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1. kapitola,

Y
N

v níž Sany štěká
s Karlem jako
o závod

A
S

„Musí‰ ‰tûkat!“
„Co Ïe musím?“ zeptala jsem se rozhoﬁãenû.
„Je to pﬁece pes! Tak kdyÏ se ho chce‰ na nûco zeptat,
musí‰ za‰tûkat,“ vysvûtlil mi mal˘ Kony.
No to urãitû! Ale vlastnû mÛÏu b˘t ráda, Ïe mû mÛj pûtilet˘ brácha nenutí lézt pod konferenãní stolek a po‰tûkávat na na‰eho psa Karla odtamtud. Ani za nic!
JenÏe uÏ za dvû minuty jsem se plazila po ãtyﬁech pod
stÛl, ponûvadÏ jsem se Karla potﬁebovala zeptat, jestli by
nemûl chuÈ jít se mnou na procházku.
„Haf, haf,“ spustila jsem.
Karel, kter˘ vypadal jako kﬁíÏenec bobtaila, zlatého
retrívra a obrovské záchodové ‰tûtky v nadÏivotní velikosti, naklonil hlavu na stranu a upﬁenû se na mû zadíval.
Ohlédla jsem se na brá‰ku.
„Co je mu?“
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„Zapomnûla jsi ﬁíct prosím,“ vysvûtlil mi.
Zasténala jsem, ale poslu‰nû jsem prosebnû ‰tûkla je‰tû jednou.
Karel naklonil hlavu na druhou stranu.
„Tak co si myslí o mém návrhu? PÛjde?“ obrátila jsem
se zas na Konyho.
V tu chvíli se rozlétly dveﬁe. Sam˘m leknutím jsem se
o stÛl pra‰tila do hlavy. Do háje, budu mít parádní bouli.
MÛÏe jít ãlovûk s otﬁesem mozku na procházku do parku?
Moje kamarádka Liz na mû s úÏasem pohlédla. „Proboha, co to tu vyvádí‰?“
„Trochu si s Karlem povídáme,“ zakÀuãela jsem, hladila si hlavu a rozzlobenû pohlédla na psa.
„Sany, co je s tebou?“ pokárala mû Liz. „Má‰ pﬁece schÛzku s Theem!“
„No právû! A proto tu dﬁepím,“ vysvûtlovala jsem zoufale.
„Aha. Sedí‰ tady pod stolem a ‰tûká‰ se psem jako o závod, protoÏe má‰ schÛzku s Theem?“ vyãítavû se podívala
na mû, pak na Karla a vûcnû dodala: „¤ekla bych, Ïe z toho nic nebude.“
„Se ‰tûkáním o závod anebo s Theem?“
Obrátila oãi v sloup. „Teda poslouchej, jedno ti mÛÏu
ﬁíct docela jistû. Ta zamilovanost ti vÛbec nesedí!“
„Abych mohla jít ven s Theem, potﬁebuju psa. Domluvili jsme se, Ïe je pÛjdeme venãit. Já na‰eho, on toho jejich. Ale brácha mi ho nechce pÛjãit.“
„To není pravda, to jsem neﬁekl,“ vmísil se do hovoru
mal˘ Kony a energicky zavrtûl hlavou. „Jenom ﬁíkám,
aby ses ho zeptala.“
Liz se na mû podívala: „No tak, zeptej se.“
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„To jsem uÏ udûlala,“ bránila jsem se. „Copak jsi nesly‰ela, jak tu ‰tûkám?“
Liz si klekla vedle mû, za‰klebila se a za‰eptala: „Ten
mrÀous tû fakt donutil ‰tûkat na psa?“
K˘vla jsem.
Za‰klebila se je‰tû víc a zavrtûla hlavou.
„Prosím tû, pomoz mi,“ ‰eptla jsem. „Theo se tu objeví
kaÏdou chvíli. Jestli nebudu mít psa, bude to dûsnû trapn˘.“
Liz pﬁik˘vla, vylezla zpod stolu, vstala a obrátila se na
mého brá‰ku. „Posly‰, Kony, ráda bych si teì s tebou popovídala o Karlovi.“
„O Chlupáãovi,“ opravil ji. DÛslednû na tom jménû trval.
Do pokoje ve‰el mÛj druh˘ brácha, Liz si ho nev‰imla.
PﬁiblíÏil se k ní zezadu a nafoukl se jako King Kong, co
kaÏdou chvíli zaútoãí. Zdvihl paÏe do v˘‰e, prsty na rukou napodobil paﬁáty a vycenil zuby. Nejspí‰ chtûl vypadat hrozivû, ale pÛsobil smû‰nû.
Celá léta jsem skálopevnû pﬁesvûdãená, Ïe my dva nemÛÏeme b˘t pokrevní pﬁíbuzní, i kdyÏ moji rodiãe na
tom urputnû trvají. Kony je údajnû moje dvojãe. Tenhle
ohromn˘, tup˘ a nemoÏn˘ ãlovûk se taky jmenuje Kony.
Máme totiÏ v rodinû malého Konyho a velkého Konyho.
To kvÛli K-úchylce mého otce. Jmenuje se Konrad a my
jsme Kornblumovi. Nedopatﬁením se oÏenil se Zuzanou
a snaÏil se to napravit tím, Ïe trval na tom, aby jména
v‰ech jeho dûtí zaãínala na K. Ov‰em skuteãnost, Ïe se
oba moji bratﬁi jmenují Kony, není zpÛsobená tím, Ïe by
snad tátovi uÏ pﬁi druhém synovi do‰la muÏská kﬁestní
jména na K. Je to tím, Ïe mÛj mal˘ brá‰ka, kter˘ se
vlastnû jmenuje Kornelius, chce, aby se i jemu ﬁíkalo
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Kony. Stejnû jako velkému bráchovi, jehoÏ jméno zní Konstantin. A tak máme v rodinû velkého Konyho a malého
Konyho.
Já se jmenuju Kasandra, jenÏe máma mi hned odmaliãka zaãala ﬁíkat Sany. Jasnû, byla to od ní zlomyslnost
a táta mohutnû protestoval. JenÏe nemûl ‰anci, máma
neustoupila ani o krok, a pﬁi tom zÛstalo. ¤íkají mi Sany.
M˘m hlavním Ïivotním cílem je b˘t co nejdﬁív dospûlá,
abych mohla tuhle rodinu se zmûtí jmen koneãnû opustit.
Liz se otoãila, ale vÛbec se nepolekala. Pﬁemûﬁila si
mého bráchu od hlavy k patû a podotkla: „Jak vtipné! To
jste se uãili vãera ve ‰kolce?“
„Mnû to teda pﬁipadalo dûsnû vtipné!“ zvolal mal˘ Kony.
Velk˘ Kony byl zjevnû zklaman˘, ale snaÏil se zachovat
tváﬁ. „Nemohl jsem pﬁece tu‰it, Ïe jsi ztratila ve‰ker˘
smysl pro humor.“
Mal˘ Kony nad‰enû poskakoval. „Já jsem smysl pro
humor neztratil, hele, udûláme to je‰tû jednou. Ale tentokrát musí Liz jeãet!“
Vylezla jsem vztekle zpod stolku. „Ne Liz, já budu jeãet! A dûsnû nahlas, jestli okamÏitû nezmizíte!“
V‰ichni tﬁi se na mû podívali, celí zkoprnûlí.
„Teda, aÏ na Liz. A na Kornelia. A taky na Karla. Ale
Konstantin aÈ kouká vypadnout!“ opravila jsem se.
Velk˘ Kony zavrtûl hlavou. „Má‰ nepﬁimûﬁené reakce,
Sany, nemyslím, Ïe by ti zamilovanost svûdãila.“
„Starej se o sebe a mû nech na pokoji.“
Konstantin chlácholivû zdvihl ruce do v˘‰ky: „Jasnû,
to je dobr˘. Chtûl bych jen tvÛj seznam.“
„Jak˘ seznam?“
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„No ten, co je v nûm 1000 dÛvodÛ, proã se nezamilovat.“
„Ty má‰ nûco takového?“ Liz na mû vykulila oãi.
Zapﬁít se to uÏ nedalo, a tak jsem jen pokrãila rameny.
„Jednalo se o takov˘ experiment.“
„A Ïe zrovna ty ho potﬁebuje‰?“ obrátila se Liz nevûﬁícnû na mého bráchu.
„No jo, jsem teì jin˘ ãlovûk,“ prohlásil Kony, nedbale
se usadil na gauã a zahájil dlouhou patetickou pﬁedná‰ku: „Odﬁeknu se lásky a Ïen.“ Jakoby na obranu zdvihl
ruce a pokraãoval: „Ne, nehoﬁekujte, nenaléhejte na mû,
mé rozhodnutí je nezvratné. Ten star˘ Kony, co obletoval
v‰echny holky a dob˘val jejich srdce, uÏ neexistuje. Je
mi líto.“
„Pﬁesnûji ﬁeãeno, ani nikdy neexistoval. Byl tu jen
blbec Kony, a ten tu je bohuÏel je‰tû poﬁád!“ skoãila jsem
mu do ﬁeãi, stáhla ho z gauãe a strkala ke dveﬁím.
Liz nevycházela z údivu. „Ty Ïe uÏ nechce‰ mít nic spoleãného s holkama? Kdo ti to má vûﬁit?“
„V‰ichni tomu uvûﬁí,“ zaprskala jsem. „A rádi!“ Teì
v Ïádném pﬁípadû nemÛÏu dopustit, aby vypukla diskuse o Konyho milostném Ïivotû. Na programu jsou dÛleÏitûj‰í vûci. Za chvíli se tu zastaví Theo.
Vystrãila jsem Konstantina ze dveﬁí. „Seznam leÏí nahoﬁe na mém stole. Vem si ho. A ty, Liz, poslouchej, jsem
v dûsn˘m stresu. Potﬁebuju vodítko, psa a dost odvahy,
abych dokázala vyjít tady z tûch dveﬁí. A to co nejdﬁív.
Pomoz mi!“
NeÏ mohla odpovûdût, zaﬁval seshora Konstantin: „Hele,
venku pﬁed barákem stojí nûjak˘ kluk s ãoklem. Nevíte
o tom nûco?“
„Theo!“
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Najednou mnû bylo dûsnû horko, podlomila se mi kolena. Pevnû jsem Liz stiskla paÏi. „Vidûl nûco?“ kﬁikla jsem
na Konyho.
„Pár mace‰ek, trávník, a moÏná i na‰e maliny. Ale s tím
si nejspí‰ hlavu lámat nebude.“
„To ne, myslela jsem ten dûsn˘ binec tady kolem.“ Zaãala jsem propadat panice. Pﬁed Theem bych se rozhodnû nerada blamovala.
„To sotva, ledaÏe je Bystrozrak˘ a vidí skrz beton,“
uklidÀoval mû Kony.
Mozek se mi zmûnil v blátiv˘ pudink, nenapadala mû
jediná jasná my‰lenka.
„PaneboÏe, co mám dûlat? Nejlep‰í bude, kdyÏ pÛjde‰
za ním, Liz. Vlastnû ne, já pÛjdu za ním. Jak vypadám?
Sakra, ale to nejde, bez psa nikam nemÛÏu.“
Liz mû na uklidnûnou objala.
MrÀous Kony si mû ustaranû prohlíÏel. „Ona má vzteklinu?“ zeptal se Liz. „To jí ale nemÛÏu pÛjãit Chlupáãe,
je‰tû by ho mohla nakazit!“ Objal psa obûma rukama
a táhl ho ven.
Roztomilé, opravdu roztomilé. ZboÏÀuju celou svoji
rodinu!
„Neboj,“ zavrtûla Liz hlavou. „Je jenom zamilovaná.“
„Páni,“ uÏasl Kornelius. „To je je‰tû hor‰í neÏ vzteklina,
viì!“
„No, ne tak docela,“ odpovûdûla.
„Ale jo, mrÀous má pravdu,“ ozvala jsem se.
Kornelius byl dítûtem ãinu. Vstal a rozbûhl se ke dveﬁím. „Nejlep‰í bude, kdyÏ toho kluka budu varovat!“
„To nesmí‰!“ zajeãela jsem v panické hrÛze.
Liz mû pustila, vyrazila za Konym, pﬁedhonila ho a s roz-
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pﬁaÏen˘ma rukama se postavila pﬁede dveﬁe. „Nikdo teì
neopustí dÛm.“
„Ale jo, já. Musím ven, a rychle,“ zvolala jsem.
„Ty se nejdﬁív uklidní‰, Sany. Myslí‰, Ïe to zvládne‰?“
Nedokázala jsem ani pﬁik˘vnout. A rozhodnû jsem nemûla pocit, Ïe bych se mohla uklidnit! To ani náhodou!
Od chvíle, kdy jsem se zamilovala do Thea, jsem jako vymûnûná.
Tedy, na to, Ïe jsem byla zamilovaná poprvé, jsem si
vedla skvûle. Mûla jsem v‰echny pﬁíznaky typické pro
lásku, a to tak mohutné, Ïe se mohlo jednat jedinû o tu
pﬁísloveãnou velkou lásku. Seznámili jsme se v parku,
Theo tam venãil psa a já hledala Karla. To bylo perfektní. Mûli jsme stejn˘ zájem: psy. I kdyÏ pro mû to byla novinka. AÏ do té doby jsem si psy drÏela spí‰ od tûla. Ani
ke Karlovi jsem moc nepﬁilnula, zdál se mi dost nervózní. Teì jsem ho najednou vidûla jin˘ma oãima. No ano,
tady je vidût, co v‰echno zmÛÏe láska. Znenadání se ze
mû stal velk˘ milovník zvíﬁat. Jen Karlovi to bohuÏel
zatím nedo‰lo, poﬁád pﬁede mnou utíkal. Ale já ho nutnû
potﬁebovala, ponûvadÏ Theo navrhl, Ïe spolu pÛjdeme
venãit psy.
„Liz, dûlej nûco,“ Ïadonila jsem.
Liz se obrátila na malého Konyho. „Podá‰ teì vodítko
a pﬁipraví‰ Karla na procházku, jo?“
MrÀous zavrtûl hlavou. „Tady Ïádn˘ Karel není!“
Liz se na mû bezmocnû podívala.
„Chlupáã,“ napovídala jsem pomocí rtÛ.
Je‰tû Ïe umí odzírat. Pochopila. „A co takhle Chlupáãe? Nemûl by Chlupáã chuÈ jít se na chvilku probûhnout?“
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Kony se rozzáﬁil: „Jasnû, zabûhnu pro vodítko.“
Za vteﬁinku stáli Kony a Karel po mém boku a hledûli
na mû plni oãekávání.
„Co je?“ zeptala jsem se nejistû.
„Jdu s vámi,“ rozhodl mal˘ Kony. „Kdybys pﬁece jen
mûla vzteklinu, tak budu v‰echny varovat.“
Zhluboka jsem se nadechla a podívala se na Liz.
Liz se rovnûÏ zhluboka nadechla a podívala se na Konyho. Pak na mû krátce mrkla a sklonila se k nûmu: „Vyprávûla jsem ti uÏ nûkdy o svém str˘ci pirátovi?“
Konymu zasvítily oãi.
Liz mu z ruky jemnû vzala vodítko, podala mi ho a postrãila mû ke dveﬁím.
„NemÛÏu jít ven. Urãitû budu plácat nesmysly, budu
se akorát blamovat.“
Liz k˘vla: „To ti vûﬁím. Ale pﬁesto to udûlej.“
Otevﬁela dveﬁe a vy‰oupla mû z domu. Pak za mnou
zabouchla.
Stála jsem venku a jako hypnotizovaná jsem koukala
na kluka pﬁed domem. Theo.
Usmál se na mû. „Ahoj, Sany! Kde má‰ psa?“
Co je to za otázku? Podívala jsem se na vodítko ve své
ruce a ohmatávala ho pohledem. Druh˘ konec, doufám Ïe
se psem, zjevnû zÛstal v domû. Vrátila jsem se, zaklepala,
dveﬁe se rozlétly a kdosi Karla vystrãil ven. Pﬁekvapenû
se rozhlédl, ale zÛstal vedle mû.
Theo se zasmál. „Tak, a mÛÏeme vyrazit.“
PonûvadÏ jsem ze sebe nedokázala vymáãknout ani
slovo, jen jsem k˘vla. To je fakt horor. Jako pﬁimrazená
jsem zÛstala stát pﬁede dveﬁmi.
„Teda, jestli má‰ odvahu opustit vá‰ pozemek a vydat
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se do svûta, mohli bychom se trochu projít v parku,“ navrhl Theo.
Polkla jsem, knedlík v krku se mi uvolnil.
„Nesmíme to celé uspûchat. Dneska zÛstanu stát tady
nahoﬁe. Zítra sejdu po prvním schÛdku. A do konce t˘dne
bych to mohla zvládnout aÏ k brance.“
Theo se zasmál, pak zváÏnûl a ﬁekl: „Nemá‰ snad chuÈ
jít se se mnou projít?“
Tûlem mi projelo leknutí.
„Ale mám,“ zvolala jsem, a uÏ jsem brala schody po
dvou a bûÏela k nûmu.
Karel nebyl na tak prudk˘ pohyb pﬁipraven˘, ‰kobrtl
o své vlastní nohy a já ho celou cestu vlekla za sebou.
Pak koneãnû i Karel pochopil, jak se vûci mají, vzpamatoval se a vyrazil. Ale jak! Bleskurychle kolem mû prolétl.
DrÏela jsem se kﬁeãovitû vodítka a pokou‰ela se udrÏet
se psem krok. JenÏe jsem nemûla ‰anci. Teì pro zmûnu
vlekl Karel za sebou mû. Prosvi‰tûla jsem kolem Thea.
SmÛla. První schÛzku jsem si pﬁedstavovala trochu jinak.
Pes si to pelá‰il ulicí, já vrávorala za ním a pokou‰ela
jsem se smíﬁit s tím, Ïe Thea uÏ nikdy neuvidím. SnaÏila
jsem se odhadnout, na jakou svûtovou stranu jsme se to
vydali a kdy budeme na hranicích. A hlavnû na kter˘ch,
abych zmobilizovala své pﬁíslu‰né znalosti cizích jazykÛ.
Po chvíli mû v‰ak Theo dohonil, hmátl po vodítku a pﬁinutil Karla, aby se zastavil.
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2. kapitola,

v níž chce Kony
založit klub

O
K

Y
N

Moje ségra Sany je beznadûjn˘ pﬁípad. Oknem jsem
vidûl, jak s Karlem profrãela kolem kluka sv˘ch snÛ.
Takhle z toho pﬁece nikdy nic nebude.
„Myslím, Ïe jsi ve ‰patném pokoji,“ zaznûlo za mnou.
„Já vím.“
„Aha. Hledá‰ nûco?“
„Jo!“
„Mám ti pomoct? Na hledání jsem fakt dobr˘,“ nabízel
mi mÛj mal˘ brá‰ka. „Vûdûl jsi, Ïe Liz má strejdu, co je
pirát?“
„Ona ti o nûm vyprávûla?“
„Jo. A já teì budu taky pirát.“
„A jak se ãlovûk stane pirátem?“
„Musí najít poklad.“
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„No tak hodnû ‰tûstí.“ PohrouÏil jsem se do hromady
papírÛ na Saninû stole, ale seznam ne a ne najít.
Od té doby, co je ségra zamilovaná, je mnohem nepoﬁádnûj‰í. Jestli to takhle pÛjde dál, tak za t˘den se tu
ãlovûk dostane nanejv˘‰ za dveﬁe.
„Hledá‰ taky nûjak˘ poklad?“ zeptal se mrÀous.
„Jo.“
„Tak to hledá‰ blbû. Poklady jsou vÏdycky zakopané
v zemi!“
Zasténal jsem. „Hele, co bys ﬁekl tomu, Ïe já budu hledat tady, a ty venku na zahradû?“
Kornelius nad‰enû vyskoãil a vybûhl ven.
Koneãnû jsem objevil Sanin seznam a vrátil se k sobû.
Proãetl jsem si její dÛvody, proã by se ãlovûk nemûl zamilovat, tu a tam jsem nûco ‰krtl, jinde nûco pﬁidal a teì
jsem ãekal na Felixe a Kaie. Slíbili, Ïe pﬁijdou, uÏ dávno
tu mûli b˘t.
Vtom mi nûkdo zabu‰il na dveﬁe. Otevﬁel jsem a Kai
mi podal hrst zemû se ‰pinav˘mi cibulkami narcisÛ. „To
ti posílá tvÛj brá‰ka. Tvrdí, Ïes to pr˘ hledal.“
UÏasle jsem si od nûj vzal odpornou kupku a poloÏil ji
na stÛl.
Felix se mi uvelebil na posteli. „Tak co se dûje, Ïe to
tak spûchá?“
„ZaloÏíme klub,“ oznámil jsem.
„To je bezva nápad!“ vyhrkl Kai nad‰enû. „Budeme nosit odznak, a pak potﬁebujeme je‰tû hymnu a tajnou pﬁísahu.“
„Jo, klidnû,“ mávl jsem rukou. „KaÏd˘ zaplatí do klubové pokladny jedno euro a rozjedem to. Bude to klub
pro…“
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„A taky musíme mít klubovnu,“ vpadl mi Kai znovu do
ﬁeãi. „A stanovit otvírací dobu. MoÏná i klubové noviny…“
„Klub je blbost! Kromû toho chci nejdﬁív vûdût, co za
klub to bude,“ vmísil se do ﬁeãi Felix.
„Jo, jasnû,“ zvolal Kai. „Je‰tû jsi nám ani neﬁekl, o co
pÛjde.“ Obrátil se na Felixe. „Ale vlastnû je to fuk. Hlavnû
Ïe budeme mít klub. To se mi zdá fakt dobr˘.“
K˘vl jsem. „Tak teda, jste pro?“
„Ne! Nejdﬁív bych rád vûdûl, o co pÛjde,“ trval na svém
Felix.
„Co tﬁeba psí klub?“ navrhoval Kai.
„Ne, nic takového,“ zavrtûl jsem hlavou, „bude to klub
pro…“
„Na‰el jsem je‰tû dal‰í poklad!“ Ve dveﬁích se náhle
objevil Kornelius a triumfálnû mával zablácen˘m gumákem. „Ale nesmí‰ si myslet, Ïe se s tebou budu dûlit
o v‰echny svoje poklady, Kony. Dne‰ek je v˘jimka!“
Zasténal jsem. „To je skvûlé, díky.“ Postavil jsem gumák vedle cibulek.
MrÀous se obrátil na Kaie: „Stal jsem se totiÏ pirátem!“
Kai se rozzáﬁil: „ZaloÏíme pirátsk˘ klub?“¨
„Jo, bezva!“ zajásal Kornelius.
„Ne,“ vyjekl jsem.
„Jsme snad ve ‰kolce nebo co?“ zasténal Felix.
„Co je?“ divil se Kai.
„Já ale chci pirátsk˘ klub,“ trval na svém Kornelius.
„Tak dobrá, Kony, dobﬁe poslouchej: „Ty bude‰ vrchním pirátem a tv˘m úkolem je – najít hodnû pokladÛ.“
„Tady v tvém pokoji?“
„Ne, na zahradû!“ vystrãil jsem ho ze dveﬁí. „Nejlep‰í
poklady jsou vÏdycky venku.“
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