
Ovládnutie planéty zem mimozemskou 

civilizáciou na strednej škole vo varšave 

 

1. kapitola 

Raz večer, keď si Edward práve kupoval lístok na vlak do poľskej Varšavy, hlásili 

meškanie vlaku. Sadol si na lavičku a z tašky si vybral mobil. Zapol si hru... O pol 

hodinku opäť začul hlas hlásateľa: „Milí cestujúci, s radosťou Vám oznamujem, 

že vl...“ Edo sa strhol, lebo namiesto slov vyšlo hlasité zjačanie. Nastalo ticho, 

ktoré však prerušovalo pípanie a chrapľanie mikrofónu.  

Na nástupišti bol chaos. Ľudia sa tam hemžili ako včely v úli. Zďaleka už bolo 

počuť pískať vlak. Edo vhodil mobil do tašky a ponáhľal sa na vlak, ktorý vošiel 

na nástupište. Keď už bol vnútri, znovu sa ozval krik a nato hrubé syčanie. 

Stanica bola opustená...  

Vo vlaku Edward stretol svojho spolužiaka Henryho. Keďže Henry bol dosť 

vystrašený, čo rýchlo a ľahko spozoroval na jeho tvári, prisadol si k nemu. „Čau, 

počul si to?“ spýtal sa Edo. Henry pozrel prekvapene na neho. „Čo som mal 

počuť?“ „No, veď vieš, to zjačanie! Netvár sa, že si ho nepočul!“ zamračil sa na 

neho Edward. „Nie... a mimochodom som vystrašený len z toho, že som si vo 

vedľajšej kabínke zabudol peňaženku. Vieš, nechcel by som, aby mi ju ktosi 

potiahol.“  

     Vtom si Edo uvedomil, že ten zvuk počul len on a na stanici bol preto taký 

chaos, lebo vlak meškal vyše hodiny. Zdalo sa mu to však podozrivé... 

O 11 hodín neskôr... 

Edward sa zobudil zo spánku až vo Varšave. Pršalo, opieral sa o okno a díval sa 

na krajinu. Bolo síce 6 hodín ráno, ale vonku bola tma a sychravo. Zívalo sa 

mu... 

 „Dáš si karamelku?“ z opačnej strany mu strkal vrecko s cukríkmi Henry. „Nie, 

ďakujem,“ odmietol Edo. Chýbali ešte 3 hodiny do cieľovej stanice, keď tu vlak 

zrazu zastal.  



Nastúpili dvaja ľudia, presnejšie príšery, ktoré boli zahalené do kabátov. Lístok 

podala zelená ruka. Vtom sa jedna príšera obrátila k Edovi, strhla si kapucňu 

a usmiala sa: „Dobrý“, pozdravila. „Áááá!“, obaja zvrešťali, ale najmä Henry. 

„Nebojte sa,“ my sme Bob a Boby. Bobyho si zapamätáte podľa toho, že je 

nemý. Sme mimozemská invázia. My sme vám prišli pomôcť! Znovu sa usmial 

a podal Edovi aj Henrymu ruku. „Karamelku?“ povedal znudene Henry. 

„Ďakujem, mám veľmi rád karamelky,“ zobral si Bob cukrík a zjedol ho aj 

s obalom. 

 

2. Kapitola 

Na stanici vo Varšave vlak zastal. Bob zobral chalanom kufre a nasadli do taxíka, 

ktorý čakal na študentov. „Stáť!“ rozkázal Edo. „Sme tu, Stredná škola 

prírodných vied.“ Chalani zobrali kufre, otvorili bránu, ktorá viedla do 

francúzskej záhrady, priamo do školy.  

Dvere sa prudko rozleteli a vyše tisíc študentov sa rozpŕchlo do svojich izieb. 

Edo a Henry zaviedli mimozemšťanov do knižnice: „Tu spite! Nikde sa odtiaľto 

ani nepohnite! My si ideme ľahnúť do izieb,“ rozkázali chalani a rozišli sa. 

„Tak poďme na to!“ skríkol Bob, zatiaľ čo Boby budil chalanov. „Pripravení?,“ 

spýtal sa ich Bob, ktorý si práve pchá množstvo zemiakových lupienkov do úst. 

„Pripravení, a na čo?“ spytuje sa prekvapene Henry. „Pripravujte sa 

na...no...výcvik,“ to už Boby ťahal Edwarda a Henryho na dvor. Podal im prútiky 

a učil ich základné kúzla na prípadnú obranu a útok. Henrymu sa vôbec 

nedarilo. „Do čerta!“ zvolal Henry a už chcel zlomiť prútik. „Opováž sa! To je 

vzácna vec! Ak nechceš cvičiť, odovzdaj mi ho!“ povedal Bob. Henry mu hodil 

prútik a odišiel si sadnúť na lavičku. 

Ubehlo pár hodín a Edward práve dojedol večeru. Po veľmi drsnom a dlhom 

vyčerpávajúcom výcviku mu riadne stŕpli nohy – mal ich ako pne, ktoré pevne 

držali a nechceli sa ani hnúť! Henry ešte stále namosúrený z predpoludnia, ležal 

v posteli. Oduto sa hrabal v tablete a na Eda ani nekukol. „Čo, už si spokojný?“ 

ofúknuto sa spýtal Henry. „Mňa odstrčí a teba náramne chváli...Ani si sa ma 

nezastal! A ty si hovoríš kamarát!“ dodal. Otočil sa na druhú stranu a zakryl sa 

paplónom až po uši. „Dobrú noc!“ povedal Edo a zaspal... 



Ráno, už o pol štvrtej ich budil Boby a ukazoval do okna. Chlapci sa zdvihli 

a vykukli von. Slnko ešte nestihlo vyjsť, a ulica bola ako po skaze! „ No, nazdar! 

To čo sa tu stalo?“ Henrymu od prekvapenia padla sánka. „Mimozemšťania!“ 

zašepkal Edward. Vtom do izby vbehol Bob s prútikom v ruke. Z jeho čela sa lial 

pot a z rán mu vytekala krv! „Sú tu! Chcú teba! Ale Edward, nedaj sa im! Musíš 

byť silný! Bojuj!“ povzbudzujúc ho vyriekol tieto slová Bob a spadol na zem. Bol 

mŕtvy! 

Len, len a začali plakať...keď počuli kroky kráčajúce schodiskom. „Už idú! Henry, 

rýchlo zober Bobov prútik a schovajte sa do skrine!“ V tom momente sa 

rozleteli dvere. Vo vchode stála akási hnusná príšera! „Niééé!“ zreval Edo 

a z prútika mu vyletel blesk. Mimozemšťana to zabilo. „Hej, vylez Henry! 

Vyskočte z okna!“ rozkázal . „Zbláznil si sa? Však sa všetci zabijeme!“ odporoval 

Henry. „Rob, čo kážem a o mňa sa neboj! To je rozkaz!“ znovu sa otočil, aby 

zničil „nevítaného hosťa“. 

Keď už ich bolo v izbe akosi viac, chcel sa vzdať, ale vtom vyskočil na parapetnú 

dosku Henry, aj s prútikom, niečo vykríkol a z mimozemšťanov zostal len popol. 

„Nenechám ťa v štichu, brácho,“ usmial sa a znovu odstrelil príšeru. „Ďakujem, 

ale čo je s Bobym?“ „Vieš, nechal som ho, nech si robí, čo chce!“ so zaváhaním 

povedal Henry, lebo totiž Boby sa bil vonku. „Mám nápad! Ale budem 

potrebovať niť, železo a vodič elektriny,“ oznámil Edo s úsmevom. 

 

3. Kapitola 

„Ty si totálny blázon!“ vykríkol Henry, keď zistil, že Edo chce spraviť elektrickú 

klietku, do ktorej zmestia mimozemšťanov. Keďže elektrina ich zabíja, budú 

bezpečne uskladnení, dokedy ich Boby nezničí. 

 „Pozamykaj dvere, stiahni rolety a zatvor okná! Nechceme, aby nás zbadali!“ 

povedal Edo, ktorý medzitým už  zohnal materiál. „Bol by som rád, keby si mi 

pomohol, Henry, lebo ty si expert na fyziku! Veď vieš, že ja sa v tejto oblasti nie 

dobre cítim.“ Henry bol síce ešte len študent, ale vo fyzike bol ozaj doma! 

„Dobre, ale nezaručujem ti, že to vyjde,“ povedal Henry a dal sa do práce. 



Po štyroch hodinách sa ktosi pokúšal dostať do štôlne. „Idem pozrieť, kto to 

môže byť. Urobil som si tu malú škárku...“ povedal Edo vidiac pred dverami stáť 

Bobyho. Otvoril a Boby vošiel dnu. Bol trocha vyčerpaný, ale stále usmiaty. 

Ukazoval na strechu. Chlapci si všimli, že tam bola diera. „Rýchlo ju radšej 

zapchaj, lebo z tvojho vynálezu nič nebude!“ pozrel na neho Henry a podal mu 

noviny. 

„Tak a je to!“ skríkol Henry, podal Edovi malú klietku a opäť sa dostal ku slovu: 

„Tu máš rukavicu. Elektrizuje! Je tak trochu malá, ale...prepojil som kábliky do 

ovládača na telku a môžeš ju zväčšiť až deväťkrát. Vmestí sa do nej až 54 

mimozemšťanov – teda, aspoň podľa mojich výpočtov.“ „Super! Poďme na to!“ 

Edward mu zobral klietku a prikázal Bobymu vyjsť von a čakať, kým on klietku 

zväčší a budú ich môcť do nej všetkých nalákať. „Prichystajte si prútiky!“ 

vzrušene oznámil Edo, roztvoril dvere, podarilo sa mu, našťastie, klietku zväčšiť 

a začal šľahať prútikom ako o život! Mimozemšťania len tak im lietali ponad 

hlavami. Keď už bola klietka plná, Edo rozčúlene hodil prútikom o zem, lebo si 

zrazu spomenul, že sú vlastne posledné týždne v škole: „Do frasa! Dnes už bol 

posledný deň na opravenie známok! Henry, bohužiaľ, asi budeme mať na 

vysvedčku stoličku...akosi sme zabudli...“  

Boby rýchlo zobral klietku na záhradu aby to s nimi skoncoval, no práve vtedy 

sa prišli chalani rozlúčiť, lebo sa ponáhľali na koncoročný výlet. „Maj sa pekne 

a šťastný návrat domov!“ trochu sklamaný Edo objal vysokého Bobyho a podal 

mu ruku na rozlúčku. „A nauč sa hovoriť, aby nabudúce si sa s nami dohovoril,“ 

so slzami v očiach povedal Henry, keď nasadali do školského autobusu.  

Tak sa skončil prvý rok v poľskej Varšave na strednej škole prírodných vied... 
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