
Spřátelený náčelník veliteli expedice sděluje, že se z džungle vrátil zešílevší intelektuál. 
Týmy vysílají průzkumné skupiny aby nalezly poklady, které měl průzkumník spatřit. 
 
 
Náčelník přichází do velitelského stanu expedice a přivádí s sebou pološíleného Artediho. 
 
Velitel: Vítejte, náčelníku! Jak Vám mohu být nápomocen? 
Náčelník: “Přívádím dozadu zbloudilého chodníka. Nejspíš se vypravil mnoho do hloubek 
lesa našeho předků. Našli jsme ho na našich lovištích, ale už byl sežílený. Nemluví smysly a 
pořád chce, abychom vyčinili zvláštní věci.” 
 
Artedi mezitím rozjařeně začne chytat imaginárního motýla 
 
Velitel: “Artedi, já myslel, že jste utekl. Nebo možná, že vás něco sežralo. Kde jste byl?” 
Artedi: “Kde jsem byl? Kde jsem nebyl! Haha!” 
Velitel: “No, aspoň jste už zpátky. Teď se vám už nic nestane, dáme na vás pozor.” 
Artedi: “Ale… ale! Já musím zpátky! Ještě jsem neviděl všechno! Těch soch, stromů -” 
Velitel: “To asi nepůjde…” 
Artedi: “Poklady, bohatství…” 
Velitel: “Poklady?” 
 
Artedi vehementně přitakává. 
 
Artedi: “Větší, než všechny truhly zlata u nás doma.” 
 
Velitel: “Zajímavé…” 
Náčelník: “Nevěřil bych. On viděl příliš, hlava mu to nebere.” 
Velitel: “A nebo mi chcete zatajit, že se v hlubinách lesa nachází poklad!” 
Náčelník: “Já netajím nic - v lese poklad.” 
Velitel: “No vidíte! Zlato, drahé kameny, stříbro -” 
Náčelník: “Také, ale hlavně předci, stromy, knihy…ale hlubina lesu není bezpečná. Tam je 
moc porozumění pro všechny krom šamanů.” 
Velitel: (falešně) “Jistě, jistě… no, a jak říkáte, přeci nemůžeme dát na slova šílence” 
 
Velitel odvádí Náčelníka ke dveřím. 
Velitel: “Děkuji, že jste doktora Artediho našli. My se o něj už postaráme.” 
Náčelníka se zastavuje ve dveřích, podívá se na Velitele. 
Náčelník: “Vím, co chceš. Pokoušíš osud. Přestaň, dokud můžeš.” 
Velitel: “Mhm, jo, jasně. Popovídáme si o tom později.” 
 
Velitel Náčelníkovi “zabouchne dveře do obličeje” a otáčí se k Artedimu. 
Velitel: “Artedi… chcete se tam podívat zpátky?” 
Artedi: “Jo!” 
Velitel: “Dobře!” (zamne si ruce) “Takže s vámi pošleme pár bodyguardů. Dokážete je tam 
dovést?” 
Artedi: “Přes mokřady, kolem hory, obětiště… hahaha! Výlet! Juchů!” 


