
Mesto Brawl Stars 

Bum, prásk, ratatatata.... Haló hlási sa vám velitel kaktusovej šiestej divízie. Doriti kapitán stratili 

sme spojenie z velením. Aaa kurňa dobre všetci vieme čo máme robiť. Pane ale my nemôžme isť na 

priami boj keby vás dostali v Spikewoode z toho bude ošiaľ. Ste predsa kráľov brat. Brat či nebrat 

sme v obkľúčení buď sa prebieme alebo tu zomrieme. Nekecať ale konať. Oldrich za guľomet. Všetci 

prebyť pušky pripraviť zásobníky nastaviť bodáky a šup na svoje pozície.... Pane museli by sme výjsť 

zo zákopu!!!! Tak z neho výjdime.... Privať sa pozor 

TERÁÁÁZ.............................................................. 

Pane stratili sme kontakt so šiestou divíziou. Do ritii. To ale znamená že majú to čo chcú. Prehrali 

sme. Oznamte to kráľovi veď vite že je chorí rád by sa ešte pred smrťou dozvedel výsledok jeho 

poslednej bitky. 

V kráľovej komnate: Jak tak rozmýšľam tak ja som celý život len bojoval..... Zatiaľ čo kráľ rozímal nad 

tým čo by mal ešte spraviť tak sa vedľa neho potkol sluha na rovnej zemi.   Aaaa mám to povedal 

kráľ: môj syn Spike.... postavím mu mesto presne tam kde bola moja posledná bitka len to tam 

truchu upraviť a prečo nie. Keď dakto stavia mesto na vode tak ja môžem na bojisku. Rada rýchlo 

poraďte nejakých dobrích ľudí na to aby my to pripravili. Hmmmm, myslím na matiku dizajn a biznis 

scela vyhrál Kai Havertz.  Áno... Súhlasím... Výborne... Aby nebol sám musí tam mať aj niekoho kto 

je mu veľmi blízky.   Áaa.. Brawleri... Presne tak rozhodnuté. Ale aby to nevyzeralo moc okato tak 

tam musíme dať aj nejakých hlupákov... Poblízku žijú škreti aj Longobradi.. To sú ale perfektní 

debili... áno presne týchto potrebujeme. Dobre tím máme tak môžme začať. 

 

Kapitola 1. Havertz začína plánovať 

 

Tiiaaah. Zobudil sa vo svojom dome Kai. Vyšiel pred dom. Tradične bolo na ulici veľa ľudí.. ale teraz? 

Nikto. Veď Kai býval na námestí. Išiel sa pozrieť do schránky. Okrem pár zbytočných faktúr za plyn 

tam boli len dve malé obálky. V jednej bola správa: Pozor, Pozor, SPRÁVA STOROČIA, kráľ Spike 

Orchidský zomrel na starobu. Vyjadrite prosím úctu dnešným kľudným dňom. Jeho syn Spike bude 

žiť život v novom meste Brawl Stars. Trónu sa ujme senát. 

Druhá správa: Dobrý deň pán Kai, chceli by sme vás požiadať o Managovanie projektu mesto Brawl 

Stars. Dostanete na stavbu rotu patkáňou. 

Wau rota patkáňou to musím 100% zobrať. Povedal Kai vychystal sa a išiel. Ešte sa zastavil v 

obchode. Do pi** to jake drahé mandarinky. Nastúpil na tranvaj a išiel.  

 

Kapitola 2. začína sa stavba 

 



Tak a začala stavba. Najprvv zarovnáámeee povrcgh. Povedal nejaký spitý patkáň. Ale mal pravdu. 

Tak zobrali sa bagriská na uhlie a kopalo sa. Pane, Pane podztdze rýýýýchlo tuoiutu. Kukajce co sme 

vykopali. Havertz sa pozorne pozrel na nízku postavu tmavej pleti s lyžiarskymi okuliarami a povedal 

veď to je Edgar Davids. Edgar na to len takto odpovedal: adufgumlabata tius afaggat titus. 

 

  Edgar Davids sa zdvihol zo zeme a išiel rozpredávať íl. Povrch mesta sa ďalej zarovnával. Keď bolo 

všetko zarovnané tak sa išlo na druhú fázu stavby. 

 

Kapitola 3. pozemky 

V meste sa zostavil stan kde bola lavička, chladnička elektrolux, a drzí projektanti. Brawleri tam 

chodili po potvrdenia a Longobradi do nich zatiaľ hádzali íl. Všetci si vybavili pozemky a potvrdenia o 

stavbe a išlo sa stavať. Jackiina demolično-stavebná spoločnosť začala budovať domy. Malta im ale 

došla v polovici a preto bola polovička mesta pozliepaná pomocou Mamut Glue a Sekunďáku z Coop 

Jednoty. Všetci za trpezlivosť obdržali jednotáčik. Bolo dokončené. Všetci sa začali sťahovať do 

svojich nových domov,bytov,apartmánov... Rico si napríklad niesol kopu starých elektrospotrebičou. 

A malý kráľov syn Spike zatiaľ vŕtal akumulátorovou vŕtačkou Bosch do zeme. Neuveríte čo tam 

našiel okrem longobradskej ohlodanej palice. Dole v diere naňho funel krt blažej. Na velestavbu sa 

prišli pozrieť aj fishtici. Ale papaláši Ambróz a Gábor ich odohnali pomocou slnečníku. Havertz si len 

vydýchol a išiel spať do svojej novej chatky v meste Brawl Stars. 

 

Kapitola 4. Patkáň v studni 

Ráno sa asi všetci zobudili na presýpanie ílu. Keď vtom bolo niekde z diaľky niekde z patkánich 

maringotiek počuť len pooommooc.... Všetci tam rýchlô utekali. No a videli zhluk patkáňov okolo 



studne. Havertz sa spýtal stavbivedúceho mladého patkáňa v monterkách, spýtal sa Rajnicu. 

Počúvajte čo sa to tu stalo. Rajnica začal: tááá znace jak to my po večeroch oslavovac, no ta ferdovi 

sme hvareli že do rici nepi teľo bo budzes večer rigac ale on nenene..... no a my sme povedzeli ale 

kedz budzeš u maringotky večer ujukac ta ci nepomožeme. No stalo še daco podobne debil išol še 

vyrigac i do tej studni spadul. Prosce debil, ozval sa patkáň v úzadí. No tak je to debil ale musíme mu 

pomôcť, povedal Havertz a pozrel do studne. Keď vtom mu Rajnica hodil pod nohu plechovku z 

enerži drinku a Havertz bol skoro v studni. Len ho niečo ešte pred pádom zadržalo. Bol to malý 

kaktus s fialovou bundou, hnedými rifľami a červenými vlasami. Výtiahol ho zo studne a povedal. 

Čau ja som Spike a nepodávaj si so mnou ruku lebo ťa popichá usmial sa kaktus a rozutekal sa a 

kričal ďahaaaa. Patkáňa nakoniec vytiahli vo vedre. A všetko bolo tak jak malo byť. Havertz sa išiel 

pozrieť kam to bežal kaktus. Bežal do svojho skromného domčeku. Havertz si povedal že v tomto 

meste pravdepodobne zostane aby tu toho kaktusa nenechal samého na pospas hlúpim patkáňom. 

 

Kapitola 5. Havertz zisťuje 

Ráno sa Havertz zobudil na hulákanie orlov a iných dravých vtákov. Nastúpil na bicykel a išiel do 

Tesca. Tam sa práve keď vošiel Rico vyliala na ksicht čalamáda značky Podravka a De bruyne práve 

kupoval čistič záchodových mís Duck. Rada na platenie taká dlhá ale len kvôli tomu že si predavačka 

Alžbeta išla zafajčiť pred Tesco. Keď Havertz konečne zaplatil tak išiel domov. Po ceste ho zastavil 

Spike, ktorý sa ho pýtal či nechce prísť trochu k nemu pokecať. Havertz odniesol nákup a išiel ku 

Spikeovi. Keď prišiel bola zapnutá telka a išla práve náučná šou ako zdieľať číslo s Kompanym. 

Havertz sa pýtal či tu Spike býva ešte s niekim pretože všetci Brawleri, ktorý sú ešte školou povinný 

tu s niekím bývajú. Takže aj ty by si tu mal s niekim bývať. Spike sa na Havertza pozrel a povedal: ja 

tu bývam so všetkými, rodičia netuším kde sú pretože som bol fakt malý kaktus keď ešte som ich 

výdaval ale teraz o nich nemám ani chýru ani slychu. Počúvaj Spike teraz trochu zmeňme tému.... 

Kapitola 6. Niečo sa mi na Rajnicovi nezdá 

Raz keď sa Kai zobudil tak počul Rajnicu ako dupoce po strechách. Niekoho sledoval. Kým  si havertz 

išiel vybrať z chladničky Rajo mliečnu ryžu dobrô tak bol Rajnica preč. Havertz dojedol a išiel za 

Rajnicom. Rajnica stál na streche telocvične. Mal tam pri sebe aj ďalekohľad v stojane. Havertz liezol 

za ním po rebríku keď vyšiel na strechu telocvične tak sa Rajnica vystrašil a rýchlo utekal po streche 

aj ďalekohľad nechal tam kde bol. Začala sa naháňačka. Havertz ho nedobehol a preto išiel za 

škretmi. Povedal im že keď mu Rajnicu nájdu tak im dá Luxemburskú Marku. Škreti sa nie a nie 

ozvať. A preto sa Havertz išiel pozrieť na strechu telocvične tam kde ho naposledy vydel. Všimol si 



ďalekohľad a tým zistil že Rajnica niekoho špehoval. Ale kam mieril ďalekohľad? Mieril do 

Spikeoveho obývačkového okna. Žeby chcel vtedy Rajnica naschvál zhodiť Havertza do studne? A 

zbaviť sa ho ? Možno chce toto mesto a vie že je to mesto postavené pre toho kaktusa. A preto sa 

chce zbaviť aj Spikea. Moc veľa otázok.  Musím nad tým isť poriadne popremýšľať a hlavne treba ísť 

varovať Spikea. 

 

Kapitola 7. Mám to! 

Keď sa Havertz zobudil vydel patkáňa znovu niekam uhaňať ale potom mu došlo že vlastne len uteká 

pred Edgarom Davidsom, ktorý mu chce predať íl. Havertz ale včera nebol ďaleko od pravdy, pretože 

vydel neskôr ako sa Rajnica pomaličky zakráda. Havertz pozrel že za kým sa zakrádá. Išiel za 

Spikeom. Havertz vybral Infantry Rajfel. Nabil, zamieril a puffff. Patkáňovy trafil priamo do zadku a 

ubral mu 29 hp. Rajnica sa rozutekal. A bol späť v kanále..... Havertz si išiel znovu tradične nakúpiť. 

Keď vtom do obchodu vošiel niekto v klobúku. Nebolo mu vydieť do tváre. Predavačka naňho skríkla 

DEZINFEKCIA! Postava prišla ku dezinfekcii ale naraz v obchode vypadla elektrika svetlá zhasli a 

zem sa začala triasť....  čo sa stalo zistíš v ďalšej kapitole. 

Kapitola 8. Havária 

Krásny deň v jadrovo- uhľovodíkovej elektrárni poblizku mesta Brawl Stars. Naraz ale začal blikať 

alarm. Reaktor mimo prevozu. Fyzici i Fishtici na chodbe zrýchlili krok. Prišli do riadiaceho 

centra,tam sa ozýval len alarm: pretiaženie reaktor mimo prevoz. Zem sa začala triasť. Na kamery 

rýchlo zvolal hlavný technik: Do čerta už to vydím. Nejaký Longobrad nám spadol do reaktoru. Do 

frasa!!! Sme pretiažený. Naraz sa ozval rachot. Pane spadol nám blok číslo 5. Aj s komínom? Áno!! 

Ten longobrad musel byť tlustý.!!! Uniká radiácia. Vypusťe Jódový plyn, možno sa nám to podarí 

zastaviť v počiatočnom štádiu. Rozkaz. Hasiť, hasiť, hasiť. Vysunte do reaktoru hlavice... Tri, dva, 

jedna. Môžte spúšťať. Dobre dobre. K elektrárni sa už rútila kolóna hasičských áut. Zastavili sme 

vypúšťanie radiácie!! Výborne. Teraz už len dohasiť reaktorový požiar........ 

 



 

Kapitola 9. Následky výbuchu 

Havertz sa zobudil na nemocničnom lôžku. Mali tam okusané steny takže sa rýchlo dalo poznať že je 

to jednotka intenzívnej starostlivosti. O malú chvíľu havertz vydel ako sa vedľa dverí skĺzol Luky 

Demčák. V nemocnici bolo rušno. Do nemocnice vkročili muži v plynových maskách a povedal že 

vonku je od výbuchu nedýchatelná zmes plynov. Dym z výbuchu zamoril celé mesto čo to elektráreň 

je v Longobradskej Kyslej. Čož je 11km od mesta Brawl Stars. To musel byť výbuch začal hovoriť 

nejaký veterán z tretej Fishtickej vojny. Vonku každú chvíľu bolo počuť sanitky ktoré chodili po 

zakliesnených Brawlerov. Zrazu vedľa Havertza doktori na lôžku prisunuli Spikea, ktorý mal veľké 

pomliaždeniny na ruke a silne priam kriticky predĺženú nohu. Jaaaaj to bolo.... Prešli tri dni a 

Havertza pustili z nemocnice. Vonku sa museli nosiť rúška alebo šatky kvôli rozšírenému dymu. Keď 

Havertz len vyšiel z nemocnice videl typické mesto Brawl Stars. Edgar Davids prejavoval tancom 

svoje emócie. A De bruyne sa vozil na parnom vláčiku. Frank mal doma diskošku na, ktorej sa ale 

Spike nemohol zúčastniť lebo mal kriticky predĺženú nohu. Keď Havertz prišiel ku svojmu domu videl 

tam pani učiteľku Špinerovú ako rozpredáva chemikálie. Vošiel dnu do domu pozrel sa ku obzoru a 

tam vydel len vydymenú  elektáreň z, ktorej sa ešte stále čúdilo. Potom sa na to vykašľal a išiel sa 

porozprávať z Wernerom. 

 

Kapitola 10. SUMEC priam SUMČISKO 

Mesto už by sa dalo povedať že bolo v normále. Spike sa ešte len vracal z nemocnice. Havertz 

povedal: počúvaj Spike nezájdeme len tak na rybačku. Spike len prikívol a išlo sa. Havertz 

naštartoval svoj woltsvagen ( ako si mohol vydieť na najbližšiom obrázku má s nimi spoluprácu). Išli 

do Longobradskej kyslej. Čiže do longováhských jazierok. Po ceste mohli pozorovať spiťakov okolo 

cesty a taktiež mohli pozorovať vyhoretú elektráreň. Keď si už mysleli že sú tam sklamal ich nápis. 

NAVŠTÍVTE NÁŠ TAJCH - múzeum baníctva. Takže museli pokračovať ešte ďalej. Keď tam prišli tak 

tam stretli dokonca De bruyna, s ktorým sa Havertz trochu porozprával. Spike zatiaľ lovil. Nedarilo 

sa mu. Ale keď tu čo tu vylovil poriadneee sumčisko. Išli ho spolu s De bruynom odmerať. Fííííhaaa. 

To je s dĺžkou 158cm najdlhší sumec, ktorý tu bol vôbec vylovený. Havertz si len pomyslel: to isto 

tota radiácia. Zobrali sumca a išlo sa domov. Havertz mohol konečne s dobrým pocitom zaspať. 



 

Kapitola 11. SUMČIA grilovačka 

Havertz a Spike priniesli domov sumca. Dali ho ku Spikeovi na terasu. Rozrezali ho na desať kusov a 

začali postupne grilovať. Havertz griloval a Spike išiel pozívať celé mesto: Byrona, Nani, Max, Taru, 

Mortisa, Amber, Sandyho, Leona, Crowa, Loua, Surgeho, Emz, 8- Bita, Ticka, Boa, Dynamika, 

Brocka, Jessie, Bulla, Colta, Nitu, Shelly, Rosu, El prima, Barleyho, Poca, Jacky, Darryla, Rica, Beu, 

Bibi, Franka, Pam, Piper, Mr. Peho, Geneho, Collete, Gala a rôznich futbalistov. No a grilovalo sa. Do 

večera tam panovala dobrá zábava. Potom všetci išli domov. Išlo sa spať a mesto utíchlo. Fotka btw 

z 2018 kolorizované. 

 

Kapitola 12. Podzemie 

Spike aj Havertz chceli veľmi vedieť čo má Rajnica v pláne. Kvôli výbuchu elektrárne sa to nedalo 

zrealizovať preskúmavanie podzemných priestorov, v ktorých sa mal Rajnica nachádzať. Zobrali si 

baterky, poriadne sa obliekli a išli. Zobrali so sebou ešte aj sprievodcu, ktorý im mal byť nápomocný. 

Bol to Keanu Reeves. Išli ku veľkému stoku Longováhu asi 5km od mesta.  Tu sa časť Longováhu liala 

do podzemia. Boli tam pohádzané chladničky a práčky Gorenje. Vošli do podzemia. Vody tam bolo 

už pomenej. Museli ale stále ísť. Potom tam boli dve odbočky, písalo pri nich: do prava úkryt kiklopa 

Floriána, a do ľava Rajnicov Bunker. Pobrali sa doľava. Rajnica tam mal svoj domov. Práve teraz ale 

nebol doma. Všade tam mal pohádzané vankúše wellpurr. Ale potom tam našli niečo horšie. Rajnica 

skrýval portál. Zrazu len boli počuť kroky.  Keanu Reeves zobral Smg-čko a začal stieľať. Strieľal po 



Rajnicovi čož sa neukázalo ako výhodné riešenie. Rajnica opetoval paľbu. Jakš takš vyšli z kanála. Ale 

vyšli bez jedného z trojice, vyšli bez Havertza. 

 

Kapitola 13. záchrana Havertza 

Spike celú noc nespal. Hneď ráno zavolal na políciu. Policajti vyrazili do kanálu. Vyšli len s Rajnicom, 

ktorý mal na sebe putá. Velitel polície prišiel ku Spikeovi a povedal: prečo si nezavolal skôr, tvoj 

kamarát mohol byť už dávno mŕtvi rajnica mu tri krát strelil do nôh. Má šťastie že nevykrvácal. Ale aj 

tak je v nemocnici v kritickom stave. Spike len odpovedal: Ta viete som nemal kredit. Policajt na to: 

ale veď núdzová linka není na kredit. Spike len pokrčil ramenami. Išiel napísať Keanovi Reevesovi že 

sa Havertz našiel. Potom si Keanu a Spike išli zahrať do športovéeho centra ping-pong. 

 

Nemocnica v meste Brawl Stars. 

Kapitola 14. Getting Cock 

Spike sa rozhodol ísť navštíviť Havertza do nemocnice. Troch sa s ním rozprával. Havertz povedal že 

streľba išla z jedných dverí. Rajnica tým pádom nestrieľal. Ale kto? Spýtal sa sám seba v hlave Spike. 

Nakoniec zavolal Reevesovi a išli sa tam ešte raz pozrieť. Rajnica tam samozrejme nebol lebo ho 

odviedli do väzby policajti. Spike zahliadol tie dvere. Spolu s Reevesom prišli ku dverám. Do rúk si 

dali tactical smg-čka. Otvorili dvere a tam verte neverte bola.... DOZVIETE SA PO REKLAMNEJ 

PRESTÁVKE.. Otília áno fakt Otília. Ktorá triedila HRACH OD HRAŠKU. Spike začal od Otílie 

vyzvedať informácie. Ale Otília odpovedala len citoslovcami. Po chodbe zrazu prebehla pani učiteľka 

Špinerová, ktorá sa šmýkla a vyliala Chloričnan Sodný. Reevesovi to poriadne podpálilo nohy. 

Vytiahol svoju zbraň a začal strieľať po pani učiteľke Špinerovej. Tá sa obratne schovala za kameň. 



Spikeovi sa to všetko začalo v hlave vybavovať. Do tých dverí kvôli "úkrytu" vošiel Keanu Reeves. A 

on strieľal po Havertzovi. Spike na Rajnicovej poličke našiel papierik kde bolo napísané o spojenectve 

Reevesa a Rajnicu. Keanu videl ako si Spike číta papierik. Keanu zobral svoju zbraň a namieril ju na 

Spikea. Spike pomali ustupoval ku stene. Spikeovi nepomohol ani imbusový kľúč. Spike sa opýtal: 

Prečo? Keanu odpovedal: Getting Cock. Potom na neho zo zadu niekto hodil clinger. Keanu sa 

rozutekal. Z tmy vystúpil Havertz. Spikeovi sa odľahlo na srdci. Havertz povedal: Davaj Spike ideme 

domov. V tomto kanále nemáme už čo robiť. 

Kapitola 15. Chytanie Pstruhov potočných 

Pomali ale isto sa blížili Vianoce. Začal poletovať sneh. Havertz so Spikeom išli ku Longováhskemu 

prítoku Sokolianke. Bol to malý potučik. Vedľa potoka bola chalupa. Písalo tam vypožičiavanie 

rybárskych prutov. Havertz zaklopal a pomali otvoril dvere pretože Spike bol ešte taký malý že 

nedočiahol na kľučku. V chalupe sedel Jožo Dunka a Babuška Martina. Čo si pppprajetee. Povedala 

babuška. Môžme si prenjať rybárske pruty spýtal sa Havertz. Babuška podala pruty a povedala 2 evra 

poprosim. Havertz jej podal peniaze a išlo sa rybárčiť. S tučným lútom Havertz a Spike odchádzali. 

Bol tam ale ešte jeden problém. Spike jednu udicu zlomil. Preto Havertz hodil babke dve evra pred 

dvere a odišli. Havertz doma ozdobil stromček a potom išiel so zdobením pomôcť Spikeovi. Ani sa 

Spike a Havertz nenazdli a boli tu Vianoce. 

Kapitola 16. Rajnica zjavne neskončil 

Bol Silvester. Všetci trpezlivo čakali na odpálenie novoročného ohňostroja. Ale skôr než počuli 

ohňostroj počuli policajné sirény. Rozhlas o chvíľu zahlásil: Pozor!!! Nikomu cudziemu neotvárajte 

dvere!!! Mohol by tam byť Edgar Davids. A mohol by tam byť aj vezeň, ktorý práve v týchto hodinách 

utiekol z veznice v Škretských podspádoch. Zákaz otvárania cudzým ľuďom. Dávajte si pozor 

Občania. Rozhlasové hlásenie skončilo. Spike rýchlo prebehol cez ulicu ku Havertzovi.  Išiel tam 

preto lebo Havertz mal Infantry Rifle a Taktikalku. Obidvaja dobre vedeli že ten vezeň je Rajnica. 

Nakoniec Silvestra oslávili u Havertza na pôjde ale oslávili ho vpohode. Havertz dal okolo domu 

zábrany v tvare interpunkčných znamienok pretože vedel že Rajnica príde. 

 

Kapitola 17. Není to tak ako si mysleli 

Spike a Havertz sa dozvedeli že z veznice neutiekol Rajnica. Ale utiekol Attila Végh, ktorý všetkým 

predstavoval app galery. Spike povedal: Ale to je debilina keď to ide len na Huawei. Spike mal Honor 

a Havertz mal Xiaomi takže žiadna veľká sláva. Krt Blažej sa prekopal už na Havertzov pozemok ale 

nevedel editnut poslednu vrstvu hliny takže sa na povrch ani nedostal. V tescu prebiehala 

rekonštrukcia takže všetci občania museli ísť nakupovať do SAMOŠKY U ŽANETY. Proste normálny 

deň v meste Brawl Stars. Havertz dostal nápad: čo keby sme išli do vezenia navštíviť Rajnicu a na 

niečo sa ho spýtať..... Vo vezení sa Rajnica vzdal a povedal že on nešiel po Spikeovi ale išiel po 

Havertzovi. Pretože istý lovec hláv, ktorý mu za Spikea zaplatil povedal že sa má zbaviť všetkých, 

ktorý Spikeovi pomáhali. Aby bol plán Perfektný. To sa ale nestalo lebo pozrite sa sedím tu vo 



vezeňskej cele povedal Rajnica. Ale ten lovec hláv ide po tebe Havertz. Pretože vie že ja som v base a 

ty si jediný týpek čo chráni jeho primárny cieľ dohovoril Rajnica. Poriadne si rozmysli čo urobíš 

Havertz povedal ešte na konci Rajnica. 

Kapitola 18. Asi pôjdem 

Havertz sa zobudil na to ako mu niekto pripol na dvere plagát OTOK KRK. Vonku na ulici babky 

pučili vlašské orechy. Havertz si dobre premyslel čo išiel urobiť.  Išiel sa pobaliť. Pretože vedel že 

lovci hláv pôjdu najprv po ňom. Preto si kúpil lístenky do Vladivostoku. Spikeovi zavesil na dvere 

jeho budúcu adresu. Rusnaia ulica 66 Vladivostok. Tú adresu tam zavesil preto aby mu Spike vedel 

posielať pohľadnice. Havertz vysadol na vlak sadol si do jeho Cupé (ježiš to je také srandovné slovo 

Cupé). Vláčik zahlásil: Veldej jour tiket end  tiked stending mšín next stop is Vladivostok. Potom to 

zatčal prekladať do Maďarčiny a to počuť nechcete ale aj tak to tam bolo:                                                                                                                                
vegye be a jegyét, és tegye be a gépbe, a következő állomás Vlagyivosztok. 

 

 

Kapitola 19. Havertz je preč 

Spike to aj celkom pochopil. Havertz proste musel ísť preč kvôli nemu. Spike bol veľmy nahnevaný 

na to že je kráľov syn a preto po ňom idú všetci lovci hláv a iné anomálie. Spike sa teda rozhodol toho 

lovca hláv vyhľadať a dať mu čo preto. Zrobil asi najhoršiu vec akú mohol spraviť. Ešte že si Havertz 

dal na svoj už bývalý dom kameru a vedel čo Spike chystá. Havertz z Vladivostoku veľmi rýchlo 

vyrazil na miesto, ktoré mu Rajnica zdelil. Išiel tam preto lebo vedel že dôkazy Spikea dovedú presne 

tam. Bolo to tržisko uprostred púšte. Bola to púšť Gobi. Jakmyle tam Spike prišiel tak na ňho začali 

byť slovami nepríjemný kupci od Jeruzalema. Keď vtom Spikea zbadal ten lovec. A začala šarapata. 

Lovec zobral luk prerazenie 3. a vystrelil po Spikeovi. Spike sa vyhol a hodil po ňom kaktus, ktorý ho 

začal kultivovať do pôdy. Všetci kupci i predajcovia sa rozutekali z mesta. Lovec sa ale len tak 

nenechal poraziť. Hodil po Spikeovi kamenčie a tým ho omráčil. 

Kapitola 20. Je tu žolík 

Lovec hláv si už Spikea vo svojom voze viezol Spikea. Voz ťahaly Varany Galapágske. Voz išiel vo 

veľkom priesmyku. Zrazu bolo počuť streľbu. Hore na skalách po nich niekto strieľal z pušky. Z vozu 

rýchlo vyskočili papaláši. Papaláši opetovali paľbu. Zo skaly ale pomocou zemskej priťažlivosť začala 

zoskakovať banda spitých Rusov. Papaláši aj celý voz bol v obkľúčení. Jeden Rusák povedal šak ja 

tote vozy vydzim tri. Papaláši po bojoch utiekli. Havertz ešte vystrelil clinger po lovcovi hláv, ktorý 

utekal za Papalášmi. Zrazu sa z hôr začala zbiehať armáda Varanov. Zrazu Varany začali byť útočné. 



Rusáci aj s mužom v kapucni voz obkolesili a bitkárčili z Varanmy. Bitku vyhrali tesne. Bitku vyhrali s 

mnohými strátami. Ten týpek v kapucni bol Havertz.  

Kapitola 21. Ide sa domov  

Havertz prišiel do najbližšej vlakovej zastávky. Tam dal Spikea do vagónu s batátmi. Popýtal 

rušňovodiča Chimiho Ávillu či by Spikea neodniesol aj s batátmi do mesta Brawl Stars. Ávilla len 

prikývol a išlo sa. Havertz odišiel speť do Vladivostoku. A Chimiho vlak už len išiel do mesta Brawl 

Stars: zastávky- Zalongobradie-Škretské ďúry-Brawl Stars východ- Brawl Stars západ-Longobradská 

kyslá-Hlavná stanica Brawl Stars.  

 

Kapitola 22. Typický deň v meste Brawl Stars 

Spike sa zobudil na hlavnej vlakovej stanici v meste Brawl Stars. Tam naňho pozerali všetci Brawleri. 

Pýtali sa: žije vobec? co še stalo?.....  Spike sa postavil a pozval všetkých k sebe domov na párty.Tam 

všetkým porozprával o tom čo všetko sa stalo. Na párty bola moc dobrá zábava. Aj krt blažej sa 

zabával. Edgar Davids sa zatiaľ súdil o kúsok kalerábu. Dokonca aj rušňovodič Chimi Ávilla sa zabával 

pri skleniške červeného vína. Brawleri sa zhodli že ich mestu by mal niekto vládnuť. Všetci si mysleli 

že kvôli tomu čo tu Spike prežil tak by to mal byť on...... 

Kapitola  23. Koniec 

Spike pár dní v meste Brawl Stars kraľoval. Prerušil ho zlý vpliv Coop Jednoty. Preto kvôli nemu 

odstúpil. Potom si išiel nakúpiť do tesca. Pozdravil Edgara Davidsa. A tu sa vlastne môže kniha 

skončiť. Táto kniha mala vyjadriť to ako niektorý ľudia vedia byť nápomocný len preto lebo sa vedia 

vcítiť do pocitov iného človeka. 

Špeciálne poďakovanie: Môjmu najlepšiemu kamarátovi, spoluhráčovi Lukášovi Kalinajovi   

                                                 Môjmu psovi za ochotu pri mne sedieť keď som písal 

Odporúčania: robin hustin x tobimorrow - light it up (feat. jex) ncs release 

                           knihy: Čo som to urobil? - Lukáš Kalinaj......  Dvojitá šmerc - Lukáš Kalinaj 



Veľmi ďakujem za prečítanie knihy. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


