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Mojí mámě Pat,

která mně dodávala odvahu, abych 

se v době, kdy jsem právě nekopal 

doma do míče, věnoval svým domácím 

úkolům, a která je na každém kroku mé 

cesty stále se mnou.
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Vítejte v kouzelné lize plné fantazie – 

nejbáječnější fotbalové soutěži, jakou 

svět ještě neviděl. Tento, ani žádný jiný.

Do týmu budete potřebovat čtyři 

hráče, takže vybírejte pečlivě. Tahle 

liga je mnohem náročnější než nějaká 

hra v parku. Nikdy nebudete vědět, 

kdo budou vaši příští soupeři ani kde se 

s nimi utkáte.

Takže si zašněrujte kopačky, vážení 

hráči, a hodně štěstí! Píšťalka se už už 

chystá zapískat!

Rozhodčí
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KAPITOLA 1

Frankie vyběhl na školní hřiště ve 

svém sportovním oblečení a těšil se, 

že si opět zahraje fotbal. Ostatní děti 

se již rozcvičovaly a i Charlie měl své 

brankářské rukavice. Charlie je totiž 

nosil neustále. Nikdy nevěděl, kdy 

by na něj mohl někdo zavolat, aby 

chytl míč mířící do branky. Louisa 
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žonglovala s míčem. Když se objevil 

Frankie, otočila se a vystřelila míč 

nízkým obloučkem na Charlieho. Ten 

se stále ještě rozcvičoval, ale bleskově 

se vrhl vpravo a míč chytil.

„Vždy připraven!“ zvolal. „Mě 

nenachytáte.“

Hodil jí míč zpátky, ale něčí ruka 

jej chytla ještě ve vzduchu. Byl to pan 

Donald, jejich tělocvikář. Nesl si pytel 

a odkopl míč zpět směrem k postranní 

čáře. „To dnes nebudeme potřebovat,“ 

oznámil jim.

„Cože?“ povzdechl si Frankie. „Jak 

můžeme hrát fotbal mez míče?“

„Donalďák se musel zbláznit,“ 

zamumlal Charlie.
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„Slyšel jsem to!“ řekl jejich učitel 

s úsměvem na rtech. „Dnes budeme 

dělat něco jiného.“ Když obrátil svůj 

pytel vzhůru nohama, vypadla z něj 

dlouhá dřevěná pálka, malý míček, 

rukavice a několik plastových kuželů.

„Baseball!“ vyhrkla ze sebe Louisa.

„Správně, Louiso,“ odpověděl jí pan 

Donald. „Na světě jsou i jiné sporty 

než fotbal.“

Frankie věděl, že je to pravda, ale 

stále pociťoval určité zklamání.

Pan Donald začal pokládat kužely 

na hřiště tak, že vytvářely obrazec 

ve tvaru diamantu. „Baseball, to 

je taktika, koordinace rukou a očí 

a hodně běhání,“ vysvětloval jim. 



12

„Může vám to pomoci při fotbalu, ani 

nevíte jak. Ve Spojených státech je 

baseball národní hrou, jako je u nás 

fotbal.“

„Za pokus to stojí,“ řekla Louisa 

a rozhlédla se po ostatních.

Frankie pokrčil rameny. „Proč ne?“ 

řekl souhlasně.

O pět minut později stál Frankie 

s nohama na místě pro odpal a v rukách 

držel baseballovou pálku. Charlie se 

s baseballovou rukavicí krčil za ním.

„Házím!“ zvolala Louisa.

„Tomu se říká ‚nadhazování‘,“ 

vysvětloval pan Donald a hodil jí 

míček. „Tak tedy, pravidla jsou velmi 
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jednoduchá – pálkař má tři pokusy, 

aby se trefil do míčku. Pokud se netrefí 

a Charlie míček chytne, je to ‚strajk‘. 

Tři strajky a jste vyautovaní. Jasné?“

Všichni přikývli. Frankie si říkal, že 

tohle zvládne.

„Dobrá. Další způsob, jak být 

vyautován, je, když se pokusíte 

s míčkem doběhnout k některé 

z těchto met a soupeř s míčkem se 

tam dostane dříve.“ Učitel se zhluboka 

nadechl. „Nebo když vás někdo chytí.“

„Takže máme přibližně stejný počet 

pravidel jako ve fotbale,“ zašeptal 

Charlie Frankiemu.

Ostatní žáci zaujali pozici buď 

v poli, kde čekali na odpálený míček, 
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pokud by se do něj Frankie trefil, nebo 

se postavili do fronty na odpal.

„Připraven?“ zeptala se Louisa.

Frankie přikývl a pevně sevřel 

pálku.

Louisa napřáhla ruku a provedla 

nadhoz. Míček letěl tak rychle, že jej 

Frankie sotva zahlédl. Máchl pálkou, 

ale uslyšel jen žuchnutí za sebou. Když 

se otočil, uviděl míček v Charlieho 

rukavici. Jak se to mohlo stát?

„Strike one!“ zvolal pan Donald. 

„Dobrý nadhoz, Louiso.“

Louisa se usmála a Charlie ji hodil 

míček zpět.

„Sleduj míček, Frankie,“ radil mu 

pan Donald.
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Frankie se zhluboka nadechl a opět 

zvedl pálku. Tentokrát budu rychlejší, 

říkal si sám pro sebe.

Louisa si přehazovala míček 

z jedné ruky do druhé, pak opět 

provedla nadhoz. Míček jakoby opsal 

ve vzduchu křivku. Frankie máchl vší 

silou, až se otočil a ztratil rovnováhu.

Žuch.

„Strike two!“

Frankie tomu nemohl uvěřit.

„Ještě jeden a jdeš,“ řekl pan 

Donald nepříjemným tónem 

s americkým přízvukem.

Louisa chytla míč a přimhouřila 

oči. Tohle jí opravdu jde! pomyslel si 

Frankie.
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Zvedl pálku nad rameno a mírně se 

pokrčil v kolenou, aby měl dobrou stabilitu. 

Louisa provedla další nadhoz. Frankie 

nespustil po celou dobu z míčku oči.

PRÁSK!

V dlaních, pažích i ramenou ucítil 

náraz a jen pozoroval, jak míček 

přeletěl nad Louisou i nad panem 

Donaldem. Letěl až do zadní části 

školního hřiště a přistál v křoví.

„Home run!“ zvolal pan Donald.

„Bylo to lepší, než bych čekal,“ 

prohlásil Frankie, když šel s Louisou 

a Charliem ze školy domů. Mířili si 

to do parku, aby si tam chvíli zahráli. 

Nebylo dne, kdy by si nezahráli fotbal!
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„Ukázal ses jako přirozený talent,“ 

řekla uznale Louisa.

Frankie se začervenal. Celkově 

se mu podařilo zahrát třikrát home 

run. „Také jste byli dobří,“ řekl svým 

kamarádům. Charliemu neunikl jediný 

míč a Louisa uhrála více strajků než 

kterýkoliv jiný nadhazovač.

Když vstoupili brankou do parku, 

Frankie si všiml něčeho zvláštního. 

„Charlie – ty nemáš své rukavice!“

Charlie se usmál. „To nevadí – hned 

si je nasadím.“

Ale když se podíval do svého 

pytle, lekl se. Vytáhl jednu rukavici 

brankářskou a druhou baseballovou.
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„To snad ne!“ zvolal. „Musel jsem 

si je s někým vyměnit, když skončil 

tělocvik.“

„To nevadí,“ chlácholila ho Louisa. 

„Tu druhou najdeš třeba zítra. Proč to 

teď nezkusit s tou baseballovou?“

„No proč ne?“ odpověděl Charlie 

a natáhl si je. Příliš spokojeně ale 

nevypadal.

Charlie se postavil do branky 

a Frankie vyklopil z pytle svůj kouzelný 

fotbalový míč. Minule příliš kouzelný 

nebyl, pomyslel si. Už s ním několikrát 

hráli a nic se nestalo. Že by z něj 

jeho kouzlo vyprchalo? Při myšlence, 

že by už neprožili žádná podobná 
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dobrodružství, se Frankie zalekl, ale 

i tak už leccos zažili.

Přihrál míč Louise. Nechala si ho 

přikutálet k pravé noze a pak jej kopla 

do horního rohu Charlieho branky. 

Frankiemu se zdálo, že takovou střelu 

jeho kamarád přece nemůže chytit. 

Jenže ten vyskočil a natáhl ruku 

s baseballovou rukavicí. V okamžiku, 

kdy se míč dotkl kůže, zmizel.

Frankie zamrkal. „Kam se poděl?“

V zádech ucítil jakési brnění 

a Charlieho rukavice začala zářit. 

„Ohřívá se!“ zvolal jeho kamarád.

Frankie a Louisa se k němu 

rozběhli. Z rukavice se šířily podivné 

šlahouny jiskřivého světla, které se 
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kolem nich začaly omotávat. Frankie 

se tomuto kroužení světla nijak 

nebránil. Začal pociťovat jakousi 

lehkost, jako kdyby jej něco zvedalo ze 

země.

Pak pocítili silné trhnutí a park mu 

zmizel před očima.
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