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06.30 – DIVOKÁ SIEŇ SLÁVY
Po noci strávenej na škrípajúcich poschodových posteliach
v strašidelnej starej stodole sme sa so zalepenými očami
vypotácali do Centra prežitia na raňajky.
„Neverím, že nás Doug zapísal do zlého tábora!“
povedala Jasmine.
„Zjavne boli tábory PRE FUTBALISTOV a PREŽITIA
na webovej stránke hneď vedľa seba,“ skonštatoval som.
„Doug sa nám od rána snaží vybaviť prestup do toho
futbalového.“
„Super!“ povedal Sam. „Tu je to fakt čudné.“ A vtom
zastal pred obrovskou nástenkou s nápisom DIVOKÁ
SIEŇ SLÁVY. „To má byť VTIP?“
Nástenka bola pokrytá fotografiami detí v lese
nosiacich drevo na oheň a uškŕňajúcich sa pri vatre.
Jasmine na jednu ukázala:
„Aha! Tu je napísané Divokí bojovníci. Nemalo to auto
včera na parkovisku rovnaký nápis?“
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„Čo je to za hlúpe meno, že Sova?“ spýtal sa Pštros.
Jas zdvihla jedno obočie.
„Čo je?“ nechápal Pštros.
V tej chvíli sa otvorili dvere a dnu vpadli Divokí
bojovníci, všetci oblečení v maskáčoch. Dievča vpredu
nieslo obrovskú palicu a na hlave malo kožušinovú
čiapku v tvare vlka – sivého so žltými očami a zubami
ako ofina. Na komkoľvek inom by tá čiapka vyzerala
milo, na nej však pôsobila ako lovecká trofej.
Zamračila sa na nás.
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„Na čo tak zízate?“
„Videli sme vašu fotku na nástenke,“
povedala Jas.
Dievča s okuliarmi a vlasmi ako
drôty pristúpilo bližšie.
„Straka s nami na poslednom
tábore nebola,“ povedalo. „Volám sa Sova
a som náčelníčka Divokých
bojovníkov – minulý rok sme
vyhrali.“
Dievča s vlčou čapicou,
tiež známe ako Straka,
ukázala na moju mikinu s nápisom
Hviezdy severnej galaxie:
„Prečo to máte všetci na
sebe?“
„Lebo sme futbalový tím,“
odvetil som.
„FUTBALOVÝ tím?!“ vykríklo
pohŕdavo. „Neznášam futbal.“
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Ostatné dievčatá sa zachichotali.
„Čo tu teda robíte?“ spýtala sa Sova.
„To je dlhý príbeh,“ odvetila Jas. „Ale nezostaneme tu dlho.“
„To je dobre,“ premerala si nás Sova. „Tábor prežitia je
drsný. Zrejme by ste to nezvládli.“
Už‑už som sa jej chcel opýtať, ako to myslela, keď sa
zjavil Doug.
„Môžeme už ísť?“ spýtal sa Sam.
„Hm… musíme sa porozprávať,“ zvraštil čelo Doug.
„Vyzerá to tak, že futbalový tábor je už plný. Pokúšal som
sa obvolať pár ďalších, ale ani oni nás už nemôžu prijať.“
Pošúchal si bradu. „A už je príliš neskoro, aby nám vrátili
peniaze, takže… som si myslel… že by sme tu mohli zostať.“

07.32 – SÁLA CENTRA PREŽITIA
(alebo zasa ďalšia stará stodola!)
„Nechápem, že sme tu uviazli!“ zakvílil Sam a zvalil sa
na lavičku hneď vedľa mňa. „O tomto čase sme už mali
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hrať futbal, nie sa od chlapíka s jedným
okom bez prsta učiť, ako prežiť!“
„Zaujímalo by ma, čo sa mu
stalo s okom…“ uvažoval nahlas
Pštros.
„Spýtaj sa ho,“ podpichol ho
Sam.
„TY sa ho spýtaj!“ odvetil Pštros.
Potom sa obaja pozreli na mňa
„Neexistuje!“ vyhlásil som, zatiaľ čo Clive, čo prežije
všetko, zatlieskal a požiadal nás, aby sme sa utíšili.
„Dúfam, že ste sa všetci dobre naraňajkovali,“
povedal, „pretože odteraz sa budete živiť iba tým, čo si
ulovíte alebo nazbierate.“
„PROSÍM?“ nechápal Sam.
Clive, čo prežije všetko, sa uškrnul.
„Vtipkoval som… Alebo… čo ak nie? Predstavte si, čo
by sa stalo, keby tieto budovy zhoreli a nám by ostali iba
šaty, ktoré máme na sebe, a to, čo máme vo vreckách.“
Stíchol. „Skúste si všetci predstaviť, aké by to bolo. Čo by
ste urobili? Ako dlho by ste prežili?“
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„Okamžite by som nastúpil do Frankenbusu a pratal sa
odtiaľto preč,“ zašepkal Pštros.
Clive, čo prežije všetko, ho počul.
„V žiadnom prípade! Zhoreli aj všetky dopravné
prostriedky. Jediný spôsob, ako sa odtiaľto dostať, je
po vlastných nohách. A len pre prípad, že to neviete,
najbližšie mesto je vzdialené dva dni pešo tamtým
smerom,“ povedal a ukázal na hustý les, čo nás obklopoval.
„Zavolal by som otcovi, aby po nás prišiel,“ povedal
jeden z Divokých bojovníkov.
Clive, čo prežije všetko, znova pokrútil hlavou.
„Som si istý, že väčšina z vás už zistila, že tu nie je
signál, a pevná linka práve zhorela. Volanie o pomoc
neprichádza do úvahy,“ usmial sa. „Samozrejme, že
by ste mohli počkať, kým vás niekto zachráni. A som
si istý, že ak by ste sa koncom týždňa nevrátili domov,
niekto by vás začal hľadať, ale to je až za šesť dní.
Medzitým by ste potrebovali vodu, jedlo a prístrešok,
ktorý vám pomôže prežiť.“
Clive, čo prežije všetko, stíchol a jeho slová ťažko
dopadali do prachu v stodole.
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„Svet, v ktorom žijeme, nám umožňuje myslieť si,
že všetky tieto veci sú samozrejmosťou,“ pokračoval.
„Sme smädní, stačí otočiť kohútikom. Domovy nám
vyhrievajú radiátory. Chladničky máme plné jedla. No
celé je to veľmi krehké – o všetko totiž môžeme takto
rýchlo prísť!“ Luskol prstami a Pštrosa myklo. „Tento
týždeň vás naučíme zopár vecí, bez ktorých by ste
neprežili, keby ste prišli o ten moderný luxus
– získate zručnosti, ktoré boli pre našich predkov
každodennou rutinou.“
Clive, čo prežije všetko, zdvihol hŕbu
zápisníkov a rozdal nám ich.
„Tieto sú pre vás, aby ste si mohli
robiť záznamy a zapisovať si, čo ste sa
naučili – aké zručnosti ste si osvojili,
ale aj čo ste sa o sebe dozvedeli.“
„No, výborne!“ nezdržal sa
Sam. „Zápisník! Stavím sa, že
na futbalovom tábore by
od nás nikto nechcel, aby
sme si niečo zapisovali.“
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Pohár môžete použiť na zber ovocia alebo na vodu na pitie.
Potrebujete len hárok papiera. Na udržanie vody je najvhodnejší
silný lesklý papier (ten, čo sa používa na tlač časopisov alebo letákov).*

OTOČTE.

ODSTRIHNITE
alebo ODTRHNITE.

Zahnite rohy
dovnútra
a pritlačte.

Prstami pohár
otvorte.

Pohár vyzerá
takto.

*POZOR!

Pohár udrží vodu
iba chvíľu. NEPOUŽÍVAŤ
NA HORÚCE NÁPOJE!
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„Aha, vnútri sú tipy na prežitie,“ skonštatoval
Pštros, zatiaľ čo si listoval zápisník. „Ako vyrobiť pohár
z jedného hárku papiera!“
Sam naňho pohŕdavo zagánil.
„Akoby to fungovalo!“
(Jeden som vyrobil a fakt fungoval!)
O chvíľu nás Clive, čo prežije všetko, rozdelil do štyroch
oddielov a dal nám päť minút, aby sme si vymysleli názov.
Sam chcel, aby sme sa volali ZABIJÁCKY ODDIEL ALFA.
„Veď budeme iba kempovať v lese, nechystáme sa na
tajnú vojenskú operáciu,“ zaprotestoval som.
„A čo STRATENÍ CHALANI?“ navrhol Pštros.
„Ale, haló!“ zdvihla obočie Jasmine.
„Prečo nemôžeme byť skrátka MIMONI?“ spýtal som sa.
Na nič lepšie sme už neprišli, takže keď sa nás Clive
opýtal, povedali sme, že sme MIMONI. Sam sa hneval,
keď zistil, že Oscarov tím sa volá LESNÍ EXOTI.
„Prečo nám to nenapadlo?“ sykol. „Majú oveľa lepší
názov ako my!“
Strakin oddiel si ponechal názov DIVOKÍ BOJOVNÍCI
a posledná skupina sa pomenovala SVETLUŠKY.
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MERRICK
Meno: CHARLIE
LENIE
HODLANIE A KRES
AK
Zručnosti: OD
ĽMI NEBAVÍ, ALE
: DIVOČINA MA VE
SŤ
O
V
A
LES
I
M
M
JÍ
ŽTE
ZAU
ZRAK. TAKŽE UKÁ
KE
RA
ST
E
IEM
TR
VYHRÁME, VY
A POĎME NA TO!

CHARLIE
JASMINE

SAM
Meno: SAM
SON CHARSLEY
Zr učnosti:
JEDENIE – NIK
DY
NEPRESTÁVA A
NIKDY NEMÁ DO
SŤ
(ASI NEMÁ DN
O).
ZAUJÍMAV
OSŤ: BOJÍ SA
VODY… A VÝŠOK
!
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MORGAN
Meno: CIARAN
EV!
Zručnosti: SP
SŤ: KEĎ
ZAUJÍMAVO
VOVAL
BOL MENŠÍ, OBDI
STÁLE
TARZANA A NEU
E
SKÁKAL Z POSTEL
KÁCH
EN
V LEOPARDÍCH TR
A!“
A KRIČAL: „AAAHA

Meno: JASMINE LAWRENCE
Zručnosti: NEBOJÁCNOSŤ,
VÝBORNÁ SCHOPNOSŤ
PRINÚTIŤ OSTATNÝCH,
ABY JEJ NOSILI VECI.
ZAUJÍMAVOSŤ: JAS TO
SÍCE NEPRIZNÁ, ALE K ŠŤASTIU
JEJ STAČÍ PÁR DNÍ KEMPOVANIA
NA SLNKU.
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