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Přerušený přebor prvoků
Páslo se jich tam celé stádo. Jejich průhledná a pružná těla se
rytmicky vlnila. Opatrně se k nim připlížili zezadu, každý si
vybral toho svého a hodil mu kolem krku smyčku uvázanou
na laně. Lapení nálevníci se chvíli vzpouzeli, brzy však zkrotli
a nechali si nasadit postroje.
Ofélie si osedlala statné krásnoočko. Hubert si zase ochočil
trepku, která se opravdu podobala ztracené bačkoře. A Hugo
divokou mrskavku, jejíž jméno hovořilo za vše. Všelijak sebou
totiž mrskala, třásla, cukala a škubala jako o život.
Když byli všichni připravení, Ofélie vystřelila ze stříkací pistole dávku zeleného inkoustu, a tím odstartovala ten slavný závod.
Zatímco zelený obláček se pomalu rozplýval ve vodě, trojice prvoků vyrazila plnou rychlostí vpřed, směrem k bílé skále,
tyčící se daleko na obzoru.
Na začátku se do čela dostihu propracoval Hugo na mrskavce, ze všeho nejvíc připomínající modravé tornádo nebo zmrzlinový kornout bez zmrzliny. Mrskavka se však samým mrskáním rychle unavila a Hubertova trepka ji dohnala. Kluci do sebe
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Nálevníci
Nálevníci jsou mrňavé jednobuněčné potvůrky.
Své jméno získali ne proto, že by se rádi nalévali,
ale díky tomu, že žijí ve vodě a všelijakých
nálevech. Název nálevníci lze rovněž použít pro
časté návštěvníky náleven, o nich však tato kniha
nepojednává.

Lovecký salám
Čili lovečák. Na rozdíl od obyčejného salámu je
ten lovecký zplacatěný, aby se myslivci z posedu
neskulil jelenovi na hlavu.

„Na to by musel býti věru větší instrument. Tento klíč je od vrátek, vedoucích od paty věže až nahoru k orloji.“
„Tak přesně takový jsme neviděli“ řekl Hugo, pán si povzdychl a pokračoval v hledání.
H2, tentokrát bez O, sešli až na Sedmiuliční náměstí před
řeznictví pana Synka. Hubert se podíval na hodinky, z krabičky vylovil Ofélii, maličko upatlanou od taveného sýra, položil
ji na chodník a záda podepřel půlkou rohlíku, aby se nekácela.
Jak totiž zkameněla vsedě Hugovi za krkem, pořád přepadávala dozadu.
„Za chvíli účinek zmenšovadla pomine,“ zašeptal Hugovi.
„Počkám, až se vrátí do normální velikosti a hned ji zase zmenším.“
Ofélie se opravdu za chvíli zvětšila, ale rohlík ne, a tak přepadla vzad, přímo na roletu Synkova řeznictví. Kamenná hlava
na vlnitém plechu v nočním tichu příšerně zarachotila. Nad
krámem se rozsvítilo okno, z něj vyhlédl rozespalý pan Synek,
namířil na ně, přičemž si z očí střídavě doleva a pak zase doprava odfukoval dlouhý bílý střapec nočního čepce. Leč marně,
zlomyslný střapec mu pokaždé spadl zpátky na bulvu.
„Fff, ruce vzhůru, fff, nebo střelím, fff!“
„Pane Synku, to jsme my. Nehněvejte se, zkameněla nám
kamarádka. A navíc na nás místo puškou míříte tyčí loveckého
salámu,“ upozornil jej Hugo.
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Taliján
Masitá pochoutka tvarem podobná špekáčku, avšak
bílorůžové barvy. Správně se dělá z telecího masa
a koření tymiánem a koriandrem. Taliján se mu říká

Prokletí chamtivé královny
Plechová roleta vyjela vzhůru a z řeznictví na ulici vyšly Tambora, Krakatoa a Hekla, tři dcery pana Synka, oblečené jen
v růžových nočních košilích. Podobaly se v nich uzenářské specialitě zvané Taliján, kterou měl Hugo moc rád. Teď ovšem na
delikatesy nebylo ani pomyšlení.
Dcery Synkové se na nic neptaly. Popadly Ofélii za kamenné
končetiny a odnesly ji do krámu.
„Jak se jí to stalo, hoši?“ zeptala se Tambora a nabídla každému na ochutnání kolečko Synkova sedmimasitého salámu.
Hubert svůj plátek zvedl proti světlu plynové lucerny, které sem
pronikalo prosklenými dveřmi, a kousíčky špeku mezi temným masem se rozzářily jako hvězdy na nočním nebi.
„Sami nevíme,“ pokrčil rameny Hugo. „Prozkoumávali
jsme poklad v jeskyni pod bývalou kaplí Boží Krve a Vody na
Kravím rynku, potom Ofélie uviděla nějaký kříž, a bylo to.“
„Zajímavé,“ řekl pan Synek, který mezitím dorazil a pověsil pušce podobný lovecký salám mezi ostatní na hák. „Když
jsem byl ještě malý chlapeček, můj dědeček mi o kapli Boží Krve
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proto, že ho na sklonku 19. století v Praze vynalezl
italský uzenář Emanuel Uggè.

