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Předmluva
Škola a dobrodružství? Že to nejde dohromady? Martin,
Šimon, Vojta a Pepík školní dobrodružství prožívají a vy si
ho teď můžete přečíst.
Od té doby, co se v Páté základní škole objevila nová školnice, dějí se tu neuvěřitelné věci. Všechno, co kluci ve škole
neměli rádi, se najednou začíná obracet k lepšímu a nuda jim
rozhodně nehrozí. Ale jak je to možné? Co za tím vězí? V prvním dílu této knižní série (Školnice Valerie v podezření) chlapci
pojali určité podezření, teď už zbývá jen pátrání dokončit…
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Porada
Martin chodí do druhé třídy. V jeho škole byli učitelé na
žáky přísní. Všechno se ale změnilo v novém školním roce.
Martin a jeho kamarád Šimon mají podezření, že za to může
jejich nová školnice. Na rozdíl od učitelů se na děti usmívá
a je moc hodná. Když paní učitelku z vedlejší třídy musela
odvézt sanitka kvůli alergii na netopýry, Martin se rozhodl,
že záhadné proměně školní atmosféry přijde na kloub. Má
už několik vodítek.
„Po škole se sejdeme na lavičce v parku,“ navrhl Šimonovi
a taky Pepíkovi a Vojtovi. Ti sice chodí do béčka, ale k pátrání
se rádi připojili. Podávají totiž pravidelné hlášení o své nové
učitelce. Ta je taky podezřelá. Jmenuje se Gabriela, je milá
a hodná. Na děti nikdy nekřičí a do žákovské knížky píše jen samé jedničky.
Jiné známky prostě dávat nemusí, protože všichni
všechno umějí.

„Jasně,“ potvrdili ostatní kluci schůzku v parku a na znamení souhlasu napřáhli pravou dlaň, aby si s Martinem plácli.
Vyučování se Martinovi zdálo nekonečné. Jejich paní učitelka navíc neustále křičela a každou hodinu chtěla psát písemky nebo desetiminutovky. Dokonce i ve výtvarné výchově.
Janičku z toho úplně rozbolela hlava.
Poslední hodinu už byli všichni vyčerpaní. Neměli ani sílu
utíkat na oběd. Sklesle se odšourali do jídelny.
Odpoledne se pak všichni kluci sešli na smluveném místě.
„Musíme přijít na kloub těm netopýrům. Jestli má školnice
Valerie i učitelka Gabriela na ruce vytetovanýho netopýra,
nebude to jenom tak. Musí v tom být nějaká spojitost,“ řekl
zamyšleně Martin.
„Tak se jí zkusíme zeptat, jestli náhodou nejsou sestry,“
navrhl Pepík.
„Bezva,“ zaradoval se Martin. Připadalo mu to mnohem
lepší, než kdyby se měl sám zeptat školnice. Přece jen z ní měl
trochu strach. Co když je opravdu čarodějnice?
„A taky mě napadlo, že se musíme zaměřit i na pana Richarda,“ řekl Šimon.
„Máš asi pravdu,“ přisvědčil Martin. „Je moc fajn a taky má
ve jméně měkký I po R. Třeba má taky někde vytetovanýho
netopýra.“
Když porada skončila, kluci se zamyšleně rozešli domů.
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