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Věnováno Deb,
za to, že umí říct ten správný vtip ve správnou chvíli



Moře bylo klidné…





Ale vtom ticho přerušily 
hrůzostrašné zvuky pirátů!

Ááá!

Ááá!

Ááá?

Kurděje!



Na palubě „Vřískajícího Dinga“, nejobávanější 
pirátské kocábky na širém moři:

Kapitáne!
Na pravoboku 

je pěkně vypasená 
obchodní loď!

Áá!
Dobrá práce,  

první důstojníku 
Vendelíne!

Vyvěste 
zkřížené 
dráty !

TO asi myslíte  
zkřížené hnáty.

Prostě tu vlajku 
s lebkou a dvěma
  kostma, Vendo.

Vyvěs ji.



Střezte 
se!

Ááá!

Ááá!

Rozkaz, 
kapitáne!

Jen ať vědí,  
že zkřížili cestu 

strašlivému kapitánu 
Dračídechovi !

Tohle bylo lepší než škola. jediná skříňka široko 
daleko byla truhla Davyho Jonese. A kapitán 
byl nejen jediným drakem v posádce složené 
z žabáků a ještěrek, ale teď se navíc stal 
i postrachem všech moří! Nikdo už si netroufl 
dělat si legraci z toho, že je napůl bájný tvor, 
protože jinak by okamžitě letěl přes palubu!



Mělo to jen jediný háček…

Ááá! Píp  
píp! Ááá!

Ááá!  
Kurděje, to  
je bolest !

PÍPPÍP
PÍPPÍP
PÍPPÍP
PÍP PÍP 
PÍPPÍP

Co to tady pořád pípá?
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Žhavé myšlenky

Danny Dračídech se s výkřikem probudil a roz-
máchl se po budíku. Minul – pak minul znovu – 
a napotřetí ho srazil na podlahu, kde ale přístroj 
pípal dál, jen naplacato. Nakonec si Danny musel 
chtě nechtě přiznat, že je vzhůru.

„Úúúrrrrgh*,“ prohlásil a šmátral po neúnavně 
pípajícím budíku.

* přibližný překlad

píp 
píp 
píp 
píp 
píp 
píp 
píp 
píp 
píp 
píp 
píp 
píp
píp
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Nakonec ho Danny našel a vypnul. Pak vstal 
a  vrávoral po pokojíčku tak dlouho, až objevil 
tričko. Oblékl si ho zády dopředu, podivil se nad 
tím, proč ho na krku šimrá štítek, a  zase si ho 
svlékl.

Rána nebyla Dannyho specialitou.
Konečně se mu podařilo obléknout tričko zády 

dozadu (i  když naruby) a  vydal se s  dupotem 
ze schodů na snídani. Cítil smažící se slaninu. 
 Voněla nádherně.

Jeho mamka seděla u kuchyňského stolu a po-
nuře zírala do svého hrnku s  kávou. Táta stál 
u sporáku a pobrukoval si u toho Až mě andělé 
od Petra Spáleného.

„Dobré ráno, Danny!“ pozdravil ho pan Dračí-
dech, který byl ranní ptáče.

„Rrrgggh,“ dodala paní Dračídechová, která 
ranní ptáče nebyla.

„Dobré ráno, tati. Ehm… dobré ráno, mami…“ 
Danny se svalil na své místo u stolu. Z té vůně se 
mu sbíhaly sliny.
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Pan Dračídech vyndal z  pánvičky plátek sla-
niny, krátce si ho prohlédl a  vybafnul na něj 
mírný plamínek. Slanina zasyčela.

Danny na něj jen závistivě koukal. Ať dělal, 
co dělal, on oheň stále ještě chrlit neuměl.

Jako by mu táta četl myšlenky, obrátil se na něj 
od sporáku a nechal na talířek sklouznout slaninu 
s vajíčky. „Tak, Danny! Nějaké pokroky s chrle-
ním ohně? Chceš si to opéct sám?“

„Ne, tati,“ zamumlal Danny a svezl se v židli 
o něco níž.

„Ale no tak…“ Táta před ním podržel plátek 
slaniny. „Mysli na něco žhavého.“

Danny vstal, zhluboka se nadechl a usilovně se 
snažil myslet na něco horkého, i když si nedovedl 
tak úplně představit, co by to mělo být – pouště, 
rachejtle, papričky jalapeño…? Potom rázně 
 vydechl, ale v  puse se mu objevila jen neurčitá 
pachuť připomínající popel.

Pan Dračídech se zamračil. „Jestlipak jsi cvičil?“
„Jasně!“






