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Pro Nýwu se otevřel svět ve chvíli, kdy s ním vyrazila jeho matka Nú
zak na toulavou pouť. Medvídě se narodilo v kraji mezi Jacksonovým 
kolenem a řekou Shamatawou v severní Kanadě. Po dlouhém zim
ním spánku se vydalo v doprovodu staré medvědice na cestu divoči
nou, aby se naučilo hledat si potravu a přežívat. Matka naučila Nýwu 
vyhrabávat zpod balvanů a kořenů spadlých stromů mravence, myši 
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a žáby. Medvídě rychle rostlo, a když Núzak odpočívala, vydávalo 
se na dobrodružné toulky po okolí. Prohnalo veverku a spatřilo, že 
za ohybem skály vyčuhuje velká medvědí tlapa. Bylo přesvědčené, že 
patří jeho matce, a všetečně se do ní zakouslo. Jenže probralo z rozjí
mání zlého medvěda Makuse. Nýwa se dal na útěk a zoufalým vřísko

tem přivolával matku 
na pomoc. Šlo o život. 

Núzak sice překva
pila krvežízni vého 
Makuse, který se 
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nerozpakoval zabít mládě vlastního druhu, ale zkušený samec získal 
v krutém souboji brzy převahu. Když statečný Nýwa uviděl, že matka 
prohrává, přitočil se zezadu a rafl Makuse do pokousané tlapy. Starý 
rváč se lekl náhlé ostré bolesti, setřásl mládě a dal se na ústup. Ra
něná Núzak spěchala z nešťastného místa co nejdál, protože druhý 
Makusův útok by pro ně byl osudný.

Po několika dnech pochodu došli k potoku, který se hemžil ryba
mi. Núzak nalovila obrovské množství ryb. Nýwa je na břehu sbíral 
a cpal se jako pominutý. Zůstli v rybím ráji týden a pěkně ztloustli.
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Challoner se jako nově jmenovaný správce stanice Společnosti Hud
sonova zálivu vydal na obhlídku svého rajonu. Trvalo mu celý rok, 
než ho prošel, a těšil se už domů. Své mladší sestře vezl jako dárek 
štěně, sirotka, jehož psí máma zahynula v divočině hlady. Říkal mu 
Miki. Poznal by ho mezi tisíci jinými, protože měl špičku jednoho 
ucha ukousnutou. 



Challoner postavil stan a rozdělal oheň. 
Zašel s Mikim k bystřině pro vodu a z a

hlédl na zemi stopy medvědice s mládětem. 
Po návratu do tábora si správce nacpal 

dýmku a začal na štěně mluvit.
„Zítra se podíváme po těch 

medvědech, Miki. Moje sestřička 
bude mít z tebe radost a možná, 
že pro ni ochočíme i medvídka.“

Druhý den ráno se vydal za med
vědy, ale nezkušeného Mikiho nechal 

i přes jeho protesty uvázaného v táboře. Sta
rá medvědice Núzak zavětřila lidský pach na ka

menité mělčině potoka. Tlapou pobídla Nýwu, aby 
se ukryl v blízkém lese. Chtěla se za ním vydat, když se 

krajem rozlehl ohlušující výstřel. Ucítila prudkou bolest. Do
belhala se za Nýwou do stínu stromů a cítila, jak jí rychle ubývají 

síly. Jazykem olízla ustrašeného Nýwu a obrátila se čelem k hrozivé
mu nebezpečí. Když se dostal Challoner na kraj lesa, byla už medvě
dice mrtvá. Nýwa se tiskl k jejímu tělu a naříkavě kňučel. Challonero
vi to sevřelo srdce. Byl správce stanice a neživil se lovem.
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„Odpusť mi to,“ zašeptal. Uhnul stranou, aby ho Nýwa neucítil, 
a připlížil se k němu. Než ho uvázal na provaz a strčil do pytle, byl 
rozedraný do krve, protože medvídě se zuřivě bránilo. Také v pytli zá
pasilo až do úplného vyčerpání. Challoner mezitím stáhl medvědici, 
do kožichu složil maso a sádlo a vše uvázal do balíku. Měl co dělat, 
aby se s nákladem a Nýwou v pytli dovlekl do večera zpět do tábora.

„Musíte se skamarádit,“ řekl zvědavému štěněti a rozvázal pytel. 
Medvídě považovalo Mikiho za dalšího hrozného nepřítele. Vrhlo se 
na štěně a nic nedbalo na jeho prosby o milost a na packy nataže
né vzhůru na znamení přátelství. Náhle spatřilo Challonera a Mikiho 
pustilo. O hodinu později se Challoner podíval na obě mláďata skuli
nou v plachtě a spatřil, jak se opatrně očichávají.


