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Frank Lampard

Frankie a pirá  

Frankie a Římané

Frankie a kovbojové

Frankie a mumie

Frankie a ry  ři
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PODĚKOVÁNÍ

Mnoho díků všem z vydavatelství 

Li  le, Brown Book Group. 

Poděkování zasluhuje i Neil Blair, 

Zoe King, Daniel Teweles a všichni 

z agentury The Blair Partnership. 

Chtěl bych poděkovat Miku 

Jacksonovi, že vdechl mým postavám 

život, zvláštní poděkování bych 

chtěl věnovat Michaelu Fordovi pro 

jeho moudrost a trpělivost a Stevu 

Kutnerovi za jeho hluboké přátelství, 

pomoc a rady nejenom stran této 

knihy, ale se vším ostatním.
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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 příš   soupeři 

ani kde se s nimi utkáte.

Takže si zašněrujte kopačky, 
vážení hráči, a hodně štěs  ! 

Píšťalka se už už chystá zapískat!

Rozhodčí
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KAPITOLA 1

Frankie stál před mramorovou 

sochou a na svém seznamu si zaškrtl 

další otázku.

„Kdo vládl Římskému impériu 

v roce 60 našeho letopočtu?“

Podíval se na malý š  tek na zdi.

Císař Nero (vládl v letech 54–68 

našeho letopočtu).
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Jejda! pomyslel si. To je skoro 
před dvěma  síci lety!

A zapsal si odpověď „Nero“.

Frankie uslyšel šoupání nohou 

a ohlédl se. Uviděl Charlieho, jak 

táhne svá chodidla po zemi. Nesl si 

desku na psaní.

„Tohle muzeum je  m 

nejnudnějším místem na světě,“ řekl 

Frankieho kamarád.

„Myslíš, že je nudnější než 

hodiny matema  ky se slečnou 

Brownovou?“ pousmál se Frankie.

„Dobrá, je to tedy druhé 

nejnudnější místo na světě,“ připus  l 

Charlie. „Nechápu, jak mohli kvůli 

něčemu takovému zrušit fotbalový 
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trénink.“ Žuchl sebou na dolní 

schod schodiště, desku odhodil 

stranou a opřel si bradu do dlaní, 

stále navlečených do brankářských 

rukavic. Frankie si všiml, že Charlie 

některé z odpovědí vyplnil, ale 

nebylo toho mnoho.

„Ehm!“ ozval se jakýsi hlas. 

Zpoza druhé sochy vykročil pan 

Donald. „Charlesi, nevím, jak se 

hodláš vypořádat se svými otázkami, 

pokud si nesundáš tyhle brankářské 

rukavice.“

Frankie si všiml, jak jeho kamarád 

rychle zakryl psací desku. „Už mám 

všechny odpovědi, pane,“ řekl.

KD0365_blok.indd   11KD0365_blok.indd   11 13.3.2014   8:18:1713.3.2014   8:18:17



12

„Opravdu?“ zeptal se pan 

Donald a zamračil se. „Nevím, 

jak bys to mohl zvládnout, když 

jsi ani nenavš  vil výstavní síň 

týkající se Egypta. Za patnáct minut 

odcházíme.“

Charlie se začervenal. „Právě 

tam jdu, pane,“ odpověděl. Vstal 

a s povzdechem začal stoupat 

po schodiš   vzhůru.

„Počkej na mě,“ řekl mu Frankie. 

„Já už mám hotové otázky o Římu.“

„Dobře, dobře,“ odpověděl pan 

Donald. „Vaše kamarádka Louisa je 

již nahoře. Předpokládám, že to má 

skoro hotové.“

„Asi že má!“ zabručel Charlie. 
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Vydali se podle šipky, která 

ukazovala k síni s Egyptem, když 

prošli kolem kavárny. Zevnitř 

vycházely výkřiky a hlasitý smích. 

O chvíli později se odtud vyhrnuli 

Frankieho bratr Kevin a jeho 

kamarádi. Když se jeho zrak zapíchl 

do Frankieho, přestal se smát 

a ušklíbl se.

„Máme tady skupinku ťulpasů!“ 

zvolal. „Už máte odpovědi 

na všechny Donalďákovy otázky?“

„Jdi prostě dál,“ zašeptal Frankie 

Charliemu. Doufal, že na třídu svého 

bratra nenarazí. Také byli v muzeu 

a také pracovali na svých cvičeních 

z dějepisu.
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Frankie uviděl Louisu, jak si 

v egyptské výstavní síni prohlíží 

na polici se sklem zelený džbán. 

„Tohle patřilo faraonovi,“ prohodila, 

když je uviděla.

„Fara-co?“ zeptal se Charlie.

Louisa obrá  la oči v sloup. 

„Faraon byl v dobách starých 

Egypťanů totéž, co král,“ odpověděla 

mu.

„Jo, to jsem věděl,“ zamumlal 

Charlie.

„Do takového džbánu 

vkládali srdce lidí poté, co byli 

mumifi kovaní,“ řekla Louisa.

„Jejda!“ ozval se Frankie. Podíval 

se na svůj dotazník. „Máme najít 
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jména pě   egyptských bohů,“ dodal. 

„Egypťané se určitě klaněli alespoň 

šedesá  !“

„Já už mám čtyři,“ pochlubila se 

Louisa. Ušklíbla se a svůj dotazník 

schovala před Charliem, který se jí 

koukal přes rameno. „Najdi si je sám!“

Frankie se o Louisiny odpovědi 

nezajímal. Díval se na cosi uprostřed 

místnos   za červenou šňůrou. 

Vypadalo to jako otevřená rakev 

postavená na výšku. Její ozdobné víko 

zobrazovalo obličej a mužské tělo. 

Muž měl na sobě barevnou čelenku 

se zlatými a červenými barvami 

a podivný, tenký vous. Jeho oděv 

pokrývala spousta drobných symbolů.
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„Podívej se na tohle,“ ukázal 

Frankie před sebe.

„To je sarkofág nějaké mumie,“ 

poznamenala Louisa.

„Sarko-co?“ ptal se překvapeně 

Charlie.

„Něco jako rakev,“ vysvětlovala 

mu Louisa. „Když nějaký faraon 

zemřel, jeho tělo mumifi kovali, 

aby jej zachovali. Mumii pak vložili 

v sarkofágu do pyramidy.“

Frankie užasl nad ohromujícími 

podrobnostmi  této dekorace.

Na š  tku vedle exponátu stálo:

SARKOFÁG NEZNÁMÉHO 

FARAONA.
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„Zajímalo by mě, co všechno 

tyhle malé obrázky znamenají,“ 

podivil se Charlie.

„To jsou hieroglyfy,“ odpověděla 

mu Louisa.

„Hire-co?“ opáčil Charlie. „Jen 

jsem si dělal legraci,“ dodal a usmál 

se.

Frankie se podíval ještě blíže, 

přímo do zlatých očí neznámého 

krále. Pak náhle ucí  l, jak mu 

popruh jeho brašny zalomcoval 

s ramenem, až jej málem zvedl 

do vzduchu. Otočil se a uviděl 

Kevina, jak brašnu drží.

„Hej! Ještě jsme spolu neskončili, 

bratříčku.“

KD0365_blok.indd   18KD0365_blok.indd   18 13.3.2014   8:18:1713.3.2014   8:18:17



19

„Dej to sem,“ obořil se na něj 

smrtelně vážně Frankie.

„Óoo... už se bojím!“ odpověděl 

mu bratr.

Kevin mu rozepnul na brašně zip 

a otočil ji vzhůru nohama. Ven mu 

vypadlo pouzdro na tužky, krabička 

na svačinu, knihy. A nakonec jeho 

otlučený fotbalový míč. Hodil mu 

brašnu k nohám.

„Přihraj mi ho!“ zvolal Kevinův 

kamarád Liam.

Než se Frankie nadál, Kevin nahrál 

balón pa  čkou Liamovi.

„Nechovejte se jako idio  !“ křikla 

na ně Louisa. „Něco rozbijete!“
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„Čeho se bojíš?“ zeptal se jí 

Kevinův kamarád Ma  . „Snad ne 

kletby mumie?“

Charlie šel po balónu, ale Liam jej 

přihrál vysokým obloučkem Robovi. 

Všichni Kevinovi kamarádi se začali 

smát. Frankie si nacpal své věci 

do brašny a vyskočil na nohy.

„Pojď sem a vem si ten svůj ubohý 

míč,“ vybídl jej Rob a naznačoval kličku.

Frankie se za ním rozběhl a krev mu 

bušila ve spáncích. Rob se ho pokusil 

obejít, ale Frankie z balónu nespus  l oči 

a Roba o něj obral. Ten vylétl do vzduchu 

přímo na starodávný zelený džbán.

Frankiemu i všem ostatním se 

zatajil dech.
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