Tohle budou nejhuztější jarňáky
”NA SVĚTĚ!“ prohlásil jsem.
Huztý“ totiž říká Krysman, nejskvě”lejší televizní akční hrdina na světě,
místo hustý“, jestli to náhodou nevíte.
”

JO!“ souhlasil Bumba. On je trochu jako
”Krysmanův pomocník Nepták, akorát
že není pták. To jsem fakt rád, že už
”
nemusíme do Pirátskýho
tábora jako
mrňata!“
Já taky,“ souhlasil jsem. Pirátskej
”tábor je PRO MIMINA!“ ”
kapku moc
rozčilenej

Krysman

Nepták
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Pirátskej tábor je prázdninovej tábor,
kam jsme já, Bumba a Nancy jezdili
každý jarňáky, když jsme byli menší.
Je to něco jako školka pro batolata,
jenomže to je na Mogdenským ostrově,
což je ostrov uprostřed Mogdenskýho
jezera.
Pirátskej
tábor

Tvrdí, že někde na ostrově je zahrabaná celá truhla se zlatem. Ale když
jsme tam byli, nikdy jsme ji nenašli.

GRRRRR!!!

falešnej

Mogdenskej
ostrov
pravej

Patří to tam takovýmu huztostarýmu
chlapíkovi, co se jmenuje Burt Barakuda,
oblíká se jako pirát a pořád vykládá
o pokladu.
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Jo, kdo stojí o to sedět tejden kolem ohně
”a zpívat písničky o stromech,“ pokračoval
Bumba a zamával rukama ve vzduchu. Tak
on totiž dělá, že je strom.

Sedět kolem ohně a zpívat písničky o stromech nebylo mimochodem to jediný, co
jsme na Pirátským táboře dělali. Taky
tam bylo pirátský malování na obličej,
pirátský stavění voru, ležení pod velikým
padákem s lebkou a hnátama, kterým
Burt mával nahoru a dolů, a jeho superstrašidelňácký vyprávění, než jsme večer
šli spát do stanu.
všechny ty
věci, co jsem
o nich teď
povídal

strom

Bumba

JO-OO! Zpívat písničky o stromech je pro
”mrňousky!“ řekl jsem já, protože jsem si
vzpomněl, jak jsme na Pirátským táboře
seděli s Bumbou a s Nancy u ohně a zpívali
písničky o stromech.
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Zrovna mi začalo docházet, že některý
ty věci, co se na Pirátským táboře dělaly,
se mi vlastně celkem líbily, když přišla
máma a nesla tác se sušenkama Feeko
a tři plechovky Fronklu.

MA-MÍÍÍÍ! My už nejsme MRŇOUSCI!“
”protestoval jsem, sebral z talíře sušenku
a zasunul si ji do pusy.

Tak, tady to máte, mrňousci!“ prohlásila
a pocuchala mi vlasy.
vypadá kapku
jako Burtův nos,
jenom vzhůru
nohama

SUN!
zasunovací
pusa

já
zasunuju

Omlouvám se za svou matku,“ řekl
”jsem Bumbovi a Nancy, a oni se oba
zachechtali.
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