
 SCHOOLBOY 2210
Píše se rok 2210 a školu ovládli učitelští roboti (žáci je nazvali 

Mučitelé).
Tak tedy mučitelé vynalezli speciální školy pro žáky, jako jsme 

my. Dalo by se říct, že už to nejsou školy, ale továrny na vzdělanost. 
Mučitelé nainstalovali každému žákovi čip mládí, tudíž nikdy nemohou 
zestárnout a den co den, rok co rok je Mučitelé mučí učením pořád 
dokola. Z žáků se pomalu stávají encyklopedie. Toto bezvládí panuje 
už asi 100 let, kdy se z žáků stali vězni školy. Jen málo dětí uniklo 
zkáze Mučitelů. Nejspíš jen 10 dětí, co žije v utajení a strachem před 
Mučiteli zůstalo volně na zemi. Problém je v tom, že nemají odvahu se 
postavit proti Mučitelům. 

Hlavní Mučitel zlo M ovládá Mučitele pomocí mučitoru, který 
zabudoval do spodní části břicha. Zlo M byl v mládí strašný šprt, 
miloval školu a nesnášel děti, co se nerady učí. Jako odplatu zabudoval 
mučitory a čipy. Vystavěl továrny a ovládl svět. Vynalezl knihu 
„Žägäbüdžö“, ve které uschoval a vepsal tajný kód pro zničení nové 
školní docházky a jeho díla - takže na zničení továren a jeho 
samotného. Tato kniha byla hlídána 1800 Mučiteli a člověk, který se 
k ní chtěl dostat, snad ani neexistoval. Z těch 10 dětí, které uprchly, 
byl jenom jeden, který chtěl změnit vzdělání žáků. Vynalezl 
Antinuklér, což byla zbraň, která dokázala zničit mučitory a čipy. Dal 
si jméno SCHOOLBOY. Schoolboy se vydal k továrnám. Když konečně 
došel k největší továrně, vchod hlídalo přes 800 Mučitelů. Schoval se 
do křoví a nasadil si school oblek, nabil a připravil Antinuklér zbraň a 
rozběhl se k továrně zezadu. Vysvobodil už 890 Mučitelů a všichni 
společně se vrhli ke zlu M. Mučitelé odstranili žákům čipy a 
Schoolboy se vydal ke knize. U knihy stál samotný zlo M, Schoolboy 
v něm poznal svého spolužáka ze školy. Snažil se ho přesvědčit, ale 
zlo M trval na svém. Zlo M navrhl: „Dám ti klíč ke knize, když mě 
porazíš v chytrosti.“ Schoolboy kývl a dali se do hádanek, zatím vedl 
zlo M, ale Schoolboy byl bystrý a dal zlu M záhadnou otázku: „Z čeho 
se skládá kniha Žägäbüdžö?“ Zlo M si neuvědomil, co řekl, a hrdě 
odpověděl: „No přeci z tajné formule, která je >Kombajn<“, a v tu 



ránu se z továren se staly normální školy,  Mučitelé učiteli. Žáci 
vynesli Schoolboe na rukou, bodejď by ne, když zachránil svět.
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