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Čtyři lamy se chystají vydat na záchrannou výpravu. Červenou kamarádku jim unesl 
záhadný vesmírný objekt. Přípravy nejdou zrovna hladce. 
 
Modrá: „Nějak si neumím představit, co s sebou budeme potřebovat. Svět je veliký a 
potkat nás může cokoli. Ani nevíme, kam přesně odletěli. Hodil by se nám Messierův 
dalekohled.“ 
Zelená: „Ale co, směr máme a je mi jasné, že si s sebou naberete 54 různých dalších 
věcí – kam bys ještě dala dalekohled? Víš, jak je obrovský?“ 
Modrá: „No dobrá, já se jenom snažím pomoct.“ 
(…) 
Oranžová: „A co budeme cestou jíst? Já potřebuju svoje omega kyseliny.“ 
Modrá: „Blázníš? Copak máš lidský žaludek? Jsme lamy, ne kentauři! Normálně se 
napaseme.“ 
Oranžová: „Já jen, aby bylo kde.“ 

(…) 
Fialová: „Jak dlouho myslíte, že budeme na cestě? Nebylo by krásné obejít celou 

zeměkouli jako Magalhães? To by mohlo zabrat asi tak rok, to je 346 dní, ne?“ 
Zelená: „Pár dní ti tam uteklo. Nemudruj a bal se, ženou se mraky.“ 
(…) 

Oranžová si mumlá: „Hamacas, Fexpocruz, Guarayos…“ 
Fialová: „Ha… Fe… Co?“ 

Oranžová: „Studuju mapu, kudy asi jít. Lepší bude vyhnout se velkým městům, 
nemyslíš? Ale tady to 1 bude těžké obejít.“ 
Fialová: „Máš mlhu před očima? Vždyť je kolem tolik neobydlených oblastí!“ 
(…) 
Modrá: „Bude se nám hodit angličtina? Mám tu slovníček 3603 základních slovíček.“ 
Oranžová: „Bylo by fajn se naučit něco zpaměti, třeba až dostaneme hlad. Já miluju 
oříšky. Jak se řeknou ořechy, tráva, jetel?“ 
Modrá (listuje): „Hmmm… nuts, grass a clover.“ 

Oranžová: „Nuts, grass, clover. Nuts, grass, clover. Mám to.“ 
(…) 
Zelená: „Tak šup šup, co ještě řešíte? Vaky na záda a jdeme!“ 

Fialová: „Počkat, to si myslíš, že to je tak jednoduché? Nedokážu se sbalit za 
0,0000000000000000000000000000000000001 sekundy jako ty!“ 

Zelená: „Jestli se hned nenaložíš, nastane velký třesk!“ 
(…) 
Oranžová: „Takže kterým směrem? Letěli támhle, ale my nemůžeme jít přímo do centra 
města. Navrhuju tamta hnědá pole.“ 
Fialová (zasněně): „Co říkáš? Hvězdná pole?“ 
Oranžová: „Ty jsi zase v úplně jiné galaxii, co?“ 
 
 

1D   UFO 
 
Čtvrtou část šifry vysílá mimozemšťan před planetáriem. 


