
Tento vŕŕŕ-íbeh          (pozor, hryzavá slovná hračka!) 

Patrí najkúlovejšiemu psovi 
na svete menom Mister dog, 

 teda MNE !!!

Labky preč! 

 

Toho, kto tu okrem mňa bude ňuchať, 
oslintám, nabrešem naňho a pohryziem ho!!!

POZOR, VTIPNÝ PES!
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     15 hod.

     Ako som sa sem len dostal? 

   Ako sa to mohlo stať?
               Som pricviknutý, a to doslova!!!

Presnejšie, trčím pod Jonasovým stolom na počítač 
a akosi som sa stihol zamotať do všetkých možných 
káblov.

Keď sa pohnem dopredu, hrozí, že počítač spadne. 
Po stole už preputoval hodný kus. Aj monitor sa už 

TAJNÁ SPRÁVA 
SPOD MISKY

*** MIMORIADNY DOG(K)UMENT *** 

NEDOKÁŽEM SA DOSTAŤ VON!!!
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podozrivo naklonil dopredu.

Keď sa pohnem dozadu, potiahnem so sebou aj 
tlačiareň, ktorá sa už teraz napoly vysunula von! Takže 
radšej sa už ďalej neplaziť!

                          ČO ROBIŤ?

Len čo sa chcem vzpriamiť, zodvihne sa so mnou celý 
stôl a všetko sa roztrasie. 

       UVAŽUJ, SUPERMOZOG!

Vpravo ani vľavo sa, žiaľ, 
neprepchám, a okrem 

toho mi labky uviazli 

medzi množstvom 

káblov 

a mojím 

kabátom.
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ÁNO, ČÍTATE SPRÁVNE. 
KABÁT. 

JA, PES, SOM SI OBLIEKOL KABÁT. 

NIE, NEZBLÁZNIL SOM SA! 
A NIE SOM ANI VÝSTREDNÝ!

Ale pripúšťam, už je to raz tak, nosím ľudský kabát.
Vlastne to ani nie je ozajstný kabát, skôr iba plášť.

Okej, priznávam sa k celej tej trápnej pravde: Nosím 
kabát ako Zorro pomstiteľ a na hlave mám príslušný 
čierny klobúk.  

  Som pes a prezliekol som sa za Zorra. 
  Dobrovoľne a tajne...

Akurát masku som si sám nedokázal prevliecť cez 
oči – vlastne, môžem byť celkom rád... Chcel som iba 
nazlostiť a vyľakať toho streleného papagája!!! 

Lenže uväznený pod týmto stolom
vyzerám, pravdepodobne, veľmi hlúpo.
Naľakať dnes už asi nedokážem nikoho.

JA VIEM!



1 11 1

JA, 
MISTER DOG, 

NAJKÚLOVEJŠÍ PES VESMÍRU, 
BOS, 

MACHER, 

SUPERMOZOG PSEJ LÚKY...

OPÄŤ SOM SA RAZ PREPRACOVAL DO NAČISTO 
BEZVÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE. 

Podľa všetkého som teraz dosiahol bod, v ktorom sa 
Kai s konečnou platnosťou rozzúri. Taká blamáž! 
CHCE SA MI VYŤ! A VRČAŤ! A BRECHAŤ! 
                            OD STRACHU A HNEVU! 

                          POTOM ALE VŠETCI PRÍDU 

    A UVIDIA, ČO SOM VYVIEDOL! 

Katastrofa! 
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Ako to len dokážem, vyslobodiť sa spod stola, 
spomedzi káblov a Zorrovho kabáta bez toho, aby 
pritom nespadla niektorá časť počítača? 

Ak sa to totiž stane, zaručene to bude môj koniec. 

Prečo som NEUVAŽOVAL skôr, než som sa sem 
napchal???!!!
Chcel som sa predsa vyhnúť každej riskantnej situácii!

A pritom všetko sa začalo tak dobre … 

Ale pekne po poriadku …


