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Wendy je krokodílí zadok

„Rýchlo urob ten ŠPECIÁLNY TRIK!“ 
poradila mi Florence Hubertová.

ŠPECIÁLNY TRIK je úplne tajný, 

a tak vám ho môžem prezradiť, iba ak 

začiarknete toto dôležité okienko: 

     

                            
(tu začiarknite)

Och! No ak toto nebude vaša kniha, 

radšej tam nepíšte, lebo by ste mali 

VEĽKÉ PROBLÉMY. Radšej  

mi PRISAHAJTE. Zdvihnite dva prsty 

a povedzte: 

„Sľubujem, že nikomu nepre-

zradím ŠPECIÁLNY TRIK. Ani keby  

mi sľubovali peniaze alebo cukríky.“
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2. dejstvo

ÚPLNE TAJNÁ INFORMÁCIA: ŠPECIÁLNY TRIK: Ako sa prestať sípavo chichotaÈ(Vymysleli Wendy Quillová a F lorence Hubertová)  
  1) Prikryte si ústa rukou, aby bolo to sípavé    chichotanie tichšie.

2) Z atvorte všetky svoje oči ... 3) Teraz príde to najdôležitejšie  Veľmi úporne sa snažte myslieť na ...                           MŔTVE MAČKY 
  (Funguje to aj s CHORÝMI MAČKAMI, ale trvá to dlhšie.)
 

upozornenie:  
Nikdy nemyslite na to,  ako vašu mačku  
prejde auto, ibaže  
by ste chceli plakať.

Dobre... teraz je to už bezpečné:
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Wendy je krokodílí zadok

Ja, ako robím 

ŠPECIÁLNY 

TRIK až 

pridobre.

Skrátka, urobila som ten ŠPECIÁLNY 

TRIK a fungovalo to! Sípavý chichot 

prestal takmer hneď. Keď som otvorila oči, 

pani Hubertová ešte rozprávala: 

„Chlapčenské pančušky sú úplne 

normálne, Wendy Quillová.“

„Pravdaže,“ povedala som a znova 

som myslela na MŔTVE MAČKY.

Florence Hubertová na mňa zažmur-

kala, akoby chcela povedať: výborne.  

No ja som ten ŠPECIÁLNY TRIK urobila 

až pridobre! 

Wendy  
je malá  
princezná
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2. dejstvo

Floren
ce 

Hubertov
á 

ma vždy 

rozo
smeje.

Preto je moja najlepšia priateľka.

„Neplač!“ utešovala ma Florence 

Hubertová. „Bola si ÚŽASNÁ.“

Utrela som si nos a usmiala som sa.  

Som rada, že Florence Hubertová je moja 

najlepšia priateľka.
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Wendy je krokodílí zadok

Trošk
u  

chorá m
ačka

„Poďme,“ povedala pani Hubertová 

a tlačila Laurencea Huberta v pančuškách 

po chodbe, „aby sme ten konkurz nakoniec 

nezmeškali.“

Šla som za dvojčatami Hubertovcami 

do sály, v ktorej bolo cítiť syr a dospelácky 

pot a ktorá bola plná ohrievacích návlekov 

a pančušiek.

„Budeš sa na mňa pozerať?“ spýtala 

sa Florence Hubertová.

Prikývla som, že áno, no ešte stále 

som pre slzy nemohla rozprávať nahlas. 

(Nabudúce budem myslieť iba  

na TROŠKU CHORÉ MAČKY –  

ak situácia nebude celkom kritická.)
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2. dejstvo

Nikto sa nezväčšil.

Všetci začali robiť smiešne pohyby 

pred obrovským dlhým zrkadlom. Pani 

Hubertová mi vysvetľovala, že sa naťahujú 

a volá sa to ,,STREEE-ČIIIING“ a vraj  

je to veľmi dôležitá súčasť cvičenia.

Lenže asi nikto to nerobil správne, 

lebo všetci zostali rovnako veľkí.
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Wendy je krokodílí zadok

„Môžem si, prosím, sadnúť nabok?“ 

spýtala som sa pani Hubertovej. (Mala som 

dlhý zoznam vecí, o ktorých som chcela 

premýšľať, a nechcela som strácať čas.)

„Tak bež,“ dovolila mi pani Hubertová.

Vytiahla som svoj špeciálny zošit  

a pozrela som sa na ZOZNAM VECÍ, 
O KTORÝCH TREBA PREMÝŠĽAŤ,  
KEĎ BUDEM SEDIEŤ NABOKU:

  

Môžu motýle lietať dozadu?

  

Prečo mozgy páchnu ako syr?

  

Prečo majú niektoré opice modré zadky?

  

Dá sa jesť prstami na nohách?

  

Prečo kravy nemajú maskovanie?
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2. dejstvo

Tú malú princeznú si nevšímajte.

Už som usilovne premýšľala  

nad číslom 2 (o ktorom viem, že je to 

VEDECKÝ FAKT, lebo som o tom čítala 

vo Woodyho knižke Zaujímavé fakty 

o mozgu), keď mi pani v teplákovej 

súprave a ligotavom tielku povedala: 

„Nezapojíš sa?“

„Nie, ďakujem. Musím 

premýšľať a okrem toho tu 

nemám pančušky.“

Mala som oblečené svoje 

obľúbené pásikavé nohavice 

a tričko s nápisom Wendy 

je malá princezná. (Tá princezná sa mi 

nepáči, ale mama povedala, že iné nemali 

a žobráci nemôžu byť prieberčiví – to sa 

Wendy  je malá  princezná
  

Môžu motýle lietať dozadu?

  

Prečo mozgy páchnu ako syr?

  

Prečo majú niektoré opice modré zadky?

  

Dá sa jesť prstami na nohách?

  

Prečo kravy nemajú maskovanie?
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