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Táto kniha je venovaná 

Terryho čitateľom na celom 

svete, ktorí vždy trpezlivo čakali, 

či si pod stromčekom nájdu 

najnovšieho Pratchetta.

Nových románov sa už  

možno nedočkáte, 

ale koľko toho Terry stihol!

Všetkým vám želám šťastnú 

a veselú Noc prasacej hliadky!

Rob Wilkins

The Chalke Valley, jún 2017
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riaditeľ personálneho  

oddelenia

Vážený pán Galimatiáš,

bez urážky, zamestnali ste blázna. Našiel som 

ho civieť na Smrtonosný kanón (17,99 libry) 

a spýtal sa ma, čo to je. Vysvetlil som mu, že vo 

filme RoboDozor tým hlavný hrdina páli do ľudí, 

ktorí zaparkovali auto na preškrtnutom mieste, 

a on vyhlásil: „A to má byť hračka?“ Povedal to 

veľmi urážlivým tónom a pokračoval kázňou 

o pokoji ľuďom dobrej vôle.

Upratovači mi hlásili, že v zimnej jaskynke 

ráno našli sobí trus. Je to podozrivé, lebo soby 

máme z plastu.
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vykurovací technik

Čo sa to porobilo s kúrením 

v oddelení hračiek?! Je tam 

ako na severnom póle!
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