
 

„Byl ten mozek ve slevě?“ 

 

„Jsem jediný, kdo vidí ten mozek?“ zeptá se Pavel a vrhne na podivný předmět zamračený 

pohled. „Omlouvám se, ten je můj,“ vyhrkne Mára a zvedne mozek z podlahy. 

„Sním, či bdím?“ zeptá se Janča a propaluje pohledem Máru, který si stihl nandat mozek zpět.  

„Co kdybychom si vyměnili mozky?“ přejede po třídě tázavým pohledem Viky. Nikdo nic nenamítá, 

a tak se to opravdu uskuteční. Nejspíše jim tady nic nepřijde divné.  

  

První výměna proběhne u Míši a Bena. „Musím říct, že ti to fakt sekne,“ promluví Ben 

k Patrikovi. „Davide, jak můžeš s těmihle myšlenkovými pochody žít?“ zeptá se vyděšeně Ester a 

okamžitě mu mozek vrátí. „Lidiiiiiiiiii!“ zařve Luboš a vyděšeně pomrkává. Když na něj ostatní 

pohlédnou, pokračuje v mluvení: „Já, já, já myslím rumunsky.“ „Opravdu!“ vykoktá.  

„Jenom hádám, ale myslím, že to bude tím, že sis mozek vyměnil s Decebalem,“ ušklíbne se 

Martin. Nejspíš to byla pravda, protože Decebal začal hledat na internetu nejbližší stánek 

s kebabem. 

  

„Nelo, kdybys tak moc myslela na učení, tak jako na jídlo, jsi šprt,“ promluví Barča a 

probodne svou kamarádku pohledem. „Jak si můžeš pamatovat tolik not?!“ zeptá se Káťa Janči. 

„Nemáš těch pokémonů nějak moc?“ zeptá se Elča Ondry a on hrdě přikývne. „Kdybych hrála 

tenis tak často jako ty, Vendy, zjevovala bych se zde už ve formě ducha,“ promluví obdivně Ivča 

ke své kamarádce.  

  

„Tys byla na tolika místech beze mě?! To si beru osobně!“ řekne Patrik Valče, která se 

uchechtne. „Myslím si, že s tvým tátou bych se rozhodně nenudila,“ prozradí Terka Katce. 

„Ty musíš mít doma obrovskou sbírku jogurtů!“ pohlédne Jenny na Kubu. „Jirko, z těch tvých 

panenek budu mít noční můry,“ probodne Nela pohledem Jirku. „Musíme si udělat fotku se svými 

mozky,“ zařve Barča na spolužáky po tom, co si všichni dostatečně pohrají. 

  

Kuba se šťastně pousměje na album, ve kterém dominuje fotka 8.B s jejich mozky. 
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