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Bylo  nebylo, jednoho slunečného dne se v  luxusní kleci, vybavené nejprachovějšími pilinami 

dováženými z prvotřídních lesů v Rakousku, narodil budoucí král Křeček IV.  Žil si svůj luxusní 

křeččí život v samých radovánkách a blahobytu, a když přišly jeho patnácté narozeniny, 

uvědomil si, že jakožto jediný syn svých královských rodičů má být dnes korunován na krále.  

Ještě toho dne se konala korunovace. Všechno bylo v pořádku, takže mladý Křeček IV. neměl 

důvody ke stížnostem, tedy až na jeden osudný okamžik, kdy ke kleci přišla jedna holka a 

vzala Křečkovu matku Hagridku.  Všem připadala jako zlá obryně. 

Všude v království nastala panika, ale Křeček IV. byl díky pravidelným tréninkům a osobnímu 

trenérovi nejlepším sportovcem  celé Křeččí říše. Třemi mrštnými skoky si uvolnil horní 

branku své superklece a vylezl z ní ven . 

Nevěřícně se rozhlížel kolem. Všechno tam pro něj bylo tak velké a nevídané. Šel se po tom 

zvláštním místě porozhlédnout a zjistil, že jejich luxusní zlatá klec je umístěna v pokoji 

na hradě a právě tu probíhá svatba.  

Pak uviděl tu zlotřilou holku, jak nese maminku Hagridku dvěma číšníkům. Hned jak se ta 

drzá holka vzdálila, slyšel, jak si spiklenecky šeptají : ,,To budou dobrá polévka!‘‘ A oba se 

začali smát. ,,To ne!‘‘ pomyslel si s hrůzou křeček.  

Viděl, jak chudáka maminku  odnášejí do kuchyně. Musel se rychle rozhodnout, co udělá. 

 Uviděl párátko a provázek : ,,Dokonalé.‘‘ pomyslel si.  Provázek omotal okolo párátka a 

hodil. Jen to vzduchem zasvištělo a párátko se zabodlo číšníkovi přímo do smokingu. Naštěstí 

nic neucítil. 

Ale to už Křeček mrštně lezl po provázku. Najednou byl tam a vší silou kousl. Číšník zakřičel, 

uklouzl na zemi a hlavou spadl do vařící polévky.  

Křeček rychle ve vzniklém zmatku popadl maminku Hagridku a utíkali, co jim síly stačily. 

Doběhli celí udýchaní až do jejich království. Udatný Křeček rychle hodil Hagridku do klece. 

Ale nestačili se radostí ani obejmout a zlá dívka jim byla opět v patách.  



Křeček uchopil meč, ale dívka také nelenila, rychle popadla smeták. Nastal ukrutný boj na 

život a na smrt. Křeček udělal pár mrštných výpadů, ale nepřítelkyně mu je vždy zablokovala. 

Uviděl za ní nahoře velkou krabici: ,,Mohla by být i těžká,‘‘ pomyslel si.  

Křeček odvážně skočil, odrazil se od zdi,pak od druhé a zabodl jí meč do nohy. Zapotácela se, 

vrazila do krabice a ta na ni spadla. Křeček zjistil, že v ní byl uložený nový lustr. ,,Au, to 

muselo bolet,‘‘ zasmál se a odběhl do své klece. Dívka s brekem utekla. 

Konečně následovala slavná korunovace. Příběh o udatném boji krále Křečka IV. se zlou 

obryní vešel do křeččích dějin a malí Křečíci se jej učí podle nových učebnic ode dneška až po 

všechny věky. Na počest udatného činu se konala velká hostina a Křečkovi IV. se dostalo i té 

cti, že mu byla postavena socha v životní velikosti.  

Křeček IV. pak se svou matkou Hagridkou  a otcem Šnekvelem II. žili ve štěstí dlouhé roky. A 

když jednoho dne Křeček potkal krásnou Křečici a po nádherné a slavné svatbě se jim 

postupně narodilo osm malých Křečíků, nechybělo celé královské rodině ani celé Křeččí říši 

k dokonalosti naprosto nic. A jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes. 

 


