KAPITOLA 1
Tatu a Patu vyšli z kina, kde právě
viděli nový film Vzpoura hvězd.
„To teda bylo napínavé,“ vykládal
Tatu nadšeně svému bratrovi.
„Vesmírní vojáci Hvězdné unie zase
zachránili mír v Universu!“

Patu přikyvoval, až mu hlava
nadskakovala: „Nejlepší bylo, jak
velitel Hvězdné unie U-Data porazil
toho šíleného Robovládce a unikl
z černé díry!“ celý zářil.
„Jo, v tom úžasném hvězdném
tryskáči,“ vydechl Tatu.
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„Hele, co kdybysme ještě dneska
dokončili tu naši vesmírnou loď!“
navrhl Patu.
Tatu a Patu celý podzim na balkoně
konstruovali vlastní vesmírnou loď.
Už byla skoro hotová, ale jeden
problém ještě nedokázali vyřešit: jaké
palivo použít?

Najednou se Tatu rozzářil a podíval
se na pytlík pendreků v ruce.
„Hele, možná že jsem problém
s palivem právě vyřešil!“ pronesl
tajuplně. „Hned to doma
vyzkoušíme!“
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Doma Tatu a Patu běželi rovnou
na balkon.
„Tady je – vesmírná loď s nejšpičkovější technikou v celém vesmíru!“
prohlásil Patu. „Transplanetární
Super Loď Bananas čili T. S. L.
Bananas!“
„A zde...“ vydechl Tatu a vytáhl

pytlík s pendreky. „Zde je její pohonná hmota, nejsilnější zdroj energie
všehomíra – TEMNÁ HMOTA!“
Patu vykvikl nadšením, vytrhl
bratrovi pytlík z ruky a bleskurychle
naplnil palivovou nádrž.
„Tyhle pelety mají obrovskou
energii!“ zvolal Patu. „Vyrazíme rovnou na zkušební
let!“
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Seznam nejdůležitějšího vybavení, které si
Tatu a Patu berou
s sebou:

Solární terminál
„EGG-6“
(Superrychlý
datový
přístroj)

Vodní pistole

Tatu a Patu si
na sebe svižně natáhli
vesmírné pilotní bundy. Na hlavu
si nasadili helmy a slavnostně se zahleděli do dáli.

(Na rozprášení plánů
protivníků
a jiné krizové
situace)

Rozprašovač
(Taky na rozprášení plánů
protivníků
a jiné krizové
situace)

Světelný meč (LED)

(K přemožení temných
sil)

Porce kosmické
stravy

„Hvězdný pilot A. T. LANTÍK připraven
ke startu,“ hulákal Tatu. „Mezi piloty se mi
říká taky Balon.“
„Hvězdný pilot STYROX BOX připraven
ke startu,“ řekl i Patu. „Jsem nejchladnokrevnější pilot ve vesmíru známý též jako
Rampouch.“

(Speciální
výživné
tyčinky do extrémních podmínek)

Kosmický
oblek
(1 kus/
pilot)
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Kluci se vmáčkli do kokpitů
a zapnuli proud.
„Tatu, zkontroloval jsi, že jsou
kytky vypnuté, sporák zamčený
a dveře zalité?“ ujistil se Patu.
„Kontrola provedena!“ zvolal Tatu.
„Moment! Kde je náš šimpanzoidní astromechanik? VŽDYCKY
se někam ztratí!“
„Tamhle je!“ ukázal Patu
na plyšovou opici, která se
krčila pod balkonovou židlí.
Zvedl ji před
sebe, nasadil jí helmu
a usadil ji
v posledním
kokpitu.
„Šimpanzoid
Op-1-Ce na svém místě
a připraven ke startu!“
hlásil Tatu. „Patří k nejmodernějším výkřikům
špičkové technologie
a pochází přímo
z planety opicoidů.

Má teleskopické síly
a výkonnou umělohmotnou
inteligenci!“
Patu spustil fotonovoprotonový
motor a opatrně přitáhl pilotní
páku.
T. S. L. Bananas se vznesla z balkonu
lehounce jako peříčko.
„Ono to fakt funguje!“ podivil se
Tatu. „Ačkoliv já o tom samozřejmě
ani na okamžik nepochyboval...“
„Dobrodružství volá!“ zahulákal
Patu, když jejich koráb za řvaní
motorů zamířil k obloze. „Třeba
se setkáme s hrozitánskými
VESMÍRNÝMI MUTANTY
MUTANTY!
!
Nadělám z nich fašírku!“
„To je jasný!“ zavýskl Tatu.
„Ale teď už – vzhůru
do vesmíru!“
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