
Kapitola 10 

Lamy pokračovaly po stopě lidí. Nedalo to těžkou práci. Mezi lidmi byli zjevně kuřáci, 

kteří odhazovali nedopalky cigaret, kde to jen šlo. Občas pomohl i papírek od bonbónu. 

Konečně se lamy ocitly na místě, kde byl les řidší. A viděly na prostranství stany. 

„Najděte místo, kde se můžeme schovat a slyšet, co si budou říkat,“ nabádala všechny 

zelená lama. 

Parta měla štěstí. Bylo zde místo, kde se potok propadal pod zem a utvořil jakousi 

jeskyni. Krásně se sem mohly schovat. Ukázalo se, že je odsud báječně slyšet, co se děje 

na povrchu. Nejdříve lamy slyšely zvuky zvěře z okolní přírody. Rozeznaly orla, kozu, 

ovci, tygra či vosu. Poté se ozval zvuk rozepnutí stanu a jeden muž vyšel ven. Lamy sice 

nevěděly nic moc o moderních technologiích, ale používání mobilního telefonu nebylo 

pro ně nic cizího. Samy mobilní telefony také vlastnily. To se totiž na výpravy tohoto 

typu skvěle hodí. 

„Jo, rozumím. (...) Kdeže jsou? (...) Počkej, píšu si. (...) A netváří se, že brzy odletí? (...) 

Na průzkumy? Oni chodí na průzkumy? A co zkoumají? (...) Taky nevím. Jsou to mrchy 

udavačské. Ale nevědí, že nemají šanci.“ 

Ostatní muži vyšli ven a zjevně s napětím poslouchali, co se děje. Po skončení hovoru 

jim telefonující vítězoslavně oznámil, kde talíř stojí. 

„Uděláme operaci blitzkrieg, vážení. Hlavně tentokrát nemiřte na vybavení, nemá to cenu. 

Kdo ví, co to mají za technologie. Miřte na postavy. Nohy, hlava, břicho – všechno se 

počítá.“ 

„A vážně to nejsou mimozemšťani?“ zazněl jeden pochybovačný hlas. 

„Moc koukáš na televizi. Jsou to ekoteroristi. Určitě ze zahraničí, kdo ví, kdo je platí, že 

mají takové šikovné mašinky. Ale jsou to smrtelníci jako ty nebo já. Mají spoustu důkazů 

o naší těžbě a musíme je dostat.“ 

„Co ta červená lama, co byla s nimi? Tu taky zabijeme?“ 

„Taky. Čím víc krve poteče, tím lepší bude potom vyjednávání.“ 

„Já bych je chtěl zabít všechny. Když se dostaneme k těm jejich chytrým mašinkám, třeba 

je prodáme. Budeme potřebovat prachy na další náklaďáky, když nám je ti inteligenti tak 

hezky zlikvidovali.“ 

„Dívám se na mapu. Sbalíme se a za hodinu tam můžeme být. Pojďme!“ 

Zmizeli a lamy se daly do řeči. 

„Je to jasné jako facka. Mimozemšťané zničili lidem stroje a teď se ti lidé chtějí pomstít,” 

rekapitulovala zelená lama. „Lidé ale mají černé svědomí. Těží v národním parku, jak o 

něm mluvila ta opice. Musíme zavolat policii.” 


