
Kúzelnícky pes Arny 

 
Kde bolo tam bolo za siedmimi kostičkami a za deviatimi granulami, bol raz jeden pes 

menom Arny. Bol to obyčajný pes, ktorý sa záhadne dostal do kúzelníctva. Jeho pánom bol 

slávny kúzelník Jacob Bruth. Najznámejší kúzelník sveta. Ovládal také kúzla, že niektorým sa 

aj hlava zatočila. No poďme k veci. Jedného rána Arnyho napadlo nové kúzlo,kde mal hodiť 

kosť a zjesť ju. No Jacobovi sa to vôbec nepáčilo, chcel niečo pokročilejšie, niečo perfektné. 

Ale Arny len jedol a jedol. No v tom na okno priletel vták s ružou. Pre Jacoba to bol zázrak. 

Zobral vtáka, dal do klietky a snažil sa ho naučiť kúzlo. Keď vyletí z klobúka, dá niekomu ružu. 

No Arny sa tiež chcel hrať s vtákom, ale Jacob, mu to nedovolil. Arny bol tak nahnevaný, že 

zhodil vázu s najkrajšou ružou a zjedol ju. Jacob sa nahneval, zobral Arnyho, dal ho na reťaz a 

priviazal  o stoličku. A jedine čo mu povedal bolo: „Ty dnes so mnou nepôjdeš na kúzelnícku 

zábavu. „ A tak s vtákom odišiel a dokonca sa mu aj vták vysmieval. Jacob pre vtáka vymyslel 

meno, vták Marlin. Marlin s Jacobom vošli do sály a ukazovali triky, aké svet ešte nevidel. Po 

vydarenom vystúpení boli veľmi unavení,  vrátili sa neskoro, a cestou vláčili darčeky a 

ocenenia. Keď to Arny videl, otočil sa s reťazou a spal ďalej. Bola dlhá temná noc, keď zrazu 

Arny započul nejaké zvuky od dverí. Keď to chcel skontrolovať zistil, že má reťaz a tak spal 

ďalej. No zvuky sa stupňovali a niekto zasvietil lampášom do kľúčovej dierky. Keď lampáš 

zhasol, dvere sa otvorili a vošli zlodeji. Boli veľmi potichu a prichádzali k Arnymu. Arny stále 

spal. Omráčili ho. Zlodeji Arnyho zobrali a odišli. 

Keď ráno Jacob hľadal Arnyho, našiel iba odkaz, v ktorom bolo napísané:  

 

Ďakujem za psa hodí sa sa nám do našej brilantnej šou. 

                                          S pozdravom Mavil. 

 

Keď si to prečítal, tak zistil, že mu Arnyho zobral majiteľ cirkusu Mavil. Bol to cirkus 

, ktorý putoval z miesta na miesto. Ich vystúpenia boli so zvieratkami, ktoré kradli rôznym 

majiteľom. Jacob to vedel, no neveril tomu, myslel si, že sú to len reči. Nevedel kde sa ten 

cirkus nachádza, tak to nechal a zaoberal sa svojím vystúpenim. Zatiaľ čo Jacob vystupoval 

Arny sa viezol do  nového cirkusu.  Keď tam prišiel zoznámil sa s koňom Bobom, mačkou 

Cindy a so zebrou Martinom Po zoznámení sa im začalo vystúpenie v cirkuse. Nebolo tam veľa 

ľudí, ale cirkus bol pekný. Martin skákal cez ohnivé kolesá, Cindy chodila po tyči a Bobo zobral 

Martina a spolu skákali veľmi vysoko až k Cindy. Aj ju zobrali a skočili do vody. Arny sa tiež 

chcel pridať no nevedel ako. Vošiel do cirkusu, no  nestihol ani podskočiť, keď vtom  ho zobral  

Bobo, potom Martin, ktorý ho vyhodil na tyč. Arny sa hrozne bál výšok, ale nedal to sebe vidieť. 

Tak začal prechádzať tyčou, ľudia tlieskali a jeden chlapec vystrelil konfety. Arny sa zľakol a 

spadol do vody. Nastalo ticho, ale keď sa  vynoril, nastal krik- veľký aplause. Ľudom sa to 

páčilo. No Arny skoro odpadol. Martin, Bobo a Cindy ho prijali do kolektívu a o chvíľu ich 

čakalo ďalšie vystúpenie. Zatiaľ čo Arny vystupoval, tak Jacob vystupoval v škole. A zároveň 

sa pripravoval na novú sútaž o najväčšieho čarodejníka. No v liste, ktorý obsahoval bolo že: „ 

Vystupovať môže len ten, ktorý svoje umenie ukáže s dvoma zvieratkami.“ Keď si to Jacob 

dočítal, celkom onemel. Cestou celý čas premýšľal a neuvedomil si, že má pootvorenú klietku. 

Vtáčik Marlin vyletel.  A tak Jacob zostal sám. Jeho myseľ bola pochmúrna a hlavou mu 

preletelo tisíc myšlienok. Vyčítal si svoje správanie k svojmu najlepšiemu priateľovi, s ktorým 



prežili množstvá neskutočných vystúpení. Spomínal na Arnyho a pri tých pekných 

spomienkach mu z očí vypadla aj slza žiaľu. Pre nové kúzla vymenil svojho psíka. Tak rád by 

mu to všetko povedal, no nemal už ako. Arny si to užíval. Ale zrazu aj on mal takú myšlienku, 

ktorá mu neustále výrila v hlave. Chýbal mu Jacob, jeho pán, ktorého mal nesmierne rád. A tak 

sa rozhodol, že odíde. Povedal to Malinovi, no nečakal takú reakciu od neho. Ten sa rozčúlil, 

začal kričať. Arnyho zavrel na sto zámkov a s úsmevom mu povedal, že už bude iba jeho. Hoci 

sa Arny snažil dostať von, nedarilo sa mu to a tak dostal nápad. Požiadal svojich priateľov o 

pomoc. Martin mal za úlohu zaujať Malina, Cindy mu mala zobrať kĺúče a otvoriť mreže a 

Bobo spolu s Arnym mal preskočiť plot. Všetko sa im podarilo, ale Malin to zbadal. Chytil 

kúzelnú tyč a chcel ich začarovať. No Martin bol šikovnejší a tú tyč nasmeroval na neho. Malin 

znehybnel a zostal stáť ako socha. Martin zobral Cindy a bežali za Arnym a Bobom. Utekali 

preč ako vládali, ďaleko od cirkusu, preč od zlého pána. Arny ukazoval svojim priateľom cestu 

do iného domova. Keď sa Malin prebral z kúzla, priamo pred davom ľudí očervenel. Ocitol sa 

pred tvárami ľudí, ktorí očakávali jeho vystúpenia so zvieratkami. Vlastne Malin chcel len 

získať peniaze, chcel byť veľký boháč a na zvieratkách mu vôbec nezáležalo. A čo bolo 

najhoršie chcel sa vykašlať na cirkus. A tak nevedel čo má robiť, tak pre záchranu vystúpenia  

dal dvom opiciam robiť šou. No jeho správanie sa k zvieratkám, sa mu tentokrát vypomstilo. 

Opice začali hádzať banány na ľudí, skákali im po hlavách a vrieskali. Lapači zvierat museli 

pochytať nezbedné opice a cirkus sa zatvoril. Arny so svojimi priateľmi sa blížil k miestu kde 

býval. Za kopcom bol dom kde býval. Jeho tep sa zrýchľoval, až zastal so svojimi priateľmi 

pred dverami. Brechal, búchal, ale Jacob spal. Tak ho Bobo vyhodil a prehodil cez otvorené 

okno. Arny dopadol na podlahu, tesne pred posteľ svojho pána. Od radosti ho začal olizovať,až 

kým Jacob neotvoril oči. Jacob si myslel, že sa mu to sníva a zrazu videl aj mačku. Tak sa 

zobudil a bol štastný, že sa mu vrátil jeho psík. No nechápal, prečo sú u neho aj iné zvieratá 

mačka, kôň a dokonca aj zebra. Chcel ich vyhnať, no Arny prišiel k nemu a krútil hlavou. Tak 

Jacob pochopil, že sú to jeho priatelia. V tom mu hlavou prebehla myšlienka, že spraví z nich 

kúzelnícke zvieratká. Chcel im poukazovať rôzne triky, ale zvieratká boli už dávno zohrané. 

Čo Jacoba veľmi potešilo. Ukazovali mu všelijaké triky s mincou, s Bobom ktorý vyhodil Cindy 

a tá mu priniesla ruže. Martin tancoval a pritom vyčaroval prútik a spolu s Arnym vyskočili k 

nemu a vyhodili kapsu, ktorá sa otvorila a z výšky padali ruže a kvetinky…. S týmto číslom 

Jacob získal obdiv ľudí a uznanie. Získal to, po čom túžil. Okrem titulu najlepší čarodejník 

sveta, získal priateľstvo a oddanosť a samozrejme vernosť nových priateľov a svojho psíka 

Arnyho.   
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