Kapitola 1

Z

ačínal další nudný letní den. Phineas a Ferb

snídali, zatímco v televizi krákoral hodně špatný účastník soutěže Amerika hledá Teen Superstar. Phineas a Ferb jedli druhou misku cereálií
Sugar POWs a jejich matka Linda si nalévala
čtvrté kafe. Phineasova sestra (a Ferbova nevlastní sestra) Candy hledala v lednici něco

k snědku.
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„Já… potkal jsem svoji lásku
na –“ vřeštěl z plných plic účastník soutěže. Znělo to, jako když
se lidské tělo promění v dudy…
jen podstatně hůř.
Kluci sledovali obrazovku, na níž se z čista
jasna objevila boxerská rukavice a – BUM! –
srazila zpěváka z pódia.
„To snad ne!“ vykřikoval hlasatel. „Smrděl ten kluk, nebo co?
Haha!“ zasmál se, zakroutil hlavou a ukázal
prstem do kamery. „Možná se však právě ty
staneš –“ vzápětí se na obrazovce objevily titulky toho, co říkal – „výhercem soutěže…
Amerika.... hledá...Teen… Superstar!! Konkurz probíhá právě dnes v obchodním centru
Googolplex v překrásném středu města Danville!“
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Candy okamžitě přestala pátrat po malinovém jogurtu a rozběhla se k televizi. „Konkurz!
Dneska!“ Rozbušilo se jí srdce. Je to možné?
Konkurz její oblíbené soutěže v místním obchodním centru?
„Ano, je to tak!“ potvrdil jí to hlasatel radostně. „Dnes přesně ve dvě hodiny!“
„Jóó!“ Candy zvedla televizní obrazovku z poličky a dala jí obrovskou
mokrou pusu přímo doprostřed. MLASK! „To
musím říct Stacy!“ Běžela
zavolat své nejlepší kamarádce. Koneckonců, takové příležitosti do jejich
rodného města nepřicházely každý den!
Naneštěstí však Candy zapomněla, že pořád
drží televizní obrazovku připojenou k zásuvce
ve zdi…
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„Aaaaa!“ ozvalo se, vymrštila ruce do vzduchu a – BÁC! – spadla na zadek.
Phineas a Ferb se naklonili z kuchyňských
židlí, aby se podívali, co se stalo, a pak nevzrušeně pokračovali v pojídání svých ranních cereálií.
„Tahle show může být napřed docela legrace,“ utrousil Phineas. „Pak se ale zasekneš
v kolotoči showbyznysu a jsi tam uvězněný navždy. Škoda že si nemůžeš zahrát jen jednou
a jít od toho.“
„O čem to mluvíš,“ zeptala se matka a napila se kafe, „vždyť je to jednorázový hit.“ Došla
k poličce a stoupla si vedle televize.
„Jednorázový hit?“ zeptal se Phineas, zvednul hlavu od jídla. „Co to je?“
„No…,“ začala matka. Dotkla se špičkou prstu brady a zasněně se podívala nahoru ke stropu. „… V hitparádě vyletí na vrchol písnička,
která má chytlavý tón a nicneříkající text.“ Za8

mračila se. „Kolem kapely
vypukne hysterie, jenže ta
brzy skončí,“ pokračovala
temně, „hudební nakladatelství ztratí zájem a kapela upadne v zapomnění. Než se naděje, skončí
její hitovka jako hudba ve výtahu. Po letech se
kapela sejde ještě jednou k poslednímu koncertu…“ Povzdychla si a znovu se zasnila. „A tím
to skončí a pak už si na ni nikdo nevzpomene.“
Matka se probrala a vrátila se zpět do přítomnosti. Usmála se. „Ha! Tedy ne že já bych
o tom něco věděla!“
Začala si pobrukovat nějakou písničku a vyšla z pokoje.
Když to říkáš, pomyslel si Phineas, a vyměnil si s Ferbem zmatený pohled. Na obyčejnou
mámu toho věděla o téhle soutěži až moc.
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Phineas pokrčil rameny a pročítal si poznámky, které si během matčina popisu udělal. Napsal si seznam všech důležitých věcí, které jsou
k jednorázovce potřeba.
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„Jednorázový hit…,“ šeptal si, „Ferbe!“ zvolal najednou nadšeně. „ Už vím, co budeme
dneska dělat!“
Jenže Ferb byl vždy o vteřinu rychlejší než jeho nevlastní
bratr. Elektrická kytara už mu
dávno visela na krku a byl připraven k akci!
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