
. . ,:Podívejme," povídali si plavci. ,,Odysseus usnul. Konečně se přesvědčíme,
jaké dary si veze v měchu od ktále Aiola. Ani se nám nepochlubil, nechce se asi
s námi o zlato a stříbro rozdělit."

Plavci se chopili měchu a tozvázali stříbrnou tkanici. S kvílením a fičením
vyrazily divoké vichty z měchu a vláčely Odysseovy lodě bouří a vlnobitím na
daleké moře, pryč od břehů domova. Odysseus se probudiI a poznal, co se stalo.
Zoufalstvím div se nevrhl do rozbouřených vln.-Vichry a bouře přihnaly loď
opět k Aiolovu ostíovu.

Odysseus se ihned vydal do paláce, kde král větrů hodoval s manželkou
a dětmi. Aiolos se nemálo podivil Odysseovu návtatu, akdyž se dověděl důvod,
s hněvem povstal od stolu a zvolal:

,,OPrsť palác a odpluj od ostrova ! Jistě jsi upadl v nemilost bohů. Takové-
ho člověka nemohu přijmout pod ochranu."

Smutně se vfátil Odysseus na pobřeží ke svým přátelům. Už nemohli spo-
léhat na příznivý vitt. Přídě lodí si iéžce razily..it,, vlnami a veslařům se leJkla
čela potem.

Od Aiolova ostíova dormíIi znavení plavci ke skalnaté neznámé pevnině.
NaŠli Pro lodě dobrý přístav, jen Odysseus přivázal svou 1oď ke skaliiku před
Pilli""T a vyšplhal se po balvanech na výšiňu, aby serozhlédl. Leželapřed^ním
PIáň bez lidí a bez zvířat V dálce stoupal k obloie kouř, snad se ,^ Zbror"^
ro.zkIádalo nějaké měsjo. Odysseus sestóupil k přístavu a vyslal do vnitrozemí
tři Řeky na uýzvédy. Řekové přešli planin^u, prósekali si cestu hlubokým lesem
a stanulj Před městem s vysokými domy. Prvni člověk, s nimž se setkali, byla dív-
ka nabi-tající a studny vodu, Nepodobala se lidským dívkám, byh oÉrovská
jako véŽ, ale ochotně a přívětivě vysvětlovala Řekům všechno, co chtěli vědět.
Dověděli se, Že zakotvili u země Laistrygonri a_město že se jmenuje Telepylos.
Otec divky i9 ." pŤ ktálem. Dívka je dovedla do ktálovského paláce a Řé[o"é
ustrnuli.._Stáli Před královnou velikou jako hora. Jakmile je spatřila, začala
volat svého muže. Její hlas hřměl, jako když se utrhne na hoiské- rrboti skála
a valÍ se do Údolí a strhává cestou balvarty, beře a stíomy. Nestvůrně veliký
král Laistrygonů přispěchal, popadl jednoho Řeka a dal si ilo připravit k iídl;.
Druzí dva Plavci ptchli a dostali se s neblahou zprávou šťastně Ée s"ým druhům.

. 9!ií krát vyhlásil, poplach. Na planinu Je vytojili obrovití Laistrygoni
a seběhli se na mořský břeh. Lámali zé skal kameny, ,rih"li je na lodě 
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P...StoŽáry praskaly, prolomenými prkny se drala"do vnitiku lodí voda " pt*-
vidla klesala ke dnu is Řeky. Žaana z Lodi kotvících v přístavu neunikla.Ža-
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