
3) Hľadanie na 100% 
  

Po raňajkách sa začala prehliadka okolia domu. Lara im ukázala fontánu, garáž s motorkou a 
opičiu dráhu, len dvierka, za ktorými je dráha pre štvorkolku, neodomkla, lebo si za živý svet 
nemohla spomenúť, kam len zas dala ten kľúč. Preto nelenila a vymyslela deckám prvú úlohu 
– nájsť kľúčik. Pri tomto queste – ako aj pri mnohých ďalších, vytvorila dve skupiny, ktoré sa 
vždy skladali z Andrewa, Sarah a Simony, druhú skupinku tvorila Taiko, Kate a Alica. Lara 
vybrala stopky a zavelila: „Zapnite oči, otvorte uši, štart!“ 
Prvá skupina začala hľadať vonku. Najskôr si kľakli a prstami rýchlo prehrabávali ozdobný 
trávnik pred domom. Potom zamierili do garáže a ponárali sa do vrstiev prachu (Lara si 
nostalgicky spomenula na tie doby, keď jej sluhu ešte netrápila dna, cukrovka, pokazený 
umelý chrup, slepé kontaktné šošovky či osteoporóza a mohol zubnou kefkou vyčistiť každý 
kút), no keď nič nenašli – okrem dvoch vyhladovaných potkanov – zamierili na posledný 
možný úkryt: opičiu dráhu. A tam to začalo! 
Trojica si (na vlastnú škodu) zaumienila, že dráhu musia prejsť, aby určite kľúč našli. 
Preliezanie po krabiciach by im ešte išlo, ale keď mali preskočiť z jednej na druhú, po dlhej 
príprave to vzdali, zoskočili na zem a navzájom sa vyložili hore. Toto museli zopakovať ešte 
raz, lebo im nedošlo, že krabice sú dve a museli by zas skákať. 
Tie deti, pomyslela si Lara a začala uvažovať, či si bude musieť na konci výcviku žiadať 
starobný dôchodok. Asi hej, vzdychla, keď videla, že decká prišli k šikmine, bojazlivo si čupli 
a pomaličky sa spúšťajú dole do plytkej vody. Aspoň lezenie po pletive im ide, vydýchla si 
archeologička, no schladil ju pohľad na trojicu, ako kŕčovito rúčkuje po vodorovnom rebríku 
(s pomocou nôh, zakliesnených o okraje!). 
Napokon sa dostali na koniec (ako priveľkú hrozbu vynechali lanovku), no odrazu si 
uvedomili, že zabudli hľadať kľúč! 
„Ja to kašlem!“ zastonala Sarah a zvalila sa do trávy. Andrew a Simona s väčším zmyslom pre 
povinnosť a znovu vydali na dráhu.. 
Taiko, Kate a Alica zatiaľ najskôr poctivo hľadali, no keď sa dostali do izby s televízorom, na 
všetko zabudli. Telka bola totiž zapnutá a práve tam išla preslávená mexická telenovela, ktorú 
nepozerať by bol hriech – aspoň to si myslela každá baba od 5 do 100 rokov, a tak si dievčatá 
sadli na gauč a prestali dýchať, činnosť srdca sa im znížila na úder za minútu, žmurkli raz za 
tri minúty a vypadli im priemerne štyri vlasy za osem hodín. 
O tri hodiny bolo Lare čudné, že ešte nikto neprišiel s kľúčom, tak pozbierala decká znudene 
sa povaľujúce na trávniku a vydala sa do domu. Telenovela práve skončila a dievčatá sa 
vzrušene bavili o tom, že Chuanez pobozkal Margaritu, pritom to vyzeralo, že miluje Juannu, 
a tak Juanna, keď sa to dozvedela, začala snovať intrigy, no sama bola neverná Pedrovi! 
Zdesene sa strhli, keď prišla Lara a začali sa ospravedlňovať. 
Toto majú byť budúci záchrancovia sveta, veľrýb a tradičnej výroby neapolskej pizze? - 
pomyslela si znechutene a za trest vyhnala všetkých pred dom a donútila ich robiť drepy, 
potom klusali na mieste a napokon všetkých nahádzala do bazéna v šatách, aby si zvykali na 
tvrdý (moc prepečený) chlebíček hrdinu. 
„Zabudla som si doma gumenú kačičku,“ vzdychla Alica. 
„Ešte raz to povedz a najbližším lietadlom sa vraciaš domov,“ upozornila ju Lara. 
„Možno sa dá zachrániť svet i s kačičkou,“ namietlo dievča. 
„Možno ťa môžem namiesto toho zastreliť,“ navrhla Lara. 
„Prečo si taká prísna?“ zamračila sa Alica. „Nič sme ti nespravili!“ 
„Pozri, myslíš, že by si na mňa pozerala s takou úctou, aj keby som bola tučná, až rozkysnutá, 
dychčala pri sedení, na vode sa nadnášala s pomocou môjho tuku a v batohu by som namiesto 
nábojov mala plyšového medvedíka a sáčok s čipsami?“ 
Bolo hlboké ticho. „Tak vidíš!“  



Winston stojaci za stĺpom súhlasne prikývol a táto akcia sa mu začala trochu pozdávať.  
 


