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Píše se rok 2004. Do malého městečka jménem Garnarich v Arménii se přistěhoval
mladý detektiv Ondřej Lubínek. Přišel si sem odpočinout na tři týdny. Byl to velký
milovník přírody a knih. Pronajal si starou chatu, kousek od jezera Arpi. Chata byla
zvenku stará a prohnilá, ale nesuďme knihu podle obalu. Uvnitř chaty bylo sice vše
staré, ale velice čisté a uklizené. Po třech dnech Ondřejovi začala vadit v chatě
nepotřebná stolička, o kterou neustále zakopával. Rozhodl se ji proto odnést na půdu.
Předtím ještě na půdě této chaty nebyl, a proto nevěděl, jestli tam bude vůbec místo.
Na půdě byla spousta myších výkalů, pavučin a starých knih. Po chvíli si Ondřej všiml
staré béžové deky, která něco překrývala. Když ji odkryl, našel pod dekou model
letadla. Jednalo se o válečné letadlo AP - 38 Lightning. Jelikož byl Ondřej milovník
knih, věděl, že to je to stejné letadlo, se kterým létal Antoine de Saint - Exupéry. Když
však vzal model do ruky, ihned se letadlo rozpadlo na menší kusy. Ondřejovi nezbylo
nic jiného než smutně posbírat všechny kousky. Pak si, ale něčeho všiml. Když
poskládal dílky modelu na zem vedle sebe, přečetl z nich souřadnice. Ihned si je
přepsal na blok, který nosil pořád u sebe. Pak dílky zamíchal, aby nikdo jiný na
souřadnice nemohl přijít. Vyšel ven z chaty, aby zjistil, jestli někdo něco o tajemném
modelu neví.
Klepal na každou chatu, ve které se svítilo. Ale nikdo nic o letadélku ani o Exupérym
nevěděl. Když se Ondřej vracel k chatě, zaslechl kroky. Když k chatě došel, zjistil, že
mu někdo z vesnice vypáčil dveře a vtrhl do ní. Ondřej začal zjišťovat, co mu vzali.
Peníze mu nechyběly, ale z půdy někdo vzal model se souřadnicemi. Naštěstí si
souřadnice stihl přepsat do bloku. Hned druhý den ráno si zabalil stan, jídlo, pitnou
vodu a vydal se na cestu k místu udanému souřadnicemi. Cesta trvala šest dnů a z
toho pět dnů pršelo. Pak konečně došel k místu, kam ho zavedly souřadnice. Došel k
malé horské vesničce jménem Ušguli v Gruzii. Nikdo z obyvatel mu, ale nerozuměl a
tak zašel za starostou vesnice. Ten už naštěstí mluvil stejným jazykem. Když mu
Ondřej pověděl, že našel model Exupéryho letadla, starosta řekl: „Kdysi dávno bylo
kousek od naší vesnice malé letiště, ale už to bylo dávno a letiště na žádné mapě
nenajdete.“ Ondřej se i tak nevzdal a hned druhý den se vydal hledat.
Po zhruba čtyřech hodinách vyšel na vysoký travnatý kopec. Byl velice unavený, a tak
si lehl a chvíli odpočíval. Pak se chtěl vydat zpět k vesnici Ušguli, když v tom si všiml

malé cestičky směřující úplně jiným směrem, než byla cesta zpět. Neváhal a vydal se
po této neznámé pěšině. Cesta byla mnohokrát zarostlá keři. Asi po hodině cesty si
Ondřej uprostřed lesa všiml starého zrezivělého plotu a hned v zápětí zřícené řídící
věže. O kousek dál byla ranvej, kterou už šlo pouze stěží rozpoznat, protože byla celá
zarostlá vysokými stromy. Pak si, ale Ondřej všiml hangáru, který byl ve velice
dobrém stavu a vlastně vypadal, jako kdyby byl nový. Ondřej se k němu potichu
vydal.
Cestou našel na zemi spoustu prázdných nábojů. Všiml si otevřeného okna a tak jím
potichu prolezl dovnitř hangáru. Podíval se před sebe a nemohl uvěřit vlastním očím.
Uviděl krásné a velice zachovalé letadlo AP - 38. Začal ho zkoumat z blízka, vlezl si
do jeho kokpitu. Pak uviděl velice starý blok s nápisem Antoine de Saint Exupéry 1944.
Ondřej tomu nemohl uvěřit. Jak je to, ale možné, když Exupéry údajně v roce 1944 i s
letadlem zmizel a přitom je jeho letadlo teď přímo před ním? A co se vlastně
spisovateli stalo? Unesli ho? Zavraždili? Nebo snad jen předstíral své zmizení?
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