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Mezi jaký druh
hvězdice patří
Patrik?

Raději dělám
bubliny z bublifuku
n e ž z n os u.

5

Co má SpongeBob
ve skříni?
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Náhradní trenýrky.

7

Kde jsi byl,
SpongeBobe?

8

Mezi ty, které nejsou
příliš bystré..

3

Proč dělal SpongeBob
karate v kuchyni?

4

Kdo vykrádá
banky a vystřeluje
inkoust?

C ht ě l
d o k á z at,
že u m í
n a p o r c o va t
hořčici.
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Byl jsem tady kolem

9

v oceánu vlny?

Houpačkou.

.

Tento krabí hambáč
má zvláštní chuť.

Čím se dají dělat

10
ti
Copak se
h
ten příbě
nelíbil?

Oliheň Billy.

Tak proč
se nesměješ?

Ne, měl strašně nepříjemný konec.
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Soutěž
Který koktejl sem nepatří?

b

c
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Správná odpověď: Nápoj D je jediný vyrobený z mušlí na chilli, ostatní jsou chaluhy s kečupem.
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Správná odpověď: fialový
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V

Jsme týpci v kapucích
v Novém Chaluha Yorku.
Houpem se v rytmu, až se
póry otvírají!
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„Výjimečný den?” reptal Plankton.
„Ano, oslavujeme dnes náš vůbec největší
úspěch!” oznámila Karen.
Máme zákazníka? Prodali jsme návnad

o
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ó
s
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č
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r
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y
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ň
u
b

se v duchu Plankton.

u? divil

„Já něco dokázal? A co?” zamumlal.
„Má to co do činění s někým, koho ses
zeptal na to, jestli s tebou stráví zbytek
života,” napovídala Karen.
Plankton to nechápal. „Dost už s těm

e ani živáčka.
Kamarádský Kyblík zel prázdnotou, nikd
Tržba šla jako obvykle.
va manželka-počítač Karen.
„Planktone, jsi to ty?” zabzučela Planktono
yslel si Plankton.
„Kdo jiný by to asi tak mohl být?” pom
„Vítej doma, zlato,” dodala Karen.

„U Neptuna! Co
Potom zmlkla, začala čichat a dávit se.

i
hádankami, ženská! Prostě mi řekni, co
za slavný moment v mém životě to je!”

je to za smrad?”

„Ten odér, na který narážíš, je zápach
PROHRY! Díky za optání,” odpověděl Plankton.
„Strašně to smrdí,” poznamenala Karen.
„Nemůžeš si sem přijít a takhle smrdět!”
„A koho to zajímá?” myslel si Plankton, když ho
Karen hodila do vany.

„Hej, co to…” zaječel Plankton. „Okamžitě
toho nech, ty – glo glo – nařizuji ti – glo glo…”
„Tak,” řekla Karen, „není to teď mnohem
lepší?”
Bylo. „I když se cítím úchvatně, nic to nemění
na ohavnosti, kterou nosím hluboko uvnitř.”
Karen ho nevnímala. „Nerozčiluj se, drahý,
dnes je výjimečný den!”
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e – výročí – svatby!”
„Ty sobecký pitomče!” vybuchla Karen. „Dnes – je – naš
„Ach tohle,” odvětil Plankton netečně. „Jupí.”
pro tebe mám ten nejlepší dárek!”
Karen se rozplakala. „Tys na to zapomněl! A já
ho získala?”
„Tajný recept na krabí hambáče?” ožil Plankton. „Jak jsi
a jsem: ‚jeden krabí
„Šla jsem do Křupavého kraba,” vyprávěla Karen, „a řekl
přinesl. Hotovo.”
hamburger, prosím,‘ a pak ‚děkuji,‘ když mi ho Sépiák
vlastní tajný recept. Pak si vzpomněl
Plankton se nechal unášet představami o tom, že
al jsem tě. Řekneš mi to později.
na Karen. „Cože?” zbystřil. „Promiň, neposlouch
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Plankton se však tak snadno ze

započatého rozhovoru vyvléct nemohl

. „Nic
nedostaneš, dokud mi nepřineseš dárek
od srdce,” oznámila Karen.
Planktonovi bylo jasné, že je poraže

n, a tak
se vydal směrem ke Křupavému krabov
i…

„…a to byl příběh o tom, jak jsem
tenkrát nemohl dostat svou hlavu ven
z fritovacího hrnce,” vyprávěl zrovna

SpongeBob Sépiákovi, kterého to ani

nezajímalo.

trochu

„Musíš jí dát něco odtud.”
„Myslíš ledvinu?” zeptal se Plankton.
ní.”
„Ne, něco ze srdce, kde roste tvá láska k
„Moje co?” nechápal Plankton.
l-”
„Říkej se mnou,” pomáhal mu SpongeBob. „Lll
„Llll-”, opakoval Plankton.
„Ááás-”
„Ááás-”, zpíval Plankton.
„Ka-”
„Ka-”, napodoboval Plankton.

a dohromady.
Teď měl Plankton za úkol dát písmenk
„Larva,” oznámil výsledek.

„Pokaždé, když tu historku vyprávíš, je lepší
a lepší,” zahučel Sépiák.
„Počkat!” zvolal SpongeBob. „Slyšíš to? Zní to
jako… zoufalství!”
„To jsem byl pravděpodobně já,” odhadl Sépiák.
„Ne hořkost,” odvětil SpongeBob. „Zoufalství.
Planktone, co se děje?”
„Dnes mám výročí svatby,” popotáhl
Plankton.

„Júúú,” vyjádřil účast SpongeBob. „Jaký dárek
jsi koupil své ženě?”
„Ehm… nekoupil jsem jí vůbec nic.”
SpongeBob zůstal stát s otevřenou pusou.
Situace byla více než vážná.

„Máme tu MILOSTNOU POHOTOVOST!
Dá se udělat jediné,” řekl SpongeBob
Planktonovi a položil mu ruku na hrudník.
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„Správně!” radoval se SpongeBob. „A teď –
jakou oblíbenou činnost spolu s Karen
děláte?”
„Máme rádi dlouhé procházky po pláži, při
kterých sdílíme sny o tom, jak jsme dobyli
Zátiší bikin a stali jsme se nadřazenými pány
všech stvoření! A taky… muhehehehehe!”
„Likvidovat své nepřátele?” navrhl
SpongeBob. Asi ne. „Řekni mi něco o Karen.”
„Dobře. Ona je Mark II Surplus Univac s 256
giga RAM. A způsob, jakým zpracovává data –
hůůů, mama mia!”
„Má nějaké koníčky?” chtěl vědět SpongeBob.
„No, docela často vydává různá pípání,”
přemýšlel Plankton.
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