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Amanda Kornblattová mi už s tými jej koňmi 
pekne lezie na nervy.
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To ona je dokaličená, chudera. Je utorok ráno 
a ja sedím na RKK – Raňajkovom knižnom klu-
be – a na pol ucha počúvam Amandu, ako me-
lie o ďalšej trápnej historke vymysleného koňa. 
Minulý týždeň nás trápila epizódou Víchor letí 
na pomoc. Dnes to je Víchor 2: Dostihy.

Teddy sa zasmeje a znie to ÚPLNE, ako keď si 
kôň poriadne nahlas odfrkne – ale neurobil to 
náročky, tak sa jednoducho smeje. Som si stoper-

centne istý, že Híkson ka –  
ehm, teda pani Hick so no-
vá, naša teta knihovníč-
ka – začne vyčíňať, ale ešte  
aj tá má viečka na pol žrde. 
To ma mätie, lebo Híkson-
ka sa vždy tvári, že ju za-
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ujíma každučká kniha, čo decká čítajú. Dokonca 
aj keď ide o zaručené uspávanky, ako napríklad:
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Nakoniec to Amanda zabalí (pozor, prezradenie 
deja: Víchor tie dostihy vyhrá!!) a už sa všetci 
zberáme na triednickú hodinu, keď...

Ajajáj. Zašite sa všetci niekam. Nemám rád, keď 
sa s nami učitelia o niečo delia, pokiaľ to nie sú 
peniaze alebo jedlo. Dodnes nemôžem zabudnúť 
na to, ako nám tréner John ukazoval svoju zbier-
ku obličkových kameňov. 

Híksonka vytiahne zo 
zásuvky  ošúchanú kni-
žočku. Je asi taká veľ-
ká ako notes, do kto-
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rého si zapisuje, kto ostane po škole.

„Toto som nedávno 
našla v  školskom 
archíve!“ zvolá.

Nuž, niežeby sa mi z tej in-
formácie rozbúchalo srdce. 
Nejaká baba napísala kni-
hu, a čo má byť?

„Volala sa Edna Birkdalová,“ prezradila ešte 
Híksonka a potom len tak stála a obdarúvala 
nás tým otravným úsmevom, ktorí nahodia uči-
telia, keď čakajú od deciek nejakú reakciu.
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„Niet divu, že vám to meno nič nehovorí,“ pokra-
čovala.

„Myslel som si, že to najstaršie, čo na škole máme, 
je pán Galvin,“ šepne Teddy. Mimochodom, pán 
Galvin je náš fyzikár a už aj jeho VRÁSKY majú 
vrásky.

„Vlastne, nejde tak celkom o knihu,“ opravila sa 
Híksonka. „Je to jej denník, v ktorom opisuje, 
ako vyzerala 38. ZŠ celkom na začiatku.“
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„... a žiadne parkovisko, pravdaže,“ pokračuje. 
„Vtedy ešte neexistovali školské autobusy a autá 
sotvačo VYNAŠLI!“

Pozor, pozor, Amanda 
ma lakťom skoro od-
sotila až do budúceho 
týždňa. Môžete sa te-
šiť na: Víchor 5: Frak-
túra lebky.

„Kiežby som žila v TÝCH časoch!“ zadúša sa 
Amanda.
„Kiežby,“ zašomrem.
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Híksonka mrkne na hodiny. „Ach jaj! Už musíme 
končiť. Zapamätajte si svoje otázky do budúceho 
klubu, možno vám Ednin denník odpovie.“

Keď vyjdeme z knižnice, Francis len tak žiari. 
„Ten denník, to je NIEČO FANTASTICKÉ!“

„Tak aby ste vedeli, zeler je náhodou jedna z naj-
všestrannejších zelenín,“ obranne si odfrkne. 
„A vôbec, čo je zlé na tom, že ma zaujíma osoba 
z minulosti?“
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„To bolo iné,“ bránim sa. „Ben Franklin bol vy-
nálezca, spisovateľ, karikaturista... bol to PÁN!“ 

„Aj moja prateta sa volala Edna,“ zapiští Chad. 
„Mala len jeden zub a smrdela naftalínom.“

„Vďaka, že si potvrdil, že mám pravdu, Chad,“ 
zachichoce sa Teddy.
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To je celý Francis. De-
jiny ho NAOZAJ za-
ujímajú. Aj zeler. A aj 
všetko ostatné. Všetci 
vieme, že je to jeden 
z najšikovnejších žia-
kov, ale aspoň necho-
dí po škole ako MALÝ 
BOH...

Chápete, čo tým myslím? Zoznámte sa s úžasnou 
Ginou a jej rozpínavým egom. My vieme, Gina: 
máš veľký mozog a rovnako veľkú hubu. 

Keď ma zbadá, len tak spuchne.

FAKT O FRANCISOVI:
Vie odrapkať mená  všetkých 

amerických  prezidentov 
za dvadsať sekúnd. 

 Odzadu.
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