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Věnováno Liamovi, který se vždycky ochotně směje  
mým hloupým vaječným vtipům, a často dokonce  

přidá i nějaký ten svůj.
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Kuře se představuje

Školní výlet

Drůbeží slavnost

Gusta se schovává

Zobákomobil

Koledu, nebo něco provedu!

V poutech

Jak se drobí sušenka
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hřebínek zobák

křídloškolní 
kravata

pařáty

ocasní 
peří

brýle

lalok

lalok

bubenické paličky

Gusta Řízek byl zdánlivě obyčejné kuře.

Kuře se představuje
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Škola na Slunečném vrchu

Gusta Řízek chodil do druhé 
třídy v obyčejné škole.

Žil v obyčejném domě v obyčejném městě 
Drůbežákově. Měl ale neobyčejné tajemství.

GUSTŮV 
POKOJ

Nevstupo-

vat! Přísně tajné!

Mámám vstup zakázán!
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O tom tajemství věděli jen strýček Kvok a Gustův 
mladší bráška Béda.

Strýček Kvok byl vědec. Pracoval v laboratoři.

Když byli Gusta a Béda menší, navštívili jednoho 
dne strýčka Kvoka v práci.

Strýček 

Kvok

Béda

Hemenex!
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Gusta a Béda začali hrát hru Opakuj po mně. 
Gusta předváděl a Béda po něm opakoval každý 
jeho pohyb. Ale pak najednou…

H2
O

E=MC2

Stlouct 

máslo

POZOR
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KDÁK !

… Gusta zakopl a zřítil se do obrovské nádrže 
plné bublající jedovaté břečky! A Béda to po něm 
zopakoval!
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Tohle bychom mamince  
asi neměli říkat…

Jenže Gusta se brzy začal cítit nějak divně. A bylo 
to pořád divnější.

Strýček Kvok své synovce rychle zachránil.
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KDÁK!

SVĚDÍ!

Když se blížilo 
nebezpečí, svědilo 
ho celé tělo.

Máchnutím křídla dokázal probudit vítr.

A kokrhal hlasitěji než ostatní kuřata. Když 
zakdákal, bylo to horší než štípnutí zobákem.
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 Já jsem taky superhrdina! 
Moje skořápka je tvrdší  
než sušenky z jídelny!

A co já?

Gusta už nebyl jen obyčejné kuře. V jedovaté 
břečce získal superschopnosti.

A tak si vyrobil oblek superhrdiny.

A vymyslel si superjméno:
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KUŘE 
KUNG-PRÁSK!

Na pobočníky  se vždycky zapomíná!  
Já jsem Vaječňák a jsem taky super!



Přísaha
superhrdiny

1.  Budu  supermilý

2.  Budu  superhodný

3.  Budu  superpořádný

Vaje
čňák

Kuře  

Kung-prásk
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Gusta si slíbil, že jako superhrdina bude napravovat 
bezpráví, bojovat s padouchy a udržovat svůj pokoj 
superuklizený.

Jenže Gusta se zatím s žádnými padouchy 
nesetkal. A tak dál žil jako obyčejné kuře a chodil 
do školy.
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