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Penelope Kingstonová věděla, že ze školního 

výletu by člověk měl být nadšený. Na úzkost 

proto nechtěla ani pomyslet. Mezi nadšením 

a úzkostí ale často nebylo lehké rozlišovat. 

V jednu chvilku totiž mohla být nadšená, ale 

stačil okamžik a bác ho! Už se zase bála a byla 

celá nesvá.

Jak se tábor blížil, sahala Penelope po svých 

technikách na uklidnění. Připomínala si, že 

už má za sebou nejedno přespání mimo do

mov. Ne tolik jako většina ostatních holek, ale 

KAPITOLA PRVNÍ



už mockrát spala v pokoji pro hosty u dědy 

George. A tehdy v první třídě byla u Tilly 

na pyžamové párty, kterou zvládla úplně 

v pohodě.

Navíc na podobný tábor se školou jela 

i minulý rok.

Loňské vzpomínky ale moc nepomáhaly. 

Popravdě z nich Penelope zčervenaly 

tváře a srdce se jí rozbušilo jako 

o závod. Vloni to na táboře 

bohužel nebylo zrovna 

nej lepší. S panem 

učitelem Josephem 

museli vyšplhat 

na hrozně 

strmý a děsivý 

kopec. 

Penelope plakala (j en s lzy ,  žádné vzly ky) .



A jednou taky vybuchla, když zjistila, že jí 

Joanna (nejzlobivější holka ze třídy) strčila do 

spacáku lasagne.

Tuhle vzpomínku Penelope zarazila.

Tentokrát bude všechno docela jinak. Úplně 

jinak. Byla nakonec o celý jeden rok starší. 

Ačkoli (jako na potvoru) vyrostla jen o dva 

a půl centimetru a pořád byla nejmenší ze 

třídy, uvnitř rozhodně vyspěla.

A tentok rát (a to j e důleži tější)  j e tu j ej í vlastní 
nej lepší kamarádka ,  se kte rou bude sedět 
v autobuse a bydlet v chatce .
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TAJNÁ TÁBOROVÁ PRAVIDLA

1. Nevybuchnout

2. Neplakat

3. Získat (aspoň jednu) cenu

4. Vyzkoušet všechny aktivity DDD

Tenhle rok plakat nebude ani náhodou. 

A už vůbec nedojde na žádné výbuchy.

Kdyby Penelope vybuchla v kempu Mořská 

želva, kam letos jeli, nikdy by si to neodpus

tila.

Rozepla tajnou kapsu sportovní tašky, 

kterou už měla pečlivě zabalenou. Vyndala 

z ní svá TAJNÁ PRAVIDLA. Byl to krátký se

znam, takže ho znala nazpaměť. Připadalo jí 

ale docela užitečné, že ho má v tašce, odkud 

ho může kdykoli potajmu vylovit.
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Prvními třemi pravidly si byla celkem jistá. 

Od té doby, co seznam sepsala (když si před 

šesti dny balila), si ani jedno z nich nerozmy

slela.

Čtvrtým pravidlem si však tak jistá nebyla. 

Když loni (nakonec) vyšplhala na vrcholek 

toho hrozně strmého kopce, najednou se to, 

že cestou plakala (jen slzy, žádné vzlyky), 

nezdálo tak strašné. Zkrátka ji ohromilo, že 

to skutečně dokázala. Ale kemp, kam jeli 

 letos, znal každý díky tamním aktivitám. 

A ty vypadaly mnohem děsivěji než šplhání 

na (přehnaně) strmý kopec.

Penelope zrovna uvažovala nad tím, jestli 

ve čtvrtém pravidle seznamu vygumovat 

slův ko „všechny“ (zbyla by po něm legrační 

mezera) nebo na konec jen připsat otazník, 

když vtom jí zazvonil telefon. Bylo teprve 

osm večer, ale Penelope už byla osprchovaná 
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a chystala se do postele. Chtěla se před cestou 

pořádně vyspat.

Jelikož tohle vyzvánění nastavila její vlast

ní nejlepší kamarádka (jmenovalo se Boing 

a bylo dost hopsavé, takové by si Penelope sa

ma nikdy nevybrala), věděla přesně, kdo jí volá.  

 Celá se rozzářila radostí.  

 Pak zvedla telefon.

„Čau, Bob,“ pozdravila svou úplně nejlepší 

kamarádku.

„Opravdicky se už nemůžu dočkat, Pen!“ 

vyjekla Bob.

Penelope se nikdy moc nelíbilo, když jí 

někdo zkracoval jméno. Tak, aby to nebylo 

otravné, to vlastně dokázali jenom dva lidé. 

Bob (její úplně nejlepší kamarádka) mezi ně 

naštěstí patřila.

„Už zítra!“ pokračovala Bob. „Už zítra! 

No chápeš to? Půjdeme do lanovýho parku! 
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A budeme horolezčit! A ta obří houpačka! Tý 

vado. Každej ji zná!“

Penelope cítila, jak se jí začíná mračit obo

čí. Ve škole se toho o obří houpačce hodně 

napovídalo. Když na ni přišla řeč, vždycky se 

jí sevřel žaludek.

Některé spolužáky podezřívala z toho, že 

jen předstírají, jak jsou z houpačky celí paf. 

I když dedukce patřila mezi její silné strán

ky, tenhle druh předstírání byl pro Penelope 

obrovskou záhadou. Nemohla například vů 

bec pochopit, proč Tilly po každém testu 

sku hrá, že dostane pětku. Tilly nikdy pětku 

nedostala – ani jedinkrát. Penelope svůj vý

kon v testu (plus mínus stupeň) vždycky 

do kázala odhadnout a byla přesvědčená, že 

toho musí být schopná i Tilly.

Někdo zase v jednom kuse předstíral, že se 

vůbec na nic nepřipravuje. Její bratr Harry 
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tohle dělal neustále. Penelope slýchávala, 

jak svým spoluhráčům z fotbalu říká, že ani 

trochu netrénoval, přestože ho viděla kopat 

do mičudy každičké odpoledne.

Tyhle věci nedávaly smysl. A ještě menší 

smysl dávalo, že když Penelope (jako dobrá 

víla) Tilly i Harrymu pověděla, že nic před

stírat nemusí, nezdálo se, že by se jim ulevilo 

nebo že by z toho měli radost.

Ani přehánění Penelope nešlo do hlavy. 

Kdyby se každý prostě držel SKUTEČNOS

TI, život by byl mnohem jednodušší.

Tak například si byla naprosto jistá, že děti 

přehánějí, když se baví o tom, jak je ta hou

pačka vysoká.

Felix Unger (který přeháněl často) byl ta

kový šašek, že prohlašoval, že obří houpačka 

měří patnáct metrů. To tedy v žádném přípa

dě nemohla být pravda!



Koneckonců Penelopin dům měl dvě pat ra a měř i l 
j en šest met rů .
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Penelope zavřela oči a představila si, jak 

na obrovské houpačce míří k nebesům. Před

stavila si to tak živě, že se jí malinko zamotala 

hlava a skoro zapomněla, že telefonuje.

„Pen? Jsi tam?“ ozvala se Bob.

„Jo,“ odpověděla Penelope a těšilo ji, že je 

zas na zemi. „A Bob, nezapomeň na orientač

ní běh a vaření v divočině.“

Penelope věděla, že ve sportu ani v ostat

ních fyzických aktivitách asi nikdy hvězdou 

nebude, ale byla si úplně jistá, že vynikne 

ve spoustě jiných věcí.

„Bude to nejvíc mega,“ vypískla Bob.

Penelope se zahihňala. Ačkoli si na Bobiny 

průpovídky už docela zvykla, pořád ji roze

smívaly. Spolu s tím, jak měla Bob ostříhané 

vlasy (skoro na ježka s kohoutem navrchu) 

a jak trvala na tom, aby se jí říkalo Bob místo 

Brittany O’Brienová (to bylo její opravdové 
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jméno), to z ní dělalo jedinečnou a báječnou 

nejlepší kamarádku.

„Jsem zvědavá, koho dostaneme na chat

ku,“ řekla Penelope, když se dohihňala.

Všichni žáci sepsali seznam tří lidí, se kte

rými by chatku měli nejraději. Penelope a Bob 

se navzájem napsaly na první místo. (To se 

Penelope ještě nikdy nestalo, takže si to na 

Bobině seznamu musela ověřit na vlastní oči.)

Paní učitelka Pikeová už třídě oznámila, že 

první volba se vyplnila každému. Dokud ale 

nebudou v kempu, nedozví se, kdo tam s nimi 

bude dál.

„Mně je docela fuk, kdo to bude,“ odpově

děla Bob. „Sára a Tilly by byly fajn.“

„Nebo možná Elíza a Alison,“ pokračovala 

Penelope.

„I s Joannou by mohla být sranda,“ navrh

la Bob.
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Po loňském případu s lasagnemi Penelope 

nevěděla, co by na Joannu v chatce říkala. 

Joanna byla absolutně nejzlobivější holka, 

jakou kdy Penelope poznala. Měla taky ve 

zvyku příšernou věc: každou chvíli provoka

tivně plazila jazyk.

Přesto ale měla i pár dobrých vlastností. 

Když například Penelope rozčílila těmi lasag

nemi, moc se jí pak omlouvala.

„Jo, Joanna by taky byla v pohodě,“ odpo

věděla Penelope.

Obě chvilku mlčely.

„Hlavně aby to nebyla –“

„Ne!“ vyhrkla Penelope. „Ani to jméno ne

vyslovuj nebo to zakřikneš.“

„Dobře,“ řekla Bob, „Nebudu říkat, že za

číná na ‚R‘. A nebudu říkat, že další písme

no je –“

„Musím končit,“ přerušila ji Penelope. 
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Ačkoli to mohlo znít jako lež a i když už 

Penelope doopravdy nechtěla mluvit o té 

osobě, se kterou rozhodně, rozhodně nechtě

jí být na chatce, byla vážně pravda, že už 

musí končit.

V tu chvíli se totiž zeď Penelopina pokoje 

otřásla velikou ránou, což bylo zapotřebí ihned 

prošetřit.
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I když byla Penelope většinou velmi klidná 

a rozumná, někdy (a to musela přiznat) umě

la být dost panovačná a nevrlá. Jako by se v ní 

skrývaly dvě různé Penelopy. Byla to právě ta 

rozčílená a otrávená, která (občas) vybucho

vala. Výbuchy Penelope neskutečně vysilovaly 

a přiváděly do rozpaků, a proto si nacvičo

vala, jak jim předcházet. Tajné pravidlo číslo 

jedna musí do držet za každou cenu.

Začala do vyhledávače na svém iPhonu 

KAPITOLA DRUHÁ
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vyťukávat „kemp Mořská želva“. Na webové 

stránky kempu se už samozřejmě koukala, 

ale teď si prostě musela ověřit přesnou výšku 

té houpačky. Byla si jistá, že na tom webu 

někde zahlédla nápis „dobrovolná aktivita“.

Kdyby houpačka nebyla povinná, mohla 

by se z plných sil snažit vyniknout v jiné akti

vitě. (Penelope byla moc ráda, že pravidlo č. 4 

upravila na „Vyzkoušet většinu aktivit“.) Měla 

pocit, že by jí mohl jít orientační běh. Při něm 

se vyplatí opatrnost a pečlivost a Penelope 

opatrná i pečlivá rozhodně byla.

Když do vyhledávače zadala prvních šest 

písmen, ozvala se další rána. Tentokrát se 

hned po ní rozehrála hlasitá hudba.

„My-vám, my-vám dá-me!“

Penelope odložila iPhone a založila si ru ce 

křížem. Harry měl ve svém pokoji bas ket ba

lovou obruč, a přestože byl jeho míč měkký, 
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když trefil stěnu, ozvala se pořádná rána. 

Ještě horší bylo to, že ten míč měl na po

vrchu dost možná něco nechutného. Na 

Har ryho podlaze byla vždycky na výběr 

hro mada nechutných věcí. Když se Penelope 

naposledy dívala pod jeho postel, napočítala 

tři smradla vé ponožky, plesnivý pomeranč 

a dva pravě ké, napůl snědené kousky pizzy 

Havaj.

Kdykoli míč bouchl o stěnu, představila si, 

jak se z něj vylodí plísňová kolonie, rozmnoží 

se a rozšíří se do jejího (čisťounkého) pokoje.

Penelope vysunula prostřední šuplík a roz

prášila po pokoji – jen pro případ – trochu 

spreje proti bakteriím. Pak se vrátila k tele

fonu. Napsala teprve „kemp Mořsk–“, když 

ji přerušila další rána. PODÍVALA SE DO 

ZRCADLA A VIDĚLA, ŽE SE JÍ ROZŠÍŘILY 

NOSNÍ DÍRKY. Pokusila se je vrátit do původ



21

ní polohy. Stále byla rozhodnutá nereagovat 

(ačkoli už byl večer před táborem a Harry by 

vážně měl být ohleduplnější).

Nejlepší bylo zůstat v klidu a rozhodně 

nevybuchnout. Byl to vlastně skvělý trénink. 

Penelope vyšla jakoby nic směrem k Harryho 

pokoji.

V jeho dveřích stála máma a Harryho po

vzbuzovala. Podle Penelope by tohle většina 

maminek docela jistě nedělala.

„Musíš mířit trochu víc vpravo, zlato,“ ří

kala zrovna.

Penelope se na chodbě zastavila a přes 

mámino rameno sledovala, jak Harry skáče 

po posteli a hází míč. I když neviděla obruč, 

bylo jí jasné, že se trefil. Rozzářená máma 

zvedla radostí ruce nad hlavu a pak si všimla 

Penelope.

„Jé, ahoj broučku,“ pověděla. Paže jí váhavě 
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visely ve vzduchu, jako by si nebyla úplně jis

tá, jestli má pokračovat.

Z nějakého důvodu to Penelope trošku 

rozesmutnělo. I když byli máma a Harry do

cela jiní než ona a občas se jim podle ní lí

bily podivné věci, nechtěla jim kazit zábavu.

„Tak co,“ řekla máma, „jsi pořádně připra

ve ná? Jsem z toho celá vedle. Harry měl Moř

skou želvu moc rád.“ Otočila se na Harryho. 

„Viď že jo, Harry? Poradíš něco sestřičce?“

Když seskakoval na podlahu, postel zak

ňučela. Pyžamo s Batmanem měl na kolenou 

děravé a tričko s PacManem, co měl na sobě, 

mu bylo příliš malé. Penelope se na tu kombi

naci nemohla skoro ani podívat.

„Mořská želva je super,“ řekl Harry. „Moc 

si to tam užiješ. Měla bys vyzkoušet všechny 

aktivity.“

Penelope neobrátila oči v sloup.
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„Chtěla bych se vrhnout na vaření v di

vočině a myslím, že by mi docela mohl jít 

orien ťák,“ odpo věděla.

Harry se zatvářil trochu zmateně, jako by 

o těch aktivitách ještě nikdy neslyšel. Asi to 

bude tím, pomyslela si Penelope, že tam byl 

už hodně dávno. Nejspíš si toho odtamtud už 

moc nepamatuje.

„Hlavně jdi na obří houpačku,“ pokračoval 

Harry. „Je fakt hustá! Víš, že měří osmnáct 

a půl metru?“

„Jsem si docela jistá, že obří houpačka je 

dobrovolná,“ odsekla trochu Penelope.

Slyšet, že je houpačka TŘIKRÁT VYŠŠÍ než 

jejich dům, jí vyrazilo dech. Šokovalo ji také 

to, že si Harry výšku pamatoval úplně přesně. 

Nepatřil mezi lidi, kteří by věnovali pozor

nost detailům.

Hlavou jí prolétla řada obrazů.



Nejp rve s i  p ředstav i la Bob (s vou vlastní nej lepší 
kamarádku) ,  jak se houpe vysoko ve vzduchu a pak 
s bláznivým úsměvem letí dolů směrem k davu dětí, 
kte ré jásaj í a t leskaj í .



Poté letěl  vzduchem Oskar Finley (kte rému 
vět šinou sporty tol i k nešly ) .  Ostatní děti 
ho plácaly po zádech a povzbuzovaly ho .

Nakonec Penelope 
v iděla sebe,  jak 
do ní ostatní st rkaj í, 
šťouchaj í a nutí j i 
j ít  na houpačku .
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Byla to sice jen vymyšlená představa, ale 

pocity, které se v ní nashromáždily, a kterých 

si doteď snažila nevšímat, najednou válcovaly 

její klidné a milé já. Penelope připadalo, že 

ať se bude snažit sebevíc, určitě přede všemi 

v kempu vy buchne.

„Hele, Penelope, pamatuj si, že nesmíš 

zadržovat dech,“ řekl Harry.

Někdy zadržela dech, aniž by si to uvědo

mila. Což nebylo dobré, protože pak (jak 

poznamenala ta dívka se jménem začínajícím 

na „R“) zrudla v obličeji a naběhly jí žíly.

„Mají tam i spoustu aktivit pro chytrolíny,“ 

povídal Harry, když zase začala dýchat. „Bu

deš v pohodě.“

„Jasně že budeš, broučku,“ přidala se má

ma. „Určitě se budeš skvěle bavit.“

Ačkoli se Penelope nezamlouvalo, že Har

ry popisoval činnosti, které se jí líbí, jako ty 
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„pro chytrolíny“, a máma mohla těžko vědět, 

jestli se tam bude skvěle bavit, cítila se teď 

trochu lépe.

Tábor ji trápil o malinko míň, ale tím pádem 

se mohla začít strachovat o mamku a Harryho.

Když nebude doma všechno řídit, ti dva se 

určitě dostanou do problémů.

„Ale co vy dva, budete v pořádku?“ zepta

la se.

I když to myslela naprosto vážně, mamka 

a Harry se zasmáli. Penelope si povzdechla. 

Upřímně řečeno, ti dva si neuvědomovali, jak 

důležitá je pro správný chod domácnosti.

„Mami, budeš muset kupovat zdravé jídlo,“ 

připomněla Penelope. Bylo dost možné, že 

kdyby jim to teď jasně neřekla, cpali by se až 

do jejího návratu nezdravou stravou.

„Budu nakupovat, jako kdybys stála hned 

vedle mě,“ slíbila máma. Penelope potěšilo, 
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