DOSLOV K ÚVODU

Co tu schází
S

chází tu shrnutí událostí, k nimž došlo v TDMN. Pokud jste první díl nečetli, anebo pokud jste ho četli,

ale už zapomněli, co v něm bylo, pak nevíte:
1. Proč Dean D. Dean nenávidí profesora Templetona.
2. Jak si dvojčata opatřila směšnou fenku Cassie.
3. Jaké mají dvojčata koníčky.
4. Jak vypadá profesorův soukromý osobní vrtulník
(SOV).
5. Jak nápaditými a důvtipnými úskoky Abigail a John
zhatili (Ano, „zhatili“. Slovo „zhatit“ je výtečné a měli
byste je – jako já – používat běžně.) plány Deana D.
a Dana D. Deanových.
6. Kdo co udělal a řekl komu, kdy, proč a jak.
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Informace k těmto nesmírně zásadním
otázkám si dohledejte
v apendixu. „Ale vypravěči‚“ namítnou možná
někteří z vás, „my jsme
mysleli, že apendix je
taková ta věcička v břiše, co se někdy musí vyříznout. Ale
knížka přece nemůže mít apendix! Nebo snad má i ledviny
a tak?“
Vaše posměšky se mne, pěkně prosím, nedotýkají. Je
pravda, že se v lidském těle nachází objekt zvaný „apendix“.
Je to drobný orgán blízko... no prostě blízko ostatních a důležitějších orgánů. Naproti tomu apendix v knížce je zvlášt-
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ní oddíl na konci, který poskytuje užitečné doplňkové informace. Knížka dokonce může mít několik apendixů. Těmito
dvěma způsoby se knižní apendix liší od apendixu v lidském
těle. No není to zajímavé? Věřte mi – je. A teď už se tedy
pusťme do obsahu druhého dílu.1

K O N T R O L N Í O TÁ Z K Y
1. Kde máte apendix?
2. Určitě? Nezapomněli jste si ho ve školních
kalhotách?
3. Odpovězte: Vypravěč, jak se všeobecně předpokládalo, zahájil výtečně, ba přímo skvěle. Ano Ano

1. Především ale předpokládám, že někteří čtenáři vinou lenosti, nedočkavosti nebo
drzosti zařazené úvody nepřečtou. Pak si tedy nepřečtou ani tuto poznámku, kterou
vy – jakožto vynikající a důkladní čtenáři – právě teď čtete. Za odměnu se s vámi
podělím o následující důležitou informaci: úvodní dva odstavce první kapitoly popisují události, ke kterým ve skutečnosti nedošlo.
To bude ale bžunda, pozorovat, jak se zatváří ti, co se nechtěli otravovat se čtením
úvodů, až zjistí, jak se nechali napálit! (I když upřímně řečeno, vůbec netuším, zda to
bude bžunda. Až budou s plnou důvěrou číst ty dva úvodní odstavce první kapitoly,
nebudu u toho a nebudu se moct dívat, jak se tváří. Pokud vy u toho budete a opravdu
to bude bžunda, dejte mi vědět.)

Doslov k úvodu: Co tu schází
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1. KAPITOLA

Začíná skutečný
začátek
skutečného děje
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A

ch, Johne, to ne!“ obrátila se Abigail Templetonová s výkřikem na svého bratra. „Šestice tančí-

cích dinosaurů nám sebrala fenku Cassie a unesla ji do Paříže!“
„Ten plán musíme ihned zhatit, Abby!“ odvětil John.
„Ale nejprve si musím nechat vyříznout apendix!“2
Templetonovic dvojčata bydlela už asi týden v novém
domě a dělala vše jako obvykle – chodila do školy a vracela se domů, připravovala si úkoly, věnovala se koníčkům,
starala se o směšnou Cassie a vařila si –, když konečně nadešla sobota a jejich tatínek, světoznámý profesor Templeton, je mohl provést po areálu školy, kam nastoupil
do práce.
Po snídani – vaflích s banány – si proto i se stále směšnou Cassie nastoupili do auta a tatínek je odvezl na akademii.
Pokud vás dokážu odhadnout, tak si teď kladete otázku: „Proč profesorovi trvalo tak dlouho, než jim ukázal, kam
chodí do práce?“ Já vám to řeknu, protože si to zasloužíte vědět. Vlastně počkat. Nejsem si úplně jistý, že si to zasloužíte
2. Pokud jste četli úvody, víte, jak moc vážně tuto výbušnou, vzrušující, myšlenkově
provokativní zprávu brát. Pokud jste je nečetli, nevíte to. Tak dál.

1. kapitola: Začíná skutečný začátek skutečného děje
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vědět. Nicméně stejně vám prokážu laskavost a řeknu vám
to. A pak budete vy mně dlužit laskavost.3
Profesor neměl příležitost vzít dvojčata na prohlídku
dřív, protože bylo velice důležité, aby se ihned pustil do práce. Akademie měla poslední roky málo studentů a hrozilo, že
bude muset ukončit provoz. Najala si proto profesora Templetona a svěřila mu naléhavý a klíčový úkol: vymyslet vynález, který by byl tak úžasný, pozoruhodný a nádherný, že
si ho budou chtít koupit vysoké školy, univerzity a akademie
na celém světě – a peníze utržené z prodeje pak profesorově
škole umožní zůstat v chodu.
Celý první týden tak profesor jen docházel na schůzky
a promýšlel nápady a procházel výpočty a vytvářel náčrtky
nového vynálezu.
Škola nesla název Akademie performačních a dramatických oborů a zkráceně se jí říkalo PEDRO. Jsem na světě jedním z mála lidí, kteří vědí, že slovo „Pedro“ je španělské jméno, užívané nejenom v čarokrásném Španělsku, ale i v řadě
dalších španělsky hovořících zemí a také u španělských menšin v mnoha dalších státech.
3. Na to prosím nezapomeňte, jelikož je klidně možné, že vás o tu laskavost požádám
o něco později ještě v této knize.
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