„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Byla krásná slunečná neděle. „Musím se hned podívat, co mi napsal Jakub,“ s
nedočkavostí se probouzela Markéta a už sahala po mobilním telefonu. Jakub byl chlapec,
kterého znala jen prostřednictvím sociálních sítí, a proto se jí v hlavě točilo tolik myšlenek.
„Cože? Že se chce sejít?“ nemohla tomu uvěřit. „Markétko, dnes budu poblíž Brna. Co takhle
se sejít?“ četla si Markéta pořád dokola. „Dobře, sejdeme se,“ po delší době odpověděla
Markéta a začala se s Jakubem domlouvat na přesném místě a času. „Musím se jít upravit,
nasnídat. Vůbec nestíhám.“ „Markéto, kam máš v plánu vyrazit?“ ptala se maminka a bylo jí
divné, že je Markéta tak nervózní. „Chtěly bychom jet s Kájou do Brna, podívat se po
obchodech, něco si nakoupit.“ „No dobře,“ s váháním odpověděla maminka, „ale budeš
opatrná.“
Po obědě Markéta nastoupila do autobusu a vydala se směrem k místu, kde se měli sejít.
„Tady je to nějaké divné. Kde jsou všichni lidé?“ říkala si Markéta sama pro sebe. Nakonec
vystoupila z autobusu a čekala na Jakuba. Nikde nikdo, ale najednou k ní začal mířit postarší
pán. „Co se to děje?“ Markéta začala mít strach. „Ahoj. Jsi Markéta?“ přišel k ní pán a začal
se ptát. „Jak můžete vědět, kdo jsem?“ odpověděla. „To už je moje menší tajemství.“ Starší
muž jí začal tahat za ruku a Markéta věděla, že je v pasti. „Prosím, nechte mě být!“ křičela
z plných sil. „Pomoc,“ křičela, „pomozte mi někdo!“ „ Co se tady děje?“ objevil se zčistajasna
mladší muž. V té chvíli „Jakub“ pustil Markétu a utíkal pryč. „Slečno, co se to tu dělo?“ ptal
se. „Já…Já jsem se tu měla sejít s kamarádem, ale přitom jsem se sešla úplně s někým jiným,“
vyprávěla Markéta celý příběh se slzami v očích. „Měla bys to nahlásit na policii a příště být
určitě opatrnější,“ promlouval k ní muž, „ a teď pojeď domů.“ „Děkuji vám, ani nevíte, jak
jsem vám vděčná,“ odpověděla Markéta a vydala se směrem k autobusu. V duchu děkovala
za tohle neuvěřitelně velké štěstí.
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