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Zdravím. Jmenuji se
KRoman GarstangL
a můj život je totálně
v troskách... kvůli
jedné jediné koblize
s marmeládou. Koblihy
s marmeládou se
skládají ze dvou
částí: z marmelády
A z koblihy. A ano,
navrchu je špetka
cukru. Jíst koblihy
by mělo být velmi
snadné...

Návod, jak si správně vychutnat
koblihu s marmeládou:
1. Do koblihy se zakousněte předními zuby. (Pokud
nemáte přední zuby, použijte dásně.)
2. Koblihu žvýkejte stoličkami. (Nemáte-li stoličky,
viz krok 1.)
3. Když je sousto patřičně rozmělněné, můžete ho
polknout.
4. Opakujte kroky 1 až 3, dokud koblihu celou
nespořádáte. (Pozn.: Profesionálové, kteří baští
koblihy tak často jako já, se vždycky snaží
dosáhnout stadia 4, aniž by si přitom museli
jedinkrát olíznout rty. Pokud se vám to povede,
můžete se vrátit k bodu 1 a pustit se do další
koblihy.)
5. Vychutnejte si ji!

Vidíte? Úplně jednoduché.
Nebo by to takové aspoň být mělo, obzvlášť pro mě. V ničem zrovna nevynikám, ale na koblihy se zavařeninou jsem
expert. Dávám si je každý den – k dopolední přesnídávce, k odpolední svačině, jako zákusek po škole, k svačině po svačině...
už jste určitě v obraze. Musel jsem jich spořádat tisíce. Ale
až do minulého týdne mně způsobily nanejvýš lepkavé prsty
nebo umatlanou bradu.
Není divu, že jsem je považoval za neškodné.
Jenže koblihy rozhodně neškodné nejsou: jsou vražedné
jako střelné zbraně. Nebo žraloci. Nebo žraloci ozbrojení střelnými zbraněmi.

Nebo kalhoty.
Ano, správně, kalhoty.
Ve Spojeném království si každý rok ublíží při oblékání kalhot šest tisíc lidí. Věřili byste tomu? Šest tisíc! Zatímco žraloci
jich za rok po celém světě zraní jen pouhých sto.
To znamená, že kalhoty jsou mnohem nebezpečnější než
žraloci. Přesto neuvidíte jediný film o tom, jak tepláky terorizují přímořské městečko. A na pláži neuslyšíte jediného plavčíka, jak varovně křičí: „Všichni rychle z vody! Blíží se sem lidožravé džíny!“
Někdy vám nejvíc újmy způsobí předměty denní potřeby,
o kterých si myslíte, že jsou zcela bezpečné.
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VRAŽEDNÁ KOBLIHA ZPŮSOBÍ, ŽE VRAZÍM HLAVOU
DO MOŘSKÉ OBLUDY, ZTRATÍM SCHOPNOST POUŽÍVAT
VLASTNÍ TVÁŘ A MÁLEM UTOPÍM SVOJI PŘÍTELKYNI V NĚČEM
ODPORNÉM

Proč jsou kalhoty nebezpečnější než žraloci, má svůj důvod,
na který jsem přišel díky tomu, že jsem včera večer nedokázal
kvůli samým starostem usnout.
Naše třída, tedy šestý ročník, dokončila na konci školního
roku všechny závěrečné testy. Abychom to patřičně oslavili,
naše paní učitelka McDonaldová zařídila výlet do akvária. Většina žáků se strašně těšila, ale jak jsme se blížili k cíli, mě přepadaly stále větší obavy.
Můj život je obvykle jasně daný. Mám to tak rád. Líbí se mi,
když si zvolíte kterýkoli den a víte přesně, co můžete očekávat.
Vstávám v půl osmé. Jdu do školy. Snažím se předstírat, že dávám pozor. Zastavím se pro koblihu. Jdu domů. Navečeřím se.
Zdlábnu další koblihu. Koukám se na televizi nebo hraju hry
na počítači. Jdu nahoru. Vyberu si spodky na zítra. Jdu spát.
A tak pořád dokolečka.

Možná proto mám tolik rád koblihy s marmeládou. Nechystají na vás žádné nepříjemné překvapení – když se do jedné zakousnete, víte, že dříve nebo později narazíte na kapsičku plnou slaďoučké, lepkavé malinové marmelády.
Pokud jste si ovšem omylem nevybrali tu s citrónovou náplní. Citrónové koblihy jsou naplněné odporným žlutým slizem,
kterému se říká zahuštěnina (osobně si myslím, že lepší výraz
by byl zahnusněnina). Zvenčí vypadají dokonale

e vlastně skoro stejně jako koblihy se

zavařeninouv

e ale uvnitř je ryzí, tekuté zlo.

Zakousnout se omylem do citrónové koblihy je stejné, jako
když na Vánoce najdete pod stromečkem balík ve tvaru kola
BMX, strháte z něj papír a zjistíte, že vám dali jen jeho maketu, vymodelovanou ze špíny vyšťourané zpod nehtů na nohou
starého dědka.
Nechutné.
I když předpokládám, že špína vyšťouraná zpod nehtů
na nohou starého dědka by pořád chutnala o něco lépe než citrónová kobliha.
Překvapení mohou být zkrátka značně nepříjemná. Takže je
vždycky lepší vědět, co člověk může očekávat. To jsem na výletě do akvária nevěděl, a právě proto jsem si dělal starosti.

Nejvíc mi přidělávaly vrásky dvě věci:
1. Dvojice. Na školním výletě musíte vždycky
vytvořit s kamarádem dvojici. A na mě pokaždé
vyšel kluk jménem Kevin Harrison, kterému se
dělá špatně v dopravních prostředcích. Při výletě
na hrad Skipton se mi vyzvracel do kulichu (a já
to zjistil, až když jsem si ho nasadil na hlavu,
a po zbytek výletu jsem si pak vyčesával z vlasů
kousky nestrávených cereálií). Od té doby nikdo
neřekne Kevinovi jinak než „Poblijón“.
2. Žraločí tunel. V akváriu můžete v jedné místnosti
procházet obrovskou nádrží pro žraloky. Je to
skleněný tunel, takže žraloci vám plavou přímo
nad hlavou. Darren Gamble tvrdí, že někdy tunel
zatopí, takže jím pak musíte proplavat. Podle něj se
v akváriu „ztratí ročně asi devět dětí, ale nikdo si
nestěžuje, protože žraloci jsou ohroženej druh,
žejo“.

Já jsem mu to rozhodně nevěřil (Gamble taky tvrdí, že jeho babička má nejdelší krk v Evropě a že jednou našel v cibuli živé
mládě klokana), ale všichni o tom zatraceném tunelu nepřestávali několik týdnů mlít a já na to nemohl přestat myslet.
V noci před výletem jsem měl strašidelný sen, jak sedím
v autobuse vedle zvracejícího žraloka. Pak jsem nemohl
usnout, a tak jsem si sedl k počítači, zapnul internet a dozvěděl se, že žraloci jsou ve skutečnosti mnohem méně nebezpeční než kalhoty (žádnou zmínku o tom, jestli můžou, nebo
nemůžou zvracet, jsem tam nenašel).

Pak jsem se vrátil do postele už mnohem klidnější, ale jakmile jsem usnul, zdál se mi další hrůzný sen. Radioaktivní
zvratky Kevina Harrisona oživily jeho kalhoty. Probudil jsem
se ve chvíli, kdy se mě pokoušely uškrtit.
To způsobilo, že:
se mi podařilo usnout až kolem čtvrté ráno, což
znamenalo, že...
jsem zaspal a probudil se až v půl deváté, což
znamenalo, že...
jsem neměl čas se nasnídat. Pak jsem na poslední
chvíli...
vyměnil kalhoty za (mnohem bezpečnější) šortky
a předem nachystané spodky (šedé slipy) za plavky.
Pro případ, že by zaplavili ten tunel. Výsledkem
bylo, že...
jsem byl unavený, hladový a do školy jsem přišel
pozdě. Kvůli tomu všemu jsem měl velmi nepříjemný
pocit: obzvlášť ty plavky byly značně nepohodlné,
protože mě škrtily – však víte – na citlivém místě.

V au tobuse se nej í
Když jsem konečně v kabátě a s krabičkou s obědem v ruce dosedl na sedačku, paní učitelka McDonaldová už zahájila Proslov. K Proslovu dochází před každým školním výletem.
Vypadá následovně:
„Plky, plk... chovat se slušně... mekty, mekt...
reprezentujete školu... krindy pindy...
v autobuse se nejí... atd.“

Nikdo zjevně neposlouchal – kromě Jane Dixonové, která je
chytrá, milá a nikdy by si nedovolila učitelku či učitele ignorovat. Většina spolužáků byla na výlet tak natěšená, že se nedokázala soustředit. A navíc jsme byli všichni ve svých šatech
(takže si nikdo nepřipadal jako ve škole). DOKONCE I paní učitelka McDonaldová se oblékla po svém.
Je divné vidět učitelku v neškolním oděvu – asi jako dívat
se na puntíkatou zebru nebo vojáka v růžové baletní sukénce.
Jsme zvyklí vídat paní učitelku McDonaldovou v běžném učitelském oblečení: s hedvábným šátkem kolem krku, v beztvarých botách, dlouhých šatech, které připomínají staré záclony
atd. Nechci být zlý, ale dnes vypadala jako strašák do zelí. Natáhla si nechutné zelenofialové legíny (přestože jí je nejmíň tisíc let), ty nejbělejší tenisky na světě, ledvinku s lékárničkou
první pomoci a vlastnoručně pletený svetr s obrovským obrázkem morčete na hrudi.
To morče vypadalo ve skutečnosti jako kráva, kterou někdo
praštil do tlamy železnou pánví. Poznal jsem to jen díky tomu,

