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HEMOTEAM

6Michal jede k moři do Chorvatska s maminkou. 

Přijíždí se ubytovat do apartmánů, které vlastní starší pán – bývalý námořník.

Dobrodošli u Punat! 

Toto je můj vnuk Luka, 

každé léto ke mně jezdí 

na prázdniny.

Ahoj!

No... to je pravda. 

A to máme za úkol napsat v září 

slohovku o letním dobrodružství... 

Jenže o čem budu psát, 

když se tu nic neděje?!

Vezmu člun 

a do večeře jsme 

zpátky.
...jen se to nesmí 

dozvědět maminka – 

nepustila by mě. Kvůli té 

hemofilii se o mně 

strašně bojí

U břehu najednou zafouká vítr o něco více, 

zvedne se vlna a člun narazí na kámen.

Tak to je průšvih!

Co teď?! 

Jak se dostaneme 

zpátky?!

Maminka se zblázní 

strachy! 

Děda mě přetrhne!

Měl jsi veslovat 

víc doprava!

TY!!!

Kvůli tobě jsem 

si zapomněl vzít batoh! 

Nemáme ani kapku 

vody!

Ještě kousek 

a budeme tam!

Rychleji!

Vidíš ten ostrov? Jestli chceš 

něco zažít, odpoledne se tam 

můžeme zajet podívat. Je odtamtud 

krásný výhled, s dědou tam občas 

jezdíme chytat ryby. 

Tohle je moje království, 

každé léto se za dědou 

těším! Ale ty vypadáš, 

že tě to tu moc 

nebaví...

Za to můžeš ty!

Jeli jsme moc rychle!



2
Tento materiál vám byl vydán va�ím o�etøujícím lékaøem, je urèen k edukaci dìtských hemofilikù a nenahrazuje konzultaci s va�ím o�etøujícím lékaøem.
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Počkejte, až vám to 

budu vyprávět!

Z nedalekého křoví najednou 

vykoukne maminka s dědečkem.

Mee!

Michal se rozhodnul, 

že o tomhle 

dobrodružství musí 

napsat svým 

kamarádům Kláře 

a Petrovi. 

Nezapomněl ani 

na pohlednici pro 

pana profesora.

Lahev?!

A se vzkazem!

Co se tam asi píše?

Počkej... co to je?

Vidíš to taky?

HEMOTEAM

6Chlapci mají obavy: za chvilku se začne stmívat a oni snad budou muset na ostrově přenocovat. 

Kromě toho se odněkud z ostrova ozývají prapodivné zvuky...

Měla jsem 

obrovský 

strach! Jsem 

ráda, že jste 

živí a zdraví.

Když už jsme 

tady, upečeme si 

rybu a počkáme 

na západ slunce.

To bylo ještě větší dobrodružství, 

než jsme čekali! A námět na 

slohovku je na světě. Jenom pořád 

nechápu, kde se u ostrova vzala 

ta lahev se vzkazem...

Vítejte na palubě 

Magdaleny! Zažili jsme 

spolu mnohá dobrodružství  

a o jednom z nich vám teď 

můžu povědět...

Michal s Lukou si uvědomili, že přeceňovat své schopnosti by se příště nemuselo vyplatit. Ale za to 

dobrodružství to stálo! Jaké další příhody na naše hrdiny čekají? Sledujte další příběhy Hemoteamu.

Příště ti o svých 

plánech vždycky 

řeknu. A na 

batoh s léky už 

nezapomenu... 

slibuju!

Tohle všechno je 

vaše? Tak 

krásnou 

rybářskou loď 

jsem ještě 

neviděl!

Hned, když jsem si 

všimnul, že se mi ztratil 

člun, bylo mi jasné, kde vás 

hledat... Robinsoni!

Co teď s váma?

Kdo ví... :)


