
1) Ako „šoknúť“ sluhu 
  

„Čo?“ Winston vyvalil od úžasu oči (s ružovými kontaktnými šošovkami) a strieborný podnos 
s čajom a jemnými maslovými keksami z Tesca pustil na zem. „To nemyslíte vážne.“ 
„Pravdaže to myslím vážne,“ prikývla Lara a usmiala sa. „Veď to je geniálny nápad, čo 
povieš?“ 
„Vážne si sem chcete navláčiť šesť deciek z celého sveta, ktoré vôbec nepoznáte?“ 
„pozri, mám štyridsať, pri budúcom dobrodružstve mi môže niečo odhryznúť hlavu, niekto do 
mňa vystrieľa celý zásobník alebo sa utopím vo vodnom labyrinte. Starnem, Winston,“ 
zdôraznila Lara,“ a potrebujem náhradníka. Veď čo by svet bez niekoho s poriadne 
dobrodružným srdcom robil?!“ 
„Ste mladá ako práve zasadená jahoda,“ zakvílil sluha a nesmelo dodal: “A ešte je to Indiana 
Jones.“ 
„Pche,“ pohŕdavo odsekla Lara, „ten si nevie nájsť ani spodnú bielizeň v zásuvke.“ 
„James Bond.“ 
„Stratená existencia.“ 
„Spiderman.“ 
„Neschopný,“ zhodnotila Lara. 
„Batman.“ 
„Ten nech si visí dolu hlavou v jaskyni!“ vyprskla netrpezlivo. „Dôveruj mi, dobre?“ 
„OK, slečna,“ zahundral Winston. 
  
„ČO?!“ chudák sluha dnes už druhý raz skoro dostal infarkt. „Vy ste si založili blog, dali tam 
inzerát a prijímate informácie o tínedžeroch, dievčatách aj chlapcoch? A ak vám rodičia 
poskytnú nepravdivé informácie, domov im pošlete ČASŤ dieťaťa?“ 
„To bol žart, Winston,“ upokojila ho Lara. „Mimochodom, všimol si si vekovú hranicu? Od 
14 do 18, veľmi vhodný vek.“ 
Winston pustil na zem druhý podnos s čajom, načo ho Lara vľúdne upozornila, že ak to bude 
robiť pravidelne, bude nútená priväzovať mu podnos k rukám. 
„Pardon,“ zahundral a išiel doniesť metličku. Pritom rozmýšľal, čo sa asi Lare stalo. Čo to 
hľadala naposledy? Scion? Možno ju trafila skala z Pyramídy na Stratenom ostrove... hútal. Je 
to celé – zvrátené, zachvel sa a išiel si napchať hlavu do chladnej záchodovej misy, aj keď by 
sa to hodilo skôr Lare. 
  
„Dobre, tak už tu mám peknú kôpku odkazov, ktoré by sme mohli preskúmať,“ potešila sa 
Lara večer a ťukla na prvé meno. 
„James Kent, Anglicko, 14 rokov, záujem o varenie... zmažem. 
Amanda Alison, Anglicko, 15 rokov, chorobne lenivá... čo tým rodičom šibe? Takto ju sem 
nedostanú, ani keby k nej priložili milión! (Aspoňže sú úprimní.) 
Peter Peterovič Peteron – zmažem, s takým menom nik nezachráni svet...“ 
  
O dva týždne Lara zrušila svoj oznam, lebo našla šesť vyhovujúcich detí, ktoré sa onedlho 
vydali do Surrey, kde teraz bola Lara s Winstonom a čakali, kým sa dostavia dom v 
Cornwalle. Lara mala v pláne, že tam sa decká vydajú o mesiac, pokiaľ to dovtedy prežijú...  
 


