Skoro hned přichází tolik videí od dětí z celého světa,
že stránka padá. Ačkoliv Zlatan nastolil jasná pravidla
(jenom děti, jenom původní nápady, jenom užitečné vynálezy), i tak nás zavalují tuny videí.
Sedáme si do kanceláře s limonádou v ruce, pouštíme
si společně videa a děláme si poznámky na počítačích.
Jedno z prvních videí, které dorazilo, je od nějakého
kluka z Kanady. Stojí u sebe v pokoji a mává do kamery.

kamkoliv. Už nikdy byste nemuseli vstávat ze svého teplého, pohodlného lehníku!“
Mark se přibližuje k počítači ještě víc a natahuje se
k němu, aby ho vypnul. Vidím mu do nosních dírek, což
bych zrovna nemusel. „Díky za pozornost. Prosím, pomozte mi, aby se MOTOROVÁ

POSTEL stala Příští vel-

kou věcí pro Super Věci.“
Zlatan se ke mně otáčí. „Hm, to není špatný nápad.“

„Ahoj!“ zdraví. „Jmenuju se Mark a chtěl bych vám

„Rozhodně ne. Je snad někdo, komu se líbí vstávat

povědět o svém nápadu na příští velkou věc pro Super

z postele, když se pěkně zachumlal pod deku?“ přikyvuji.

Věci.“

„Jenže tady vidím jeden velký problém.“

Vyskakuje na postel. „Už se vám to někdy stalo? Ležíte
v posteli, zachumlaní pod dekou. Je vám teplo. Jste v po-

„Jaký?“
„Dveře. Jak bys projel dveřmi? Museli bysme buď dělat větší dveře, nebo menší postele. Je to moc složité.“

hodlí. Jste šťastní!“
Mark si zalézá pod přikrývku a přitahuje si ji až k bradě. Opravdu to vypadá, že je v teple a pohodlí.
„Jenže pak mamka zavolá: MARKU! POSPĚŠ SI! MU-

„Máš pravdu,“ souhlasí Zlatan. „Tak další.“
V dalším videu nějaká holka zvedá ponožku. „Představuju vám

BEZPRACÍ PONOŽKU! Vymyslela jsem mate-

SÍŠ JÍT NA HODINU KLAVÍRU!“ ječí Mark pronikavým

riál, který je tak kluzký, že k němu nepřilne špína, takže

hlasem a normálně pokračuje: „A vy musíte vstát ze své

vaše ponožky pořád vypadají pěkně a čistě!“

příjemné, pohodlné postele. Ale co když ne?“

Přistupuje blíž ke kameře. „Ale potřebovala bych po-

Mark vstává a přistupuje ke kameře. „Co kdybyste měli

moct se dvěma menšími problémy. Zaprvé, ponožky

v posteli motor? Připojili byste ho a mohli byste dojet

jsou tak kluzké, že kloužou v botách. A zadruhé, i když
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