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1. kapitola

Škola vzhůru 
nohama a Ela a He la 

ukazují zoubky.

„Všechny zásoby česneku jsou v čudu!“ bědovala 
vedoucí školní jídelny Laďka Opatrná a obě brady 
se jí třásly. „Nezůstala ani palička.“

Paní ředitelka Moravcová naštvaně blýskala 
očima.

„Toho bohdá nebylo, aby se na naší škole kradlo,“ 
skřípala zuby a popadala dech. „A ještě k tomu 
česnek! Kdo to jen mohl udělat? Proč nevyloupil 



kabinety, počítačovou učebnu nebo ředitelnu? Proč 
neukradl sbírku drahých kamenů?! K čemu mu bude 
česnek?“

„Hi, hi, hi,“ uculovaly se komtesky Ela a Hela. 
Kapesníčky si cudně zakrývaly své obrovské upíří 
špičáky.

Naše třídní slečna Šťastná vzdychla.
„Víte, paní ředitelko, pachateli bude česnek k ni-

čemu. Vysvětlím vám to.“
Přiblížila ústa k uchu paní ředitelky a špitala.
Paní ředitelka Moravcová vyvalila oči ještě víc.
„Šepity šept, špity špit.“
„Takže vy myslíte, paní kolegyně,“ čertila se 

paní ředitelka, „že to byl zlý úmysl? Sabotáž! Někdo 
chce mařit můj výnos o zdravé kuchyni?!“
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Vedoucí školní jídelny Laď-
ka Opatrná souhlasně přiky-
vovala.

„Ano, udělal to nějaký ka-
zisvět, paní ředitelko. Někomu 
vadí hovězí na česneku, česne-
kové ragú, česnekové špízy, pe-
čený česnek nebo česneková bram-
borová kaše.“

„Hm, to všechno máme v naší škole na jídelníč-
ku?“ žasla paní ředitelka.

Nás dvacet šest česnektariánů ve třídě 4. A se 
mlsně oblízlo.

„Ano, jistě, paní ředitelko, od pondělka,“ při-
kývla zachmuřeně vedoucí školní jídelny a vytáhla 
z kapsy zástěry list papíru. „Tady je všechno černé 
na bílém.“

„Česnekové hody,“ zírala paní ředitelka na tý-
denní jídelníček, „hm, tak než nakoupíte nové zá-
soby, použijte náhradní surovinu.“
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„Ale to nejde, paní ředitelko,“ vykřikl jsem na-
hlas. „To nejde, jako že se Emil jmenuju a jsem 
česnektarián a bi…!“

Slečna Šťastná si dala prst před pusu a vyslala 
ke mně prosebný pohled.

„Pssssssssssssssssst!“
… jec upírů už jsem spolkl.
„Ehm, mohli bychom použít cibuli, kari, papri-

ku a chilli,“ připustila zamyšleně vedoucí školní 
jídelny. „To by snad šlo.“

„Ale to bude ukrutně nebezpečné…,“ neudržel 
jsem jazyk za zuby.
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Paní ředitelka se na mě nervózně podívala.
„No, dobře, chilli vynechte. Pálivou kuchyni 

bychom u rodičů a spolku přátel školy neobhájili. 
Ale jakmile doplníte zásoby česneku, vařte podle 
plánu. Jestli dobře rozumím, pachatel je odpůrce 
nového zdravého jídelníčku. Každý, kdo odmítne 
jíst česnek v jídelně, bude tedy podezřelý. A my ho 
tak snadno dopadneme! Trest bude přísný.“

Mrknul jsem po očku na upírky Elu a Helu. Po-
řád se chechtaly jak divé. Kousaly své kapesníčky. 
Určitě je ukrutně bolela bránice. Vyhrály první kolo. 
Více než polovina školy se nestane česnektariány, 
a tudíž proti nim nemá žádnou ochranu. Nebezpeč-
ná situace! Jako by mezi bezbranné ovečky pustily 
hladové vlky. Tedy vlčice. Na důkaz, že mi čtou 
myšlenky, zvedly komtesky své kapesníčky. A za-
cvakaly na mě svými ostrými tesáky.

Brrrrrrrrrrrrrr! Něco vám řeknu: Nikdy nepod-
ceňujte upíra. Je to nebezpečný nepřítel. Zákeřný. 
Myslíte si, že jste ho připravili o moc a všechny 
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výhody. Oslabili ho. Ale nenechte se zmýlit. Vždy 
najde vaše slabé místečko. A tak se stalo, že hrabě 
Esterházy nechal všechny zásoby česneku ve spíži 
naší školní kuchyně zmizet.

Jak to udělal? 
Rozhodl jsem se, že se při nejbližší příležitosti 

vydám do školní jídelny. Já na to přijdu.
Vtom spolužák Mója vykřikl a ukázal otevřeným 

oknem ven.
„Podívejte, hoří!“
 Klárka, misska třídy, zděšeně vykřikla.
Vtipálek Bořek zavětřil: „Čichám, čichám, že 

si náš česnek někdo pěkně osmahl. Nejspíš nový 
recept.“

A opravdu. Ucítili jsme, jak kouř z obrovských 
plamenů přináší ze zahrady silnou vůni česneku. 
Tak silnou, až se komtesky Ela a Hela přestaly smát 
a zapotácely se.

„Paní ředitelko, můžeme jít na chodbu? Je nám 
nevolno,“ zaškemraly.
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„Okna, zavřete okna!“ zavelela paní ředitelka. 
„A volejte hasiče!“

Tu hodinu se už nic nepřihodilo. Komtesky Ela 
a Hela mohly jít domů kvůli nevolnosti. Jely tramva-
jí na hřbitov na Olšanech, aby se v rakvích vyspaly. 
Mezitím přijely k doutnající hranici, kde shořel 
česnek, hasičské vozy. Postříkaly popel vodou, aby 
se požár nerozšířil.

A já se v nastalém zmatku vyplížil ze třídy.
Šel jsem omrknout jídelnu.
Tohle hrabě Esterházy rozhodně neudělal sám. 

Ano, vymyslel ďábelský plán, ale sám by se česneku 
nikdy nedotkl. Ani v rukavicích. Určitě si našel lid-
ského spojence. Někdo nás zradil a já tomu přijdu 
na kloub.

Smát se budu naposled já, ne hrabě Esterházy.
Tak přísahám.


