
Kapitola 6 

„Támhle!“ zařvala fialová lama. Její kolegyně se podívaly směrem, 

kam ukazovalo její kopyto. Z oblohy se snášelo kosmické plavidlo! 

Přistávalo někde u řeky.  

S ohlušujícím dusotem kopyt lamy chvátaly k tomuto místu. Měly trochu smůlu, že to 

tam měly dost daleko. Vedle nich projela auta. Lamy zjistily, že tyto stroje dokážou 

vyvinout mnohem větší rychlost, než si myslely. 

Zelená lama jedno z aut dobře poznala. Bylo stejné, jaké se rozjelo za mimozemšťany 

poblíž skály. 

„Třeba jim ti mimozemšťani také unesli někoho z kamarádů,“ vyhrkla, když utíkaly. 

V určitou chvíli lamy před sebou zahlédly vysokého muže se zbraní. Pídil asi po 

mimozemšťanech, ale asi by se moc nerozmýšlel použít pušku na kohokoliv, kdo by mu 

zkřížil cestu. Lamy se instinktivně skryly v blízké zahradě. 

Kdyby nebyly tak vzrušené, určitě by si to tady užily. Byla to nádherná zahrada. 

Oranžová lama měla co dělat, aby se nezakousla do vyvýšených hmatových záhonů. 

Rostliny v nich osázené měly různorodé vůně a vyzývaly k přičichnutí a k ochutnání. 

Také zde byl kompost a maxihmyzí hotel, ve kterém to jen bzučelo. Části vyplněné 

kamenem akumulovaly sluneční teplo a vyzařovaly jej do okolí. Bylo zde příjemné 

mikroklima pro bylinky vysazené u jeho paty. Jiné části byly vyplněné dřevem, slámou a 

jinými organickými materiály. Každý druh hmyzu si zde našel svoje. 

Najednou se ozvaly výstřely. Talíř těsně nad hlavami lam opsal oblouk směrem pryč. Pak 

byla slyšet odjíždějící auta. Lamy vyšly znepokojeně ven. 

 

 

 

 

Kapitola 11 

Policie se ukázala být mimořádně flexibilní. Ihned došlo k domluvení 

místa setkání. Lamy se s policajty setkaly u jezu blízké velké řeky. 

Byli to zjevně schopní chlapíci. Ptali se lam na každý detail. Chtěli 

vědět vše, co zjistily. 

„Kolik těch těžařů je?“ 

„V čem to lítají ta divná stvoření?“ 

„Na kterých místech národního parku těží ti lidé dřevo?“ 

„Co jim ta stvoření zničila?“ 

Lamy odpovídaly otázku za otázkou. Bylo úžasné pozorovat, jak policisté profesionálně 

postupují. Psali si do notýsků, až se z nich kouřilo, a vyznačovali si fakta, která jednotlivé 

informace propojovala. Zelená lama ale začala být nervózní. Čas, kdy těžaři měli zaútočit 

na mimozemšťany s lamou, se kvapně blížil. Policie ale řekla, že se nemusí ničeho obávat. 

Dorazí včas a všechno dobře dopadne. Na místo určení se vydali všichni společně. 


