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„To je moja bábika! Dostala som ju od rodičov k narodeninám!“ kričala 
Miška.
„Nie, nie je! Ja ju mám teraz v rukách, takže je moja. Veď si sa hrala úplne 
s niečím iným. Daj mi pokoj!“ kričal späť svojej sestre Miško.
Každý, kto má súrodenca, si vie predstaviť, aké je to niekedy ťažké. 
Uplakaná Miška bežala za maminou a žalovala na svojho staršieho brata. 
Mamina s utierkou v ruke musela opäť riešiť problém medzi súrodencami. 
Pre ňu to nebolo nič nové. Podobné veci sa diali dennodenne. 
Ako sa hovorí, každý pohár sa raz preleje, a v tomto prípade už pohár 
trpez livosti rodičov Mišky a Miška pretiekol a rozhodli sa spraviť rázny 
krok. Zavolali si oboch do kuchyne. Miške aj Miškovi sa rozbúchali srdcia. 
Nevedeli, čo sa bude diať. Mamina priniesla na stôl škatuľu a tatino začal 
súrodencom dohovárať:
„Naozaj sa každý deň musíte pre niečo hádať? Nemôže tu byť chvíľu pokoj? 
Veď ste súrodenci. Mali by ste si vzájomne pomáhať, hrať sa, požičiavať si 
hračky. A keď sa niečo stane, mali by ste si to vyriešiť medzi sebou. My za 
vami tiež nechodíme, keď sa s maminou v niečom nepohodneme.“
„Preto sme sa rozhodli, že potrebujete obaja 
niečo, o čo sa budete starať spolu,“ povedala 
mamina. V tej chvíli otvorila škatuľu, z ktorej 
sa vystrčil tmavý ňufáčik. Deti sa okamžite 
zamilovali do tmavých čokoládových 
okáľov, ktoré vykukovali spopod čiernych 
huňatých chlpov. Len málokto dokáže 
takému pohľadu odolať.
Nessy bola veľmi pokojná sučka pudla. Niekto 
by si mohol myslieť, že až príliš pokojná. Zo začiatku 



sa súrodenci s Nessy hrali od rána do večera a hádky zázračne utíchli. Keď 
však nastali povinnosti ako kŕmenie, venčenie, kúpanie, strihanie nech-
tov, to sa im už tak nepozdávalo. Po pár dňoch sa opäť vrátili k starému 
klbčeniu. Netrvalo to však dlho. Vždy keď sa schyľovalo k problému, vbe-
hla ako strela do detskej izby Nessy. Sadla si na zem a labkou prosebne 
škrabkala jedno z detí po nohe. Keď sa na ňu usmialo, to isté zopakovala 
aj s druhým. Akoby šibnutím čarovného prútika sa problém vyriešil aj bez 
hádok. Pretože pozornosť detí sa sústredila na psa.
Nessy nedávala pozor len na hádky detí. Keď videla, že je mamina Mišky 
a Miška pre niečo smutná, ľahla si k jej nohám a zohrievala ju. Človek mal 
pocit, akoby mu posielala energiu. Ťažko sa to opisuje, človek to musí zažiť 
na vlastnej koži.
Nessy sa stala nenahraditeľnou súčasťou rodiny. Napriek tomu, že rodičia 
predtým nechceli o psíkovi ani počuť, už by ho nevymenili za nič na svete.
Výnimočné veci, zvieratá i ľudí si treba chrániť. Človek nikdy nevie, kedy 
o ne či o nich môže prísť.



Zisti, aké anglické slovo sa ukrýva pod vyhláskovanou ver-

(Postupuj rovnako ako v nasle-
dovnom prípade: sí–ei–tí = C A T=CAT)
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