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„Už mě bolí nohy!“ řekl malý mraveneček. A tak se na nařízení královny usadili, kde byli, a
vzniklo z toho nakonec krásné velké mraveniště. Mravenci pobíhali sem a tam, občas se ne-
chali odvézt na zádech brouka, ale překonat vzdálenost mezi jednotlivými konci mraveniště
trvalo stále až příliš dlouho. Mravenci se sice naučili využívat plyny, ale až v poslední době
to bylo skutečně moderní a rychlé. Ještě donedávna neměli při přesunech v rámci mrave-
niště příliš na výběr – sice mohli jezdit na žábách, slonech, žralocích a jiných šelmách, ale
všechny byly modré. Teda, ve skutečnosti mělo sem tam nějaké starší zvíře i jinou barvu,
ale i tak se všechny tvářily, že patří do jedné stáje. Současnost je ale jiná.

Modrá zvířátka jsou stále nejčastější volbou, ať už při přesunech z největší místnosti, nebo
mezi nejmenšími bublinkami po celémmraveništi. Někdy zvířátka kvůli věku chodí pomaleji
nebo vůbec, což už několik mravenců stálo život. A jelikož nikdo neví, kdy se to opět stane,
začalo se jízdě s nimi přezdívat náhodná poprava. Doporučuje 6 z 5+5 mravenců.

Potom ale přišel do mraveniště velký žlutý had. Mravenci se ho zprvu báli, ale když zjistili,
že je přátelský, přijali ho. Had se jim odplatil tím, že mravencům umožňuje rychle přejet
nejširší chodby, ba dokonce i navštívit sousední mraveniště. Doporučuje 5 mravenců z 8.

A potom se s cizími zvířátky úplně roztrhl pytel. Například ty tyrkysové ještěrky. Ty jsou
velmi vybíravé, najdete je jen na některých chodbičkách. Jedna z nich vede i do jiného
mraveniště, ale kromě toho ji najdete už jen v dvou dalších chodbách. A vždy buď začne,
nebo skončí v největší místnosti. Doporučují 2 z 6 mravenců.

No a ten černo-žlutý salamandr, to je vám tedy něco. Sice taktéž chodí jen po těch nejširších
chodbách, ale někdy tam svojí velikostí (nebo malostí?) působí nepatřičně. I on umožňuje
navštívit sousední mraveniště. Doporučují 3 z 3+7 mravenců.

Poněkud zřídka můžete spatřit i malé oranžovo-zelené broučky. Hlavně proto, že v největší
místnosti se vůbec neobjeví, baví je spíš chodbičky v jiných částech mraveniště. A i tak to
není příliš souvisle. Jednoduše, doporučují 3 mravenci z 2+5+5.

Další jakž takž významný obyvatel, červeno-žlutá veš, se naopak objevuje jen v největší
místnosti – spojuje její kouty. Velmi výjimečně se odváží i jinam, ale i tak doporučuje jen 1
mravenec z 3+7.

Abychom však byli úplně féroví, některá zvířátka nevozí mravence. Vlastně vozí jen to,
co mravenci potřebují k životu. Ať už napříč celým mraveništěm anebo to prostě dovezou
z jiných mravenišť. Největší skupina těchto zvířátek dokonce bohorovně říká, že dovezou
všechno všude kamkoliv. I kvůli velké délce doporučují 4 z 2+5 mravenců.
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Pahorek hloubící jámu. 1/5
Bývalý Jugoslávec tvořící větší celky z písmen. 3/8
Elektrická skříň ukončující manželství. 6/8
Modlitební pomůcka pěstující okrasné rostliny. 3/7
Hmyz kázající o morálce a slušném chování. 5/8
Pytel na záda přivolávající začátek dne. 3/5
Obratlovec aplikující látku proti plísním. 2/5
Sladkovodní ryba schopna sčítat velké množství prvků. 1/5
Hrabavý pták s narušeným smyslovým vnímáním. 2/6
Prst, který žhne. 4/5
Část koleje z hlavního města. 1/6
Mládě obojživelníka s 50% podílu. 5/5
Kůň, kterého lze zatlouci. 3/6
Rostlinný torus pro nastávající manželku. 3/5
Typograf čistící komíny. 2/5
Egoista chovající severské sudokopytníky. 1/5
Handicapovaný se zálibou ve spojování předmětů přilnavou látkou. 3/6
Pražská čtvrť sloužící k pohodlnější jízdě na koni. 3/6
Pohlaví nevyhledávající společnost jiných. 3/5
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