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NEDĚLE 3. ZÁŘÍ

Zítra bude ten nejlepší den ze všech. Proč? Protože se
konečně vrátím zpátky do školy!!
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Vím, že většina jedenáctiletých dětí to vidí jinak, ale já
nechápu proč. Abyste mě

nepochopili špatně, o prázdninách může být zábava, ale

neznám nic zábavnějšího, než
je škola.

Letní prázdniny jsou taková

nuda – pořád jen kopat do míče,
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hrát videohry a vyměňovat si kartičky. Žádné domácí
úkoly! Žádné zvonění! Žádné školní obědy! (V naší
jídelně mají nejlepší brokolici na světě.) Žádný
rozvrh hodin! Žádná paní učitelka Morrisová
a její poučky o interpunkci. (Určitě by mi řekla,
že v tomhle odstavci je až moc vykřičníků.)
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Moji kámoši to vidí jinak.
Tom se tváří, jako by se chystal na pohřeb svého křečka,

Erik vypadá, jako by snědl ponožku,

a René už dva dny nepromluvil ani slovo.

Zato já, jak už jsem řekl, jsem šťastný jako blecha.
Takže dnes večer se pořádně vykoupu, vyčistím si zuby
a půjdu brzy spát, abych byl ráno čilý jako rybička.
Jestlipak mi mamka dovolí spát ve školní uniformě…
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PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ

PRVNÍ DEN ZPÁTKY VE ŠKOLE!

Probudil jsem se hodně brzy a oblékl si školní uniformu
(mamka mi v ní nedovolila spát). Vyrovnal jsem si puky
na šortkách, zkontroloval, jestli mám zastrčenou košili
a obě ponožky vytažené stejně vysoko. Připnul jsem
si všechny odznaky (Šampion kvízů, Zástupce třídy,
Průkopník recyklace, Hlavní asistent knihovníka) a sešel
dolů na snídani. Toust jsem snědl velice opatrně, abych
neměl na uniformě drobky.
Po snídani mě mamka, taťka a sestra Róza doprovodili
ke škole. Róze jsou tři roky. V mateřské škole Veselá vlčata
je vůdkyní bandy nezkrotných batolat, která šíří teror po
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celé čtvrti. Normálně nahánějí hrůzu i mně, ale dneska ne.
Na to jsem se moc těšil do školy.
Rychle jsem se s nimi rozloučil. Chtěl jsem projít
dveřmi jako první, abych byl první i ve frontě před šestou
třídou. Mamka říká, že nemusím být v každé frontě
vždycky první, ale s tím já nemůžu souhlasit.
Moji kámoši vypadali dneska ještě nešťastněji.
Tomův výraz z křeččího pohřbu přerostl přímo v celosvětovou křeččí apokalypsu. Erik na můj pozdrav jen něco
zavrčel. René mě objal. A nevydal přitom ani hlásku. To
už jsou tři dny bez jediného slova.
Pak přišel náš nový učitel, pan Berman. Sdělil mi, že
rád vidí, že aspoň jeden žák se do školy těšil. Potom nám
oznámil, že dnešní první hodina bude matematika. Ani
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jsem tomu nemohl uvěřit! Můj nejmilejší předmět. Nemohl
jsem se dočkat, až mu předvedu ty super výpočty, kterým
jsem se věnoval celé léto. Spadají do matematického oboru,
který se jmenuje kalkul a je velice pokročilý. Dokonce tak,
že ho nenajdete ve školních osnovách. Vešli jsme do třídy
a Tony praštil Alexe aktovkou přes hlavu.
V učebně matematiky jsem pověděl panu Bermanovi
o kalkulu, který jsem přes léto ovládl. Slíbil mi, že mi na
tabuli napíše extra složitou rovnici. Byl jsem radostí bez
sebe. A to, co mi na tabuli napsal, bylo opravdu složitější
než cokoli, co jsem zatím vypočítal, ale byl jsem odhodlaný
to aspoň zkusit.
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Pracoval jsem na rovnici, zatímco ostatní počítali normální, ne tak pokročilé matematické úlohy. Zabralo mi
to nějaký čas, ale nakonec jsem si pomyslel, že jsem tomu
přišel na kloub. Popadl jsem křídu, abych řešení zapsal.
A právě v tu chvíli se všechno zvrtlo.
Skutečně, neuvěřitelně a nenapravitelně zvrtlo.
Když zapisujete řešení matematické úlohy, obvykle to
probíhá nějak takto: přestanete psát, odložíte pero a učitel
vám řekne, jestli to máte správně, nebo ne.
Tak nějak.
Jenže to, co se stalo pak, obvyklé rozhodně nebylo.
Když jsem zapisoval posledních několik číslic řešení,
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tabule začala vibrovat a bzučet (což by rozhodně dělat neměla.) Ve vzduchu se zčistajasna objevil
malý černý puntík. Chvilku se jen tak vznášel a pak
vyrostl v obrovskou černou díru, která se rozlezla po

celé stěně až nahoru ke stropu. Vypadala jako tornádo
obrácené naruby, co neuvěřitelně rychle víří a vysává
z místnosti všechen vzduch.
Všude poletovaly propisky, papíry a aktovky. Snažil
jsem se udržet stolu pana Bermana, ale díra mě vtahovala
příliš silně. Pak mi prsty sklouzly ze stolu a vířící černé
tornádo mě vcuclo tak rychle, že jsem neměl čas ani začít
křičet.

Netušil jsem,
kolik uplynulo času,
ani kde to jsem.
Probudil jsem
se obličejem dolů
na obrovské hromadě
písku.
Neměl jsem ponětí,co se
to děje. Nejdříve mě napadlo, že jsem při fotbalu dostal míčem do hlavy, ale pak mi došlo, že fotbal
nehraju. Protože ve stejnou dobu je šachový kroužek.
Potom jsem si vzpomněl na tu obrovskou vířící díru,
co se objevila u tabule…
Schoulil jsem se v písku do klubíčka a chvilku tak
zůstal. Jenže to moc nepomáhalo, a tak jsem si
pomyslel, že by možná nebyl špatný nápad
zjistit, kde to vlastně jsem.
Že by nějaké opravdu velké
pískoviště?
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Posadil jsem se a rozhlédl se kolem.
Pískoviště to rozhodně nebylo. Tak za prvé nikde
kolem nebyly žádné domy. A taky žádné silnice, lidi, auta –
a dokonce ani rostliny. Jediné, co jsem před sebou viděl,
byl písek.
Otočil jsem se doleva.

Písek.

Doprava.

Písek.
Dozadu.

Písek.

Takže, v podstatě, písek všude kolem.
To nebylo zdaleka ideální, ale nehodlal
jsem propadat panice (aspoň prozatím;
na paniku je vždycky času dost).
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Vzpomněl jsem si na televizní pořad, kde jedna cestovatelka vysvětlovala, jak může člověk přežít v divočině.
Tvrdila, že když se někdo ztratí v přírodě, měl by si položit
tyto otázky:
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1

KDE JSEM?

2

MÁM NĚJAKÉ POTRAVINY, NÁSTROJE,
MAPY
NEBO UŽITEČNÉ VYBAVENÍ?

3

KDE JE NEJBLIŽŠÍ ŘEKA?

4

MŮŽU POSTUPOVAT PO TOKU
ŘEKY? (VĚTŠINA MĚST
A VESNIC TOTIŽ LEŽÍ KOLEM
ŘEKY)
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To mi připadalo celkem rozumné, a tak jsem se to rozhodl vyzkoušet.
1 - KDE JSEM?

Mám za to, že v Británii žádné pouště nejsou. Třeba
jsem se ocitl ve Španělsku. Jednou jsem tam byl s rodiči na
prázdninách. Bylo tam horko a spousta písku. Takže jestli
jsem ve Španělsku, byl jsem si docela jistý, že se dokážu
dostat zpátky domů, protože jsem se na těch prázdninách
naučil trochu španělsky.
2 - MÁM NĚJAKÉ POTRAVINY, NÁSTROJE, MAPY
NEBO UŽITEČNÉ VYBAVENÍ?

Podíval jsem se do kapes. Našel jsem čokoládovou
tyčinku, dvě libry a dvacet pencí, diář a několik propisek
(byl jsem si celkem jistý, že ta tyčinka je tam od té doby,
kdy jsem měl školní šortky naposled, což bylo před třemi
měsíci).
3 - KDE JE NEJBLIŽŠÍ ŘEKA?

To byl zatím největší problém. Tohle místo vypadalo
jako poušť a řeku jsem nikde neviděl.
4 - MŮŽU POSTUPOVAT PO TOKU ŘEKY?

To byl taky docela problém (viz odpověď číslo 3).
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