Jak se jmenují její dvě kamarádky?
d) Co udělala Sarah těsně předtím, než zmizela?
e) Jak se jmenují ostatní kamarádi?
f) Kam kamarádi vyrazili, aby vyřešili záhadu?

1
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KLÍČ
1: a) Poslední den školy. b) Narcis, růži, jetel a bodlák. c) Mia a Sarah. d) Přivoněla si k růži. e) Chris, 
Ondřej a Tom. f) Do knihovny. 3: a) daffodil  b) rose c) thistle d) shamrock   

Úkol pro detektivy, které nezaskočí žádná záhada
Zamysli se:
Co bys podnikl/a, kdybys potřeboval/a vyřešit podobný případ?
Jaká je tvoje detektivní teorie? Co se asi stalo? Proč myslíš, že 
na lavici ležely právě jetel, bodlák, růže a narcis? Pokud nevíš, 
nevadí. Čti dál a vše se dozvíš.

Úkol pro detektivy, kteří se nebojí hledat ve slovníku
Doplň písmeny ze závorky anglické názvy všech čtyř nalezených 
květin:

a) narcis: D — — F — — — L (O, I, A, D, F)                      

b) růže: R — — E (S, O)

c) bodlák: T — — S — — — (E, L, I, H, T)                                 

d) jetel: SH — — R — — — (K, C, M, O, A)

2
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DRUHÁ CÁst
Sarah sedí v jakémsi malém ztemnělém kině a rozhlíží se kolem sebe. 

Zmateně se podívá na růži ve své ruce. „Kde to jsem? To ty? A co tady 
dělám?“ 

Najednou se rozsvítí a od dveří vzadu k ní rychlým krokem míří 
přísně vypadající starý chlapík v uniformě hlídače. Přitom si  pro sebe 
něco rozčileně brebentí.

Sarah se provinile zvedne: „Do… dobrý den. Já se omlouvám, ale 
vůbec netuším, kde to jsem. Víte, já…“

Hlídač se dva metry od ní zarazí a nechápavě na ni hledí. „What? 
Speak English!“ vyhrkne na zmatenou Sarah. „Do you speak English?“ 
přidá chlapík přísně a dá si ruce v bok. 

„English?“ Sarah si viditelně oddychne a usměje se.  „Of course I do. 
Please can you tell me where I am?“

„What a silly question! You are at Buckingham Palace, young lady. 
Where else? What are you doing here?

„I’ve got no idea,“ zmatená Sarah se rozhlíží po místnosti. „It’s 
a weird story, believe me.“ 

Hlídač netrpělivě mávne rukou, popadne ji za paži a táhne ji spěšně 
ke dveřím, ze kterých přišel. „You must not be here. Come with me.“

„Are we really at Buckingham Palace? But this is a cinema…? The 
Queen has got a cinema in her palace?“

Hlídač se zarazí a konečně se pousměje. „Of course she has. But, … 
she is coming in a minute. She wants to watch The King’s Speech 
this evening.“
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 „Oh… I know the film! It’s great! Can I watch it with her?“
„What?“ Hlídač na ni pár vteřin nevěřícně zírá. „Of course not. No 

unexpected guests. We must go. Hurry!“ Vklouzne zpátky do své 
úlohy a táhne Sarah pryč.

Na film Králova řeč se sice Sarah s královnou Alžbětou dívat nemůže, 
ale už aspoň ví, že se nachází v hlavním městě Anglie, v Londýně. To 
je pro začátek dobré zjištění. Navíc se nezdá, že by jí hrozilo nějaké 
akutní nebezpečí. A tak nad možnými obavami zvítězila zvědavost. 
Hlídač byl naštěstí docela upovídaný a prozradil jí spoustu dalších 
zajímavostí. Nejenom to, že v Buckinghamském paláci mají vlastní 
kino, ale také svou soukromou poštu a kapli. 

Co ale bude Sarah v Londýně dělat? Jak se dostane domů? Vždyť 
má jen školní batůžek a tu podivnou růži. Kdyby tu s ní aspoň byli 
kamarádi. Jane a Christopher by si určitě věděli rady.
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a) Palace 
b) Bridge
c) Eye
d) Abbey
e) Ben   

Úkol pro detektivy, kteří perfektně znají Londýn
Spoj slova z levého a pravého sloupce tak, aby dala dohromady 
názvy známých londýnských památek:

1. Big
2. Westminster
3. London
4. Buckingham
5. Tower

Úkol pro detektivy s dobrou znalostí gramatiky
Odpověz celou větou:

a)  Sarah is German. 
 
No, 

b)  Sarah is sitting in a small cinema in Dublin. 
 
No, 

c)  Sarah lives in Buckingham Palace. 
 
No, 

d)  Sarah can stay and watch the film The King‘s Speech. 
 
No, 

1
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Úkol pro detektivy, kteří se vyznají ve členech britské  
královské rodiny
Spoj správně slova a)–e) a 1.–5.:

KLÍČ
1: 1–c, 2–d, 3–e, 4–a, 5–b 2: a) No, Sarah is not (isn’t) German. b) No, Sarah is not sitting (isn’t 
sitting) in a small cinema in Dublin. c) No, Sarah does not (= doesn’t) live in Buckingham Palace. d) 
No, Sarah can not (= can’t) stay and watch the filmThe King’s Speech. 3: 1–d, 2–a, 3–b, 4–c, 5–e

1. Kate

2. Elisabeth II

3. Charles

4. Harry

c) Kate’s brother-in-law

a) Charles’ mother

b) Harry’s father

d) William’s wife

e) Kate’s husband   

5. William
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