Pád
Motor sportovního letadla škytl a zadrhl se.
„Hej, tady něco nehraje!“ vykřikla Patti.
Tina, která seděla vedle ní, jí nevěnovala pozornost. Byla příliš zaujatá zeleným deštným pralesem, který se rozprostíral
široko daleko pod nimi.
Čtyři kamarádi letěli přibližně jeden a půl kilometru nad

Čtyři kamarádi zarývali prsty do sedadel a hleděli široce ro-

džunglí. Moře zeleně bylo narušeno jen několika širokými

zevřenýma očima dolů do džungle, k níž se obrovskou rych-

řekami, které se plazily lesem jako obrovští hadi.

lostí přibližovali.

Pattiino podezření se už za několik vteřin potvrdilo.

Duarte stále znovu mačkal tlačítko vysílačky a snažil se navá-

S letadlem skutečně nebylo něco v pořádku. Burácení vrtule

zat spojení s letovým dispečerem.

stále znovu vynechávalo. Stroj se vždy o kus propadl, jako

„Mayday! Mayday!“ křičel do mikrofonu.

kdyby padal do díry.

Potom zavolal něco portugalsky. I když detektivové nerozu-

„Co se to děje?“ zvolal Erik.

měli ani slovo, bylo jim jasné, že chce pilot udat jejich polohu.

Brazilský pilot Duarte neodpověděl. Křečovitě držel kormi-

Motor mezitím zcela utichl. Letadlo se řítilo k zemi jako bal-

dlo a snažil se stroj vytáhnout vzhůru. Stroj ho však nepo-

van. Kamarádi nedokázali samým úlekem ani křičet. Duarte

slouchal. Ať se snažil sebevíc, špička letadla mířila stále hlou-

měl nervy ze železa. Horečnatě mačkal různé knoflíky na pa-

běji dolů. Řítilo se k zemi!

lubní desce a spínal spínač za spínačem. Displej výškoměru
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nenechával nikoho na pochybách, že se letadlo obrovskou

„Klid!“ zvolal. „Klid! Musíme přistát… v příštích pěti minu-

rychlostí blíží k zemi.

tách. Došlo nám palivo. Naštěstí jsem do letadla zabudoval

Hučení větru se vystupňovalo v hrozivé burácení. Čtyřem

záložní nádrž. Ale ta bude také brzy prázdná.“

kamarádům bušila srdce jako o závod.

Okamžitě se rozhostilo ticho. Detektivové a pilot hleděli

Duarte se sklonil a sáhl pod kormidlo.

z okének. Kde mají proboha přistát tady uprostřed hustého

„Zatáhni za to!“ vyzval Erika a ukázal na černý knoflík na pa-

deštného pralesa?

lubní desce, který byl upevněný na tenké tyčce.

Poslední možností byla řeka, ale jejich letadlo nemělo plovák.

Erik předtím viděl, že pilot tímto knoflíkem může upravovat

Přistání na řece by mohlo mít katastrofální následky.Vodní

rychlost otáček motoru. Zatáhl za něj, jak mu bylo přikázáno,

hladina je při rychlém nárazu stejně tvrdá jako betonová

a Duarte zároveň škubl za držadlo u svých nohou.

deska. Kromě toho se to ve zdejších řekách hemžilo hady

Zvuk, který se vzápětí ozval, zněl v uších kamarádů jako ta

a krokodýly.

nejkrásnější píseň všech dob. Motor ožil. Znovu naskočil!
Vrtule se točila!
Pád však ještě nebyl zastaven. Letadlo se stále řítilo vstříc
džungli. Duarte se třásl po celém těle. Po tmavé tváři mu
stékal pot. Opět si přitáhl kormidlo ze všech sil k hrudi.
„Zvedni se!“ prosila Patti. „Zvedni se!“
Měla zavřené oči, ale teď se odvážila je na okamžik otevřít.
Kamarádi cítili, jak se stroj pomalu vrátil do vodorovné polo-

! !! !
!

hy. Pád byl odvrácen.
Letadlo plachtilo vzduchem, jako by se nic nestalo.
„Hurá!“ zaradovali se všichni čtyři. Od strachu měli ucho
v puse a pálilo je v krku.
Duarte však žádný důvod k radosti neviděl.
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Nouzové přistání

te si je pažemi. Nevím, jak
hrbolatá je tam dole zem.
Snad budu mít dost místa,

„Tamhle! Podívejte se!“ zvolal náhle Dominik.

abych stroj zastavil, jinak

Jeho kamarádi nejdřív nemohli uvěřit tomu, co objevil.

narazíme do stromu. Kdy-

Pod sebou viděli velikou mýtinu. Byla kulatá, jako by ji někdo

by k tomu došlo, okamžitě

vykroužil kružítkem.Vedl z ní široký průsek ve tvaru šipky.

rozepnout pásy a rychle

Z výšky mýtina vypadala jako obrovská značka, kterou někdo

ven! Když někdo upadne

vtiskl do pralesa.

do bezvědomí, musí být
z letadla okamžitě
vytažen.
Mohlo by

ka?
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tady všechno vybuchnout!
A teď nám držte palce –
snad to přinese štěstí!“
Detektivové polkli. To tedy

Duarte nad záhadným místem kroužil a zkoumal zem, která

byly vyhlídky!

se zdála poměrně rovná a suchá.

Duarte udělal nad zvláštní

Kamarádi věděli, že velké části pralesa byly přetvořeny na ze-

mýtinou několik ostrých

mědělskou půdu. Často se však ukázala jako neplodná a brzy

zatáček. Byl stále asi pa-

zůstala opět ležet ladem a opuštěná. Ale kdo v lese vykácel

desát metrů nad zemí

tento zvláštní tvar? Nebyl čas o tom přemýšlet.

a snažil se zjistit co nejvíc

„Zapněte si bezpečnostní pásy, jak nejpevněji to půjde!“ při-

podrobností o přistávací

kázal pilot. „Až vám řeknu, skloňte hlavy ke kolenům a chraň-

ploše.
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