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1. KAPITOLA

Agent LOL 0011, Filip Lama, se
houpal zavěšený z otevřeného průlezu
ve stropě. To jediné, co bránilo tomu,
aby se nezřítil na podlahu, byl provaz
uvázaný kolem jeho pasu.
Další část operace byla klíčová.
Filip měl rozluštit bezpečnostní kód
u dveří kanceláře generála Zadkokrka,
potom se zhoupnout do pokoje, a to
všechno, aniž by se dotknul podlahy
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ve vstupní hale pod ním. I jediné vlákno
lamí vlny by spustilo alarm.
Provaz kolem Filipova pasu byl už
pod jeho váhou napjatý k prasknutí,
zařezával se do černé lykrové
kombinézy, kterou měl na sobě.
Byl v tom tak natěsnaný, že kdyby se to
dalo k něčemu přirovnat, řekli byste,
že se podobal obřímu párku v rohlíku
obmotanému čelenkou do vlasů.
„Kdybych jen nezbaštil u oběda ty
koblihy,“ přemítal Filip, když si odhrnul
svou bujnou lamí ofinu z očí a mrknul
na kontrolní panel.
Jestli si nepospíší, objeví ho
a Zadkokrkovo komando jezevčích
hlídačů se na něj sesype jako mravenci

na plněný košíček.
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„Přemýšlej, Filipe, přemýšlej.“
Pot kapal Filipovi z čela a stékal po
jeho hezkém nose. Falešné vousy, které
měl proto, aby zakryl svou totožnost,
visely zplihle jako umírající pavouk.
Filip pracoval pro Ligu odvážných
lam – ve zkratce LOL – vysoce tajnou
organizaci elitních lamích špiónů,
řízenou vládou Lamí republiky.
Svou práci dělal dobře, ale měl
hrozně špatnou paměť na detaily.
Jeho šéfová, Mamka Lama, mu dříve té
noci dala bezpečnostní kód ke generálově
pracovně, jen už ho zapomněl.
Hlasité „Krů‑krů‑krů‑krá!“ – podobné
vysoko položenému krůtímu křiku – znělo
Filipovi ve sluchátku.
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Byl to signál lamího alarmu.
„Filipe, zmiz odtud!“ říkal mu Leon
Lamanator alias Agent 0013.

Dole v přízemí v tanečním sále
Zadkokrkova rozlehlého panství na
Jezevčím ostrově byl večírek v plném
proudu.
Leon tam teď byl, hlídal jejich cíl.
Generál Ignatius Zadkokrk byl odporný
jezevec, potížista, lhář a zloděj

nejvyššího kalibru. Měl snad jakoukoliv
zápornou vlastnost, která by vás

napadla.
Generál Zadkokrk byl také známý
krkáním svou zadnicí. A to hodně.
„Opakuji,“ říkal Leon zoufale. „Zmiz
odtud. Přichází komando jezevců.“
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Další čůrek potu stekl dolů po Filipově
čele.
Ten pot opravdu zničí mou úžasně
bujnou ofinu.
Jak byl ten kód?

053?
507?
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739?
Jak Filip visel vzhůru nohama, čísla,
která naťukal do panelu, se dešifrovala
ve slova.

ESO.
LOS.
GEL.
Nerozptyluj se, Filipe. Soustřeď se.
Čísla problikávala na bezpečnostním
panelu, když dále mačkal cifry.
Což nebylo snadné, když jeho
kopýtka byla tak velká a tlačítka tak
nemožně malá.
„Kdybych aspoň tentokrát nebyl takové
kopyto!“ zamumlal Filip.
Objevila se další slova z číslic.
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SELE (3735)
LEGO (0937)
OSEL (7350)
Dveře se neotevíraly a jezevci byli
na cestě.
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2. KAPITOLA

Filipa to nutilo začít si z napětí škubat
vlnu, ale odolal. Zabralo to mnoho
měsíců a několik drahých prodloužení,
než jeho ofina dostala tu správnou délku
a objem. Teď nemohl svůj dobrý vzhled
ohrozit.

„Přemýšlej!“
Leon byl pobouřený. „Nazval jsi mě
namyšlencem?“
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„Ne, Leone,“ zasyčel Filip. „Snažím se
přemýšlet, jak je ten kód.“
„BRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKK!“

Hlasité brknutí zaznělo ve sluchátku.
„Promiň, ty krevety mě nadýmají.“
řekl Leon. „Nevzpomínáš si na ten
kód?“
„Ne,“ řekl Filip. „Ty ho znáš?“
„Jo,“ řekl Leon. „Napsal jsem si
ho, když nám ho Mamka Lama řekla,
protože jsem věděl, že ty si ho nikdy
nezapamatuješ.“

Filip uslyšel hlasité mlasknutí.
„Vážně, Leone. Ty pořád jíš?“
Filip zaúpěl. „Dělej, řekni mi ten kód.
Už slyším kroky.“
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„Je to 707. Nepamatuješ si, jak
nám Mamka Lama říkala, že je tak
jednoduchý, že si ho zapamatuješ i ty?“
„Aha, ne.“ Filip zavrtěl hlavou. „Mám
nejhorší paměť v dějinách Ligy odvážných
lam.“ Zasmál se. „Proto mám tebe.“
Mlasknutí rtů a další BRK! zapraskalo
ve Filipově sluchátku.
Jak může v takové situaci jíst? divil se
Filip. No, alespoň i v náročných situacích
zůstává ledově klidný jako
vychlazená salátová okurka.
Obraz Leona, který
vypadá jako okurka
porostlá vlnou, nemohl Filip

nějak dostat z hlavy.
LOL!
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Filip se málem zasmál nahlas.
Zhluboka se nadechl, aby se zklidnil.
Jezevci byli blíž a blíž.
Zadal ta tři čísla.

707.
Obráceně se čísla dala přečíst jako:

LOL.
„No samozřejmě! LOL.“
Těžké dřevěné dveře se s prasknutím
otevřely.
„Jsem uvnitř!“ Jedním plynulým
pohybem se Filip protáhl dveřmi,
překousl zuby provaz kolem svého
pasu, udělal trojitý přemet ve vzduchu
a pak šikovně přistál na všech čtyřech
na koberci na podlaze v Zadkokrkově
pracovně.
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3. KAPITOLA

Filip zastrčil zbytky provazu do své
kombinézy tajného agenta, zavřel

za sebou dveře a zastavil se, aby
si jeho oči přivykly na potemnělou
pracovnu. Spatřil stůl s přenosným
počítačem a stiskl mezerník na
klávesnici. Obrazovka se rozsvítila
a objevila se fotka generála
Zadkokrka v nesmírně těsných
slipových plavkách, nataženého
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na lehátku v podle všeho drahém
přímořském letovisku.
Filip prudce zavrtěl hlavou, přál si,
aby z ní vymazal ten hrozný obrázek,
který se mu vryl do mozku. Bohužel
pro Filipa, ten obrázek statného, téměř
nahého jezevce ho bude pronásledovat
už navždy.
Zatímco se stále snažil zapomenout na
ten pohled, vyndal Agent 0011 z kapsy
přenosný disk. Ten byl ve tvaru lamího
krku a hlavy a měl po straně napsáno
zlatým písmem Majetek LOL. Filip zařízení
zasunul do Zadkokrkova přenosného
počítače. Napsal do vyhledávače slovo

PLIV a zmáčkl klávesu ENTER.
Když začalo prohledávání adresářů,
objevila se na obrazovce ikona
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jezevce, co dělá hvězdu. Filip letmo
pohlédl na dveře, očekával totiž, že
jezevci musí každou chvíli vpadnout
dovnitř.
Jméno souboru se objevilo
na obrazovce.

PLIV Plán Sabotáže.
Výhra!

Ikona jezevce dělajícího hvězdy
jezdila po obrazovce, když se soubor
začal ukládat na jeho přenosný disk.
Před dvěma lety vypustila Lamí
republika vesmírnou stanici, aby obíhala
kolem planety. Na stanici žili a pracovali
lamí astronauté, kteří sbírali cenné
informace o životě, vesmíru a o všem
možném.
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Precizní Lamovesmírný Iniciální
Výzkum neboli PLIV byl nejpokročilejší

technologií známou lamám. A také tou
největší investicí Lamí republiky.
Ale po nedávném vloupání
do Vesmírné Kanceláře Lamí republiky
byl každý nanejvýš ostražitý. Zmizely
zásadní složky a vláda se obávala
hrozícího útoku na PLIV. Prohnané
vlády všude na světě v zemích
jako Českuřecínsko, Němelevsko,
Portugalpesko a Ravlkousko – abychom

jmenovali alespoň nějaké – by udělaly
cokoliv, aby PLIV zastavily.
Existovalo podezření, že generál
Zadkokrk spolupracoval s jednou
z těchto zahraničních vlád, aby PLIV
narušil. Ten odporný jezevec byl
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odedávna odpůrce Lamí republiky.
LOL ho často vyšetřovala a on i Filip
byli jeho zapřisáhlí nepřátelé.
Když se v počítači objevil Plán
Sabotáže PLIV, věděl Filip, že podezření
spolku bylo správné. Zadkokrk byl

připraven ohrozit PLIV, a tím i životy
mnoha lam. „Teď jsem tě dostal,
Zadkokrku,“ řekl Filip.
Z haly se ozvaly kroky. Kopírování
souboru bylo dokončeno zrovna ve
chvíli, když se dveře kanceláře rozletěly.
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