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Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
Autor : ©Karel Shinen 
ÚVODEM 

Vážení přátelé,

Kdysi jsem napsal úvahu, proč je dnes tolik oblíbená scifi a to nejen mezi lidmi mladými, 
ale dokonce i mezi váženými odborníky naší pozemské "sci", rozuměj vědy. Domnívám 
se totiž, že dnešní člověk, zmatený rychlým vývojem vědy a techniky, potřebuje nějaký 
pevný bod, něco, co dává tomu všemu smysl. A protože mu ten bod nedá ani studim 
filozofie či náboženství, hledá ho ve vesmíru. Domnívám se, že je to právě Shinen -
alespoň z lidí, co znám - který má největší šanci tento bod najít . . . 

Znám Shinena, tj. Karla Šlajsnu, několik let - spolupracoval se mnou na první i na druhé 
Enigmě a nyní na Sfinze, jednak svými scifi povídkami, jednak zajímavými esejemi z 
oboru záhadologie a různých mystérií. V neposlední řadě je též mezinárodně uznávaným 
objevitelem Horčického podpisu v mělnickém archivu, onoho Jakuba Hořického z 
Tepence, který tam kdysi býval hejtmanem a jehož jméno (možná i podpis) je uvedeno ve 
Vojničově rukopisu, nejzáhadnějším manuskriptu světa. Ano, nejzáhadnějším, protože 
neznáme ani autora, ani jazyk a dokonce ani ne písmo tohoho přinejmenším čtyřista let 
starého dokumentu. A to ani při použití nejnovější počítačové techniky. 

Shinenova práce coby literáta a autora je čtenářům už dobře známa. Jeho povídky byly a 
jsou zveřejňovány v mnoha periodikách, těšíli a těší se jimi čtenáři Nemesis, fanzinu 
Zbraně Avalonu, Amberzinu, Trosek aj., u nás pak je to hlavně v Příložníku, Enigmě a 
SF- inze, abych vyjmenoval alespoň některé. Má také svůj blog zde , tama o něm najdete 
monhem více. A nejen to, i celou jeho tvorbu z několika minulách let.

Naši čtenáři ho ovšem znají nejen z netu, ale i z naší knihovny KNIHY OFF-LINE, kde 
už je celá řada jeho knih. K nim teda přistupuje i tato, zatím nejnovější. 

Shinen má nadání dívat se na věci pohledem dnešního člověka, ale přitom z úhlu 
futurologie. Často nás překvapí zcela originální úvahou, kdy si musíme říci: jak to, že 
jsme na tohle nepřišli sami? To je právě na jeho díle to nejhodnotnější: je v něm pravá 
míra fantazie aniž by mu chyběla správná logika. A ještě něco: Shinen má velký smysl 
pro humor, něco, co naším spisovatelům záhadologie a scifi často chybí. Už proto se jeho 
povídky tak dobře čtou - je to totiž humor lidský, on se nevysmívá, neironizuje, a jeho 
humor rozveselí a zahřeje. 
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A něco vám prozradím: ten Charlie Šín nebo Roger Taylor a dokonce i středověký 
detektiv Lord Bacon v sobě mají něco zs Shinena. Nikdy jsem se ho na to ale neptal, 
nechávám si to radši jako jednu z jeho mnoha záhad . . .

Přeji vám tedy příjemné a zajímavé čtení,
Jan B. Hurych
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
ĎÁBLOVA SKŘÍNKA 

Ve svém salonu měl sir Roger Bacon mnoho předmětů, které mu byly připomínkou na 
jeho cestování po celém světě a mnohá dobrodružství, které při tom zažil. Krom 
nedokončeného obrazu od Leonarda da Vinci, jehož historii jsem již vyprávěl, tu byly i 
mnohé další. Téměř při každé návštěvě, měl-li jsem možnost, jsem objevil něco nového. 
Jednou z těchto věcí, které mne zaujaly, byla nádherná lakovaná skřínka, nepochybně 
orientálního původu. Při nejbližší příležitosti jsem se na ní zeptal. „Nádherná práce, 
že?“ odpověděl. Byl ten den ve velmi dobré náladě a tak usedl do svého oblíbeného 
křesla, nalil si číši červeného vína a začal vyprávět. 

ĎÁBLOVA SKŘÍNKA

. Vše začalo v hostinci U dvou dubů. Stávával na křižovatce dvou rušných cest a tak se tu 
setkávali všelijací náhodní pocestní.
Tak jako mnoho jiných, byl i tento hostinec postaven tak, že dole v přízemí byl rozsáhlý 
sál, jehož středem vedly schody na galerii, kde byly hostinské pokoje, na jedné straně 
několik prostých pro chudší návštěvníky, na druhé pak ty, které byly zařízeny mnohem 
lépe pro honoraci.

Ten den, kdy jsem tam zavítal i já, byl lokál téměř plný. Našel jsem si ale malý stolek 
úplně v rohu. Jedna statná číšnice bez ptaní postavila na stolek korbel piva, přijala mojí 
objednávku a odkvačila do kuchyně. Netrvalo to nijak dlouho a už předemnou stál talíř s 
krásně vonící opečenou šunkou a koš s ještě teplým chlebem.

Měl jsem po dlouhé jízdě velký hlad a tak jsem se chutě pustil do jídla, ale přitom jsem, 
jak bylo mým zvykem, pozoroval po očku co se děje kolem a tak jsem viděl, že zadním 
vchodem vstoupil urostlý mládenec v nepříliš čistém a prostém oděvu. Stoupl si ke zdi a 
začal pojídat polévku z malé dřevěné misky a přitom, těkal pohledem po sále. Když se 
podíval na mě, kývl jsem a naznačil, aby přišel ke mně.

„Co si přejete pane?“
„Přisedněte ke mně.“
Trochu zaváhal, ale pak si sedl. Podíval se na mě zvědavě, pak jeho pohled sklouzl na 
šunku na mém talíři a já viděl, jak těžce tají, že na ni má obrovskou chuť. Ten člověk 
vypadal na to, že je to poctivý chasník. Nezaváhal jsem ani chvilenku: „Neurazí vás 
dobrý muži pozvání na oběd?“
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„Můj hladový žaludek to urazit nemůže, tak jak by to mohlo urazit mě?“ Jeho odpověď 
mě rozesmála. Mávl jsem rukou a objednal mu pořádnou porci.
Také se zasmál a napětí se uvolnilo: „ Co si vzácný pán bude odemne přát?“ 
Už jsem mu chtěl odpovědět, když mou pozornost upoutal přepychový kočár, který 
zastavil před vchodem. Kočí seskočil hbitě z kozlíku, otevřel dveře a sklopil schůdky. 
Jako první vystoupil postarší muž. Dlouhé šedé vlasy mu padaly na sametem vyložené 
klopy křiklavě modrého pláště. Natáhl ruku dovnitř a pomohl ven mladé dámě vznosné 
postavy v černém, jejíž tvář halil krajkový závojíček.

Asi to byly velmi vzácní hosté, protože sám majitel hospody přispěchal ke vchodu 
ukláněje se tak hluboce, jakoby ani neměl páteř. Vedl je k jedinému stolu, na kterém byl 
prostřen sněhobílý ubrus a za zády jim mocně máchal rukama, aby tak pobídl personál ke 
spěchu. A opravdu! V okamžení se na stole ocitl mosazný svícen, parádní nádobí i 
stříbrné příbory. Usedli a dáma si sundala klobouček, který dosud halil její mírně zvlněné 
rusé vlasy. 

Kočí zatím vláčel po schodech nahoru, do jednoho z parádních pokojů, další a další 
zavazadla, jakoby se tu ti dva chtěli usídlit navždy.
„Copak je to za vzácné panstvo?“ otázal jsem se svého spolustolovníka.
„Baronesa Alissa.“ znělo to velmi pohrdavě. „Moc toho nevím, ale lidé o ní říkají, že prý 
je to čarodějnice, která uhranula majitele našeho panství, když byl na cestách, kdesi na 
severu. Žijí prý tam pohané, kteří nectí pravou víru a dosud neopustili své zvyky a staré 
podivné bohy.

Přitáhl ji sem a pojal za manželku. Při obřadu prý dokonce spadl krucifix z hlavního 
oltáře a zvony zněly ten den nakřáple. Nás pán byl vždicinky zdravej jako řípa, ale 
neuplynuly ani dva měsíce od svatby a už byl na prkně. Alissa ještě ani neodložila 
smutek a už do své sítě lákala dalšího muže.

Jeden forman, co zajíždí až do Londýna, vyprávěl, že se tam vdala za jakéhosi bankéře. 
Co je na tom pravdy nevím, ale je fakt, že na místním panství se dobře rok neukázala a 
pak najednou byla zpět a začala se tahat s támhletím.“ a mávl rukou směrem ke dvojici, 
která seděla stranou a popíjela víno z křišťálových pohárů.

Musel jsem se v duchu usmát. Můj instinkt mě opět nezklamal- tenhle mládenec, to byla 
učiněná studnice informací!
„ Nejsem zdejší. Kdopak to je?“
„ Statkář Barnett. Jeden z nejbohatších lidí tady v kraji. Pěkná držgrešle, nikdo ho tu 
nemá rád, mouchu by pro pětník honil přes pole. Dřív, než se kolem něj začala motat a 
dělat na něj oči, byl docela normální, ale teď? Jen se na něj podívejte! Starej vypelichanej 
kocour, co se najednou chová jako mladík. Směšné!“

Ačkoliv jsem ke všemožným pověrám velmi nedůvěřivý, musel jsem uznat, že na tomhle 
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je něco divného. Spotřeba manželů té dámy byla opravdu příliš velká.
Podíval jsem se zvědavě na ni. Zachytila můj pohled a zatímco její společník měl nos 
téměř zabořený do talíře a cpal se upečenou kachničkou, vyslala ke mně koketní úsměv. 
Tahle dáma opravdu nezahálela!

Obrátil jsem se na svého společníka, který už do sebe házel poslední sousta: „Ještě jsem 
se nepředstavil. Jsem sir Roger Bacon.“
„Tak to jste první pán, co semnou mluví normálně, tak vyklopte, co chcete!“
„No já jsem přeci jen z trochu jiného těsta. Procestoval jsem kus světa a vím, že za 
honosným šatem se přečasto skrývá falešné pozlátko. Neposuzuji lidi podle šatu, ale 
podle duše.“

„Mluvíte skoro jako kněz.“
„Však jsem také nějaký čas strávil v klášteře svatého Dunstaba.“
„Takže jste lord nebo kněz?“
„Od obojího tak trochu.“
Zasmál se a podal mi mozolnatou ruku: „ Já jsem John. Příjmení nemám, ale přátelé mi 
říkají Little John. Jsem uhlíř.“

Už jsem chtěl pokračovat v hovoru, když moji pozornost upoutal další příchozí. Tohle 
byl opravdu velmi podivný host. Oblečen byl do pestře zbarvené róby a hlavu měl po 
způsobu orientálců obtočenu neméně pestrým šátkem. Jen tak rychle přelétl pohledem 
hosty a už si to šinul do rohu, kde seděla baronesa. Jeden z podomků mu sice chtěl 
zastoupit cestu, ale ona mu pokynula, aby příchozího nechal být a kývla na něj, aby 
přistoupil. Ten podivný muž se tedy s mnoha úklonami přišoural ke stolu a začal cosi 
drmolit. Statkáři tohle vyrušení určitě nebylo vhod, protože cosi namítal nevrlým 
bručivým hlasem. Ona odpovídala vysokým zvonivým staccato. Muž cosi vytáhl z pod 
svého volného pláště. Ona radostně vykřikla a tón jejího hlasu se změnil na naléhavý a 
vrnivý, zatímco jeho připomínal bručení čmeláka, ale to byly jen kratičké repliky, které 
neměly v tom proudu slov, které vycházely s jejích úst, žádnou šanci.

Poslední zabručení a jeho ruka putovala k váčku s penězi Ten podivně oblečený muž 
rychle peníze shrábl a s mnoha úklonami se pozpátku šinul k východu.
Zdánlivě se tu nedělo nic podivného, ale já měl přesto kdesi uvnitř zvláštní pocit. Vstal 
jsem a jakoby náhodou se vydal za odcházejícím a tak jsem viděl, jak nasedá na malou 
dvoukolku taženou oslíkem a odjíždí směrem na jih. Když jsem se vracel nazpět, málem 
jsem vrazil do baronesy, která již dojedla a teď přecházela ke schodišti.

Ustoupil jsem a uklonil se. Usmála se, graciézním pohybem malinko nadzdvihla podolek 
sukně a stoupla vzhůru. Tehdy jsem uviděl, co držela v ruce a co také bylo předmětem 
předešlého obchodu. 
Byla to ( jak sám vidíš) asi stopu velká dřevěná skřínka potažená mnoha vrstvami laku, 
do kterých jsou vyryty složité vzory. Tyto skřínky jsou velmi vzácné, protože pocházejí 
ze země daleko na východě, o níž psal cestovatel a obchodník Marco Polo.

Page 3 of 8E=NIGMA

1/18/2016file:///C:/0/6022.htm



Vrátil jsem se ke svému stolu, sedl si a přemýšlel.
„Taky vás ta čarodějnice uhranula?“ zeptal se můj spolustolovník.
„Ne, to opravdu ne, ale děje se tu něco velmi podivného.“
„Myslíte?“ řekl pochybovačně, „ tedy já jsem obyčejný kmán, ale nezdá se mi, že se děje 
něco vynímečného. Tedy krom toho, že si ta Satanova družka tady pronajala pokoj. Asi 
se nechtěla s tím svým novým amantem pelešit ve svém domě. I když i o tom pochybuju. 
Nemá v sobě špetku studu!“
„Já si myslím, že to všechno má nějaký účel, jenže ještě nevím jaký. Máte pravdu v tom, 
že se mohla s tím svým statkářem sejít kdekoliv jinde, jenže to by nemohlo proběhnout to 
divadélko, které tu předvedli se skřínkou. 

Dlel jsem nějaký čas v Jeruzalémě a viděl mnoho orientálců, ale takhle pestře se 
neoblékal žádný. Myslím, že příliš neprohádám, že to žádný Arab nebyl a jen se snažil to 
předstírat. Dál je tu ta věc se skřínkou. Je to nesmírně vzácná a drahá věc. Jak by se 
dostala do majetku obyčejného kočovného obchodníka? A to že by zastavil zrovna tady a 
zrovna v době, kdy tu ti dva obědva*í? Když vešel, všiml jsem si, že se rozhlédl, jakoby 
je přímo hledal.“

Koukal na mě jako na zjevení: „Takhle jak to říkáte, tak je to jasné, ale předtím by to mě 
a myslím, že ani nikoho tady, nenapadlo.“
Pokračoval bych dál, ale shora z pokoje se ozvala série výkřiků. Jako první byl u 
schodiště jeden z hospodských pomocníků. Odhodil jsem židli a následoval ho. Když 
jsem dorazil do patra, tísnila se za námi už početná skupina hostů.

Zastavili jsme se trochu nejistě před dveřmi do pokoje baronesy. Přeci jen vstupovat do 
pokoje dámy bez vyzvání je ošemetné. Malá oblá žena, která mohla být jedině manželkou 
majitele, si mezi námi proklestila cestu a zaklepala. Nic. Vzala tedy za kliku, když nás 
předtím zpražila pohledem, abychom náhodou nevhodně nenakukovali. Bylo zamčeno.

Otočil jsem se na Johna, který postával také v chumlu: „ Vyrazte ty dveře!“
Udělal několik kroků nazpět, zatímco ostatní mu uctivě uvolnili místo, rozběhl se a 
ramenem vrazil do dveří. Zapraštělo to, ale odolaly.
Ustoupil jsem a silně kopl do místa, kde byla klika. Zámek povolil a my jsme vstoupili 
dovnitř.

Alissa ležela na lůžku s rozepnutým živůtkem. Její krásná bledá tvář byla stažená do 
bolestivé grimasy a pleť byla bílá jak křída. Protože mám jisté lékařské znalosti, 
přistoupil jsem k ní a dal ruku na její hruď. Tep srdce byl silný, ale dech velmi mělký.
Statkář Barnett spínal ruce a bědoval: „To je strašné! Hrůza-hrůza! Je mrtvá! To byla jistě 
ta ďáblova skřínka, říkal jsem jí, ať ji od toho cizince nekupuje. Zničím to ďáblovo dílo.“ 
a už se hrnul k posteli, kde skřínka ležela pohozena vedle ženy.
Jsou chvíle, kdy je třeba jednat velmi rychle.
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„Stát!“ zavelel jsem rázně, „s ničím tady se nebude hýbat. Přestaňte s tím nářkem a vy 
ostatní, ven! Zůstane tu jen támhleta dáma jako garde.“ a ukázal na hostinskou. Pak jsem 
se obrátil na Johna: „Přineste nejdříve dvě vědra. Do jednoho nalijte studenou vodu a 
k tomu nějaké ručníky.“
„Kdopak vůbec račte být pane?“ zeptal se Barnett, který měl přeci jen více kuráže než 
ostatní.
„Sir Roger Bacon.“
„Hm, éééé,“ odpověděl,“ už jsem o vás slyšel,“ a celý se jakoby schoulil do sebe, otočil 
se a vyšel. 

Mezitím se vrátil John a postavil vědra na zem a podával mi ručníky.
„Ještě zaběhněte do stáje. Můj kůň je černý arab s bílou lysinkou na čele. V levé sedlové 
brašně mám malou butylku. Přineste ji prosím.“
Odběhl a já se dal do práce. Namočil jsem ručníky, jeden dal ženě na čelo a druhý na 
poloobnaženou hruď. Probrala se a upřela na mne nechápavý pohled.

„Budete v pořádku, ale bude to hodně nepříjemné,“ řekl jsem ji. Nevím jestli vnímala, co 
říkám, ale snad pochopila.
John se vrátil ze stáje a podával mi kameninovou nádobku, ve které jsem sebou vozil 
silnou kořalku. Sejmul jsem víčko, které bylo zároveň kalíškem, naplnil ho alkoholem a 
trochu s násilím vpravil ženě do úst.

Zakuckala se. Posadil jsem ji, popadl jsem vědro a přisunul jí ho před ústa. Prohnula se 
jako luk a začala zvracet. Ta prudká reakce ji probrala. Vytřeštila na mě zrak. Asi si 
teprve teď uvědomila, co se děje: „Co-co, co se semnou stalo?“
Místo odpovědi, jsem naplnil další kalíšek. Podívala se na něj s odporem.
„Musí to být,“ řekl jsem prostě.
Přijala ho odmne do třesoucích rukou a vypila. Pohotově jsem měl připraveno vědro, ale 
nic z ní už tentokrát nevyšlo.

„Co to tady provádíte?“ ozvalo se za mnou. Ohlédl jsem se. Stál tam Barnett a vedle něj 
dva muži. Ten jeden byl nepochybně kněz, zatímco druhý měl na hlavě čepici, která 
v těch dobách byla odznakem felčařů. Moje ošetřování baronesy statkáři asi nebylo po 
chuti a tak si pospíšil, aby si přivedl pomoc, myslel jsem si. A skutečně, hned se do mě 
dali. Jako první začal kněz: 

„Setrvávat s nedostatečně oblečenou cizí dámou je nemorální.“
„Na případnou teologickou disputaci bude čas později. Teď je důležitější zdraví 
pacientky. Ostatně na mé počínání dohlížela tamo ta dáma,“ a ukázal jsem na 
hospodskou. Ta, když se dozvěděla jak je tu důležitou osobou, zavrtěla se na židli, jako 
slepice na hřadu a vážně prohlásila: „ Ten pán si na madam nic nedovolil, to bych mu 
zarazila.“
„Přišel jsem madam vyzpovídat a v případě potřeby jí udělit poslední pomazání.“ zkusil 
to ještě kněz.
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„Jak vidíte, udílení posledního pomazání, budete muset prozatím odložit.“
„Cítím se tak strašně slabá,“ vzdychla Alissa.
„Měl bych ji pustit žilou, aby se jí ulevilo,“ ozval se tentokrát lékař.
„Dámě je již lépe, takže se žádné pouštění žilou konat nebude. Ostatně nedávné 
univerzitní setkání lékařů se shodlo na tom, že je to neúčinné.“

Byl to samozřejmě nesmysl, žádné shromáždění se nikdy nekonalo, ale občas je malá lež 
třeba. 
Felčař si uraženě odfrkl, otočil se, odcházel a ještě přes záda řekl: „Pokud se dámě přitíží, 
což předpokládám, najděte si někoho jiného.“
„Já jsem si sem přišla odpočinout po obědě a trochu si uvolnit šaty, které mě škrtily. Bylo 
mi nějak těžko. Sedla jsem si a ze zvědavosti začala prohlížet tu krásnou krabičku a pak 
se mi náhle udělalo nevolno a pak… už si nic nepamatuji.“ Hlas se jí třásl.
`
Toho se hned znova chytil statkář a začal hulákat: „ Vždyť jsem vám to říkal otče. Ta 
věc, co nám vnutil ten bezvěrec, je určitě očarovaná, pryč s ní, spálit to ďáblovo dílo!“
Vzal jsem krabičku do ruky a otočil se ke knězi: „ Otče, vy jste tou nejlepší osobou, která 
může rozhodnout, zda tato nevinná věcička je dílo nečistých sil nebo docela obyčejnou 
skřínkou. Vždyť vám vaše moudrost jistě napoví, že by nemohla způsobit nějakou 
zdravotní újmu.“

Bylo důležité volit taková slova, abych ho v tuto chvíli získal na svou stranu.
Vzal trochu s ostychem krabičku o ruky, úspěšně zakrývaje strach mrmláním. Obracel ji 
v rukou a bedlivě si ji prohlížel. Pak ne zcela ochotně přiznal: 
„Opravdu tu nevidím nic, závadného. Pravda, vzory jsou velmi nezvykle propletené, ale 
nevidím tu žádnou čarodějnickou značku ani ďáblovo znamení.“

Otočil se na Barnetta: „Poslyšte, vy jste mne vytrhl z modliteb a přesvědčoval, že tady 
baronesa Alissa umírá a že se dostala pod vliv čar a kouzel. Co mi k tomu řeknete teď?“ 
Statkář celý rudý se ošíval a jen nesouvisle koktal. Takový vývoj ho nejspíš zaskočil. 
Všechno to v tu chvíli vypadalo na to, že se Barnett pokusil baronesy zbavit, tím, že jí 
přidal do jídla během oběda nějaký jed a chtěl to svést na tu krabičku spoléhaje na 
pověrčivost obyčejných lidí. Jenže jsem se k tomu nachomýtl já a tím mu zkřížil plány. 
Chyběla jen maličkost.

Jakoby mi četla myšlenky, prohlásila hospodská: : „Ta kachna byla určitě dobrá, byla 
z našeho dvora a já sama jsem dohlížela na pečení a připravovala nádivku. Jestli se tady 
vzácné dámě udělalo zle, muselo to být po něčem jiném.“
Obvinění z travičství viselo v tu chvíli přímo ve vzduchu. Nastalo tíživé ticho. Všichni 
jistě měli v hlavě tutéž myšlenku. Nakonec ji nahlas vyslovila Alissa:
„ …..a nebo mi někdo přidal do jídla jed a pokusil se mne otrávit.“

Oči všech se upřely na Barnetta. Divoce se rozhlédl a koktal: „ Já, to nebyl! Já nic 

Page 6 of 8E=NIGMA

1/18/2016file:///C:/0/6022.htm



takového neudělal. Proč bych to dělal? Madam Alisso ( obrátil se na baronesu), vždyť vás 
miluji!“
„V každém případě, máte co vysvětlovat.“ řekl studeně kněz a otočil se ke dveřím, 
kterými nakukovalo několik lidí.“ „dojděte někdo pro šerifa.“
Když jsem před chvíli do pokoje statkář vstupoval, byl to nadutý sebevědomý muž, ale 
nyní jakoby se celý scvrkl.

„Pokud by jste pánové dovolili, ráda bych se tady s panem Barnettem promluvila o 
samotě.“
„No já nevím,“ řekl nejistě kněz.
„Nebojte, už se cítím docela dobře a ostatně, můžete stát hned za dveřmi, kdyby něco… 
ještě bych poprosila inkoust, pero a papír, “obrátila se na hospodskou.

Pomalu jsme se šourali ven a Barnett nás pozoroval pohledem lapeného králíčka. 
Postavili jsme se za dveře a po chvilince se kolem nás prosmýkl malý chlapec, který nesl 
dovnitř žádané.
Pak se k nám připojil vysoký šedý muž hrubých rysů a ptal se: „ Tak kde máte toho 
traviče, hned ho odvedu do šatlavy.“
„Dáma si s ním vyžádala soukromý rozhovor,“ informoval ho někdo z davu čumilů. Stáli 
jsme tam tak pospolu a zevnitř se ven valilo hutné ticho.
„Pojďte dál,“ ozvalo se po delší době čekání.

Alissa si hověla na posteli, za hlavou měla podložený polštář a tvářila se velmi zdravě a 
spokojeně. Zato Barnett vypadal, jakoby spolkl právě živou ropuchu.
„Tome Barnette, zatýkám vás pro podezření z travičství,“ začal úředně šerif.
„Počkat, počkat,“ vmísila se do toho baronesa, „ pan Barnett mi tu přísahal, že s tou mou 
nevolností nemá nic společného a já mu věřím. Krom toho mě právě požádal o ruku.“ 
„Ale madam, mělo by se to přeci jen vyšetřit,“ namítl šerif.

„Nic takového, jako majitelka tohoto panství tu mám i poslední slovo ve věcech právních 
a říkám, že je vše v pořádku. Doufám, že když už je tu zástupce církve tak nám požehná. 
Svatba samozřejmě bude, jak náleží, v kostele, co nejdříve.“

Kněz trochu nejistě přistoupil a páru požehnal. Ostatní, kteří se sem vecpali a těšili se na 
Barnettovo zatčení, se po sobě rozpačitě dívali a pak pomalu odcházeli.
Alissa se na mne usmála a řekla: „Vemte šlechetný muži, tuto skřínku, jako upomínku na 
tento den, kdy jste mi zachránil život.“
Poděkoval jsem úklonou, šel také a posadil se zpět na své místo. V sále to hučelo, protože 
všichni probírali právě prožité události a hádali se, když jeden přes druhého hájili své 
názory.

Obrovitý Little John sebou plácl na stoličku naproti: „To se to podivně vyvrbilo co? 
Všichni jsme si mysleli, že jí Barnett chtěl otrávit a teď tohle. Je to tak, že jo? Nebo né? 
Přeci by si za manžela nevzala někoho, kdo jí chtěl otrávit?“
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„Je to opravdu hodně zvláštní případ, ke kterému jsem se tu nachomýtl a ta mozaika, 
jakoby byla z jednotlivých střepů, které k sobě nepasují, že příteli? Tak jestli vám to 
nebude vadit, pokusím se vám říct, jak to vidím já a začnu úplně od začátku. Proč asi 
takový mužský jako je Barnett začne pokukovat po baronese? Říkal jste, že je to bohatý 
muž a tak jako mnoho bohatých, touží i on po ještě větším majetku a po titulu, který by 
mu dodal důstojnosti.

Navíc Alissa je krásná žena, tak je lehké se do ní zakoukat. Zezačátku, tak jako každý 
zamilovaný, neviděl, neslyšel, ale pak, když tahle první fáze pominula, tak si uvědomil, 
že vedle Alissy by také nemusel žít dlouho, jenže už v tom vztahu pokročil tak, že mu 
bylo zatěžko ustoupit a tak vymyslel tenhle plán s krabičkou. V ní samozřejmě žádný jed 
nebyl, ani není nějak očarovaná. Myslím, že neprohádám, že ten, který tu představoval 
araba, byl nějaký potulný cikán, kterému dal pár měďáků a namluvil mu, že chce Alisse 
dát dárek a neví jak….“

„…..Jenže madam Alissa přece říkala něco úplně jiného…“
„Hned se k tomu dostanu. Mnoho mužů si myslí, že to oni jsou ti, kdo si vybírá ženu, ale 
přitom velmi často jsou již dávno sami lapeni. Tahle madam Alissa je náramně chytrá 
žena a myslím, že hned uhádla, co se to tu hraje, ale rozhodla se hrát sebou a obrátit to ve 
svůj prospěch. Jistě si všimla, že jí něco přidává do jídla a tak toho jen uždíbla, bylo jí 
trochu špatně, ale neotrávila se. Ty mdloby a tak, to víceméně zahrála. Mám podezření, 
že mě i poznala a věděla, že se do toho vložím se svými lékařskými znalostmi. Všiml jste 
si, že nebyla nijak překvapená, když se jakoby probrala a viděla u svého lůžka mě a ne 
toho ranhojiče? Taky jste si jistě všiml, jak se velmi rychle uzdravila.“

„…Proč by to ale všechno dělala?“
„Jen hádám, ale předpokládám, že papír, pero a inkoust si nechala do pokoje přinést 
proto, aby se jí Barnett upsal, jako ďáblu, aby neměl ani skulinku, kudy by vyklouzl z její 
moci. Zbytek života bude vedle ní jako poslušný psík. Tuším, že ten papír obsahuje 
nejspíš jeho přiznání, ale kdo ví?“

John na mě hleděl s nelíčeným děsem: „ To je hrozné. A to ti dva tak budou žít pospolu, 
když ona ví a on ví?“
„ Jejich činy nemohou být potrestány světskou mocí, neexistují žádné důkazy, tak toto 
bude jejich trest. Trest boží.“
„Jsem rád, že jsem se s vámi setkal Johne, nate tady máte pár stříbrňáků a propijte je na 
moje zdraví.“

Vzal jsem svůj klobouk a vyšel ven….. 
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Autor : © ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
OHEŇ. ( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

„Jaký byl váš nezáhadnější případ?“ zeptal jsem se jednou sira Rogera Bacona.
Chvíli přemýšlel a pak odpověděl: „ Každý případ je zpočátku záhadný a teprve postupně 
pravda vyplouvá na povrch." 

OHEŇ.

. . . Již jsem tu vyprávěl, že jako mladý hoch měl jsem horkou krev, která mě hnala 
z rodného sídla a křižoval jsem pak naší vlastí sem a tam. Pak mě to ale omrzelo a zatoužil 
jsem po vzdělání. Ty dva roky, které jsem pobyl v klášteře jako laický bratr, jsem ocenil 
až mnohem později, během své životní pouti. Byla zde rozsáhlá knihovna, která 
uspokojila můj hlad po vědění. Ke své potěše jsem zde našel i vědecké rukopisy svého 
příbuzného a jmenovce, vzdělaného mnicha Rogera Bacona.

Hltal jsem tehdy jednu knihu za druhou. Ale nejen to, otec převor mě nenásilnou formou 
naučil ovládat svou mysl a přemýšlet tak, abych pronikl do hloubi problémů a netápal jen 
po povrchu věcí a událostí.
Vím, že mi máte za zlé, že nedbám na církevní obřady, ale jsem přesvědčen, že mi byl dán 
jiný úkol a když se ohlédnu zpět, zjišťuji, že mě můj osud opravdu velmi často vedl do 
situací, kdy jsem se s nějakou nevšední nebo záhadnou událostí setkával. Tak tomu bylo i 
v záležitosti, kterou tu chci dnes vyprávět. Můžete, chcete-li, ji klidně nazvat 
nejzáhadnějším případem mého života. 

Vracel jsem se tehdy z Orientu do své vlasti. V Alexandrii na naši loď přistoupil muž, 
jehož jméno tu zamlčím. I tak asi prozradím dosti, když tu řeknu, že to byl známý 
cestovatel, proslulý tím, že se jako prvý pokusil proniknout do nitra černého kontinentu. 
Spolu s ním bylo na loď naloženo několik beden. Během cesty jsem se s tímto mužem 
seznámil a často jsme sedávali na palubě a rozprávěli, neboť mi byla sympatická jeho 
zcestovalost.
Tehdy jsem se dozvěděl, že v oněch bednách jsou artefakty, které nasbíral na svých 
cestách a některými se mi také pochlubil. Zlatým hřebem jeho podivné sbírky pak byla asi 
stopu vysoká soška šeredné postavy, která byla vyřezána ze dřeva černého jako uhel. 
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Tento ne zcela lidský tvor jakoby byl z jiného světa. Byl podivně zkroucený s klouby na 
nepravých místech a široce se šklebil, ústa maje ozdobeny dvojicí mohutných tesáků. 
Když jsem ho káral, jen se smál a vyprávěl, že tuto zrůdnost odnesl z jakéhosi 
podzemního chrámu zaneseného pískem pouště.

Poté co naše loď dosáhla břehů staré dobré Anglie, naše cesty se rozešly a jen jsem se 
doslechl, že byl přijat do řad Královské vědecké společnost a pořádá v Londýně 
velkolepou výstavu.
I přes jisté výhrady vůči němu, jsem se s ním znovu chtěl setkat a na výstavu se podívat.
Když jsem však dorazil do Londýna, tu jsem se dozvěděl, že budovu ve které byla 
výstava, zachvátil požár a část exponátů byla zničena. Navštívil jsem svého přítele v jeho 
domě, abych se dozvěděl podrobnosti.

Vyprávěl, že požár je záhadou a má zato, že ho založil někdo, kdo mu jeho úspěch závidí. 
V budově totiž nebyl žádný oheň, od kterého by následně mohl požár vzniknout. Byl, 
pravda trochu zatrpklý a rozhodnutý, výstavu přerušit. Říkal, že se odstěhuje na svůj 
statek v hrabství Hampshire. Strávili jsme spolu příjemný večer, a druhý den jsme se 
rozloučili. Delší čas jsme se neviděli, ale pak mi od něj posel přivezl dopis. Počkejte, mám 
ho tu někde schovaný a Bacon odešel k sekretáři, dlouho se hrabal v různých listinách až 
nakonec s radostným výkřikem vytáhl zažloutlou obálku, otevřel ji a četl:

Vážený příteli!

Doufám, že Vás takto mohu zváti i když mnoho již vody uplynulo v řece času, kdy jsme se 
spolu setkali. Během plavby, kterou jsem měl možnost s Vámi podniknout, jste mi vyprávěl 
některé příběhy, ve kterých jste osvědčil svůj bystrý rozum.
Já jsem se nyní ocitl ve víru podivných a vpravdě bizarních událostí, kdy mi by mi Vaše 
analytické schopnosti věru přišly velice vhod. Můj rozum již selhává a věru nevím si rady, 
co počít.
Ačkoliv jsem dříve byl, jak víte, velmi skeptický k různým historkám o řádění démonů, 
nyní, i když se tomu stále ještě vzpírám, se mi to jeví jako jediné možné vysvětlení. 
Pravděpodobně si řeknete, že bych se s tímto problémem měl obrátit na duchovenstvo, ale 
stále v koutku duše věřím, že existuje přijatelné a rozumné vysvětlení a pak, víte, že někteří 
duchovní by neváhali roztočit děsivé inkviziční reje, které jsme oba zavrhovali jako 
nesmyslné.

I když zde nechci se rozepisovati,( vše Vám dopodrobna povyprávím, jestliže přijmete mé 
pozvání) ,doufám ve skrytu duše, že jsem dostatečně vzbudil Vaši zvědavost a přispěcháte 
mi na pomoc.
Váš D. L.

Samozřejmě, že ve mně tento dopis opravdu vzbudil velkou zvědavost a protože jsem v té 
chvíli neměl nic na práci, rozhodl jsem se ihned vyrazit.
Dům mého přítele stál na samotě. Byl to patrně původně statek s mnoha hospodářskými 
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budovami vzadu, obehnaný nízkou kamennou zídkou a živým plotem, jak je u nás 
zvykem. Zaklepal jsem, vyšel mi otevřít mladý sluha a odvedl mě do salonu, kde 
v tlumeném osvětlení u krbu seděl můj přítel. Přestože byl teplý červen, v krbu plápolal 
velký oheň a on sedě v širokém ušáku, měl přes sebe přehozen pléd.

Dalo mi velkou práci, abych zakryl svůj úlek, na tím, jak se změnil. Z opáleného 
svalnatého šviháka byl nyní muž s šedavou pletí pohybující se jako stařec.
Vstal, smutně se usmál, podal mi ruku a hned vydal příkazy, aby nám přinesli pohoštění a 
bylo též postaráno o mého koně.
Znova si sedl, chvíli bylo ticho a on se díval do plamenů krbu, jakoby nevěděl odkud 
začít, ale posléze přeci jen promluvil:

„Jsem velice rád, drahý Bacone, že jste mi přispěchal na pomoc a že snad vrhnete světlo 
na řadu neblahých událostí, které mě v poslední době pronásledují. Všechno to začalo už 
v Londýně. Tehdy z neznámých příčin vznikl požár v budově, ve které byla vystavena má 
sbírka. Myslel jsem tehdy, že je to ze závisti nebo ze zloby- hodně lidí se nechalo slyšet, 
že některé výtvory jsou rouháním proti bohu. Byl jsem velice zklamán a tak jsem se 
rozhodl, že se stáhnu do ústraní, sem do svého rodného domu a budu rozprodávat 
nashromážděné věci. Nechal jsem je zabalit a uskladnit tamo v té stodole.

Ale už první moc mě probudily podivné zvuky. Vzal jsem si župan a michla a běžel se 
podívat k oknu. Viděl jsem, že ze stodoly vychází podivná zář. V prvé chvíli jsem 
pomyslel, že se opět jedná o požár, ale pak jsem si všiml, že to není červené světlo, ale 
spíš takové bílá a studená mlha, ve které se mihotaly malé hvězdičky. Jev postupně slábl a 
ž posléze zmizel docela. Zhruba asi týden byl klid, ale pak začal hořet stoh tamo na louce. 
Leh popelem do posledního stébla. Bylo to děsivé divadlo, ale opět bylo možno se 
domnívat, že ho zapálil nějaký tulák, který v něm přespával. Jak dlouho potom byl klid už 
ani nevím, má mysl je natolik vším rozbouřená a zmatená, že si již nejsem jist ničím. Po 
čase opět v noci vzplála stará hájenka u lesa. Naštěstí v ní nikdo nebydlel, bylo v ní jen 
nějaké staré harampádí. 

Další drobné případy ani nespočítám, jen si ještě vzpomínám na hořící loďku na rybníku. 
Moc dobře si jistě vzpomínáte na naše společné večery na palubě Queen Mary, kdy jsme 
diskutovali o různých pověrách a já s vámi tehdy sdílel odmítavé stanovisko. Nyní ale už 
si nejsem tak jist. Do mé mysli se vkrádá přesvědčení, že za vším stojí ta podivná modla, 
kterou jsem kdysi získal v nitru pekelné pouště a málem za to zaplatil svým životem, když 
mě pak dnem i nocí jako štvavou zvěř pronásledovali rozběsnění beduíni. Přesto, anebo 
právě proto, se sošky nedokážu vzdát.“

„Nenapadlo vás, že za tím může stát někdo, komu jste odmítl právě tuto sošku prodat?“
„Ano-ano, máte pravdu! Už v Londýně mě obtěžoval takový pomenší chlap s rezatými 
vlasy! Jak jen jsem na to mohl zapomenout! Myslím, že jste na to hned kápl.“
Jestliže jeho vyprávění zatím dávalo jakýs smysl, tak to jak se nyní rychle chytil mého 
nápadu, bylo divné. Hned jsem tedy na to navázal: „Myslím, že bych se měl vydat do 
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Londýna a podle toho vašeho popisu se ho pokusit vypátrat. Vy zatím, kdyby se tu objevil, 
mu sošku slibte, ale vymyslete nějaký důvod proč mu jí nedat hned. Jakmile se vrátím, 
vymyslíme na něj past.“
„Ano, to je skvělý plán, jsem rád, že jsem se vám svěřil.“

Hledat podle tak neurčitého popisu někoho ve městě tak velkém jako je Londýn, byl 
samozřejmě nesmysl a já to ani neměl v úmyslu, jen jsem čekal na jeho reakci. Nicméně 
jsem se rozhodl do Londýna přeci jen zajet a navštívit několik lidí. Napadla mě totiž v té 
chvíli myšlenka tak bizarní, že jsem ji ani sám nemohl věřit.

Cesta do Londýna a zpět mi trvala něco více než týden. Moje dřívější známosti mě 
zajistili, že jsem byl přijat samotným ředitelem muzea. Po nezbytných společenských 
formalitách jsme konečně přešli k otázkám, které mě zajímali.
„Slyšel jsem, že ve vašem muzeu nedávno vypukl velký požár. Bylo to jistě velmi 
dramatické že?“ „Ani, ne, vlastně to byl jen malý oheň, který vznikl bůhví jak. K žádnému 
velkému poškození díky bohu nedošlo, oheň vznikl téměř v pravé poledne a naši 
zaměstnanci ho rychle uhasili. Jen dva gobelíny byly malinko ohořelé. 

Ostatně jsem byl v podstatě docela rád, že k tomuto došlo, protože již během konání 
výstavy její majitel, oproti naší původní dohodě, prodával jednotlivé předměty a tak po 
týdnu některé vitríny zely prázdnotou. Bylo z toho pobouření. Návštěvníci byli 
nespokojeni a naše instituce tím utrpěla na dobré pověsti.“

„Mohl bych si to místo prohlédnout?“ 
Byl to v té chvíli okamžitý nápad, jehož impulz bych těžko vysvětloval sám sobě.
V jeho hlase náhle nebylo ani stopy po ochotě: „Už dávno je vše uklizeno. Nechápu, co 
tam chcete uvidět.“
„Jen chci nasát tu atmosféru.“
Představený kláštera mne naučil, že drobná lež, je-li řečena v dobrém úmyslu, je 
omluvitelná i pro duchovní osobu, a já se zahanbením musím přiznat, že ono slůvko „ 
drobná“ jsem si často vyložil po svém.

„No dobrá, když na tom trváte ……“ souhlasil studeně. Zavolal sluhu a řekl mu, aby mne 
doprovodil. To místo bylo v dlouhé chodbě lemované z jedné strany okny, které byly 
uprostřed ozdobeny vitrážemi s mytickými výjevy. Byl tu král Artuš se svými rytíři. Na 
další pak podmračený Merlin a ještě kousek dál král Jiří zabíjející draka. Právě zde se 
starý muž zastavil, ukázal kolem a řekl: „Tady někde to bylo, už si to přesně nepamatuji.“

Rozhlížel jsem se, aniž bych hledal cokoliv konkrétního, zatímco on mne zvědavě 
pozoroval. V jednu chvíli jsem ucítil slabý závan větru, ale ne chodbou podél jak by se 
dalo čekat, ale odněkud z boku. Vyndal jsem kapesník a porážel ho v ruce. Ten starý sluha 
si asi v té chvíli nejspíš myslel, že jsem se zbláznil, ale mě slabé chvění jemné látky 
prozradilo, že jsem se nemýlil. Přešel jsem k oknu a bedlivě ho pozoroval. Bylo to právě 
drakovo oko, které vypadlo ze skleněné mozaiky. Poklekl jsem a opravdu, leželo 
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zakutálené asi o dvě stopy dál pod jednou z vitrín. Prohlédl jsem si otvor. Zatímco ostatní 
části mozaiky byly zality olovem, tato jediná byla jen nedbale přilípnuta smolou a tak 
vypadla. V mé hlavě se v té chvíli mihla vzpomínka na cosi, co s tímto souviselo, ale 
vzápětí zapadla a marně jsem se snažil vydolovat ji zpět. Podal jsem oko starci, který na 
mě zíral s mírně zamlženým zrakem člověka, který byl svědkem zázraku: „ Dejte si to 
pořádně spravit.“ a poroučel se.

Odešel jsem do nedalekého hostince, kde byl cestovatel ubytován. Zde jsem místo 
známostí použil několik mincí, abych zaměstnanci rozvázal jazyk. Ostatně jsem na něj 
měl jen jednu otázku a totiž zda můj známý měl nějaké návštěvy. Dostalo se mi 
informace, že ho zde nikdo nenavštívil. Nebýt toho zákmitu vzdálené myšlenky, která se 
mi předtím v hlavě vynořila, jako žraločí ploutev v moři a kterou jsem se při cestě zpět 
stále snažil vydolovat ze své hlavy, asi by se mi podařilo si vše lépe utřídit.

Mého přítele jsem zastihl sedět na stejném místě u krbu jako prvého dne. Vypadal ještě 
bledší a vyhublejší a přes kolena měl opět přehozen silný pléd.
„Měl byste k sobě povolat lékaře.“ řekl jsem starostlivě.
Ne, ne, budu v pořádku, je mi jen trochu chladno.“ odbyl mě a netrpělivě se ptal: „ Tak 
co? Zjistil jste něco? Našel jste toho muže, který mne pronásledoval?“
Vyprávěl jsem mu, co jsem našel na místě požáru. Zaujatě poslouchal a pak řekl: „To je 
opravdu zajímavé, že to bylo právě dračí oko, které vypadlo.“

Jako když se otevřou nějaké dveře, náhle ožil a rozpovídal se: „Když jsem přijel zpět do 
Anglie, zjistil jsem, že mé finance jsou v katastrofálním stavu. Mé cestování stálo spoustu 
peněz a já se přiznám, že daleko od domova a v zápalu objevitelské vášně jsem na to 
nemyslel. Překvapuje mě, že si ředitel muzea stěžoval na úbytek exponátů a svaloval vinu 
na mě. Vždyť to byl právě on, kdo mi navrhl, abych je prodával a sám jich většinu 
koupil!“

Neodpovídal jsem, protože má mysl byla přeplněná otázkami.
Kdo, proč a jak způsobil oheň v muzeu? Nezdálo se mi, že by ho chtěl opravdu zapálit, 
spíše to dělalo dojem, že žhář chtěl jen někomu nahnat strach. Ale komu a proč? A 
následné ohně zde v okolí? Výpovědi obou mužů se od sebe lišily. Kdo z nich má pravdu 
a kdo lhal? Nebo opravdu souběh událostí byl tak podivný a zapeklitý, že pravda byla na 
obou stranách? A co ten záhadný ryšavec? Existuje opravdu a opravdu mého přítele 
pronásledoval?

Abych ho přivedl na jiné myšlenky, začal jsem se vyptávat na jeho cestování po Africe. 
Bylo vidět, že při vzpomínkách na své putování, úplně obživl. Do jeho obličeje se vrátila 
růžová barva. Bylo to velmi zajímavé, je škoda, že on neměl, tak jako já, nikoho, kdo by 
jeho vyprávění zapsal. Postupně, ale proud jeho řeči zpomaloval, až nakonec mu hlava 
klesla a on usnul. Já ale nemohl usnout a tak jsem zůstal sedět naproti, díval se do 
planoucího krbu a zas a znova probíral všechny okolnosti. Bylo už téměř k ránu, když 
právě ta věta o dračím oku mi pomohla, aby se ta zasutá myšlenka opět vynořila a já 
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pochopil, co se v muzeu vlastně odehrálo.

Jistě víte, jak jsem tu na začátku našeho vyprávění zmínil, že jsem v klášteře četl i spisy 
svého příbuzného- Rogera Bacona. Jeho zvídavý duch ho neustále ponoukal k tomu, aby 
nejen studoval staré spisy a hledal v nich použitelné postupy, ale i sám jiné vymýšlel. Při 
pokusech se sklem si všiml, že vhodně zaoblené a vyleštěné sklo nejen předměty zvětšuje, 
ale i soustřeďuje sluneční paprsky, takže v ohnisku vzniká velký žár.

Někdo, kdo o tomto účinku čočky (jak to zval Bacon, podle tvaru skla) věděl, toho využil 
pro zapálení ohně v muzeu. Důvodem, proč využil drakovo oko, bylo, že to byl jediný 
kousek mozaiky, který měl kulatý tvar. Oko vyloupl a nahradil čočkou. Na vhodné místo 
pak umístil něco snadno hořlavého. To mu umožnilo, aby v době, kdy požár vznikl, byl 
někde úplně jinde, a nepadlo na něj podezření. Později se pak vrátil na místo činu, čočku 
vyňal a nahradil zpět okem, které zalepil smolou. Snad to udělal příliš ve spěchu a 
nedbale, ale oko později vypadlo a zakutálelo se pod vitrínu, kde jsem ho našel.

Nuže a kdo mohl nepovšimnut něco takového provést? Rozhodně to nemohl být žádný 
náhodný návštěvník, ale někdo, kdo to tam dobře znal a mohl se tam pohybovat 
nepovšimnut, a kdo k tomu měl důvod?
Vše mi to ukazoval na jednoho muže, ale jaký by mohl mít důvod k tomu, aby něco 
podobného udělal? A jak potom souvisí to, co se stalo v Londýně s tím, co se potom dělo 
tady? Jistě, opět to byl oheň, i když již nejspíš zapálený klasickým způsobem, protože se 
pachatel mohl neviděn vzdálit. Dále to mělo určitě spojitost s mým přítelem a jeho 
africkou sbírkou, nebo lépe řečeno s tím, co ještě zůstalo v jeho majetku, tedy především 
ona soška ohyzdné modly.

Slunce už bylo nad obzorem a myšlenky mě stále ještě nedovolily, abych usnul. Rozhodl 
jsem se tedy, že se projedu na čerstvém vzduchu. Nechal jsem si od sluhy vysvětlit, kde je 
hájenka o které se můj přítel zmiňoval. Bylo to jen nedaleko a tak jsem se rozhodl pro 
procházku. Šel jsem úzkou pěšinkou podél potoka a opravdu to netrvalo nijak dlouho a 
uviděl jsem vyhořelou budovu. Byl to vlastně jen malý domeček postavený z nepálených 
cihel, Stejně jako v muzeu, i tady jsem doufal v boží inspiraci a náhodu.

Na první pohled, tu opravdu nebylo nic zvláštního. Ohořelé zbytky oken, dveří i 
propadlých krovů opravdu svědčily o tom, že tu hořelo. Ale už když jsem přišel blíž, 
poznal jsem, že něco není v pořádku. V prvé řadě, i když od požáru již uplynul nějaký čas, 
přeci jen tu chyběl onen typický zápach spáleniště, který se na místě vždy udržuje po 
dlouhý čas. Po nahlédnuti dovnitř jsem pak viděl, že na rumišti již rostou kopřivy, což 
svědčilo o tom, že ničivý živel tu řádil již před dlouhým časem.

„Pomáhej pámbu, copak vzácný pane? Koukáte na tu vypálenou hájenku? Snad byste tu 
starou kůču nechtěl koupit?“ ozvalo se za mnou. Stál tam starší muž s prošedivělou 
bradkou. „Dobrý den. Ne-ne, jen jsem šel náhodou kolem a tak jsem se chtěl podívat na 
tento nedávno vyhořelý dům.“
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„Nedávno? Vždyť už to budou dva roky, co to tady lehlo popelem. Jejda to jste se 
náramně spletl!“ „Ale já slyšel, že tu v poslední době často hořelo. Taky prý nějaký stoh 
ne?“
„Kdeže! Naposled tady ten domek, jinak jaktěživo nic. To bych o tom musel vědět. Je to 
tady klidný kraj víte? Kdopak vám takové povídačky nakukal?“
„Už ani nevím, asi jsem to slyšel někde v hostinci.“
„No jo, to jo, chlapi se napijou a pak nevědí, co mluví.“

„Děkuji vám a přeji krásný den.“ Pozdravil jsem a šel jsem pomalu zpět a pokoušel jsem 
se tento nový poznatek zařadit do obrazu, který jsem si vytvořil. 
Zatímco po probdělé noci a vyřešení způsobu jakým vznikl oheň v muzeu, se mi zdálo, že 
se nad touto záhadou již rozjasňuje, teď bylo zase všechno jinak.

Cesta mě vedla podél malého jezírka. Usedl jsem na břeh, díval se na hladinu vody a 
dlouze přemýšlel. Zvedl jsem se, až když mi už doopravdy hodně kručelo v žaludku. 
Tvrdit, že jsem se tam na tom břehu dobral pravdy, by bylo opovážlivé, ale mohu s hrdostí 
prohlásit, že jsem byl velice blízko. Pro většinu z toho jsem ovšem neměl žádný důkaz.

V mnoho případech jsem měl úspěch s tím, že jsem předstíral nevědomost a pro tento 
postup jsem se rozhodl i tentokrát, ale netušil jsem jaký náhlý obrat události naberou.
Vešel jsem do domu. Můj známý stál u stolu, na kterém byla hromada jakýchsi lejster, 
bral je jedno po druhém do ruky a házel do ohně.

Když mě uviděl, jen se otočil a přes záda se zeptal: „ Byl jste na procházce, že?“ „Ano,“ 
odpověděl jsem prostě.
„To jste si zajisté prohlédl tu hájenku.“
I tentokrát jsem souhlasil.
Otočil se a v ruce držel bambitku. Jeho hlas zněl najednou hrubě a skřípavě: 
„Podcenil jsem vás, Bacone. Myslel jsem, že se jen rád chlubíte. To jste jistě i 
vyšpekuloval , jak jsem to narafičil v Londýně, co?“

Jsou tři typy lidí, se zbraní. Chladní zabijáci na vás vystřelí hned. Váhavci, co je v skrytu 
duše děsí představa krve a toho, že vás nezabijí hned. Třetí skupina jsou mluvkové, co 
vlastně ani nechtějí střílet, ale potřebují, aby je někdo vyslechl. Odhadl jsem, že to bude 
tenhle případ. Předstíral jsem skromnost: „ No vlastně to byla jen náhoda, že jsem kdysi 
četl spisy svého prastrýce, jinak by mne to nenapadlo.“

„Měl jsem to dobře vymyšlené,“ pochvaloval si.
„Věděl jsem o tom, že jsem na dně už dřív. Všechny ty vzácné exponáty, to jsou laciné 
krámy, které koupíte v Alexandrii na bazaru, na každém rohu. Říkal jsem, si že když tady 
těm kořenům k tomu naservíruji ještě nějaké historky a přidám tajemné úkazy, tak se 
budou o ty věci prát. Jenže lidi moc zájem neměli, tak jsem tam připravil ten ohýnek a 
začal roztrušovat historky o magii a woodoo. Další problém byl, že ředitel muzea zase 
nebyl takový hlupák, jak jsem si myslel a začal mě vydírat. Prý že se o zisk budeme dělit 
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napůl.

Nechal jsem mu nějaké věci a výstavu zrušil. Stejně to bylo fiasko. Sotva to pokrylo 
náklady na zaplacení prostorů a na moje bydlení. Přemýšlel jsem, co dál a napadlo mě, že 
by bylo báječné, kdyby známý sir Roger Bacon všude prohlašoval, že vlastním tajemnou 
modlu z podzemního chrámu. Modlu, která se mstí za to, že byla ukradena a zapaluje 
ohně. Nebyl to příliš dobrý tah,“ ušklíbl se. Během řeči jeho ruka se zbraní trochu 
poklesla.

„Co hodláte udělat Bacone?“
„Jste podvodník a zasloužil by jste potrestat. Jenže si myslím, že jen málokterý z těch, 
které jste takto obral o peníze, se odhodlá přiznat, že byl podveden. Věřím tomu, že by se 
mezi nimi dokonce našli i tací, co budou přísahat, že ty věci jsou skutečně velmi vzácné. 
Vím, že jste nevěřící, ale jsem přesvědčen, že stín, který padá na vaše činy vás brzy 
dostihne. Boží spravedlnost je někdy pravda trochu pomalejší, ale o to pak drtivější.“

„Jsem v koncích, úplně v koncích. Všechno je to pryč. Tento dům, který postavili mí 
rodiče a ve kterém jsem trávil své mládí, už brzo nebude můj.“
Hlas se mu zlomil a jen chrčel, sotva mu bylo rozumět.
Než jsem stačil cokoliv udělat, vstrčil si hlaveň do úst a zmáčkl kohoutek. 

„Celý váš salon je plný předmětů, které vám připomínají různé události z vašeho života, 
kde tedy máte onu sošku?“
„Hodil jsem ji do ohně, ještě než jsem zavolal sluhu. Nechtěl jsem mít něco tak ohavného 
ve svém majetku.“ 
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VRAŽEDNÉ ZRCADLO. 
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Od dob, kdy jsem pracoval jako kabaretní kouzelník, jsem si zvykl žít spíš po večerech a 
dopoledne si přispat. To už je ale pryč a dnes se živím tím, že vymýšlím kouzelnická čísla 
pro kolegy. 

VRAŽEDNÉ ZRCADLO

Takže když mi ráno kolem deváté zazvonil zvonek u dveří, byl jsem ještě trochu 
rozespalý a ne zrovna naladěný. Ale když jsem se podíval skrz kukátko, viděl jsem, že 
tam je detektiv Michal, můj starý známý. Otevřel jsem a on tam nebyl sám. Vedle sebe 
měl vypulírovaného mládence, který jak by zrovna vypadl z nějakého módního 
magazínu. Pozval jsem je dál, usadil je a uvařil kafe. Michal se omluvně usmál, když si 
do koflíčku házel čtyři cukry. Podrbal se na hlavě, jakoby nevěděl odkud má začít a pak 
se zeptal: „ Hele ty znáš Wawrinskiho, že jo?“

„Jistě, zrovna nedávno jsme spolu udělali kšeft.“
„A o to právě jde. Při premiéře, když ten tvůj trik předváděl, tak se něco podělalo a on 
zmizel úplně. Jeho manželka tvrdí, že v tom máš prý prsty ty. Wawrinski prý ti kdysi 
přebral nějakou tvou velkou lásku a tak ses mu teď pomstil tím, že jsi to nějak zaonačil, 
aby zmizel.“

„To je blbost, tomu přeci nemůžete věřit! Přeci si nemyslíte, že jsem ho odlifroval někam 
do paralelního vesmíru, že? Je to trik, ale nic jinýho.“
„To jistě ne,“ usmál se Michal, „ ale pomohlo by nám, kdybys nám jako autor vysvětlil, 
v čem ten trik spočívá.“
„Jasně, vždycky si dělám malý model, abych na něm zkoušel, jak to bude fungovat a 
mohl to taky pak ukázat kupci. Moment.“ a odběhl jsem do komory, kde jsem místo 
kompotů měl krabice, ve kterých byly schovány mé výtvory.

Našel jsem tu správnou, odnesl ji ke stolu, vyndal z ní zrcadlo, postavil ho na stůl a začal 
vysvětlovat: „Představte si, že tenhle stůl je potemnělé podium. Pomocnice přivezou 
zrcadlo v masivním rámu na předem přesně určené místo. Proč to vysvětlím potom. 
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Ukážou na dálku divákům, že se plocha opravdu leskne a kouzelník na ní poklepe, aby 
tím dal najevo, že jde o pevnou neprostupnou hmotu. Pak kolem toho dělají trochu 
opičky a přitom zrcadlo trochu pootočí, aby nebylo plochou zcela proti divákům. Jenže 
zrcadlo není zrcadlo, ale lesklá folie a v okamžiku, kdy je pozornost diváků odvedena tím 
tancováním stranou, jedna z pomocnic ji tady za to držátko vytáhne. 

Zároveň se rozsvítí tady dole to blikavé světlo, které na té lesklé ploše vytváří dojem 
točícího se zrcadla. Do toho se samozřejmě ozývají temné, hrozivé a hluboké tóny 
běžícího motoru, který tu iluzi ještě podporuje. Kouzelník si mezitím sundá sako a 
kravatu a rozepne si košili. To je jednak vypočítáno na efekt a jednak to dovoluje, aby 
měl volný pohyb. Pak vskočí do otvoru rámu. Za rámem zrcadla, jak tady vidíte, je 
z černé látky takový rukáv připevněný na tenké kovové výztuze. Když se v něm 
kouzelník ocitne, natáhne ho, aby z něj mohl vyklouznout do zákulisí. 

Proto musí to zrcadlo stát na přesně určeném místě. Jakmile tlak na ten rám zmizí, pérka 
ho přitáhnou zpět k zrcadlu. Dámy vpředu mezitím předstírají zmatek, vypnou nenápadně 
světlo a ta co drží folii ji pustí. Další pérko, které folii drží, si ji přitáhne zpět do rámu. 
Holky okukují zrcadlo zepředu a i zezadu a jakoby nechápou. To kouzelníkovi umožní 
přeběhnout chodbou dozadu a objevit se ještě ve tmě v uličce mezi diváky. Pak ho jedna 
 děvčat jakoby uvidí a ukáže na něj. Reflektor si ho najde, kouzelník se usmívá, uklání se, 
lidé tleskají. Konec.“

Michal uznale pokýval hlavou: „To je dobře vymyšleno.“
„A proč se to jmenuje vražené zrcadlo?“ zeptal se mladík.
„Já to původně nazval tajemné zrcadlo, ale jemu se to zdálo málo atraktivní. Jestli chcete 
vědět můj osobní názor, tak Wawrinski střídá holky jak ponožky. Všichni to o něm vědí, 
ale stejně se na ten jeho ksicht holky lepí jak vosy na marmeládu. Podle mého má zase 
někde nějakou novou lásku a chce jen na pár dnů zmizet té své stíhačce z očí. Odhaduji, 
že tak do týdne ho to přejde a pokorně se vrátí.“
„A proč by to dělal zrovna o premiéře?“ ozval se znova ten mladý.
Pokrčil jsem rameny: „Iluzionisté mají rádi teatrálnost. Vypjaté výstupy, efektní triky, 
velkolepé finále. Je to pro ně adrenalin.“

Michal neodpověděl, protože mu v kapse zacvrlikal mobil. Vyndal ho a mlčky 
poslouchal, co mu ten na druhé straně říká a tvářil se neutrálně jako hráč pokeru. 
Zaklapnul ho a povídá: „Tak ta předpověď ti nevyšla Čárlí. Wawrinskiho právě našli 
mrtvého v jeho chatě asi dvě míle odsud. Někdo do něj vyprázdnil celý zásobník.“

„Jen tak mimochodem,“ vypálil ten mladý, „ co jste dělal včera večer?“
„To jako myslíte, jestli mám alibi? Ne, tak to teda nemám. Většinou jsem sám a ani na 
televizi nekoukám, abych vám tu odříkal program.“
„A jak to bylo s tou dívkou, co vám ji přebral?“
To byla hodně nepříjemná otázka.
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„Je to už dávno. Byl jsem do ní zabouchnutej, jak se patří, ale on ji zblbnul, tak jako 
soustu jiných. Začala mu dělat pomocnici a zmizeli spolu někam do světa. Pak jí 
samozřejmě nechal být. Už jsem ji dávno obrečel. Takový věci se stávají.“ 
„Takže jste na něj měl pěknej vztek co?“
„No trochu, ale pak jsem si řek, že kdyby byla ona co k čemu, tak s ním nešla. Vždyť 
věděla co je zač. Myslíte, že kdybych na něj měl vztek, že bych mu prodával tak prima 
číslo a ještě za super podmínky? Víte, dohodli jsme se, že mi zaplatí třetinu a zbytek mi 
bude splácet až z honorářů. Myslíte, že bych mordoval chlapa, co mi dluží peníze?“ 
„Můžete nám tu smlouvu ukázat?“

Michal se trochu nervózně vrtěl a pak řekl, aby trochu rozředil ten mládencův řízný tón: „ 
Hele Čárlí, my tě nepodezříváme, ale prošetřit to musíme, jasný?“
„To není problém.“ a sáhnul jsem do krabice, kde byl model zrcadla uložen a podal jim 
složku. Michal ji vzal, koukl na sumu a jen hvízdl: „Teda to je pálka!“
„Však myslím, že to číslo stojí zato ne? Je to něco docela novýho. Jistě by se to dalo ještě 
vylepšit, ale i takhle…“

Mládenec se asi ještě chtěl na něco ptát, ale Michal rázně dopil kafe, štouchl ho do boku 
a řekl: „ Tak tedy dík, že jsi nám vysvětlil ten trik. Ještě ti dám vědět, jak pokračujeme.“ 
A doporoučeli se.
Trvalo to skoro týden, než se u mě Michal zase objevil. Když jsem viděl, jak sladí 
povídám: „ Hele, tebe jednou ten cukr zabije.“

„Kdybych si neobalil nervy cukrem, tak se určitě zblázním,“ namítl, „ s tím případem 
Wawrinskiho jsme moc nepokročili, vypadá to na pomník. Vrah, nebo spíš bych měl říkat 
vražedkyně, nám tam nenechala skoro žádnou stopu, taky žádné otisky prstů. Našli jsme 
jen pár blond dlouhých vlasů v hřebenu. Taky se nám podařilo objevit vražednou zbraň. 
Je tam pěšinka, jako zkratka na parkoviště u státní silnice. Odhodila ji do takové 
roklinky. Bohužel ani na ní nebyly žádné otisky prstů, ale podívali jsme se i dovnitř a 
představ si na zásobníku otisky byly. Že neuhádneš čí?“

„To tedy ne.“
„Samotného Wawrinského! Vypadá to tak, že buď ta pistole byla jeho, nebo jí sám té 
holce nabil. Ty vlasy jsme dali na analýzu DNA a odebrali vzorky všem blondýnám, co 
s ním přišly do styku, ale jestli to neklapne, tak jsme namydlený. Dík za kafe, musím 
letět.“ 

Tedy s těmi otisky prstů mě doopravdy vylekal, i když jsem si byl jist, že jsem dovnitř na 
zásobník určitě nesahal.
Tenkrát Wawrinski tu mojí dívku odtáhl do Karibiku a pak jí tam nechal úplně bez 
prostředků. Chvíli se protloukala jak to šlo, a dělala všechno možný, pak začala fetovat a 
v jedné chvíli se jí zdálo jako prima nápad skočit z vysokýho útesu do moře plném 
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žraloků.

Když se u mě Wawrinski po pěti letech objevil a chtěl koupit trik, už si na nic 
nepamatoval a já ucítil příležitost. Taky si stěžoval, že ho jeho žena neustále pronásleduje 
a že bych chtěl na pár dnů zmizet. Aby to udělal o premiéře, to jsem mu vsugeroval já, a 
on si myslel, že na to přišel sám a lebedil si.

Pak jsem trochu nálepkami pozměnil značku a vzhled auta a jel na to parkoviště. Otevřít 
jeho chatu, to byla pro mě hračka.Věděl jsem i kde má schovanou pistoli. Připravil jsem 
pro policii tu falešnou stopu a čekal až Wawrinski přijede. Máte pravdu, nedal jsem mu 
žádnou šanci, stejně jako on spoustě holek, co s nima jednal jak s hadrem. Nasypal jsem 
to do něj hned, jak vešel dovnitř a rozsvítil. Pistoli jsem pak odhodil do té rokle. Počítal 
jsem s tím, že ji tam najdou. 

Zdařilý zločin je stejný jako dobrý trik. Ti druzí musí vidět jen to, co vy chcete a myslet 
si, že všechno je jinak než ve skutečnosti. Jistě, uznávám, že je zapotřebí mít i trochu 
štěstí, ale na druhou stranu: nemáte-li dobrý plán, tak je vám štěstí k ničemu.
Dnes už to můžu napsat, je mi to totiž všechno jedno. Tělo mi rozežírá rakovina a cítím 
brzký konec….. 
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Autor : © ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
ČERNÁ DÁMA 
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Toho rána jsem seděl v křesle a četl Timesy, zatímco Holmes stál u okna, nervózně 
bubnoval prsty na parapet a pozoroval studený déšť padající z šedé oblohy. „Je něco 
zajímavého v novinách Watsone?“ zeptal se. „Tady se píše, že slečna Mortimer-
Pagontonová oznámila zasnoubení s poručíkem Tiliggem.“ 

ČERNÁ DÁMA

„Ale Watsone! Vždyť víte, že mě takovéhle banality nezajímají. Krom toho, slečna 
Pagontonová se zasnubuje každý druhý týden a pak zase zásnuby ruší. Je to nudné. Krom 
toho, že od minule si pohoršila. Tehdy to byl alespoň plukovník.

Zločin Watsone! Což se Anglie poté, co doktor Moriaty odešel na věčnost, stala tak 
nudným místem, že se zde nenajde žádná událost pro můj nečinný mozek?“ Holmes se 
v některých chvílích uměl chovat velmi teatrálně, ale v okamžiku, kdy chtěl pokračovat 
ve své samomluvě, pohlédl do okna a zcela změněným hlasem řekl: „ Ale hleďme, že by 
přeci jen?“

„Stalo se snad něco?“
„Před naším vchodem zastavila drožka a z ní vystupuje.. …vida, to je náš starý známý 
doktor Mortimer! Copak nám asi přináší tentokrát?“

Trvalo to sotva minutku a už ho paní Hudsonová přiváděla do našeho pokoje. „Vítejte 
v Londýně doktore! Snad neobživl ten pekelný pes, který se proháněl po Grimpenském 
močále? Doufal jsem, že se nám ho podařilo odstranit navždy! Posaďte se a povídejte, 
proč jste nás navštívil dnes.“

„Ne, to nebezpečí se vám podařilo zažehnat, díky bohu pane Holmesi, ale doufám, že to 
co vám chci vyprávět, vás též zaujme.“
„Spusťte, hořím zvědavostí!“
„ Jak asi víte slečna Stapeltonová a sir Henry k sobě od prvé chvíle pocítili velkou 
náklonnost. Poté, co její bratr nešťastnou náhodou tak tragicky zemřel, zůstala v domě 
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sama. Sir Henry tedy na ní naléhal, aby se odstěhovala. Po dobu kdy nosila smutek, bylo 
tedy dohodnuto, že se odstěhuje k slečně Lauře Lyonsové, kterou sir Henry najal jako 
placenou společnici. Jakmile to bylo společensky únosné, odložila slečna Beryl smutek a 
ohlásili se sirem Baskervillem zásnuby….“

„Dál, dál,“ přerušil ho nepříliš taktně netrpělivý Holmes.
„…..už se dostávám k jádru věci,“ namítl doktor Mortimer a pokračoval: „zároveň sir 
Henry požádal slečnu Stapeltonovou aby dům na blatech prodala. Sotva to vešlo ve 
známost, pár dní nato se tam objevil muž, který si říkal kapitán Nolen a začal na ní 
naléhat. Byl prý dosti neodbytný, což ve slečně Beryl vyvolalo jisté pochyby o jeho 
solidnosti. Nakonec jí ale nabídl, že jí v hotovosti vyplatí částku dvou tisíc liber, což je 
dvojnásobná cena domu, když bude souhlasit s prodejem ihned a prodá jej i se vším 
všady.

Hned druhý den poté co se prodej uskutečnil a slečna s pomocí paní Barrymorové sbalila 
své věci, objevil se tam povoz a dva muži natahali dovnitř několik desítek beden. 
Následoval je kočár, z něhož vystoupila dáma, která nyní v domě nepochybně bydlí, zato 
kapitána tam od té chvíle už nikdo neviděl. Ta dáma vychází ven jen zřídka. Chodí 
oblečena stále v černém a za hezkého počasí sedává venku na zahrádce a patrně čte. 
Několik lidí z okolí jí chtělo navštívit a promluvit s ní, ne ze zvědavosti, ale čistě ze 
sousedské povinnosti. Ona ale sotva vidí někoho přicházet, stáhne si přes obličej závoj a 
odchází rychle do domu.

Veškeré pochůzky pro ni koná její sluha, obrovitý muž, troufl bych si ho přiřadit podle 
tvaru lebky k středoamerickým indiánům-je to pravý Herkules, ale ani s ním se nikomu 
nepodařilo navázat kontakt. Na pozdrav jen cosi zabručí a jde si po svých. Přijíždí do 
vesnice jednou za týden, naloží nákup, předá obchodníkovy seznam na další týden, na 
poště vyzvedne obálku a odjíždí. Všichni jsou z této nové tajemné obyvatelky nervózní a 
tak mě sir Henry pověřil, abych se, až pojedu do Londýna, zastavil u vás a celou věc vám 
přednesl.“ Celou tu dobu, co doktor Mortimer vyprávěl, seděl Holmes nehnutě jako 
sfinga a měl zavřené oči. Teď však vyskočil a začal přecházet po pokoji. Bylo vidět, že 
ho to zaujalo.

„Nepopírám,“ začal, „že to co jste mi tu vyprávěl, zní velmi neobvykle, ale ( zdvihl 
varovně ukazováček) vše může mít zcela přirozené vysvětlení. Několik otázek doktore 
Mortimere. Jak vypadal ten kapitán Nolen? Popište mi ho!“ „Já sám jsem se s ním osobně 
nesetkal, ale slečna Stapeltonová říkala, že moc vojácky nevypadal. Takový starší muž, 
věk asi tak padesát, pětapadesát let, Černé vlasy i vous, cizí přízvuk.“

„To je velmi málo,“ řekl Holmes. Stál u krbu a díval se zamyšleně do ohně. „Mám tu 
několik seznamů, které ta tajemná dáma poslala po sluhovi do krámu paní Olsonové. 
V nestřežené chvíli jsem si je dovolil přivlastnit, protože jsem předpokládal, že vás to 
bude zajímat,“ a Mortimer vytáhl z kapsy obálku. „Skvělé!“ a Holmes se na ni vrhl jako 
hladový pes. 
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Vyndal z ní tři trochu pomuchlané papíry a začal si je pečlivě prohlížet. Po chvíli řekl 
spíše pro sebe: 
„ To je opravdu velmi cenné. Písmo totiž prozrazuje mnohé. Tak třeba zde, jak vidíte, 
jsou litery napsány velmi pečlivě i když jsou více hranaté, než je v Anglii běžné. 
Troufnul bych si odhadnout, že autorka pochází z Jižní Francie nebo Pyrenejského 
poloostrova a nepíše příliš často. I sortiment surovin, které si objednává, neukazuje na 
typicky anglickou kuchyň, ale spíše na jižanskou.“ Doktor Mortimer byl viditelně 
potěšen a tak pokračoval: „Také se mi podařilo nenápadně na poště zjistit, že dopisy jsou 
do Coombe doručovány  z advokátní kanceláře Loyd & Loyd, jenž má své sídlo zde 
v Londýně.“

„Vy jste pravý poklad doktore!“ zvolal nadšeně Holmes.
„Takže se tím budete zabývat?“ otázal se doktor Mortimer.
„Ve vašem vyprávění jsem skutečně našel několik aspektů, které rozhodně stojí za 
zamyšlení,“ řekl Holmes a s ujištěním, že o výsledcích svého pátrání podá zprávu, se 
s doktorem Mortimerem rozloučil.

Když jsem na druhý den vstal, byl už Holmes pryč. Posnídal jsem tedy sám, usedl do 
svého oblíbeného křesla a začal číst noviny. Bylo už skoro poledne, když se Holmes 
vrátil. Ačkoliv se snažil tvářit se lhostejně, poznal jsem na něm, že je doslova nabit 
novinkami. Zamnul si spokojeně ruce a usedl k obědu. Nevydržel jsem to a zeptal se: „ 
Tak kdepak jste byl dnes celé dopoledne?“
„Strávil jsem velmi plodné dopoledne v krčmě U mokrého hadru.“
„Netušil jsem, že navštěvujete podniky tak pochybné pověsti.“

„Pracovně, Watsone, pracovně! Samozřejmě jsem se chtěl něco dozvědět o 
korespondenci naší tajemné dámy s advokátní kanceláří Loyd & Loyd. Jenže přímo bych 
jistě nepochodil. Advokáti, stejně jako lékaři ctí profesní tajemství, to vy jistě dobře 
znáte. Zato drobní poslíčci bývají velmi hovorní, zvlášť když jejich jazyk pomůžete 
rozvázat pomocí několika sklenic alkoholu. Mluvil jsem se znamenitým mladíkem 
jménem Tom a představte si, že obálky, které pak putují do Coombe, se jim tam objevují 
pravidelně v pohotovostní schránce. Pověřený zaměstnanec obálku otevře, vyndá z ní 
librovou bankovku a dopis pak odešle dál. No řekněte, není to vpravdě královská odměna 
za pouhé přeposlání?“

„Ano,“ odvětil jsem, „ Je to celé velmi podivné….“
Holmes ponořen do svých úvah, jakoby mě neslyšel, pokračoval: „ Celá ta snaha skrýt 
svou identitu, zmizet z dosahu lidí, dává tušit, že je zde nějaké tajemství nebo hrozba. Je 
samozřejmě otázka, nakolik máme právo do tohoto tajemství proniknout, ale na druhou 
stranu, jestli opravdu té dámě hrozí jakési nebezpečí, mohli bychom jí nabídnout svou 
pomoc. Bude ovšem třeba postupovat velmi obezřetně a taktně.“
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„Ani já jsem zcela nezahálel Holmesi. V seznamu britských důstojníků jsem hledal 
kapitána Nolena. Mužů toho jména je tam hned několik, ale jsou příliš mladí a k popisu 
našeho muže se nehodí. Jediný Nolen, který by snad mohl přicházet v úvahu, byl odvelen 
před časem do Indie, kde, jak jsem četl v Timesech, padl při potlačování povstání sekty 
bohyně Kalí.“

„ Oceňuji vaší snahu Watsone, ale myslím, že byla zbytečná. Jméno Nolen je patrně 
falešné i když nepopírám, že může být jistým vodítkem. Vžijte se do mysli toho, který 
chce svou identitu ukrýt. Jaké si vybere jméno? Jistě ne zcela neznámé, ale takové, které 
již zná a bude si ho lehce pamatovat, aby se někdy náhodou nespletl. Měli by jsme tedy 
hledat někoho, v blízkosti osoby jménem Nolen. Zajímavým aspektem je také to, že ten 
muž použil vojenskou hodnost. Proč? Možná, i když slečně Stapeltonové příliš vojensky 
nepřipadal, se budeme muset přeci jen porozhlédnout po někom kdo k vojsku má vazby.“

I když Holmesovy dedukce v jeho podání vyznívaly velmi jednoduše, postupem času 
jsem pochopil, že jsou dílem jeho vpravdě geniálního mozku.
„Pojedete do Devonshirského hrabství a nabídnete té dámě své služby? Tedy chtěl jsem 
říct pojedeme, protože doufám, že mne vezmete sebou.“
„Tohle je Watsone velmi ošemetná záležitost a zatím mám jen velmi tenké nitky abych 
z nich utkal tapisérii skutečnosti. Ze všeho nejdříve myslím, že se vydám na noční lov.“
„Mám jít s vámi?“
„Myslím, že toho nebude třeba. Krom toho nepředpokládám, že by vás bylo zapotřebí.“

Nic jsem nenamítal, i když přiznám se, že mi to nebylo zcela lhostejné. Holmes přeci 
věděl, že vždy za jakékoliv situace jsem neváhal stát po jeho boku a čelit nebezpečí.

Několik dalších dnů Holmes vycházel večer, aby se pak vracel až k ránu, bledý, 
nevyspalý, nespokojený a nervózní. Nemluvil a jen postával u okna, pokuřoval svou 
dýmku a nepřítomně hleděl ven. Věděl jsem, že když je v této nerudné náladě, nemá 
smysl se ho na cokoliv ptát. Nakonec to nevydržel a skoro vybuchl: „ No tak! Proč se mě 
jako obvykle nezeptáte, co je nového?“ „Nuže, co je nového?“ odpověděl jsem klidně.

„Nic Watsone. Chybná úvaha a já tím ztratil pět drahocenných dní! Předpokládal jsem, že 
dopis někdo do schránky přináší v noci, ale není tomu tak. Ten člověk je ďábelsky 
mazaný. Jistě ho vhazuje ve dne, kdy do budovy neustále někdo přichází a odchází. 
Musel bych stát přímo u dveří kanceláře a tam bych byl nápadný jako loď na suchu.“

Nestávalo je často, že by Holmes neměl ve svém pátrání úspěch, ale v těchto zřídkavých 
případech, se vztekem snažil zakrýt, jak moc ho to bolí. „Myslím,“ pokračoval pak dál, „ 
že není zbytí a musíme se vypravit do Devonshirského hrabství. Doufám, že pojedete 
sebou Watsone! Ostatně už jsem v tomto smyslu poslal telegram doktoru Mortimerovi a 
již jsem obdržel odpověď. Sir Henry Baskerville nás očekává ve svém sídle. Budeme 
jeho čestnými hosty.“
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Celou cestu vlakem se Holmes ponořil do ponurého mlčení a ačkoliv se zdálo, že jen 
bezmyšlenkovitě hledí na ubíhající krajinu, přeci jen jsem ho znal již dosti dlouho, abych 
věděl, že jeho analytický mozek znova a znova přebírá známá fakta a pokouší se z nich 
vytvořit dosud skrytou skutečnost.

Na nádraží v Coombe na nás již čekal vůz, který pro nás poslal mladý baronet. Když jsme 
projížděli znova touto nehostinnou krajinou, zamrazilo mě při vzpomínce na děsivé a 
tragické události, které se tu odehrály. Když jsme přijížděli k zámku, tu jsme uviděli, že 
po dobu naší nepřítomnosti se tu mnohé změnilo. Dříve zanedbaný park byl nyní již 
vzorně upravený a kolem severní části zámku bylo postaveno lešení, které dávalo tušit, že 
se nový majitel opravdu rozhodl obnovit dřívější slávu rodného sídla Baskervillů.

I sám baronet, který nás přišel osobně přivítat ke vchod
u, se změnil. Bylo vidět, že starosti o panství a láska k Beryl vykonaly své. Během večeře 
se snažil naléhat na Holmese, aby se o případu, kterým jsme se zabývali, rozpovídal. Ten 
se sice slušně, ale přeci jen stroze několikrát na toto téma odmítl bavit a tak nálada byla 
poněkud tíživá, protože se to sira Henryho viditelně nemile dotklo. Poněkud prudce vstal, 
omluvil se s tím, že má druhý den mnoho práce a odešel do svého pokoje. I my jsme 
rychle dojedli a odebrali se na lože.

Druhý den jsme snídali sami, Barrymore nám sdělil, že baronet odjel již za časného rána. 
Musím se přiznat, že jsem si takto náš pobyt nepředstavoval a doufal jsem, že zde 
pobudeme co nejkratší dobu.

Protože si sir Henry vzal vůz, vyšli jsme s Holmesem na blata pěšky. Šedá, jakoby 
olověná obloha jen podtrhovala neutěšenost tohoto místa, jakož i naší pochmurnou 
náladu. Konečně jsme došli k domu, který hrál hlavní roli v dramatu, které jsme tu před 
časem prožili. Zastavili jsme se u vrátek a Holmes zatahal za zvonek u vchodu. Nahoře 
v patře se jen nepatrně pohnula záclona, ale jinak se nic nedělo.

„Jsem Sherlock Holmes a toho je můj přítel, doktor Watson, potřebovali by jsme si 
s vámi promluvit ve velmi naléhavé záležitosti!“
Po chvilce čekání se dveře přeci jen malinko pootevřely.
„ Vy jste opravdu Sherlock Holmes?“
„Ano madam.“
„Pojďte dál.“

Mladá žena, která nás vpustila dovnitř, byla nesporně velká jižanská kráska, o čemž 
svědčila její tmavší pleť a jiskrný pohled černých očí.
Mohlo jí být tak dvacet let i když možná ještě méně, protože černý šat jí dělal trochu 
starší. Sluha, který jí stál po boku, byl opravdu tak mohutný muž, jak popisoval doktor 
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Mortimer.

Dívka ho oslovila: „ To je v pořádku Pedro, to jsou přátelé.“
Pak se otočila k nám: „Vaše jména pánové, my nejsou neznámá a vím, že jste naprosto 
čestní mužové, kteří pomohli ke spravedlnosti mnoha lidem. Možná, že vás sem v tuto 
chvíli přivedl sám osud a budete mi nápomocni, i když netuším jak se vám povedlo mě 
vypátrat.“

„Víte tady, v tak odlehlém kraji, je možnost se skrývat mnohem menší než ve velkém 
městě, kde je mnoho lidí. Vás spěch, s kterým jste dům koupili, a to, že jste odmítala 
jakýkoliv kontakt, vzbudilo zde rozruch a doktor Mortimer mne požádal, abych věc 
prošetřil.“

„Ach tak to je! A my jsme si mysleli bůhví, jak to není důvtipné!“ řekla trochu trpce. 
„Myslím, slečno, že by bylo nejlépe, kdyby jste nám vypověděla důvody, které vás 
k tomuto nezvyklému kroku vedly a slibuji, že udělám vše proto, abych vám pomohl.“

Slečna nám pokynula, abychom si sedli do křesel v hale, sama usedla naproti a po chvilce 
přemýšlení začala vyprávět: „ Jmenuji se Angela Benitezová a naše rodina pochází ze 
Španělského Toleda. Můj otec se tam jednoho dne v taverně dostal do hádky 
s královniným oblíbencem. O něco později byl tento muž po cestě domů zabit. Protože 
hádce bylo přítomno mnoho lidí, padlo podezření na otce. Ten aby se vyhnul zatčení, 
v rychlosti sebral rodinu a odstěhovali jsme se do Anglie. Zde začal obchodovat 
s tabákem, velice se mu dařilo a brzy se stal zámožným a váženým mužem. Zároveň 
začal prodávat ve Španělsku majetek, který tam zanechal. Tyto věci pro něj zařizoval náš 
vzdálený strýc. Poslíčka dělal jeho syn Pietro.

Když jsme se setkali, byla to láska na první pohled a otec zprvu proti našemu sňatku nic 
nenamítal, ale pak se tam objevil ten hrozný člověk, poručík Nolen! Můj otec totiž 
propadl karbanické vášni a ve slabé chvilce mu podepsal nějaké úpisy, na jejich základě 
ho tenhle člověk začal vydírat. Nejprve po něm chtěl peníze, ale pak si umanul, že se 
semnou ožení a nutil otce, aby k tomu dal souhlas.“

V této chvíli dívka vstala a začala vzrušeně přecházet po místnosti: „Nikdy bych ke 
sňatku nesvolila a nedovolila tomu netvorovi, aby na mne sáhl byť jen jediným prstem!“ 
prohlásila vášnivě s typicky jižanským temperamentem. Ovládla svůj hněv a 
pokračovala: „Naléhal na otce velmi hrubě, ale pak naštěstí přišel s tím, že musí na 
nějaký čas odcestovat, ale až se vrátí, nestrpí již žádné prodlevy. To nám poskytlo čas 
vymyslet plán. 

Otec mi koupil dům v této pustině, kde jak jsme doufali, zmizím a on pak bude tvrdit, že 
jsem utekla z domova neznámo kam. Pietro, který zatím o celé věci nic nevěděl, viděl, 
jak jsem den ode dne smutnější a tak na mě naléhal. Nakonec jsem ho do všeho zasvětila 
a tu on se rozhodl, že Nolena vyhledá a vyřídí to s ním navždy.“ „Snad by jste nechtěla, 
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aby na rukou vašeho budoucího manžela ulpěla krev a on měl na svědomí strašlivý 
zločin?“ nedalo mi to a skočil jsem jí do řeči.

Nakrčila nechápavě obočí a namítla: „ Naopak! Bude to můj velký hrdina a miluji ho tím 
více! Pak už budeme stále jen spolu. Prodáme tento dům a odstěhujeme se z tohoto 
nehostinného kraje.“
„Myslím slečno Benitezová,“ vmísil se do toho Holmes, „že toho nebude zapotřebí. 
Podle toho, co se dočetl tady doktor Watson, byl Nolen odvelen do Indie, kde vypuklo 
velké povstání ctitelů bohyně Kálí a tam padl v boji. Žádné nebezpečí vám ani vašemu 
otci již nehrozí.“

Na tváři slečny Angely se objevil široký úsměv, začala se smát, tleskat rukama a tančit. 
Ještě nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by takto radoval z něčí smrti. Přiskočila 
k Holmesovi a chtěla ho políbit. On však bleskově uhnul a tak objala mě a dostal jsem 
polibek na obě tváře. Cítil jsem se velice trapně.

Holmes, patrně aby celou tuto bizarní situaci ukončil, chladně pravil: „ Myslím slečno, že 
by jste se nyní měla především uklidnit a pak napsat dopis otci a svému snoubenci a 
zpravit je o tom jak se věci mají. Poroučím se!“ 

Nečekal na odpověď a měl se k odchodu. Ani jemu nebylo její chování zcela po chuti. 
Následoval jsem ho a byl jsem rád, že jsem se venku mohl nadýchnout čerstvého 
vzduchu.

„Ani nám nepoděkovala,“ ulevil jsem si, jen co jsme ušli kus cesty k zámku.
„U tak mladičké cizinky, lze myslím tolerovat jistou absenci dobrého vychování, ale 
( změnil téma hovoru) doufám Watsone, že tento případ nebude chtít zanést do svých 
análů?“
„Proč by ne? Je to zajímavý příběh a s dobrým koncem.“
„Příliš jsem se nevyznamenal. Vlastně, vzato kolem a kolem, se věci vyřešily bez mého 
většího přispění. Není tu nic, čím bych se mohl chlubit.“

Nebylo vůbec obvyklé, aby jindy sebestředný Holmes pronášel takové věty. Abych 
změnil tok jeho myšlenek, řekl jsem neutrálně: „ Možná, že až první nadšení slečny 
Benitezové opadne, tak si to s tím prodejem rozmyslí a sir Baskerville a další tu budou 
mít zajímavé sousedy.“

„ Z čeho tak soudíte příteli?“
„Není to tu přeci zase až tak nehostinné, čas od času to přeci jen chvilku svítí slunce nebo 
ne?“ 
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Autor : © ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
ZÁHADA SHELTONSKÉHO MAJÁKU 
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Jak už jsem psal dříve, v několika případech se na mého přítele Sherlocka Holmese 
obrátila i britská vláda. Dělo se tak vždy prostřednictvím jeho bratra Mycrofta, který 
v této vládě zaujímal velmi zvláštní a výsadní postavení. Tak tomu bylo i v případě 
Sheltonského majáku…..

ZÁHADA SHELTONSKÉHO MAJÁKU.

Večer jsem byl v Metropolitní  opeře na slavné Carmen a tak jsem vstával druhý den 
poněkud později. Holmes už byl vzhůru, snídal a měl viditelně dobrou náladu.

„Měl by jste se vhodněji ustrojit, Watsone,“ přivítal mě, „ čekáme vzácnou návštěvu. 
Pohleďte, právě mi poslíček doručil telegram od mého bratra, že nás přijde navštívit 
admirál sir Jefferson z ministerstva námořnictví.“

Vytáhl hodinky: „ Pospěšte si, je za deset minut jedenáct a Mycroft mi píše, že admirál 
dorazí v jedenáct, je nevyšší čas. Chtěl bych, aby jste byl naší schůzce přítomen a řekl mi 
svůj názor. Víte, jak moc si ho vždy cením.“

Holmes byl vždy na chválu velmi skoupý a tak mě jeho slova opravdu potěšila a odkvačil 
jsem do ložnice. Rychle jsem se přivlékl a vrátil se. Byl nejvyšší čas, netrvalo to ani půl 
minuty a už paní Hudsonová hlásila, že k nám přichází návštěva.

Admirál pro tuto příležitost odložil svou uniformu a zvolil civilní oblek, ale přesto každý 
kdo ho uviděl, musel z držení jeho těla poznat, že se jedná o vojáka. I přesto, že byl již 
v téměř kmetském věku, měl stále pevný krok a rovné držení těla.
Povstali jsme, abychom se s ním přivítali.

„Pánové Holmes? Watson? Je mi ctí, že vás poznávám, i když okolnosti případu o kterém 
bych s vámi, pane Holmes rád mluvil, jsou velmi tragické a já si nejsem jist, zda budete 
schopen pomoci.“

To se mého přítele trochu dotklo, protože byl vždy velmi pyšný na své analytické 
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schopnosti, ale před tak vzácným hostem se snažil svou nelibost nedat najevo a prohlásil 
pouze suše: „Prosím usedněte a řekněte o co jde, a nechte už na mě abych posoudil, zda 
je tu nějaká naděje. Myslím, že mohu s hrdostí prohlásit, že s valnou většinou problémů 
jsem si dosud dokázal poradit.“ Admirál pochopil: „Omlouvám se, pokud jsem se vás 
mimoděk nechtě dotkl, ale věc je skutečně tak podivná a tajemná, že mě dokonale 
vyvedla z míry.“

Holmes jen nedbale mávl rukou. Admirál tedy usedl a začal vyprávět: „Sheltonské 
pobřeží je známo tím, že se zde pod hladinou nalézá velké množství ostrých skalisek, na 
kterých již měla nehodu nejedna loď. Admiralita proto před několika lety rozhodla 
vybudovat v těchto místech maják, který by byl výstrahou. 

Stavba rychle pokračovala a na vrchol majáku pak bylo umístěno nejmodernější světelné 
a zvukové zařízení jaké je v Británii k dispozici.
Letos na jaře byla stavba hotova a komise z Admirality si ho prohlédla, byla spokojena a 
předala ho k užívání. Zařízení mělo pracovat v podstatě zcela automaticky, strážní měli 
za úkol pouze jeho správný chod kontrolovat.

Ale již za dva týdny po uvedení do provozu… „a lord v této chvíli vytáhl malý notýsek a 
nahlédl do něj, „….ano tady to mám, 17. dubna vypukla v této oblasti prudká bouře. 
Trvala tři dny až do dvacátého. Když ustala, šel pan Diggs svého kolegu Donalda 
Stevense, vystřídat, ale nikde ho nenašel. Vše se zdálo být v pořádku, ale Stevens nebyl 
k nalezení. Zmizel, jakoby se vypařil. Diggs se obrátil na místní policii, ti zavolali na 
ústředí Scotlad Yardu, které tam poslalo svého nejlepšího detektiva jménem Lestrade. 
Ten si vše prohlédl a sepsal hlášení, že se Stevens patrně stal obětí přepadení nějakého 
zločince, který ho vyvlekl ven a tam ho zamordoval. Vydal také příkaz, aby policisté 
zadrželi všechny podezřelé osoby potulující se po okolí. Nemusím snad ani dodávat, že 
se v celách ocitlo několik tuláků, kteří však museli být následně propuštěni, protože se 
podařilo prokázat, že v danou dobu byli někde zcela jinde.

Při vší úctě k jistě nesporným kvalitám pana Lestrade, se závěry jeho vyšetřování 
nemohu souhlasit. Stevens byl vysloužilý námořník, muž ještě v plné síle, jistě by si 
s případným útočníkem dovedl hravě poradit, nehledě na to, že během bouře se nikdo 
nemohl dostat dovnitř ani na pevninu, protože maják je s ní spojen jen úzkou pěšinkou 
přístupnou toliko za odlivu.

Nicméně, protože neexistovalo žádné jiné rozumné vysvětlení, bylo další vyšetřování 
uzavřeno a úředník, který to měl na starosti, přijal nového strážce.
Jenže zhruba o měsíc později…“ tady lord opět nahlédl do svého notýsku, „… 25. května 
se situace opakovala. Opět po bouřlivé noci šel Diggs střídat a nový strážce Rayen Owner 
byl pryč. Tentokrát Lestrade obvinil Diggse, že své kolegy zabil a uvěznil ho.“

„Předpokládám, že i v tomto bodě máte své pochyby stejně jako já, není-liž pravda?“
Ano, to už se totiž celá věc dostala až ke mně. Diggs byl na toto místo doporučen mým 
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známým, kapitánem Smithem, jako naprosto spolehlivý muž.“
„Myslíte, že by bylo možné zařídit, abychom se tady s mým přítelem Watsonem mohli 
s tímto mužem setkat? Chtěl bych se ho vyptat na několik drobností.“
„Jistě, to nebude problém, ještě dnes pro vás zařídím nezbytné listiny, aby vám ve věznici 
vyšli vstříc. Určitě se též budete chtít vypravit do Sheltonu. Pro tento případ jsem zařídil, 
že vám bude k dispozici nejmodernější parní vůz, který admiralita vlastní. Dokáže jet i 
rychlostí deseti mil za hodinu.

Lord vstal a na rozloučenou řekl. „ Byl bych velice rád, pokud by se vám podařilo tuto 
záhadu rozřešit, pane Holmesi, protože admiralita se prozatím rozhodla provoz majáku 
přerušit a ozývají se dokonce hlasy, že by měl být zbourán. Uznávám, že jde o vážnou 
věc, ale byl jsem vojákem celý život a věřím jen tomu, nač si mohu sáhnout, jestli mi 
rozumíte?“
Holmes odpověděl: „ Buďte ujištěn, že udělám vše pro to, abych tuto záhadu objasnil co 
nejdříve.“ 

Ještě téhož dne odpoledne nám zvláštním poslíčkem byly doručeny doporučující listiny 
pro ředitele věznice a klíč od vchodu do majáku. Zároveň s tím nám byl k dispozici 
přistaven slíbený parní vůz. Musím zde poznamenat, že se mi oproti elegantním kočárům, 
zdálo toto hřmotící neohrabané monstrum velmi odpudivé a nedokázal jsem si představit, 
že by něco takového mělo v budoucnu ovládnout dopravu na našich cestách.

Naše zavazadla již byla připravena a tak jsme bez meškání nastoupili. Ulicemi Londýna 
jel strojvedoucí opatrně, ale sotva jsme minuli poslední domy, rozjel se na cestě opravdu 
velkou rychlostí. Zatímco ve vlaku, uzavřeni v kupé, rychlost nevnímáte, v otevřeném 
voze je ten pocit velmi intenzivní. Nicméně jsem si umínil, že pro zbytek života zůstanu 
věrný již zažitým dopravním prostředkům.

Shelton je malé městečko, kde náš příjezd vyvolal velké pozdvižení a kolem vozu se 
seběhla spousta čumilů. Vystoupili jsme před hotelem Zlatý jelen, jehož majitel nás přišel 
přivítat až před vchod a poté nám nabídl, jistě nejlepší, pokoj s omluvou, že jiný volný 
není. Odložili jsme tam svá zavazadla a nechali si ukázat cestu k místní věznici. 
Strojvedoucí vozu se nám sice nabízel, že nás tam odveze, ale Holmes stroze odmítl. 
Ostatně to bylo pěšky sotva půl míle.

Budova zde nazývaná věznice byla v podstatě jen přístavkem vedle strážnice. Tři cely 
vybavené jen tím nejnutnějším odpovídaly zdejšímu provinčnímu prostředí.
Osazenstvo stanice tvořili jen dva mladí policisté a strážcem ve vězení tu byl starý 
kulhavý vysloužilec. Když viděl dopis s pečetí admirality, málem se zlomil v pase a 
ochotně se belhal otevřít nám celu, ve které seděl Diggs. 
Byl to starší asi pětapadesátiletý muž s hřívou bílých vlasů. Bylo vidět, že je ve velmi 
špatném stavu. Podíval se na nás pohledem, ve kterém se mísila beznaděj i zvědavost.
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Holmes mu krátce vysvětlil, kdo jsme. V jeho očích vzplála nová naděje a zvolal vášnivě: 
„ Pane, přísahám vám při všem co je mi svaté, že jsem nevinen! Prosím pomozte mi.“
Holmes mu položil ruku na rameno a řekl: „Odpovězte mi popravdě na pár otázek a já 
vám slibuji, že pro vás udělám vše co je v mých silách, abych očistil vaše jméno a 
prokázal vaši nevinu.“ „Jistě, nemám co skrývat.“
„Dobrá. Nejprve mi řekněte, mohl se na maják dostat někdo dřív nebo mohl Stevens či 
Owner odejít dřív než jste přišel?“

„Silně pochybuji, pane. Bydlím jen kousek odtamtud a sotva se bouře trochu utišila, sešel 
jsem na pobřeží. Musel jsem ještě dobře půl hodiny čekat, než voda ustoupila, abych se 
dostal k majáku. Krom toho poprvé byly dveře zavřeny zevnitř. Zvonil jsem, ale dlouho 
nikdo nešel otevřít. Pomyslel jsem si, že se mu třeba udělalo mdlo. Naštěstí klíč v zámku 
vězel v takové poloze, že jsem ho svým náhradím mohl vystrčit a odemknout.“

„Řekl jste tohle Lestradovi?“
„Ne pane, on se mě na nic neptal, zatkl mě a předal policistům, aby mě šoupli tady do 
tohohle arestu.“
„A v druhém případě?“
„To bylo také zamčeno, ale klíč v zámku nebyl.“
„Dobrá, tak dál, co bylo, když jste vešel?“
„Všechno se zdálo být v pořádku, vše bylo na svém místě.“
„Žádné známky zápasu? Žádný nepořádek?“

„Nic takového. Vypnul jsem zvukové zařízení a podíval se do ložnice. Tam bylo prázdno 
a tak jsem si řekl, že kolega šel asi nahoru. Vydal jsem se po schodech. V polovině je 
malé odpočívadlo s odděleným koutem pro náhradní součástky pro případ drobné opravy, 
tam nikdo. Vyšel jsem tedy až nahoru na plošinu, která vede kolem přístrojů. Ani tam, 
nebyl nikdo.

Vrátil jsem tedy dolů a šel sem do města, nahlásit to nejdřív na policii, zároveň jsem je 
požádal, aby uvědomili ministerstvo námořnictví. Potom jsem se vrátil na maják, aby tam 
byl někdo ve službě. Přístroje sice opravdu pracují sami, ale je nutné je pravidelně 
kontrolovat. Ačkoliv nám bylo řečeno, že je to nejlepší co v Británii v současnosti je, 
odpusťte, já mám jiný názor. Často docházelo k poruchám. Jsem vyučený strojník a tak 
jsem si s většinou poruch dokázal naštěstí poradit.“

„Nikde tedy nebylo opravdu nic neobvyklého, nic co by třebas jen na chvilku upoutalo 
vaší pozornost? Přemýšlejte!“ řekl Holmes naléhavě.
Diggs si v zamyšlení mul strniště na své bradě. Trvalo to drahnou chvíli, ale posléze 
prohlásil: „ Snad jen to okno….“
„Jaké okno?“ ptal se Holmes dychtivě. Připadal mi v té chvíli jako ohař, který se vrhá po 
nové stopě.
„ Protože se přístroje přehřívají, otevíráme nahoře na věži okna, aby je vánek chladil, ale 

Page 4 of 9E=NIGMA

1/18/2016file:///C:/0/6083.htm



to jen za mírného větru, nikdy ne při bouři…. A tehdy bylo okno dokořán.“

„V případě zmizení Stevense i Ownera?“
„Je to divné, dokud jste se mě na to nezeptal, tak jsem si to neuvědomil. Opravdu, je to 
tak, v obou případech bylo nahoře na věži otevřené jedno okno.“ „Dobrá, dnes už je 
pozdě, ale zítra se vydáme tady s mým přítelem na obhlídku majáku a doufám, že se vás 
brzo budeme moci navštívit s nějakou dobrou zprávou. Hlavu vzhůru!“

S tím jsme se s ním rozloučili a vyšli ven. Ačkoliv byl Holmes vždy velmi zdrženlivý, 
tentokrát si neodpustil poznámku: „Myslel jsem, že za tu dobu co s námi Lestrade občas 
spolupracuje, ode mne něco pochytil, ale mýlil jsem se. V tomto případě si počínal jako 
slon v porcelánu.“ Znělo to velice samolibě.

Po večeři si Holmes sedl do křesla, zapálil si svou oblíbenou dýmku, zavřel oči a začal 
přemýšlet. Věděl jsem, že v takových chvílích není vhodné ho rušit a tak jsem se usadil 
naproti a ani nevím jak, zavřely se mi oči a tvrdě jsem usnul.
Probudilo mě Holmesovo: „ Hej Watsone, vstávejte! Chcete snad prospat celý den? Čeká 
nás výlet k moři.“
Otevřel jsem oči. A opravdu, byl už bílý den.
„Kolik je vlastně hodin? Osm? Vy jste Sherlocku ranní ptáče!“
„Já vlastně ani nespal, na spánek teď není čas. Dole již máme připravenu snídani, a pak 
vzhůru na maják!“

Opět jsme jeli parním vozem, který nás dovezl úzkou cestou až na pobřeží. Zde jsme 
museli vystoupit a jít dál pěšky. Obešli jsme rozeklané skalisko a přímo před námi se 
objevila majestátní stavba majáku. Sestupovali jsme k němu po příkrých schůdcích 
vytesaných ve skále až dolů na cestičku vedoucí přímo ke vchodu. 

Holmes si odemkl klíčem, který obdržel od admirála.
Vnitřek nebyl příliš útulný a ve vzduchu byla cítit vlhkost a chlad kamenných zdí, ale 
Holmes jakoby to nevnímal, začal se bystře rozhlížet a procházet se sem a tam a 
pozoroval každý detail. „Hledáte nějaké stopy krve?“ zeptal jsem se.
Neodpověděl.

„Víte,“ pokračoval jsem tedy, „ myslím, že to mohlo být tak, že sem vrah přišel již 
s oběma muži. Pak si vyčíhal vhodnou chvíli, zabil je a jejich tělo za bouře svrhl do moře, 
aby jej vlny odnesly daleko do moře. Pak se někde dobře schoval a když přišel Diggs, 
počkal až půjde nahoru a vyklouzl ven.“

Holmes se otočil, jakoby ho někdo bodl: „Vaše teorie Watsone, nabízí opravdu zajímavé 
vysvětlení, ale jen částečně a má několik drobných nedostatků. Tak zaprvé vám chybí 
motiv. Za druhé jste zapomněl, že dosud nikdo nenašel žádné známky zápasu…“

„Mohly to být zákeřné vraždy zezadu. K žádnému boji nedošlo,“ namítl jsem.
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Neodpověděl a místo toho vyrazil po schodišti vzhůru. Následoval jsem ho a pozoroval, 
jak zblízka prohledává každou píď podlahy jak v mezipatře, tak i nahoře na plošině.
„Vím, že namítnete, že tudy už prošlo mnoho lidí, ale stopy krve by se zachovaly třeba i 
jako na první pohled nepatrná skvrnka, ale tady není nic.“

„Dobrá,“ souhlasil jsem trochu rozladěně, „ale máte snad vy jiné lepší řešení?“
„Ne zcela, Watsone, ne zcela. Myslel jsem na to celou noc. Probíral jsem ty možnosti 
jednu za druhou, ale žádná z nich nezapadá do toho, co o případech víme. Nakonec jsem 
došel k tomu, že ač se to v tuto chvíli zdá být zcela nesmyslné, tak ani poprvé, ani 
podruhé, na majáku krom strážce nikdo další nebyl.“

„Myslel jsem, že tu hledáte stopy, které tu zanechal vrah.“
„Naopak podle teorie, kterou jsem si vytvořil, jsem předpokládal, že tu žádné stopy po 
vrahovi nebudou. A opravdu je tomu tak!“
„Nezlobte se, ale to se mi zdá ještě víc podivné. Jak to, co se stalo, chcete vysvětlit?“
„Zatím nijak, ale je to jediná možnost, která souhlasí s fakty, nemyslíte? Krom jiného 
taky dokazuje, že Diggs je nevinný. To je pokrok. Pojďme dolů. Myslím, že vím, co je 
třeba udělat.“ Holmes měl několik nepříjemných vlastností, jednou z nich bylo to, že se 
jen velmi zřídka a nerad svěřoval se svými myšlenkami.

V minulosti jsem se několikrát pokusil o změnu, ale dosáhl jsem jen toho, že byl ještě 
více uzavřený. Nechal jsem to tedy být, pokrčil jsem rameny a šel za ním k vozu. 
Zastavili jsme u pošty a Holmes odeslal telegram:

Od Sherlock Holmes- Shelton Admirál Jefferson, ministerstvo námořnictví:
Naléhavé! Zařiďte propouštěcí listiny pro Toma Diggse. 
Zcela jistě nevinný. Holmes Vyšli jsme ven a Sherlock se na mě obrátil: „Omlouvám se 
můj příteli, že jsem někdy poněkud nedůtklivý. Pro tuto chvíli nemůžeme udělat nic 
dalšího, takže co kdyby jste přijal pozvánku na opulentní oběd?“

Právě pro takové okamžiky jsem mu dokázal odpustit ty chvíle, kdy byl nepříjemný. 
Musím uznat, že jídlo bylo opravdu výborné. Tady na venkově ještě kuchaři vědí jak 
správně vařit! Ještě jsme ani nedojedli, když k nám přispěchal poslíček a přinesl nám 
telegram. Byl pro policejní stanici v Sheltonu:

Od:Admirál Jeffeson, zástupce ministra pro námořnictví
Pro: Sherlock Holmes -Shelton
Po osobní intervenci u superintendanta Higginse bylo dohodnuto okamžité propuštění 
z vazby Toma Diggse. Příslušné listiny budou dodány následně obvyklou poštou.
Lestrade.

Holmes mi telegram podal se slovy: „ Když tohle Lestrade psal, tak mu asi lehko nebylo, 
co myslíte?“
Překvapila mě jeho dobrá nálada. Vždyť jsme tu stále měli nedořešený případ a dvě 
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záhadná úmrtí! Odebrali jsme se do věznice, kde Holmes předložil zmíněný telegram, ale 
oba policisté váhali.
Krčili rameny a namítali: „Promiňte pane, ale telegram není oficiální listinou. Policejní 
předpisy se o ničem takovém nezmiňují. Když uposlechneme, může nám později být 
kladeno za vinu, že jsme měli počkat, až z ústředí přijdou potřebné úřední doklady.“

„Na druhou stranu by váš nadřízený patrně nelibě nesl, když neuposlechnete jeho 
příkazu, byť přišel neoficiální cestou. Mohli by jsme to vyřešit tak, že by jste ho 
propustili, ale jeden z vás by ho hlídal, dokud by z Londýna doklady nedošly. Co vy na 
to?“

Dohodli se pohledem, kývli na souhlas a za chvilku již kulhavý stařík přiváděl Diggse. 
Ten se chtěl před Holmesem vrhnout na kolena, ale ten ho jemně, ale pevně zadržel: 
„Budu vám do smrti vděčen, že jste mě z téhle šlamastiky vytáhl pane Holmes!“

„Ještě není konec, budu potřebovat vaší pomoc. Půjdete se mnou do Sheltonského 
majáku?“ „Udělám pro vás všechno, co budete chtít, jen jestli dovolíte, rád bych se 
zastavil u své ženy, ona je doma celá ustaraná.“
„Dobrá, sejdeme se u majáku.“
Už podruhé toho dne jsme sestupovali schodištěm dolů na pobřeží a vešli dovnitř. I když 
jsem byl velice zvědav, rozhodl jsem se udržet svou zvědavost na uzdě, protože jsem 
tušil, že Holmes vymyslel nějaký fígl, ale zaboha jsem nedokázal přijít na to, jaký.

Netrvalo to dlouho a vstoupil Diggs v doprovodu jednoho z policistů a Holmes mu řekl: 
„Dělejte prosím nyní totéž co tehdy, když došlo ke zmizení pana Ownera.“
Muž váhal.
„No tak! Říkal jste mi, že jste vešel dovnitř a…….? Co dál? Záleží na tom vaše svoboda, 
tak se snažte si vzpomenout!“

„No ano, vešel jsem dovnitř a první co jsem udělal bylo, že jsem vypnul klakson. On byl 
zase porouchaný a měl falešný zvuk!“
Holmes na okamžik strnul, jakoby do něj uhodil blesk. Trvalo to snad jen minutku, 
možná ještě méně, ale pak náhle začal spěchat: „ Lano. Máte tu nějaké lano? No tak 
pohněte člověče!“ pobízel Diggse, který si patrně myslel, že se Holmes zbláznil.
„Jistě hned vám ho přinesu.“ a odkvačil do vedlejší místnosti, odkud se hned vrátil a nesl 
dobře dvacet stop dlouhý solidní konopný provaz. Holmes si ho přivázal kolem pasu, 
podal mi druhý konec a začal nás instruovat: „Vy Diggsi chvíli počkáte, až vystoupáme 
nahoru a pak spustíte klakson, ale jen na malý okamžik rozumíte?“

Oslovený kývl na znamení, že je s rozkazem srozuměn. 
My dva jsme vyšli nahoru a teď se Holmes obrátil na mě: „ Vy Watsone zůstaňte zde pod 
schody a pozorujte, co se bude dít. Kdybych se začal chovat divně, přitáhněte mě 
prosím.“
Sotva vstoupil na plošinu, ozval se klakson. Holmes se chytil za hlavu, jeho tvář se 
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zkřivila bolestí a zapotácel se. Ačkoliv i mě ten šílený zvuk drásal nervy, zatáhl jsem 
silně za lano a přitáhl ho k sobě. Padl mi do náruče téměř bezvládně, ale brzo se 
vzpamatoval. To už Diggs dole opět klakson vypnul. 

Sházeli jsme opatrně dolů, vzájemně se podpíraje. Byl to ošklivý zážitek, ale nyní když 
jsem měl opět jasnou mysl, jsem pochopil, co se tu událo.
Ti dva dole na nás koukali jako na nějaké zjevení.
„V pořádku pánové, jen jsem dělal menší experiment,“ uklidňoval je Holmes, 
„děkuji, že jste mi byli nápomocni.“

Bylo pravdou, že už v mnoha případech prováděl na sobě řadu experimentů i s velmi 
nebezpečnými jedy.
„Vás,“ obrátil se na Diggse, „už tu není v tuto chvíli zapotřebí. Můžete se vrátit domů. 
Věřím, že příslušné listiny dojdou ještě dnes a my Watsone, se vrátíme do Londýna, ale 
ještě cestou uděláme malou zastávku.“
Ta zastávka, o které Sherlock mluvil, se týkala Sheltonské pošty odkud poslal následující 
telegram: 

Od: Sherlock Holmes- Shelton
Pro:Admirál Jefferson, ministerstvo námořnictví.
Vracím se do Londýna. Bude mi ctí pozvat vás dnes večer na návštěvu. 
Holmes

Jednou z dalších vlastností Sherlocka Holmese, byla jistá teatrálnost, s kterou předváděl 
výsledky svého pátrání a já mu jeho vystoupení rozhodně nehodlal zkazit a tak když 
přišel admirál, stáhl jsem se trochu do pozadí.

Po nezbytných úvodních zdvořilostech admirál usedl a bylo na něm vidět, že je velmi 
zvědavý a nedočkavý.
Holmes si to ale vychutnával a začal zvolna: 

„Musím se přiznat, že zpočátku to vypadalo, že události, ke kterým došlo v Sheltonském 
majáku jsou opravdu velmi záhadné. Já však, stejně jako vy, věřím, že pro vše je možné 
najít přirozené a logické vysvětlení. Jak jsem pronikl stále hlouběji do případu, byl jsem 
si jist, že k žádnému zločinu nedošlo. Otázkou tedy pak bylo jak vysvětlit smrt dvou 
ostřílených bývalých námořníků. Ač se to zdálo být nepravděpodobné, logickou odpovědí 
bylo, že v obou případech došlo k sebevraždě. To naráželo na další problém. Z jakého 
důvodu by tito dva muži, kteří krom služby na majáku neměli nic společného, páchali 
sebevraždu? Hledal jsem spojovací články. Tím prvním byla Diggsova zmínka o tom, že 
za bouře bylo otevřené okno na věži. Další už je jen věcí dedukce a rutiny.

Události se podle mě seběhly takto: Instalovaný systém zvukové výstrahy byl velmi 
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poruchový a musel být často seřizován. Zatímco za pěkného počasí ho prostě strážný 
vypnul a teprve pak ho šel opravit, za bouře se to Stevens i Owner báli udělat, v obavě, že 
by mohlo dojít k nějaké katastrofě a tak se vydali nahoru opravit klakson, aniž ho 
vypnuli. Tam pak byli zasaženi sonickým zvukem, který je dovedl až k šílenství a 
následnému skoku z okna … 

Admirál na Holmese zíral zcela fascinován a téměř nebyl mocen slova: „To co mi tu 
říkáte je naprosto fantastické. Musím se přiznat, že když o vás váš bratr Mycroft mluvil 
jako o geniálním muži, myslel jsem si, že je to nadnesené, ale teď vidím, že měl 
naprostou pravdu. Pane, jsem vám zavázán, že jste tak skvělým způsobem a taky velmi 
rychle pomohl vyřešit náš problém. Hned zítra dám příkaz k výměně toho zařízení, to 
buďte ujištěn. Rozhodně se také v radě zasadím o to, aby vám byla přiznána patřičná 
odměna.“

Sotva se za admirálem zavřely dveře, zamnul si Holmes spokojeně ruce a řekl: 
„Nevím jak vám Watsone, ale mě na tom mořském vzduchu pořádně vyhládlo, 
nepůjdeme někam na pořádnou večeři? Což francouzská restaurace?“
„Francouzská jídla jsou příliš fádní.“ namítl jsem.

„A co by jste tedy řel indii?“
„Indických jídel jsem si dosytnosti užil za své vojenské služby.“
„Co by jste tedy navrhoval?“
„Není nad dobrou anglickou kuchyň. Jestli dobře cítím, pak paní Hudsonová právě 
vytáhla z trouby jablečný koláč, co vy na to?“
„Jablečnému koláči paní Hudsonové nikdy nelze říct ne…“ 
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TAJEMSTVÍ ZLATÉ LANĚ. ( Poprvé zverejneno v autorove blogu "SFINGA -
povídky" na http://shinen.webgarden.cz/ ) 

TAJEMSTVÍ ZLATÉ LANĚ. 

Ten den mě vzbudily strašlivé skřípavé zvuky. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že to 
hraje Holmes na housle. Vzal jsem si župan a vešel do pokoje. „Proboha Sherlocku, 
nemůžete s tím přestat? Vždyť je teprve půl desáté!“
Odložil housle: „Promiňte Watsone, improvizace mi pomáhá při myšlení, které v brzké 
době jistě budu potřebovat.“
„Máme případ?“ 

„Zdá se, čtete!“ odpověděl a smyčcem ukázal na čajový stolek, kde ležel otevřený dopis. 
Vzal jsem ho do ruky a četl:

Vážený pane Holmesi,
Paní Higginsová, mě před časem vyprávěla, jak skvělým způsobem jste jí pomohl v její 
záležitosti a tak se i já k vám obracím s prosbou o pomoc.
Prožila jsem velmi zvláštní příhodu a chtěla bych vás poprosit o váš názor, případně by 
mě velice potěšilo, pokud byste byl tak laskav a ujal se objasnění této záhady. Přijedu zítra 
dopoledním vlakem z Morecambe.
Lisa Thompsonová

„Nuže Watsone, znáte mé metody. Co jste vyčetl z tohoto dopisu?“
Pozorně jsem si dopis prohlédl: „ Myslím, že majitelka je dosti majetná, soudě podle toho, 
že jde o kvalitní papír. Také pečlivá, písmo je skutečně velmi úhledné.“ s tím jsem dopis 
odložil. „Výborně! Přeci jen jste něco pochytil!“
„Uniklo mi snad něco?“ zeptal jsem se trochu popuzeně.

„Skoro všechno. Měl jste pravdu v tom, že jde o majetnou dámu, ale co dál? Tak zaprvé, 
je to svobodná slečna….“
„Podle čeho tak soudíte?“ skočil jsem mu do řeči.
„Kdyby byla vdána, svěřila by se nejspíš nejdříve manželovi a přijeli by spolu, to je přeci 
zcela jasné, ne?
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Dáma píše skutečně velmi pečlivě, ale přeci na jednotlivých literách jsou znát jisté znaky, 
které svědčí o tom, že psala velmi často. Živila se tedy jako písařka.
A dále, co jste usoudil z toho zvláštního složení dopisu? Nejprve na třikrát na šířku a poté 
ještě na polovinu? Nuže měl byste vědět, že jedině ministerstvo námořnictví používá 
podlouhlé obálky, do který je nutno skládat dopisy tímto způsobem. Slečna Lisa to 
udělala, ale pak si uvědomila, že do běžné obálky se jí dopis takto nevejde a tak ho prostě 
přeložila ještě napůl. Nicméně toto zaměstnání v nedávné době opustila, aby se ujala 
nějakého majetku.“
„A to jste usoudil z čeho?“

„Ale Watsone, vždyť je to tak jednoduché! Přesídlila na venkov, odkud jistě nemůže 
pravidelně dojíždět do Londýna za prací. Jestliže opustila práci na tak významném postu, 
znamená to, že je nyní dostatečně finančně do budoucna zabezpečena. Ostatně se to brzo 
dovíme,“ a Holmes vytáhl hodinky, „ ranní vlak z Morecambe přijel do Londýna před 
chvílí. Pokud se slečně Lise podaří nalézt drožku, bude tu do deseti minut.“

Holmes měl dobrý odhad, neuplynula ještě ani čtvrthodinka a paní Hudsonová přiváděla 
Lisu Thompsonovou do našeho pokoje.
Byla to asi šestadvacetiletá dívka štíhlé postavy a její hezký vzhled kazilo jen hejno pih na 
obličeji. Holmes když chtěl, uměl být velmi milý. Hned co sebe i mne představil, nabídl 
dívce křeslo a čaj. „Ne díky,“ odpověděla, „již jsem posnídala ve vlaku.“

Holmes tedy usedl do svého oblíbeného křesla, sepjal ruce, tak jak to často dělával a 
vybídl slečnu Thompsonovou, aby vypověděla, proč přijela.
Nejprve se po nás trochu ostýchavě podívala, ale když viděla Holmesův povzbudivý 
pohled, začala pomalu vyprávět: 

„Musím nejprve začít tím, co zdánlivě s celou věcí moc nesouvisí, abych vám vysvětlila 
souvislosti. Jistě znáte příběh Francise Drakea a jeho Zlaté laně. Nuže pak také víte, že 
když se vrátil do Anglie, přivezl sebou nesmírné bohatství. Velkou část věnoval královně, 
další pak vyhradil pro sebe a své námořníky.

Od jednoho z jeho kapitánů odvozuje původ i náš rod, který pak po celé věky zůstal věrný 
námořnickému řemeslu. Náš prapředek se poté, co dostal svůj díl, na moře již nevrátil, 
odstěhoval se na pobřeží poblíž Morecambe, kde si nechal vystavět dům. Asi to byla jistá 
nostalgie, že ho pojmenoval Zlatá laň a jednotlivé části pak Přední, Střední a Zadní 
paluba. Nechal dokonce vystavět dvě věže, nazvané Hlavní a Zadní stěžeň.

Můj otec se bohužel dočkal jediného potomka a tím jsem byla já. Vychovával mě sice 
jako chlapce, ale protože jsem nemohla pokračovat v rodné tradici námořníků, zasadil se 
alespoň o to, aby byla přijata jako písařka na námořní ministerstvo.“

Holmes mi v této chvíli věnoval významný pohled, ale slečna Lisa si toho nevšimla a 
pokračovala: „Před rokem se stalo hrozné neštěstí, můj otec, který velel dělové fregatě 
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Jejího veličenstva, byl zahnán do strašlivé bouře. Loď se potopila a všichni zahynuli. 
Musela jsem opustit místo v Londýně a převzít starost o dům.

Nejprve jsem se chtěla obrátit na zprostředkovatelskou firmu, ale dosavadní správce pan 
Brown, mě přesvědčoval, že bude mnohem výhodnější, když přijmu služebné z okolí a 
hned mi také nabídl služby svého syna a jeho ženy.

Popravdě, když mi byli představeni ani jeden z nich ve mě nevzbudil důvěru a sympatie, 
ale pan Brown tak naléhal, že jsem nakonec souhlasila. Brzo jsem zjistila, že to byla velká 
chyba. John, jak se jeho syn jmenuje, stejně jako jeho žena byli ve vykonávání mých 
příkazů velmi liknaví a jídla které ona vařila, mi moc nechutnala. Když jsem jim to vytkla, 
slibovali nápravu a také se jakoby náhodou objevil pan Brown a znovu mě ujišťoval, že 
bude vše v pořádku. Pak když jsem šla kolem kuchyně, náhodou jsem zaslechla, jak 
někomu říká: 

„ Koukej se chovat slušně, jestli se ti podaří nalézt ty dokumenty, budeme boháči.“
Tehdy ve mně vzklíčilo podezření, že se tu chystá nějaká nepěkná věc. Začala jsem se na 
noc zamykat a pod polštář jsem si vždy připravila nabitou pistoli a dávala si na ně velký 
pozor.
Je pravda, že po této příhodě jsem jim již téměř neměla co vytknout, John se opravdu 
snažil a i jeho žena se ve vaření polepšila, ale klid mi to nepřineslo, naopak jsem se stala 
ještě obezřetnější, a zvykla jsem si spát velmi mělce.

Je to asi čtrnáct dní nazpět, kdy mě v noci probudil jakýsi šramot. Vyndala jsem pistoli, 
vzala na sebe plášť a opatrně otevřela dveře. Spatřila jsem jakési světlo, které právě 
mizelo za rohem chodby. Pomalu a opatrně jsem ho následovala. Byl to John. Šel do 
knihovny a pomalu svícnem kroužil kolem regálů. Čekala jsem ukryta za rohem, co se 
bude dít, ale on s tím po chvíli s tlumeným klením přestal a rychle se vracel zpět. Ledva 
jsem stačila uskočit a ukrýt se.

Bušilo mi srdce vzrušením tak silně, že jsem byla přesvědčena o tom, že to musí slyšet, ale 
on kolem prošel nevšímavě, něco si potichu mumlaje.“
„Nevyprávím to moc zdlouhavě?“přerušila slečna Lisa své vyprávění.
Ne, jen prosím pokračujte, je to nesmírně zajímavé!“ 
Viděl jsem, jak Holmes září nadšením.

„Myslím, že v tom má prsty i pan Brown, ale rozhodla jsem se, že bude rozumnější pro 
tuto chvíli předstírat, že nic nevím a napsat vám. Pak jsem Johna poslala na poštu a jeho 
ženu do blízké vesnice na nákup. Protože je vaše jméno dobře známé, adresovala jsem 
dopis své přítelkyni paní Higginsové, která vám ho, jak vidím, předala.

Jakmile jsem byla doma sama, vzala jsem svícen a šla do knihovny rozhodnuta, zjistit, co 
tam v noci pohledával. Chodila jsem tedy stejně jako on kolem regálů. Možná to bylo také 
tím, že jsem stále po očku hlídala příjezdovou cestu, abych viděla vracejícího se sluhu a 
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tak jsem opravdu nenašla žádný důvod, proč v noci podnikl ten podivný pokus. To je vše.“ 
Pohlédla na Holmese. 

Holmes se zeptal: „ Slečno Liso, přinesla jste do domu nějaké listiny, které jste zdědila po 
otci?“ „Ano je to přesně tak,“ odpověděla, „ Jsou to rodinné písemnosti a otec mě vždy 
velice důrazně nabádal, aby je pečlivě opatrovala, jsou prý velmi cenné. Než jsem odešla 
na venkov, měla jsem je, s dovolením ministerstva, uschovány v jejich tresoru a nyní po 
tom incidentu je nosím stále u sebe. Zde jsou.“

S těmito slovy vyndala z kabelky velkou obálku a vyndala tři silně zažloutlé pergameny. 
„Na jedné listině je znázorněn, jak vidíte, náš rodokmen. Zde na tom druhém je stařičký 
plán našeho domu. A toto je kasperský list podepsaný samotnou královnou Alžbětou.“
Sherlock listiny pozorně prohlížel, ale pak je odložil. „Slečno, myslíte, že se k těm 
listinám mohl dostat někdo z vašeho služebnictva?“ „Teď když jste se o tom zmínil, 
vzpomínám si, že jsem jednou zapomněla obálku na nočním stolku a mám pocit, že když 
jsem se vrátila, nebyla na svém místě.“
Sherlock vstal a zvolal nadšeně: „ Milá slečno, počínala jste se nadmíru důvtipně a máte 
můj velký obdiv. To co jste mi vyprávěla je nadmíru zajímavé a rozhodně tomu budu 
věnovat svou veškerou pozornost. Bohužel mám však ještě dnes zde v Londýně nějakou 
práci, ale zítra za vámi přijedu a doufám, že se mi podaří do této události vnést světlo. 
Dnes v noci se ve své ložnici zamkněte a nevycházejte ven za žádných okolností.“

Slečna Lisa Thompsonová vstala, poděkovala a měla se k odchodu. Sotva se však za ní 
zavřely dveře, Holmes vyskočil jako čertík a volal: „Mapu, kde mám mapu! Watsone, 
rychle se přichystejte, odjíždíme a nezapomeňte sebou vzít svůj starý vojenský revolver.“
„Můžete mi vysvětlit, co to má znamenat? Proč jsme nejeli se slečnou Thompsonovou?“ 
„Později Watsone, později. Teď na to není čas, spěchejme!“

Během několika málo minut jsme vyběhli na ulici a Holmes už mával na drožku. Na 
nádraží jsme přijeli chviličku před odjezdem vlaku. Místo hlavního vchodu mě Holmes 
táhl ke vchodu pro zaměstnance. Na peron jsme dorazili opravdu v poslední vteřině, sotva 
za námi zaklaply dveře kupé, lokomotiva dlouze zapískala a vlak se dal do pohybu.

Usedli jsme a Holmes si na kolenou rozložil mapu. Ta jeho přezíravost mě občas 
popuzovala, ale chápal jsem, že jeho mysl je tak ponořená do případu, že nic jiného 
nevnímá: „ Řeknete mi už konečně, proč jste jí řekl, že přijedeme zítra a pak ten spěch?“
Zvedl oči od mapy: „ Ach Watsone, cožpak to není zřejmé? Vždyť kdybychom tam přijeli 
s ní, jistě by si ti lidé dali pozor. Nemám žádné důkazy, jen teorii, kterou je třeba ověřit. Je 
třeba je chytit při činu a to můžeme jen tehdy, když nebudou mít tušení o naší 
přítomnosti.“

„A řeknete mi, oč tu sakra jde?“
„Watsone, zatím jsou to jen mé teorie utkané z tenounkých nití indicií a vy víte jakou 
mám nechuť je presentovat, dokud nemám v rukou fakta a důkazy.“
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„Mohl jste alespoň slečně Lise říci, že jí budeme nablízku.“
„Je to sic velice chytré a podnikavé děvče, ale mám vážné obavy, že by se nedokázala 
přetvařovat a nechtě by tak vše prozradila. Podívejte,“ a zabodl svůj štíhlý prst do mapy, „ 
slečna Lisa jistě vystoupí v Morecambe, kde má jistotu, že sežene odvoz domů. 
Kdybychom tam vystoupili také, pak by nás jistě zahlédla, ale o kus dál se železniční trať 
obrací směrem k poběží a tady ( ukázal na mapě) je malá vesnička, kde vlak též staví, tam 
vstoupíme.“

„Proč si myslíte, že tam nevystoupí také slečna Lisa?“
„Protože tam povoz nesežene a musela by jít pěšky dobře více než tři míle po silnici, ale 
my, podívejte, půjdeme tudy, tou pěšinou, která je tu vyznačena. Ta nám cestu zkrátí na 
polovinu a to pro muže našeho ražení není žádný problém. Tak možná budeme u domu 
ještě dřív, než tam přibude slečna Thompsonová.“

Holmes to měl jako vždy vymyšlené naprosto dokonale, jeho analytický mozek myslel na 
každý drobný detail a mýlil se jen velmi zřídka. Měl pravdu i tentokrát. Když vlak zastavil 
v Morecambe, opravdu jsme okénkem zahlédli slečnu Thompsonovou, jak prochází mezi 
lidmi nádražním portálem. Naopak na malé zastávce, jsme byli jediní cestující, kteří 
vystoupili. Holmes zahnul kolem dřevěného přístřešku na polní cestu stejně jistě, jakoby 
tudy chodil denně. Vedla nejprve hlubokým úvozem, pak lesíkem, který náhle končil a 
nám se naskytl úchvatný pohled na rozeklané skály na pobřeží a dům, který byl díky svým 
dvěma věžím viditelný již zdaleka. Přidali jsme do kroku. 
Cesta uhýbala prudce vpravo, kde přes malý potůček vedla dřevěná lávka a pak už se před 
námi objevil dům v celé své kráse. Měl bych nenapsat, že opravdu se svými věžemi 
vypadal spíše jako nějaký podivný hrad. Kryti nízkým remízkem před nevítanými pohledy 
postupovali jsme teď již opatrněji stále blíž.

Konečně jsme měli dům i celé prostranství před sebou jako na dlani. Tady se Holmes 
zastavil a nastavil prst: „Slyšíte?“
Měl opravdu dobrý sluch, protože teprve když jsem se soustředil, uslyšel jsem vzdálený 
pravidelný klapot kopyt. Po chvíli se za zatáčku skutečně objevil povoz, kde na kozlíku 
seděli dva lidé. Jedním z nich byla nepochybně slečna Thompsonová. Z budovy jí vyšli 
naproti dva muži.

Holmes se pohodlně usadil a řekl: „Tak, nyní je jeviště připraveno pro nadcházející 
dějství. Nechcete se, Watsone, trochu posilnit?“ zároveň vytáhl z kabely dva obložené 
chleby, jeden mi podal a do druhého se s velkou chutí zakousl. Sotva jsme dojedli, 
Holmes zavřel oči a zdálo se že spí, zatímco já jsem byl velmi nervózní, netuše, co se 
bude dít, jen důvěra v mého přítele mě udržovala v klidu. Zdálo se mi, že čas se 
nekonečně vleče.

„Hej vzbuďte se Watsone!“
Otevřel jsem oči a viděl, že Holmes stojí nade mnou a že už je skoro tma.
„Jen jsem si trochu zdříml,“ omlouval jsem se.
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„Jistě,“ pravil Holmes sarkasticky, „už dobrou hodinku mi tu spíte jako nemluvně a měl 
jsem co dělat, aby vaše chrápání nedoléhalo až do domu. Nuže pojďme.“
Podíval jsem se na dům, většina oken byla temná, svítilo jen světlo ve dvou oknech. 
Jedním byla patrně kuchyň, druhým pokoj slečny Thomsonové.

Jestli si dobře pamatuji, pak okna do knihovny jsou tamo,“ šeptal cestou Sherlock.
„A vida, cesta je volná!“ řekl, když zjistil, že jedno z oken je nepatrně otevřeno. Vyhoupl 
se svižně na parapet a v okamžiku byl uvnitř. Podal mi ruku a já ho následoval.
Velkou místnost vroubily kol dokola regály plné knih. Stranou u krbu pak byl stolek a dva 
velké ušáky, uprostřed pak sekretář a velký stůl. Pohybem mi Holmes naznačil, abychom 
se za ta křesla ukryli.

Mnohokrát jsem se v Indii účastnil lovu na tygra, ale nikdy jsem nebyl tak rozrušen jako 
tehdy, kdy jsme v tom setmělém pokoji čekali na zcela jinou kořist.
Ostatně to netrvalo dlouho a do místnosti vstoupil mladý muž. Byl to nepochybně sluha 
John. Svícen ozařoval jeho bledou tvář. Přistoupil k oknu a pomalu se svícnem kroužil. 
Hned jsem si uvědomil, že komusi venku dává znamení. Vzápětí odložil svícen, otevřel 
okno dokořán a pomohl dovnitř druhému muži.

Do tváře jsme mu neviděli, ale podle sípavého dechu to musel být starý muž, kterému 
rychlá chůze již činila potíže.
Sotva byl uvnitř, obořil se na toho mladého: „ Tak co? Našel jsi to?“
„Ne otče a znova říkám, že se nechci podílet na získání majetku, který mi nepatří. Slečna 
se k nám chová velmi vlídně a tohle je vůči ní velmi podlé. Nebudu ti už pomáhat!“

„Hlupče! Tak zůstaneš celý zbytek život chudým ťulpasem! Zasvětil jsem hledání mnoho 
let a nyní, když se konečně díky šťastné náhodě blížíme k cíli, odmítáš pomoct otci? Paní 
byla skoro celý den pryč, měl jsi čas najít tajný vchod umístěný někde zde v knihovně. 
Cos dělal, mluv!“
„Ne a ne! Už ti nebudu pomáhat otče, nemůžeš mě odkazem na synovskou oddanost nutit 
podílet se na této nečestné věci.“
„Tak dobrá, ale už nejsi můj syn. Nechci tě ani vidět! Neopovažuj se i jen přiblížit 
k domovu, vypráskám tě holí, jako posledního vandráka,“ syčel ten starší nenávistně. Poté 
s hekáním přelezl přes parapet a zmizel do tmy.

Bylo mi to velice trapné, že jsem byl nechtěným svědkem rodinné hádky. Pohlédl jsem na 
svého přítele, ale jeho výraz, pokud jsem mohl v šeru vidět, byl naprosto neproniknutelný. 
Sotva otec zmizel, vyskočil Holmes, uchopil mladíka pevně za ruce a přikryl mu ústa. 
„Pst, nekřičte, jsme přátelé! Já jsem Sherlock Holmes a tohle je můj přítel Watson, slečna 
Thompsonová nás najala, abychom jí pomohli, protože vaše činnost jí neunikla.“

Mladík se nevzpíral. Holmes povolil jeho sevření a pokračoval: „Teď si prosím sedněte 
zde a uklidněte se. Slyšeli jsme nechtě hádku s vaším otcem a víme, že jste omítl podílet 
se na krádeži u vaší paní, naše sympatie jsou na vaší straně mladíku, a pokud to jen trochu 
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půjde tak o vaší účasti na této věci pomlčíme!“

John byl bledý jako křída, trochu se ještě chvěl, ale poslechl, usedl do křesla a snažil se 
soustředit své myšlenky. Pak začal vyprávět: „Nuže pánové, jak se zdá, musím vám 
důvěřovat. Stejně asi nemám na výběr.

Jak asi víte, otec slečny Lisy byl námořník a tak v domě pobýval jsem zřídka. O chod 
domu se mu staral právě můj otec. Vše začalo asi před dvěma lety, kdy se před ním 
kapitán zmínil, že vlastní nějaké velmi cenné dokumenty. Můj otec to pochopil tak, že tyto 
listiny obsahují nějaký poukaz o bohatství po předcích. Postupně této své představě 
naprosto propadl, a vymyslel si, že jde o část majetku, který dostal prapředek Thompsonů-
Drakeův kapitán, i když k tomu neměl žádný reálný podklad. Prohledával celý dům, 
kousek po kousku, pak i celé okolí, ale na nic nepřišel. Myslím, že postupně se mu tato 
myšlenka stala tak utkvělou, že z toho pozbyl zdravého rozumu. Po kapitánově tragické 
smrti sem přišla slečna Thompsonová. Otec mě přinutil, abych opustil místo, které jsem 
měl na pile a nastoupil sem jako sluha. Uznávám, že zpočátku jsem byl velmi neobratný a 
také zaujatý, ale postupně jsem poznával, že paní je dobrý člověk. Také jsem zprvu 
podlehl naléhání otce a špehoval ji. Tak jsem měl možnost nahlédnout do listin, které byly 
pro její rodinu tak cenné. Nejdůležitější se mi zdál být plánek domu a tak jsem si 
v rychlosti udělal zběžný náčrtek. Otec z něj odhadl, že zde v knihovně musí být ještě 
jeden-tajný vchod do jižní věže. Nepodařilo se mi ho však nalézt. To je vše. Myslíte, že 
mám naději, že mne slečna Thompsonová nepropustí?“

„Slíbit vám to samozřejmě nemohu, ale i když před ní nemohu zamlčet váš podíl na celé 
věci, zdůrazním, že to bylo jen ze synovské poslušnosti a že ve vás nakonec zvítězilo čisté 
svědomí a odmítl jste v tom dále pokračovat.“
„Děkuji, víc asi nelze v mé situaci žádat.“
„Dobrá hochu, nyní se odeberte na lůžko a klidně spěte, věřím, že vše dobře dopadne a 
s vaším otcem to také vyřídíme.“

Sotva za mladíkem zaklaply dveře, zamnul si Holmes ruce a obrátil se na mě: 
„No, co tomu říkáte Watsone?“
„Vy jste to předpokládal Sherlocku?“

„Ano, odpovídá to mým předpokladům, i když musím přiznat, že ten mládenec mě mile 
překvapil. A teď! Nejste-li ještě unaven, mohli bysme se pustit do vyluštění tajemství této 
místnosti.“ „Na spánek v tuto chvíli nemám ani pomyšlení, hořím zvědavosti!“
„Nuže vzhůru za tajemstvím dávného korzára!“ zvolal Holmes teatrálně a popadl ze stolu 
svícen. „ ten chlapec na to šel dobře, když předpokládal, že tajná dvířka budou mít někde 
škvíru, kterou půjde dovnitř průvan, který rozkmitá plamen svící, jen si počínal příliš 
nepříliš pozorně.“

Se svícnem v ruce se pomalu posouval podél regálů. Pozorně jsem ho sledoval a opravdu, 
v jednom místě se plameny svící trochu zachvěly. Holemes si toho také všiml, posunul 
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svícen kousek dál. Tam svíce plály klidně, Znova se vrátil na místo, kde svícen držel 
předtím a plameny se znova rozkmitaly. „Ano tady je to,“ zvolal nadšeně, „teď je třeba 
ještě nalézt mechanismus, který dveře otevírá. Podržte mi prosím ten svícen.“ S těmito 
slovy mi ho podal. Držel jsem ho vysoko, abych co nejlépe osvětloval celou plochu a 
Holmes si ji prohlížel z těsné blízkosti, malý kousek po kousku. Jeho ruce přitom tápaly 
po povrchu jako ruce slepce. I když jsem ho již takto při podobné činnosti viděl 
mnohokrát, vždy znova jsem nemohl potlačit obdiv k jeho zvláštní schopnosti plně se 
soustředit. Těžko odhadnout jak dlouho to trvalo, možná půl hodiny, možná více, když se 
jeho ruka dotkla jedné ozdoby na rohu knihovny a ta se v tu chvíli pohnula. 

Někde cvakla neviditelná západka a část knihovny asi pět stop vysoká se trochu rozevřela. 
Nicméně bylo zapotřebí, abychom spojili oba své síly a dvířka otevřely zcela, protože 
starý mechanismus byl notně zarezlý.
Nahlédl jsem opatrně dovnitř. Úzké točité schody se strmě vinuly někam vzhůru. Vytáhl 
jsem revolver a chystal se vstoupit. Holmes na mě kývl: „Jsem si jist, že toho nebude 
zapotřebí. Já první!“ Stoupali jsme tedy vzhůru, až nakonec schody končily na plošině, 
kde byl jen prostý stůl, židle a lafeta na které byl upevněn velký mosazný námořní 
dalekohled. Rozednívalo se. Sherlock nahlédl do okuláru a pak mě též pobídl. Viděl jsem 
v mlhavém raním oparu širé moře. „Nic tam není,“ řekl jsem trochu zklamaně, „jen 
moře.“

„Správně! Starý námořník se sice s lodí a mořem rozloučil, ale stýskalo se mu, tak si sem 
nechal nainstalovat dalekohled, aby mohl alespoň z dálky pozorovat, to co mu tolik 
přirostlo k srdci.“ „Ale nač k tomu potřeboval tajný vchod?“
„Myslím, že původně až tak tajný nebyl, ale když první majitel zemřel, z další generace 
sem na věž již nikdo nechodil a na vchod se postupně zapomnělo. Pojďme dolů, je na čase 
posilnit se a pak probudit naší klientku a seznámit jí se stavem věcí.“
Sešli jsme dolů a prošli domem do kuchyně. Mladý Brown už byl vzhůru. Stále ještě byl 
velice bledý. Vysvětlil ženě, že jsme hosté slečny Thompsonové. Připravila nám snídani a 
zvědavě po nás pokukovala.

„Našli jsme ještě v noci, to co váš otec tolik let hledal, ale obávám se, že by byl těžce 
zklamán. Jde o pouhé schodiště vedoucí na pozorovací stanoviště na věži, nic víc.“
Smutně zakroutil hlavou: „ Myslím, že i kdybyste mu to ukázali, stejně by tomu nevěřil a 
žil by dál ve své iluzi. Nebo by nepřiznal svou chybu.“
„Dobrá, jak myslíte. Já jsem přesvědčen, že by to otupilo jeho zlobu, ale je to vaše 
rozhodnutí.“ Dopil čaj, vstal a obrátil se ke mně: „Nyní můj příteli je na čase, abychom 
zašli za slečnou Thompsonovou. Věřím, že bude potěšena.“

Ve chvíli, kdy vstával od stolu, slečna Lisa vešla dovnitř. Když nás uviděla, povytáhla 
udiveně obočí a optala se: „Pánové, vy zde? Co to má znamenat? Vysvětlíte mi to?“
Jak už jsem psal, Holmesův vztah k ženám byl vždy velmi rezervovaný, ale když chtěl, 
uměl být velmi milý: „Omlouvám se slečno, už tu pobýváme nějakou chvíli. Poté, co jste 
odjela, přehodnotil jsem závažnost vašeho případu a rozhodli jsme se tady s doktorem 
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Watsonem vás sem následovat.“ „Mohli jste mě ale informovat.“ pokračovala poněkud 
chladně.

„ To sice máte pravdu, ale vše co následovalo, se událo tak rychle, že na to nebyl vlastně 
ani čas. Krom toho jsem přesně netušil, jak se věci vyvinou a rozhodně jsem tak půvabnou 
dámu nechtěl vystavit sebemenšímu nebezpečí, že by přišla k nějaké úhoně. Jste ochotna 
vyslechnout, mé vyprávění?“

Již trochu klidněji usedla, pokynula služce, aby jí podala snídani a Holmes vyprávěl, co se 
v noci událo. Neopomněl zdůraznit Johnovu loajalitu.
Slečna Thompsonová pomalu upíjela čaj a pozorně poslouchala. Když skončil, vstala a 
rázně zavelela: „Doprovoďte mě tam!“
Prošli jsme dům, vešli do knihovny a podruhé toho dne stoupali vzhůru. Sotva jsme byli 
nahoře, rozjasnila se její tvář a zvolala: „Ó to je ale krásné místo! Je to tady naprosto 
úžasné. Omlouvám se vám pane Holmesi i vám doktore 

Watsone, byla jsem před chvíli trochu nemile překvapena, ale dlužím vám poděkování, 
nejen že jste celou věc rychle vyřešili, ale navíc jste pro mě objevili tento kouzelný kout 
domu o kterém jsem dosud neměla nejmenší tušení.“
Pak se na nás obrátila a již s úsměvem se zeptala: „Myslíte, že pro Johna bude 
dostatečným trestem, když mi sem bude muset vynést jedno z těch velkých křesel, co jsou 
dole v knihovně?“
Nepochybně!“ pospíšil jsem si s odpovědí, dřív než Sherlock mohl říct něco jiného. 

Zhruba asi za dva měsíce nám na Baker Street došel dopis:

Vážený pane Holmesi,
Vážený doktore Watsone,
Ještě jednou vám dodatečně děkuji za vaše skvělé služby. Předpokládám, že vás bude 
zajímat, co následovalo.

Otec Brown se nějakým způsobem dozvěděl, co se tehdy oné noci v mém domě událo, 
zešílel zcela a spáchal sebevraždu. Rozhodla jsem se jeho ovdovělou ženu vzít též k sobě a 
zaměstnat ji v kuchyni. Ukázalo se to jako dobrý nápad, protože vaří skutečně skvěle. 
Johnova žena se nyní více stará o mé pohodlí a pořádek v domě, zatímco její manžel 
vykonává těžší práce. Všichni tři jsou mi zcela oddáni.

Na věži trávím mnoho času, je zde příjemný kout, kde ve dne mohu pozorovat okolí nebo 
číst a za teplých nocí hledět na oblohu. Jsem nyní velice šťastna.
V úctě Lisa Thompsonová

„Předpokládám, že tuto drobnou epizodku budete chtít také literárně zpracovat? Jaký jste 
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zvolil název?“ zeptal se mě Holmes, když jsem list dočetl.
„Samozřejmě! Bude se jmenovat tajemství Zlaté laně.“
„Příhodné,“ odtušil Holmes a k mému zděšení sáhl po houslích. 
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
STARÉ PŘÍBĚHY.
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Možná si vzpomínáte na mé malé přispění v příběhu Amy Woodové, který skončil 
svatbou. Samozřejmě, spousta příběhů nebo pohádek končí tím, že se ti dva vezmou a 
někdy jsou spolu i šťastni, ale ten můj příběh, který vám dnes chci vyprávět, tímhle právě 
začal.

STARÉ PŘÍBĚHY.

Tak jako většina svateb, tak ani tahle se neobešla bez spousty jídla, pití a kraválu. 
Alkohol moc nemusím a hluk už vůbec ne a tak jsem si dal sklenku červeného a klidil se 
stranou do chládku. Nevím čím to je, ale mě přitahují knihy tak jako sever přitahuje 
střelku kompasu, a tak jsem zcela neomylně zamířil do knihovny. Oválná místnost byla 
knih plná, byly úplně všude, V regálech od země až po strop, ale i na stole a ve sloupcích 
po zemi. Bral jsem do rukou některé svazky a nakukoval na tituly.

„Copak to tu děláte?“ ozvalo se za mnou přísně.
Otočil jsem. Stála tam lady Helen Bacon.
Pokusil jsem se o poklonu. Moc se mi to nepovedlo.

„Omlouvám se lady, ale to slunce venku a ten hluk…... zašel jsem dovnitř a náhodou 
zabloudil sem.“
Nevypadlo to, že by jí moje odpověď příliš uspokojila: „Co to máte v ruce?“
„To jsou básně Christophera Marllova. Nejsou tak známé jako ty Shakesperovské sonety, 
ale myslím, že jsou mnohem lepší.“
„Ale? Netušila jsem pane Taylore, že jste tak sečtělý.“ znělo to už klidněji, ale velice 
ironicky. „Několik let jsem studoval na Cambridge, četba byl můj koníček.“
„Chtělo by to tady trochu klidit, že?“ mávla rukou n kolem sebe, „napadá mě, že vy byste 
byl pro tuhle práci velmi vhodný, co vy na to? Ujal byste se toho?“
„Bude mi velkou ctí!“ tentokrát už poklona myslím nebyla tak toporná, protože jsem cítil, 
že se napětí uvolnilo a bouřka nehrozí.

„V poslední době jsem si uvědomila, že můj manžel zemřel příliš brzo a tak můj syn když 
nad sebou neměl pádnou otcovskou ruku, vyrostl v pěkného klacka. Rozhodla jsem se 
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opustit Londýn a pomoci Amy ho trochu přitesat. Krom toho královský dvůr už 
v poslední době není tím, čím býval dřív a navíc se těším na vnoučka. Mohl byste mi pak 
předčítat?“
„Velice rád!“
To už jsem ale mluvil k jejímu pozadí, protože se otočila a odvlála pryč.

Druhý den jsem si přivstal a vydal se k zámku. Šel jsem k zadnímu vchodu pro sluhy, 
když jsem slyšel, jak na mě volá. Seděla v malém zahradním pavilonku, měla na sobě 
ranní úbor a moc jí to slušelo.
„Vidím, že nevyspáváte opici, tak jako ostatní.“
„Moc alkoholu nedám, jen tak občas sklenku vína.“
„To říká spousta chlapů, ale zrovna včera na té svatbě….“ nedopověděla. „ bylo to dost 
nepříjemné, ještěže jsem nepozvala nikoho z královské rodiny….. stejně by asi nikdo 
nepřijel…..“

Mluvila spíš sama pro sebe a já tam stál a čekal, co bude. Chvíli byla ticha, jakoby byla 
myšlenkami někde jinde a usrkávala čaj. Pak se ale otočila a začala mluvit: „ Amy mi 
vyprávěla, jak byla schovaná v nějaké zbojnické jeskyni v lese. Vůbec jsem nevěděla, že 
tady něco takového je. Chtěla bych se tam podívat.“ 
„To půjde dost těžko, není tam pořádná cesta.“
„Ale na koních by se to dalo zvládnout ne?“
„To ano.“
„Výborně! Dám příkaz podkonímu a dojdu se převléknout do jezdeckého. Vy se tu zatím 
nasnídejte. Co byste chtěl?“
„Hmmmm, totiž, já na koni neseděl už hrozně dlouho, radši bych jel s prázdným 
žaludkem.“

Moje upřímnost jí pobavila. Začala se nahlas smát.
„Vy jste opravdu zábavný společník pane Taylore!“ a odešla.
Vrátila se asi za půl hodiny. Měla na sobě vysoké jezdecké rajtky a hnědý oblek.
Obešli jsme budovu a došli ke stájím. Podkoní už pro nás měl připravené dva koně. Na 
toho mého mi musel pomoc.

Vyjeli jsme podél řeky k místu, kde do něj ústil z lesa Mariin potok. Tady jsme mohli jet 
dost rychle. Neměla dámské sedlo, seděla na koni obkročmo jako muž a dlouhé hnědé 
vlasy za ní vlály. „Vypadáte jako Diana.“
„ To měl být kompliment?“
Uvědomil jsem si, jak to bylo netaktní a zamumlal omluvu. Neodpověděla, protože to už 
jsme jeli lesem, kde potok je vlastně jen malá stružka, kterou napájí pramen vyvěrající 
blízko jeskyně a podél něj vede uzoulinká pěšinka.
Tady jsme sesedli, uvázali koně, vydali se k ústí jeskyně pěšky. Navázala na to, co jsem 
řekl předtím: „ Pane Taylore, příště si ty komplimenty nechte pro sebe.“

Znělo to přísně, ale pak, aby to rozředila, dodala: „Ale tím nechci říct, že by to nebylo 
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milé.“ Kousek za vchodem se prostor rozšiřoval do oválného prostoru. Kdysi někdo na 
boku pracně vytesal okénko a tak dopolední slunce osvětlovalo ohniště, dřevěné lůžko 
vystlané trávou, velký plochý balvan uprostřed, který patrně sloužil jako stůl a starou 
židli, na které postával plechový hrnek.
„Co je tam dál?“ ukázala na temný otvor na konci.
„Jsou tam dva malé kouty. V jednom prý měli zbojníci spíž a v druhé zbrojnici. Dál je už 
jen úzký otvor vedoucí někam dolů, prý vede až do pekla.“
Myslím, že byla zklamána. Rozhlížela se kolem a pak řekla: „ Sem se asi moc zbojníků 
nevešlo? Pojďme ven, je tu neuklizeno, po cestě domů mi můžete vyprávět, co bylo 
s těmi zbojníky.“ Nasedla na koně, ale já prohlásil, že se raději projdu pěšky, protože od 
té jízdy jsem byl celý rozlámaný. Tentokrát už to přijala, aniž by se smála. Šel jsem tedy 
vedle jejího koně a vyprávěl: Podle legendy byl vůdcem zbojníků jakýsi zchudlý rytíř. 
Obklopil se družinou věrných a za hlavní úkryt si vybrali jeskyni, kterou jste semnou 
právě ráčila navštívit. Mezi lidmi se říkalo, že prý bohatým bral a chudým dával, ale já si 
myslím, že spíš dával hlavně sám sobě. Pak se mezi nimi objevila dívka jménem Marie, 
podle ní je pojmenován i pramen a potůček. Jedna ženská mezi tolika chlapama, to nikdy 
nedělá dobrotu. Netrvalo to dlouho a začali jí jeden jak druhý nadbíhat, jenže ona si, jako 
už to bývá, vybrala náčelníka téhle bandy.

Jeden z nich se chtěl zbavit konkurence a tak zašel do města a slíbil královské vojsko 
dovést k jeskyni, aby mohli bandu pobít, s podmínkou, že Marii nechají naživu. U 
jeskyně došlo k velkému boji, a protože královských byla velká přesila, zbojníci jeden po 
druhém padli. Nakonec zůstal jen náčelník, který se s Marií schoval do jeskyně. Tehdy 
jeden z vojáků vystřelil šíp, který mířil na náčelníkovo srdce, ale Marie to viděla a 
vskočila před něj. Náčelník prý popadl umírající, proklel vojáky, tu jeskyni i všechno 
zlato, které nakradli a skočil s ní do té jámy co je tam vzadu. Lidé říkají, že prý se 
odtamtud občas ozývá jeho zoufalý nářek nad tělem mrtvé milé.

„Něco tak melodramatického snad ani nemůže být pravda,“ ohodnotila mé vyprávění, ale 
měl jsem pocit, že se dobře baví.
„Tak dobrá, nabídnu vám jinou verzi!“
Podle téhle, prý zbojníci při jednom nájezdu ukradli královským vojákům žold a tak byla 
na jejich hlavy vypsaná velká odměna. Náčelník věděl, že dřív nebo později je někdo 
prozradí a tak navrhl ostatním, aby si rozdělili to, co zatím naloupili a každý šel svou 
cestou. Všichni nad tím ale jen mávli rukou, a že prý zůstanou. Náčelník tedy vzal svůj 
díl a zmizel neznámo kam. Noc poté obklopili zbojnický úkryt vojáci, zavalili vchod a 
všechny lupiče uvnitř upálili. Spousta lidí si myslí, že to nebyla náhoda a že to byl právě 
náčelník, který ostatní zradil.

Duše těch pobitých prý tam straší dodnes a hlídají zlato, které si lupiči někde v okolí 
jeskyně ukryli. „Tak tohle už zní trochu pravděpodobněji, ale je to velmi krutý konec. 
Být upálen! Hrozná představa!“
„Mám v zásobě ještě jednu, ale nevím jestli si mohu dovolit vám ji vyprávět.“ „Sem 
s ní!“
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„Podle téhle verze prý v jeskyni nikdy žádní zbojníci nebyli, ale žil tam mladý 
poustevník, který vzadu nalezl zlatou žílu a tak, když se zrovna nemodlil, kutal zlato. 
Zamilovala se do něj dívka jménem Marie a nosila mu občas něco k snědku. On neodolal 
jejím půvabům a tak zakrátko přišla do jiného stavu. Tehdy mnich vzal nakutané zlato, 
rozloučil se s poustevničením a odešli do města. Tam zlato prodali. Mladý muž za ně 
skoupil pozemky celého okolí, postavili si tu dům a založili rodinu.

Dodnes, když žena nemůže počít, tak mají manželé jít k pramínku a napít se zázračné 
vody. Lidé tomu věří, protože potom doopravdy mnoho žen přišla do jiného stavu, ale já 
si myslím, že ta voda je docela obyčejnská, a může zato spíš atmosféra místa.
„Tak tady v tomhle příběhu sice nejsou žádné mrtvoly, ale je to nesmysl, jakýpak mnich? 
Vždyť to tady od pradávna všechno patří nám………,“ tady se zarazila, „ nebo jste mi 
neřekl všechno?!“ Znělo to docela hrozivě a tak jsem pro jistotu poodstoupil:
„Ten mnich prý, tedy alespoň jak se říká, se jmenoval Bacon a byl to zakladatel vašeho 
slavného rodu.“
Čekal jsem, co se bude dít, ale ona se začala smát tak silně, že jsem měl obavu, zda 
nespadne z koně: „Tedy tomuhle věřím nejspíš. Svádět venkovská děvčata a přivádět je 
do jiného stavu! Alespoň vím, po kom ten můj syn je!“
„Omlouvám se madam, ale tohle taky nebude pravda, tam je žulová skála a v té žádná 
zlatá žíla prostě nemůže být. Krom toho, to pár lidí zkoušelo, kutali, ale krom mozolů 
nezískali nic, nenašli ani zrnko. To zlato musel získat jinak.“ Chvíli bylo ticho.

„Co tím chceš říct?!“ v rozčilení mi začala tykat.
Už jsem si na ty její změny nálad začal zvykat a byl jsem ve střehu.
„Tedy možná , ale jen možná.. ……když se zrovna nemodlil a nerandil s Marii tak taky 
trochu loupil.“
„Doufám pane Taylore, že tahle část příběhu mezi lidmi moc rozšířená není.“ 
a její hlas zněl jako chladná ocel.

To už jsme opět byla téměř nazpět u zámku: „Nyní si vezmu Gastona, to je ten kůň, aby 
jste věděl, protože vidím, že jste se s ním nespřátelil a rozloučím se s vámi. Jsem ráda, že 
jste mi to roztomilé místo ukázal a chtěla bych tam někdy opět zajít. Ovšem ve vaší 
společnosti, protože vaše vyprávění mě pobavilo, i když se nemůžu zbavit jistého 
podezření, že žádné takové příběhy neexistují a vy jste si je právě před chvíli vycucal 
z prstu.“…a než jsem se nadechl, abych odpověděl, byla pryč.
Druhý den už na mě nikdo nezavolal a tak jsem došel k zadnímu vchodu a starý sluha 
s prkennými pohyby mě dovedl do knihovny dívaje se přitom někam přes mne do dáli. 
V hlavě už jsem měl vymyšlen systém a tak jsem se hned dal do práce. Sluha ještě přinesl 
na podnose jídlo a okázale mě ignorujíc, odkráčel.

Mohlo být nějak kolem poledního, když dovnitř vtrhla lady jako uragán a ječela: „ 
Taylore! Okamžitě slezte z toho žebříku a pojďte ke mně, ať vás můžu uškrtit!“
„Jak to že jste mi neřekl, že ta jeskyně nepatří nám?“ hřímala, „ To jsem se musela 
dozvědět teprve dnes od lorda Danbyho. Vypadala jsem jako hlupačka!“
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„Když ono to s tím vlastnictvím není tak jisté.“ 
„Jak to? Koukejte mi to vysvětlit.“ znělo to výhružně a stále ještě naštvaně.
V dávných dobách patřil les k vašemu panství, ale pak Lord Danby odněkud vyštrachal 
mapu, na které to bylo zakresleno tak, že les patří jemu. Váš prapředek se rozčílil, nazval 
ho lhářem a podvodníkem a asi by došlo i na meče, kdyby oba pánové nebyli v kmetském 
věku. Tahle si najali právníky a ti je neustále ujišťovali, že je to vyhraná věc, ale stále se 
odvolávali. Spor se tak táhl dlouhá léta, až oba pánové umřeli.
Mladý Danby se věnoval politice, John Bacon byl s prominutím budižkničemu, mladší 
Roger zase skoro celý život cestoval po světě a tak se na celý spor zapomnělo.
„Takže se dodnes neví, komu to patří?“
Podle jiné verze oba lordy ty spory unavily a tak šli za králem, aby je jako rozsoudil, 
jenže Henry VIII zrovna v té době pálil za Annou Boleynovou a tak na ně neměl čas ani 
náladu a řekl, že když se tedy nemohou dohodnout, tak že on král jim ten les zabavuje a 
bude tam mít svou honitbu a jestli se jim to nelíbí, tak že kat má zrovna čerstvě 
nabroušenou sekeru.
„Pane Taylore, přestaňte už a řekněte mi jak to doopravdy s tím lesem je, ale žádné 
historky, jen pravdu!“

„Tedy žádnou mapu, na které by to bylo vyznačeno jinak, jsem nikdy neviděl a pokud 
vím, tak ani nikdo jiný, ale nevím, jestli nebyla ve vlastnictví Danbyů.“
„Ten rošťák,“ zasyčela, „ale počkej Danby! Já ti dám! Je vůbec nějaká možnost jak zjistit 
komu to tam doopravdy patří? Chtěla bych v té věci mít jistotu.“
„Snad smlouvy, doklady o koupi, nebo něco takového existuje.“
„Pravda,“ řekla teď už klidně, „když jsem se rozhodla trávit tu většinu času, prohlédnu 
rodinné dokumenty, ale tomu Danbymu to stejně nedaruji!“

Byl jsem moc rád, že se její vztek obrátil na někoho jiného, tahle dáma uměla být ostrá 
jak břitva! Začal jsem s tříděním knih a byl překvapen, že je mezi nimi jsou většinou 
cestopisy, knihy o přírodních vědách, historii. Našel jsem i díla alchymistická, 
Nostradamovy Ceturie, ba i několik grimoárů.
Vešel sluha a nesl mi přesnídávku. Když viděl prázdné regály a vratké sloupy knih, jen 
pohrdlivě nakrčil obočí a pak už jsem ho víckrát neviděl. Další den už mi přinesla jídlo 
děvečka z kuchyně. Od ní jsem se také dozvěděl, že madam je pryč v Londýně.

Přiřítila se do knihovny o několik dní později. Byla bledá jako křída a rozčilená tak, že 
byla ledově klidná. Namířila na mě prst jako hlaveň revolveru: „ Za všechno můžete vy! 
Kdyby jste mě netahal do té jeskyně a nevyprávěl mi ty vaše povídačky, tak jsem mohla 
žít v klidu. Celou cestu jsem přemýšlela, co vám mám udělat. Nejspíš vám nejdřív 
nafackuju, pak vás uškrtím a nakonec nakopu a ještě to bude málo!“
Mohl jsem namítnout, že do jeskyně se chtěla podívat ona, ale to by mě asi v té chvíli asi 
opravdu začala škrtit.

„Aby jste věděl, byla jsem v Londýně zařídit nějaké své věci a tak jsem zašla do 
královského kartografického ústavu. Vysvětlovala jsem těm hlupákům, co chci, ale oni to 
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nepochopili. Prý nač potřebuji vidět staré mapy, když existují nové. Nakonec jsem z nich 
vypáčila, že ty staré se ukládají do archívu, ale v tom se nikdo nevyzná. Nedá se to 
dohledat. ……Ale to ještě nic není. Pak jsem jela k Danbymu, aby mi ukázal tu svojí 
slavnou mapu.“
Její hlas stoupal k nebezpečným výšinám: „Nabídl mi sňatek! Prý aby se obě panství 
spojila a uzavřel se tak letitý spor. Taková drzost!“

Chtěla na důraz svých slov praštit do stolu, ale pak si uvědomila, že je plný knih a její 
ruka zůstala v půli pohybu.
„Nafoukanej!..... hnusnej!......... slizoun, co vypadá jako bečka whisky.“
„Kde vůbec sebral tu odvahu?“ byla to řečnická otázka, ale já to v tu chvíli nepochopil. 
„Jste velmi krásná žena.“
Bylo to jako, když sopka náhle přestane chrlit: „ Taylore,“ řekla vyčítavě, „ vaše lichotky 
přicházejí vždy tak nenadále a v tak nevhodný čas. Byla jsem tak pěkně 
rozpumpovaná…“
Tehdy jsem pochopil, že to není náladová žena, ale že úmyslně přehrává a prostě se tím 
náramně baví.
„Samozřejmě jsem mu řekla, že sňatek nepřichází v úvahu a jestli chce znova otevřít ten 
spor o jeskyni, tak ho vyzvu na souboj. Jako mladá holka jsem chodila do střeleckého 
kursu a trefovala se víc než dobře. Můj otec mě totiž vychovával jako kluka, víte?“

„Já si myslím, že on tenhle Danby ani neví, kde by mapa mohla být, protože s tím rodem 
vlastně nemá nic společného.“
„Jak to?“ zeptala se už klidně.

Začal jsem vyprávět:
Lord Danby nebyl špatnej člověk, ale k stáru se myslím začal trochu nudit a tak se dal na 
hazard. Vyhlídla si ho taková partička podvodníků, ve které mě hlavní slovo nějaký Leo 
Hooker. Skouleli to s ním tak jako před ním se spoustou lidí. Nejdřív ho nechali trochu 
vyhrávat, pak, jakoby se k němu štěstí obrátilo zády, zase malinko prohrával. Pak to zas 
vypadlo, že se to otočilo. Když byl v náladě a popadla ho ta správná hráčská vášeň, 
navnadili ho a připravili hru, ve které to vypadalo, že musí vyhrát. Vsadil všechno, 
všechen majetek a prohrál. 
Sebrali ze zámku všechno, co bylo cenné a dalo se prodat a začali si ve světě užívat. Jen 
ten Hooker ne, usadil se na zámku. Slíbil rodině, že je tam nechá bydlet, když mu prodají 
titul, ale pak je terorizoval tak, že se sami sebrali a odjeli do Nového světa. Když pak ti 
druzí své podíly prohýřili a přišli za ním s prosíkem, poštval na ně své lovecké psy. Tak 
to je Hooker alias lord Danby.

„Jak tohle všechno víte? A proč s tím nikdo nic neudělal?“
„Můj otec jim taky takhle nalít. A trest? Nejsou důkazy, a kde není žalobce, není soudce 
a trest.“ „….. a takovej všivák, taková verbež si dovolí nabídnout mi sňatek. Jako kdyby 
sjednával prodej nábytku. To mu neprojde!“
Otočila se a vyplula majestátně ven.
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Několik dalších dní jsem jí neviděl a od děvečky z kuchyně jsem se dozvěděl, že je opět 
v Londýně. V knihovně mezitím rychle mizely kupky knih a ty nyní zaujímaly spořádaně 
místa v regále. Do spousty z nich bych se strašně rád začetl, ale to bych nebyl nikdy 
hotov a tak jsem si vysnil, že až bude hotovo, požádám lady, abych si mohl knihy 
půjčovat. Snil jsem si o klidném stáří, kdy usazen ve starém proutěném křeslíku u mě 
doma pod starým dubem, budu číst jednu knihu za druhou…… Po dlouhé době se 
v knihovně objevil starý sluha se svou prkennou chůzí a ohlásil knihovně: „ Lady vás zve 
na odpolední čaj do altánku. Máte se dostavit hned.“
Mě okázale ignoroval.
K mému překvapení v altánku seděl i Danby. Lady mi pokynula, abych přišel blíž a 
posadil se. Tvářila se sladce jako kočka, která právě snědla smetanu.
„Vy se pánové jistě znáte, tak vás nemusím představovat,“ začala a pak už byla 
k nezastavení: „ Pane Danby, uznávám, že jsem při své návštěvě u vás reagovala poněkud 
prudce, ale to víte, jsem velmi impulsivní žena…..“
„Bohužel, jak už jsem řekla, sňatek není možný, protože jsem již zasnoubená se zde 
přítomným panem Taylorem, který si pospíšil a požádal mě o ruku již před nějakým 
časem…..“ Pod stolem jsem inkasoval kopanec, na znamení abych byl zticha.
„……… Dosud jsme toto naše zasnoubení tajili a nechávali oficiální oznámení na 
vhodnější dobu, ale nyní je mi jasné, že to byla chyba……….“
Nevěřil jsem tomu, co slyším, ale to byl teprve začátek.

…….chápu, že je to pro vás velmi těžké zklamání, ale protože mír a dobré sousedské 
vztahy jsou mi nadevše, rozhodla jsem se připravit listiny, ve kterých uznávám vaše 
vlastnictví lesa, jeskyně, zde se nalézající, jakož i blízkého pramínku….. pod jedinou 
podmínkou. Dovolíte mi, abych tam to místo občas mohla navštěvovat. Je to tam velmi 
malebné a uklidňující.“
Musím se přiznat, že jsem vůbec netušil, kam míří a netušil to ani Dandy, který snaživě 
kýval na souhlas, fascinovaně na ni zíral a marně se snažil narvat ukazováček do 
miniaturního ouška čínského čajového šálku.
„Myslím, že by bylo velmi stylové, kdybychom listiny podepsali na místě samém, co 
říkáte pánové?“ a zatleskala rukama jako malá holčička, která právě dostala báječný 
nápad. Nečekala co my na to a vedla dále svou: „ Vy tu svého koně máte, že lorde?...... a 
pro nás dva jsou již připraveni.“ Tentokrát zvolila dámské sedlo a když mi podkoní 
pomáhal na Gastona, všiml jsem si, jak se na mě kůň podíval, zvedl oči k nebi a pak ještě 
jakoby si povzdychl nad těžkým koňským osudem, že musí nosit takové jezdce jako jsem 
já.

Bylo prosluněné odpoledne, když jsme dojeli na známý palouk. Sesedla z koně, chvíli se 
procházela jen tak kolem a pak rozehrála další etudu: „Je tak dusno, půjdu se ochladit do 
jeskyně, z té cesty se mi udělalo trochu mdlo. Drahý Rogere, došel by jste laskavě 
k mému koni? V sedlové brašně mám připraveny potřebné listiny, inkoust a pera. A vy 
lorde, zde je můj kapesníček, buďte tak laskav dojděte ho namočit k pramínku, abych si 
mohla osvěžit čelo.“…... a vešla dovnitř jeskyně.
Došel jsem pro žádané a vešel za ni. Otočila se na mě, vrhla zničující pohled a sykla: 
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„Proboha netvařte se tak blbě a nechápavě!“

Danby byl pryč poněkud déle, ale pak přeci jen vešel dovnitř a najednou byl samý chvat: 
„Kde jsou ty listiny? Samozřejmě je velice rád podepíši. Co bych neudělal pro mír mezi 
námi.“
Podal jsem mu namočené pero a on oba papíry rychle podepsal a pak ten svůj v rychlosti, 
jako se bál, že si to lady rozmyslí, popadal a schoval.
„ A nyní,“ uklonil se k dámě, „mě jistě omluvíte, máme ještě nějaké povinnosti. Přeji 
hezký den!“ Vyslal jsem k lady tázavý pohled. Zamračila se, čímž mi dávala najevo, že 
na vysvětlování je ještě brzy. Posléze jsme vyšli ven, oprášila si ruce, jakoby na nich 
měla imaginární prach a řekla : „Tak to bychom měli.“
A já se zeptal: „Můžete mi prosím už konečně vysvětlit, co to všechno mělo znamenat?“ 
„Víte, jak se v Africe chytají opičky?“
„Ne.“
„To se vydlabe otvor s úzkým hrdlem a dovnitř se vloží ořech. Opice přijde, natáhne ruku 
dovnitř a uchopí ořech, ale pak už ruku nemůže vyndat ven. Nedokáže se smířit 
s myšlenkou, že by se měla vzdát kořisti a tak je lapena.

Při své poslední návštěvě Londýna jsem nakoupila trochu zlatých nuggetů a teď při tom 
pobíhání jsem jich pár nenápadně vhodila na dno studánky u pramínku. To byl ten ořech 
pro opičku jménem Danby a jak vidíte chytil se a je teď přesvědčen, i díky těm starým 
příběhům, že je zde zlatá žila. Bude trochu divné, když tu nenajde další zlato, ale to už 
mám taky vymyšlené. Občas přijdu a pár nuggetů mu dám, že jsem je našla ve studánce. 
Brzo dojde k přesvědčení, že on tam nic nenachází, protože tam chodí lidé mu to vybírat 
a pošle tam někoho hlídat, jenže pak už nebude věřit nikomu a to imaginární zlato pro něj 
bude stejně neodolatelné jako pro opici ořech a jeskyně a pramen ho bude držet v pasti 
stejně jako tu opici, už nikdy nebude mít klid. Možná se z něj stane taky poustevník.“
„To je naprosto geniální!“ vydechl jsem.
„Hmmmm, no konečně vaše lichotka přišla v tu správnou dobu, začínáte se zlepšovat. 
Ještě neodcházejme, ještě musíme probrat to naše zasnoubení.“

„To bylo jen součástí té hry ne?“
Ticho.
„Nebo nebylo?“
Odpověď jsem našel v jejích očích.

„Poklekněte a chci teď a tady slyšet vaši krásnou žádost o ruku.“
Už jsem se od ní nakazil a tak jsem opravdu poklekl a teatrálně spustil: Smekám tu svou 
starou hučku
Prosím o vši spanilou ručku
Poslalo mi nebe samo
Vás krásná dámo
To práce Amora je skvělá
Já miluji vás zcela……
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„.. přestaňte už žvanit pane
ať konečně hubičku si dáme……“ doplnila.

Místo posedávání pod stromem a četby knih, mě čeká jistě velmi rušný život. 
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Autor : © ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
Třetí příběh z hospody U brodu. ŽENSKÉ ZBRANĚ. ( Poprvé zveřejněno v 
autorově blogu "SFINGA - povídky" na http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Ten den se v hospodě sešla společnost pořádných pijáků, kteří se brzy podívali na dno 
mnoha pohárů. Proto už jejich pohyby byly poněkud malátné a jazyk ztěžklý a 
zauzlovaný. 
„V-víte, kdo je támlecto?“ ozval se opálený chlapík s klipcem na pravém oku a oblečený 
do oděvu, který sestával z několika vrstev hadrů, které netušily, že existuje něco jako 
očistná lázeň. 
Když se nedočkal odpovědi, prohlásil triumfálně: „ To je Conan, vy velbloubi!“ 

ŽENSKÉ ZBRANĚ.
Třetí příběh z hospody U brodu.

A ukázal při tom na skrčenou postavu v šeru, která by mohla sloužit jako anatomická 
pomůcka „ poznej kostru člověka, snadno a rychle“. 
Při vyslovení slova „ velbloud“ sebou podivně zazmítala, jako by si vzpomněla na cosi 
velmi nepříjemného. 
„Houbelc!“ odpověděl mohutný černoch s holou hlavou a masivními nátepníky.

„Co sem slyšel, tak se Conan vydal hledat další dobrodružství, páč se jako král moc 
nudil. Prej si to namířil přímo na jih do chrámu mnichů- vyznavačů kultu příšerného boha 
Bal-el Bala, kteří střeží obrovitý diamant a prováděj kolem něj své děsuplné rituály. 
Nikdo se odtamtud ještě živý nevrátil.“ 
„Náhodou! Sem tam byl……!,“ prohlásil suverénně malý mužíček, jehož nohy hozené 
vysoko na stole měly na sobě boty, odhadem číslo 55 A. 
„Vyprávěj hrdino!“ pobídl ho snědý a v rozčilení si přesunul klipec na levé oko, „jaké 
příšerné věci se tam dějí a jak se ti podařilo se odtamtud dostat.“

„No popravdě, nejpříšernější na těch jejich rituálech, je ta děsná nuda. Voni si tam 
sednou na studenou mramorovou podlahu, baštěj naklíčený semena a pijou k tomu 
neslazenou limonádu.“ 
„Takže žádná krev?“ 
„No von jim na tý studený podlaze nastydne zadek, takže…“ 
„Ne, já myslel, jako obětování mladých panen, hrudní operace nebo tak něco.“
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„Panny? Si se zbláznil ne? Tam si každá, co se jen trochu začne žensky zaoblovat, zařídí 
živnost a ten jejich cech švadlenek, nabízí permanentky nebo týdenní slevy.“ 
„Sis užil co? Ha-Ha!“ 
„Hele seš moc zvědavej. A neměl jsi náhodou před chvíli klipec na pravým voku co?“ 
kontroval mrňous, aby tuto nepříjemnou otázku zamluvil. „ A vůbec, támhlecto přeci 
nemůže bejt ten Conan. Dycinky se vo něm říkalo, že je to hora svalů a číhněte na tu 
zříceninu.“ 
„Než začneš někomu říkat zřícenino… se podivej na sebe.“

Atmosféra začala houstnout. Kuchař Francesko se zjevil ve dveřích jako deus ex 
machina. V ruce držel gragantuovskou železnou pánev, připraven bránit území své 
kuchyně do posledního rozbitého nosu. Muži se chápali mečů, dýk, šavlí a jiného 
vražednického nářadí, když je zarazil hlas vycházející jakoby z hlubin samotné země. 

To promluvil ten v rohu: „ Budu vám vyprávět příběh,“ ohlásil. 
Dobrý hrdinský příběh je vždy velmi žádaným zbožím a tak okamžitě skoro všichni 
ztichli a zbraně putovaly do svých úkrytů. 
„Býval jsem mladý a silný jako býk,“ prohlásilo vyzáblé stvoření na úvod. 
Tato zdařilá úvodní věta byla posluchači odměněna frenetickým potleskem.

„Jezdil jsem po prérii rovné od obzoru k obzoru, na koni, který byl rychlý jako blesk..“ 
„No bodej by ten kůň nejezdil rychle, když nenes žádnou váhu.“ Ozval se z davu šeptem 
osamělý nespokojenec, ale byl ranou obuchu umlčen jedním z natěšených posluchačů. 
„Prožil jsem mnoho dobrodružství na zemi i na moři. Střetl se s mnoha bojovníky 
v soubojích, z kterých jsem vždy vyšel vítězně.“ 
I tato věta byla doprovázena pochvalným mručením, i když bylo logické, že pokud by 
dotyčný některý souboj nevyhrál, byl by v tuto chvíli již ve Valhale.

„Taky jsem vyplenil mnoho chrámů, pobil mnichy a uloupil poklady.“ 
Všichni uznale pokývali hlavami. V této společnosti, kdo nevyloupil alespoň šest chrámů, 
jakoby nebyl. 
„Osud mě vedl do hlubokého temného lesa, kam pro husté koruny stromů neprosvítalo 
slunce. Bloudil jsem tam mnoho dní, až mě cesta zavedla do údolí tak bezútěšného, že 
tam nežila žádná zvěř ani ptáci. I stromy a keře měly našedlou barvu…“

(V každé skupině se vždy najde alespoň jeden, který cítí potřebu vyprávění jiných 
doplňovat o své poznámky, o kterých je v hloubi své duše myslí, že jsou duchaplné a 
ostatní budou zajímat. Jsou to většinou trpaslíci (myšleno duševně, ne růstem). 
„No jo, popílek, to znám,“ prohlásil kdesi z davu. 
„Šššššš!“ ozvalo se rozčilené napomenutí z různých stran. 
„… pak jsem dojel k nádhernému zámku, který byl vytesán do úbočí černočerné skály. 
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Před vchodem mne přivítala krásná čarodějnice, oblečená jen do korálkových šatů…“ 
„… jí musela bejt děsná zima.. grhhhhhhh!“

„Ten už vyrušovat nebude!“ okomentoval kdosi závěrečný zvuk.“ pokračuj cizinče!“ 
Měl pravdu, dotyčný v té chvíli už vypadal s množstvím házecích nožů do něj 
zabodnutých, spíše jako dikobraz. 
„…. pozvala mne dovnitř k bohatě prostřenému stolu a nabídla mi voňavou a chutnou 
hostinu a pak i sama sebe.….“ 
„..říkala mi „můj pejsánku“… odvedla mě do ložnice, kde otrokyně hrály na harfy, 
položila mne do obrovité postele a milovali jsme se božsky celou noc……“

Mnoha mužům při tom vyprávění svítily oči tak, že v hospodě bylo jasno, jak na poušti o 
polednách. 
„..ráno jsme vstali, otrokyně nám přinesly snídani a my se milovali krásně celý den…..“ 
„….. večer byla hostina a pak jsem jí musel znova uspokojovat celou noc..,“ to už se hlas 
podivné postavě v rohu začal zachvívat. 
„.. a ráno, po snídani… chtěla ta prokletá ženská znova!“ hlas se mu již téměř ztrácel 
v zoufalém vzlykání.

„Zámek byl uzavřen mohutnými železnými veřejemi, mezi kterými byla jen malá 
skulinka. Nebylo úniku! Zdálo se, že vůbec nepotřebuje spát a když má mužnost 
ochabovala, vzala kouzlený modrý prášek a po chvíli jsem se již nemohl vymlouvat, že 
nemohu…“ 
„Tak to šlo ještě několik dní a nocí. Jak ze mě vysávala mou mužnou sílu, začal jsem se 
scvrkávat, až ze mě bylo to, co vidíte. Teprve tehdy, když si na malou chviličku zdřímla, 
se mi podařilo tou škvírou ve dveřích uniknout. Prchal jsem odtamtud z posledních sil 
jako raněná antilopa….“

Nastalo dlouhé ticho, když se i posluchači ponořili do hlubokého zadumání a jen tak 
mimochodem si gratulovali, že tohle nemuseli prožít oni, protože vždycky je lepší, když 
má problémy někdo jiný. 
Teprve po hodně dlouhé chvilce se jeden ozval: „A co bylo dál? Pronásledovala tě, ale 
mimo zámek její kouzlo pominulo a tys jí zamordoval nějakým zajímavým způsobem, že 
jo?“ 
Nic, ticho.

„Tedy,“ omlouval se mluvčí a díval se po ostatních, „ tak to většinou bejvá, že jo? Hrdina 
přece dicinky nakonec vyhraje, nebo ne?“ 
Odpovědí mu bylo ticho, které rušilo jen rozpačité šoupání nohama a mnozí měli také 
náhlý záchvat kašle. Svalnatí hrdinové odvraceli zrak a cítili potřebu zkusit si ostří svých 
zbraní. Nakonec si přeci jen jeden z nich dodal odvahu, aby toho hlupáka poučil: 
„S ženskýma se v podstatě vyhrát nedá…“ pronesl ponuře.

„Víš voni maj tyhlec…. ženský zbraně…“ 
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„Myslíš jako mononunčáky?“ ozval se jeden, který také chtěl přispět do debaty. 
„Mononunčáky?“ 
„Myslí válečky na nudle,“ dostalo se tazateli poučení. 
Z rohu se dál ozývalo jen hutné ticho. Jeden z posluchačů už k postavě natahoval ruku, 
aby s vypravěčem zacloumal, když ho zarazilo obrovité tetované chlapisko a jen mlčky 
zavrtěl hlavou.

„No jo, ale to nedozvíme, jestli to je Conan, nebo né!“ 
„To už se nikdy nedozvíme…..pojďte přátelé, dáme si za něj každý ještě jeden žejdlík.“ 
„Je mi líto, kamarádi, ale stará na mě čeká, musim valit domů,“ řekl smutně mohutný 
opancéřovaný obr,“…. bych měl doma peklo.“ 
Popadl meč-dvouručák a vyhýbaje se ostatním pohledem, vydal se k východu.

„Huhly, huhly,“ prohlásil jiný habán. 
„Cože to?“ 
„Hm… no že já už budu taky muset, ještě jsem doma neumyl nádobí, ta moje vládne 
velmi zručně pantoflem, když přijdu pozdě dom, tak mě s nim tluče po hlavě, tak příště jo 
kluci?“ 
Tak se vytráceli jeden po druhém, až byl výčep prázdný, jen v rohu seděla vybledlá 
postava podobná mumii a tiše začala chrápat. 
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Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
Autor : ©Karel Šlajsna 
Název : TRANSMUTACE. 
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Je zajímavé, jak jsou vládcové měst naivně přesvědčeni o odstrašujícím účinku toho, že 
odsouzence zavřou do klece a pověsí na hradby, aby na čerstvém povětří přišli na jiné 
myšlenky. 
Každý, kdo se podívá na vybělalé kosti, si pomyslí, že jemu se přece něco podobného stát 
nemůže.

TRANSMUTACE. 

Kapitola I. Zlodějem a vězněm.

Totéž jsem si myslel i já, když jsem procházel přes padací most do mohutných, doširoka 
otevřených dubových vrat. To jsem netušil, že mě čekají horší problémy, než poklidný 
výhled do kraje skrz železné mříže. Za nimi byla nahrubo sroubená strážnice, před kterou 
se na lavičce povalovali dva vojáci. Halapartny měli opřeny o stěnu domku a v rukou 
každý držel hrnek se svařeným vínem. Rudé nosy a kalný zrak jasně vypovídal o tom, že 
to není jejich ani první ba ani druhá runda. A proč také ne? Vždyť dnes je výroční trh a 
do města má přístup každý! 
Tyhlety jarmarky jsem měl v obzvláštní oblibě nejen pro jejich rázovitý kolorit, ale 
hlavně proto, že sem lidé přicházejí s plnými měšci, na které si po nějakém tom žejdlíku 
piva či vína, nedávají patřičný pozor a tak není problém se k nim trochu přimáčknout a 
pak se už mé hbité ruce postarají o to, aby váček změnil majitele.

A tak jsem se procházel davem, ze všech stran pokřikovali trhovci vychvalujíce své 
zboží, a utočily na mě nádherné vůně opečeného masa a čerstvého pečiva. 
Sem tam jsem něco štípl jen tak ze zvyku, abych nevyšel ze cviku. Nezajímali mě měšce, 
ve kterých chřestilo pár mědáčků, plánoval jsem obrat nějakou bohatou kafku, která by 
měla pěkně naditý váček. 
Pak jsem ho uviděl! 
Ten mládenec stál zády ke mně na rohu úzké temné uličky a mluvil s mladou dívkou. Její 
nalíčení a křiklavé šaty vydávaly jasné svědectví o tom, že se živí nejstarším řemeslem. 
Muž měl tmavě hnědé dlouhé lokny, které mu spadaly na modrý sametový kabátec. Úzké 
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kalhoty z téhož materiálu pak byly zasunuty do vysokých jezdeckých bot z té 
nejkvalitnější jehněčiny. Co mě však zaujalo nejvíc, bylo to, že u pasu měl jakousi 
koženou taštičku, kterou právě otvíral a lovil z ní stříbrňák. Uviděl jsem lesk jeho 
bratříčků a to pro mě bylo lákadlo naprosto neodolatelné.

Dívka přijala peníz a rozevřela blůzku, aby zákazník mohl lépe ocenit nabízené zboží. 
Právě ve chvíli, kdy jeho ruka zajela dovnitř, aby potěžkala její prs, provedl jsem 
bleskový výpad směrem k té kožené pokladničce, ale ještě dávno před tím, než se jí moje 
ruka dotkla, uviděl jsem na hranici svého vnímání, mihnout se jakýsi stín. Zalil mě výron 
bolesti a pak už jsem padal tmou a nevědomím. 

Probral jsem se do bolesti a tmy. Nejdřív jsem jen tupě zíral kolem. Teprve postupně 
jsem si uvědomil, že tma není dokonalá. Odkuďsi shora sem malým světlíkem dopadalo 
trochu světla, které matně osvětlovalo místnost, ve které bylo několik regálů, soudků a 
košů. 
To, že nejsem v městské šatlavě bylo překvapivé a potěšující. Méně příjemné bylo to, že 
mé tělo protestovalo proti jakémukoliv pohybu bodavou bolestí. Navíc jsem byl v pase 
připoután ke kruhu ve zdi řetězem, který mohl klidně sloužit k ukotvení admirálské 
galeony. Veliká boule na hlavě a další bolavá místa svědčily o tom, že mě někdo nejdřív 
bacil do hlavy a pak mě sem dolů dokopal. 
Přemýšlel jsem, proč mě strčili místo do vězení právě do tohohle sklepa. Vzpomínka na 
to, co jsem slyšel vyprávět o tom, co dělal Giles de Rais, nebyla tou nejšťastnější. 
Rozhodně nepovzbudila mé myšlenky do budoucnosti. 
Nahmatal jsem zámek, ale ještě než jsem ho mohl pořádně prozkoumat, zaskřípaly kdesi 
nahoře dveře a já slyšel, jak někdo sestupuje dolů. Ostatně za chvíli jsem ve slabém 
světle uviděl jeho obrovitou siluetu. Holohlavý pořízek, vysoký dobře sedm stop.

Ve svalnaté ruce, silné jako poleno, držel lampu. Strčil mi ji k obličeji a hlas mu skřípal 
jako starý rumpál: „Bolí to, co?“ 
„Jo.“ 
„Tak buď hodný, nebo až s tebou skončím, budeš mít pocit, že jsi předtím byl v ráji.“ 
Jeho dech smrděl jak žumpa. Nedá se říct, že bych k němu zahořel láskou…. Aby dodal 
svým slovům na důrazu, drapsnul mě za ruku a povídá: „Pro začátek ti ji můžu zlomit, co 
ty na to? Praskala by jako větévka!“ 
Z tónu jeho hlasu bylo jasné, že se na to lámání přímo třese. 
„Děkuji za nabídku. Udělám co budeš chtít. Vždy jsem přístupný kladně reagovat na 
rozumné argumenty.“

„Tak dobrá. Teď půjdeš semnou. Sedneš si k oknu a budeš se dívat ven na náměstí. Když 
tě někdo uvidí a pozdraví, usměješ se a kývneš v odpověď. Je to jasné?“ 
Nebylo to vůbec jasné, ale přece se nebudu přít s takovou horou svalů! 
Řetěz zarachotil a hromotluk zavelel. „Jdeme!“ a polechtal mě do zad něčím hodně 
špičatým. Bylo jedno jestli je to dýka, tesák nebo obyčejná kuchyňská kudla. V případě, 
že by přitlačil, udělalo by to ve mně díru tak jako tak. 
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V polovině schodů jsem na zemi uviděl ležet malý hřebík. Bylo to v té chvíli lepší, něž 
kdybych našel ten největší diamant světa. Jakoby jsem se zamotal a vzorně sebou sekl. 
Můj věznitel mě za to počastoval kopancem, ale to mě nevadilo, protože už jsem měl 
hřebík spolehlivě ukrytý v rukávu. 

Schodiště ústilo do přepychové haly, odtud jsme šli do patra do neméně bohatě 
zařízeného pokoje. Posadil mě k oknu, učesal mě a přes ramena mi dal plášť. Přehodil 
řetěz okolo krbové mříže a udělal kolem ní pořádný uzel. Rozhrnul závěs, otevřel okno a 
povídá: 
„ Teď si můžeš vysloužit buď oběd nebo nakládačku.“ 
Pak si sedl naproti a bedlivě mě pozoroval. Tak jsem se tedy díval ven a k mému 
překvapení mě opravdu někteří lidé poznávali, usmívali se a vřele mě zdravili. Tak jsem 
se na oplátku culil taky a horlivě kýval.

Nejsem hlupák a došlo mi o co tady jde: Ten mládenec, co jsem ho chtěl okrást, byl jistě 
pánem tohoto domu a když mě čapli, všimli si, že se mu podobám a rozhodl se toho 
využít. Takže já tu teď sedím a představuji někoho, kdo je zatím někde jinde. Asi je to 
delikátní záležitost, když je k tomu zapotřebí takové šarády! 
Zhruba po hodince můj strážce vstal, zavřel okno a zatáhl závěs. 
„Buď hodnej,“ napomenul mne, „jdu pro nějakou baštu.“

Ještě za ním ani nezaklaply dveře a už jsem vylovil hřebík a hrabal jsem se s ním 
v zámku. Stačila mi malá chvilička a já s uspokojením uslyšel klapnutí západky, ale to už 
se můj věznitel vracel s plným tácem jídla. Už jsem si ani nepamatoval, kdy jsem jedl 
naposledy, ale dával jsem si pozor, abych to nepřehnal. S plným břichem je člověk líný a 
špatně se mu utíká. 
O co opatrněji jsem jedl já, o to víc se cpal on. Prostě typický sluha, jehož pán není doma. 
Čekal jsem, že tác odnese, ale on ho jen odstrčil trochu stranou. Zazubil se na mě a 
v dobré náladě řekl: „Pokračujeme v divadýlku!“ Znova roztáhl závěs a otevřel okno, 
sedl si naproti, ale jeho oči už nebyly tak ostražité. S potěšením jsem přihlížel tomu, jak 
si dopřává další a další pohár vína. Byl jsem napnut, jak struna na loutně, ale rozhodně 
jsem nechtěl nic uspěchat. Nerad bych se nechal chytit podruhé.

Konečně se mu hlava zvrátila na stranu a on začal silně chrápat. Vše další bylo dílem 
okamžiku. Otevřel jsem zámek, řetěz tiše položil a vyhoupl se do okna. Nebylo to zas až 
tak vysoko a já měl praxi. Dopadl jsem tvrdě na dláždění, odstrčil několik lidiček, kteří 
na mě vyjeveně zírali a než se shora ozvalo: „Pomóóc! Zloděj! Chyťte ho!“, měl jsem už 
slušný náskok a rychlost. 
Jednoho chasníka, co vyslyšel to volání a postavil se mi do cesty, jsem prostě nabral 
loktem, aniž by mne to zpomalilo. Jako blesk jsem zahnul do první uličky, kličkoval mezi 
povozy a pak trochu zvolnil abych vystačil s dechem a také bylo potřeba se trochu 
zorientovat a dostat se nejbližší cestou z města. 

Jenže za mnou se ozval dusot. Ten křupan to nehodlal vzdát! 
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Většina lidí na výkřiky typu: Chyťte ho!, nereaguje, ale vždycky se najde blbec 
rozhodnutý stát se rukou spravedlnosti. Zahnul jsem prudce za roh a mrknul zpátky, 
abych zkontroloval, jaký mám náskok, což byla chyba. 
Šlápl jsem na něco mazlavého, ztratil rovnováhu a ve snaze ji znova získat, letěl jsem 
vpřed v bláznivém předklonu. Můj šílený úprk skončil tím, že se mi pod nohy připletl 
toulavý pes a já proletěl vzduchem rovnou ke stěně jednoho starého kamenného domu a 
přistál u jeho zdi ve které bylo malé okénko. To nevydrželo nápor, rozštíplo se, a já 
společně s jeho kousky padal kamsi dolů do tmy.

Kapitola II. Hostem u alchymisty.

Dopadl jsem na stůl plný knih a papírů, který se pode mnou zbortil. Jak jsem se pokoušel 
vyhrabat se z jeho trosek, rozlétly se dveře a vyschlý chlápek na mě vyděšeně zazíral. 
To už jsem zjistil, že jsem ten pád přežil celkem dobře, vstal jsem a chystal se 
proklouznout ven. Ta jeho postava podobná staré soušce a bílá hříva vlasů mě zmátla. 
Myslel jsem si, že s ním nebudu mít žádný problém, ale narazil jsem do něj jak do skály.

Chytil mě za ruku a stisk měl jako ocelové klepeto: „Kampak mládenče? Nespěchej tak!“ 

Hlas měl nezvykle hluboký, jakoby vycházel z hlubin jeskyně. 
Otočil jsem se a uslyšel jeho polekaný nádech. Na moment mě pustil: „Vy milosti?“, ale 
hned se vzpamatoval: „Ne, ty přece nejsi lord Badwood!“ 
„Neznám,“ odsekl jsem, „hele je mi líto, že jsem vám tu udělal takový binec, měl jsem 
malou nehodu. A teď mě pusťte!“

Občas člověk s drzostí uspěje, ale tady jsem nepochodil. Dál mě držel a řekl tím svým 
basem: „ Docela rád si ten tvůj příběh poslechnu. Nabízím ti pohoštění. Mám tu čerstvě 
uzené maso a džbánek docela ucházejícího bílého.“ a zároveň mě pustil. 
Nabídka to byla lákavá. Nabízí se mi tu příjemné posezení za kus vyprávění. 
Vešli jsme do sousední místnosti. Vypadalo to tam na první pohled jako v kuchyni, ale 
kuchyň to nebyla. Uprostřed hořela obrovská, ze všech stran otevřená pec. Na stolech 
kolem se tísnily křivule, baňky, destilační trubice a desítky dalších krámů. Naproti tomu 
sousední místnost byla mnohem menší a bylo hned vidět, že je to mládenecká ložnice, 
jídelna i kuchyň zároveň. 
Naznačil mi, abych se posadil ke stolu. Přinesl karafu, dva poháry, pak se vrátil ještě se 
špalkem krásně voňavého uzeného a čerstvým chlebem. Nalil a pozvedl svou číši: „ 
Jmenuji se John Andrew, na zdraví!“

„ Mě říkají Carlos, příjmení nemám.“ 
Je jasné, že jsem nepovažoval za nutné říct vše, některé okolnosti jsem si nechal pro sebe. 
Když jsem skončil, podíval se na mě ostře a zeptal se: „Ty jsi hodně z daleka viď?“ 
„Jo, několik let jsem žil na jihu, dělal jsem tam pomocníka jednoho malíře. Jenže mimo 
míchání barev jsem se také občas věnoval jeho modelce. Když nás přistihl v choulostivé 
situaci, musel jsem odejít poněkud ve spěchu a bez rozloučení.“
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„Tak ze všeho nejdřív ti musím říct, že jsi hodně podobný lordu Badwoodovi. Je to 
nejbohatší a tudíž i nejmocnější muž ve městě. Ten jeho sluha se jmenuje Samuelson. 
Není moc chytrý, ale zato je svému pánovi bezmezně oddaný. To, že jsi mu utekl bude 
chtít napravit za každou cenu. Bude slídit po celém městě jako ohař. A teď 
k Badwoodům. Je to rodinka k pohledání. Lord se ženil, když už měl padesátku na krku a 
lady Dianě bylo sotva dvacet. Kromě starého lorda, který se dme otcovskou pýchou, 
všichni tuší, že syn je kukaččí mládě. Zatímco maminka se účastní všech zábav u 
královského dvora a padne do náruče každého, kdo se na ní jen usměje, starý pán se vrhl 
na politiku. Mladý Henry, sotva trochu dospěl a zjistil, že nad sebou nemá žádný dozor, 
začal řádit jako živelná pohroma. Když nebyl v hospodě, seděl v herně nebo proháněl 
děvčata v podniku madam Tébé. Rozhazoval peníze opravdu heroicky!

Pak mu na to papínek přišel a byl z toho binec. Řvali na sebe tak, že o tom vědělo celé 
město. Starý pán synáčkovi řádně přistřihl křidýlka tím, že mu omezil apanáž. Mládenec 
se musel pěkně uskrovnit. Protože předtím dělal jakoby mu město patřilo, našlo se brzy 
spousta smíšků, kteří se mu za zády posmívali a Henry se dusil vzteky. Taky si asi od té 
doby, každý den alespoň stokrát přál, aby starý už konečně byl na prkně. 
Myslím, že když viděl tvou tvář, uvědomil si, že mu můžeš poskytnout záštitu, zatímco 
on tatíčkovi do toho hrobu trochu pomůže.

Asi moc neprohádám, když si odhadnu, že se brzy dozvíme, že to starý lord má za sebou. 
Jestli mám pravdu, tak ti hrozí velké nebezpečí. Mám pro tebe návrh: Tady u mě tě nikdo 
hledat nebude. Pár dnů tu zůstaneš a trochu změníme tvůj vzhled.“ 
Pokýval jsem hlavou, něco podobného jsem již tušil.

„A co za to?“ 
„ Z toho, co jsi mi vyprávěl, jsem uhádl, čím se živíš…,“ rázným gestem odmítl mé 
chabé protesty, „ Jak sis všiml žiji velmi skromně. Celým mým životem je alchymie, ale 
musím se zarmouceně přiznat, že ač jsem jí věnoval spoustu času, výsledky se 
nedostavují. Často jsem měl pocit, že jsem již- již blízko k prvnímu kroku, k výrobě tolik 
kýženého Havraního křídla, ale úspěch jakoby mi vždy v posledním okamžiku vyklouzl. 
Je nanejvýš patrné, že mé znalosti jsou nedostatečné a dělám někde fatální chybu při 
přípravě základní substance. Vlastnil jsem kdysi vzácný spis Raymoda Lulluse Pojednání 
o páté Esenci. Pracně jsem si udělal její opis a pak jsem ji prodal svému příteli Eaarnovi. 
Návod zde byl popsán velmi přesně a tak si neúspěch neumím vysvětlit jinak než tím, že 
jsem při opisování udělal někde chybu. Jenže když jsem za Eaarnem přišel s prosbou zda 
bych do knihy nemohl nahlédnout, vysmál se mi. Prý jedině, když si od něj koupím zpět 
za dvojnásobek toho, zač jsem mu ji prodal. To by byly čtyři zlatky a ty já nemám. 
Abych si vydělal na jídlo a své potřeby, musím místo své milované alchymie většinu času 
vyrábět projímadla, nápoje lásky, vykuřovadla a voňavky.

Pomoz mi tu knihu získat! Jen na krátký čas, abych ji mohl porovnat se svým opisem. 
Pak ji vrátíme.“ 
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Jeho hlas se změnil ke konci v téměř prosebné kňourání. Jenže neuměl moc dobře lhát a 
tak jsem z toho jeho vyprávění cítil, že mi neříká úplnou pravdu. Bylo mi toho děduly líto 
a také jím nabízený úkryt se mi v situaci, ve které jsem se ocitl, dobře hodil, no a později 
se uvidí, jak se věci vyvinou, řekl jsem si. Plivl jsem si do dlaně a natáhl ji k němu: 
„Platí!“ 
Jeho vrásky se přeskupily do radostného úsměvu: „Platí! Platí!“ a ramploval mi rukou, 
div mi ji nevytrhl z kloubu.

Hned po jídle si mě můj nový přítel vzal do práce. Nejprve mě natřel tvář něčím pálivým 
a svědivým. Vypadal jsem jak čerstvě opečené kuře, ale on tvrdil, že to tak má být a že to 
do zítra vybledne. Pak z jedné karafy nalil do misky hustou nepříjemně páchnoucí 
tekutinu a začal ji na mě patlat. 
Jestliže první vodička pálila, tak teď jsem měl pocit, že mám hlavu v jednom ohni. Když 
jsem si začal stěžovat, tak se mi jen smál: „To je zaručený prostředek pro růst vlasů. Do 
zítra budeš vypadat jako Metuzalém.“ 
Otevřely se dveře a v nich stála mladá štíhlá dívka. Její tvář se nejdřív protáhla údivem, 
ale vzápětí se rozesmála a její smích se do mě zabodával jako tisíce jehel. 
Nic nemůže uvést muže do rozpaků víc, než to, když se krásná mladá dívka nezakrytě 
baví jeho zjevem.

Udělal jsem zkormoucenou grimasu, ale to vyvolalo jen další kaskádu smíchu. 
„Dědo, co to tu máš za černocha? Přijal jsi nového sluhu?“ 
Zatímco on koktal, já se vzpamatoval hned, protože mám ve lhaní rozsáhlou praxi. 
Předvedl jsem toporné pukrle a řekl: „Jsem nový sluha. Mé jméno je Carlos, zcela 
k vašim službám madam!“ 
Dobře se bavila. V teatrálním gestu mi podala ručku k políbení. Nějaký čas jsem dělal 
páže na dvoře dona Colina a tam jsem se přiučil troše galantních způsobů a tak jsem ji 
vzal jemně do rukou a lehce políbil. Byl to kouzelný okamžik, ale ona jej hned porušila. 
Ruku stáhla a mávla kolem: „Když si vás děda najal, mohl by jste to tu trochu uklidit.“ 
Nakrčila při tom svůj krásný pihovatý nosík.

Měla pravdu. Všemožné laboratorní náčiní se tu válelo po stolech a mísilo se se zbytky 
látek neurčitého vzhledu a původu. 
„Právě jsem se do toho chtěl dát,“ ani jsem při té lži nemrknul okem. 
„Přinesla jsem ti čisté prádlo, a přišla trochu poklidit, ale vidím, že už pomocníka máš.“ 
Během této věty ho vzala pod paží a jemně, ale rozhodně s ním kormidlovala do jeho 
ložnice. 
„Je to nový učedník,“ blekotal. Jemu tedy rozhodně lhaní nešlo! 
Dveře se za ním zavřely. Napnul jsem uši, ale bylo slyšet jen vzrušený pološepot dvou 
lidí, kteří se hádají a přitom se pokoušejí mluvit tiše.

Dívka jednoznačně vedla. Zaslechl jsem útržky vět: „Co je to zač?…učedník?…ty jsi se 
už asi definitivně zbláznil!…nemysli si, že…Nechoď za náma, až tě zabije!..pitomej 
kámen mudrců…kdyby ses radši věnoval voňavkám… majlant…blbec…“ Místo 
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vykřičníku klapla klika a dívka vylétla ven jako vystřelená z praku. Sjela mě pohledem, 
který čtvrtil a pálil, a vyrazila k východu.

„Na viděnou madam!“ poslal jsem za ní, ale to už jsem mluvil jen k zabouchnutým 
dveřím. 
Starý alchymista se vyšoural ven z ložnice a vyhýbaje se mi pohledem omluvně zahuhlal: 
„Víš, ona je Apolenka hodná holka, ale je ještě hrozně mladá. Je to taková rázná dívka, 
nesmíš se na ní zlobit.“ 
„Stejně nás prokoukla. Možná by bylo lepší, říct jí pravdu.“ 
„Ani nápad! Byla vychována v klášteře. Má velmi přísné zásady! Kdyby tušila, že jsem 
se spolčil se zl…“ zarazil se. 
„Zlodějem…“ dopověděl jsem za něj. 
„Nikdy by se na mě už nepřišla podívat. Mám ji moc rád, je to sluníčko mého stáří.“ 
Když to říkal, viditelně zesmutněl. 
„Je-li to tak, pak jsou má ústa zamknutá na sedm západů.“

Asi jsem ho moc nepřesvědčil. Celý se nahrbil a scvrkl. Abych mu udělal radost, začal 
jsem uklízet ten svinčík. Ale jakmile cinkly křivule, vyskočil jak čertík z krabičky: 
„Pozor! Tohle je lišák!“ ( i když jsem se díval pozorně, nikde jsem zmíněné zvíře 
neviděl). Jako každý odborník, když začne vykládat o svém oboru, tak i on ožil a 
zapomněl na všechny starosti. 
Nevědomky sklouzl k odborné hantýrce a tak jeho výklad byl propletencem destilací, 
kalcinací, sublimací a zvířat. Nedokázal jsem si představit spojení lva a orla a tak jsem 
poslouchal jen tak napůl ucha, ale o to víc jsem se činil při uklízení. Mému 
přednášejícímu došel dech a tak teď jen chodil za mnou a rozpačitě říkal: „Nějak mi 
nikdy nezbyl čas na to, abych to tu zorganizoval.“

Posléze jsme si dali pauzu. Během ní jsem se vrátil k tématu, které mě zajímalo: „ Chceš-
li získat tu knihu, měl by jste mi říct něco víc o tom svém příteli.“ 
„No, on je mnohem bohatší než já. Je to proslulý bylinkář. Chodí k němu i urození 
pánové i když o něm jde zvěst, že si zahrává s černou magií. Vymyslel nějaký nový 
způsob macerace…“ 
„Ne, počkat! Já myslel, kde bydlí a kde by tak mohl mít tu knihu uloženou.“ 
„No on bydlí se svou ženou až na druhém konci města ve starém nepoužívaném 
donjonu.“ 
„To jako myslíte hradní věži?“ přerušil jsem ho zděšeně. Tyhle staré budovy se schodišti, 
kde každý schod strašlivě skřípal a ozvěna ten zvuk roznášela po celém domě, ve mně 
vyvolávaly odpor. 
„Ne je to jen strážní věž ve staré, dnes již nepoužívané části hradeb.“ 
To neznělo o moc líp. 
„Knihovna bude hned vedle ložnice, ale nejcenějí knihy bude mít asi nahoře ve své 
pracovně v nějakém úkrytu.“

Tedy ne že bych čekal, že ta kniha bude pro mě připravená u vchodu na stříbrném 
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podnose, ale nadšením mě to nenaplňovalo. Posléze jsme oba začali zívat. Nakonec on si 
vlezl do postele a já se usídlil v křesle, které pro mě bylo až dost pohodlné a usnul 
hlubokým spánkem. Však jsem měl taky rušný den!

Kapitol III. Jižanským švihákem.

Když jsem se druhý den probudil, měl jsem vlasy až na ramena a plnovous. Podíval jsem 
se na sebe do zrcadla a vůbec jsem se nepoznával. Viděl jsem cizího poustevníka, který 
se rozhodl, že se místo pokání nebude holit a stříhat. Obzvláště nepříjemné byly ty vousy. 
Šimraly a škrábaly a vůbec jsem si neodvedl představit, jak skrz tu houštinu dostanu do 
úst jídlo. 
Andrew chodil zamyšleně kolem mě, ale pak vzal nůžky a pravil, že mě trochu upraví. 
Neměl v tom žádnou praxi a tak jsem vypadal, jako starý vypelichaný kocour, který 
prožil řadu bitev. 
Cvaknul zámek a vešla Apolenka. Udiveně přelétla uklizené stoly, kde stály kádinky ve 
vyrovnaných řadách jako královští gardisté. Pak zakotvila na mě a v očích ji zase zaplály 
ohýnky. Byla nádherná!

Koutky úst ji zacukaly, ale ovládla se a nerozesmála se: „Kdopak ti udělal ten krásný 
zástřih fešáku.“ 
„Děda.“ řekl jsem smutně, vědom si toho jak hrůzně vypadám. 
„Sedni si!“ zavelela. 
Než jsem se nadál, už mi kolem uší cvakaly nůžky a ona se rozpovídala: „Dnes ráno 
přijel rychlý posel z královského paláce. Starý Badwood je po smrti.“ 
Cuklo to se mnou tak, že mi málem ustřihla ucho. Nicméně jsem si hned uvědomil, že se 
to dalo čekat.

„No, co je? Necukej sebou! Ty jsi to nevěděl? Vždyť už je toho plné město.“ 
Apolenka byla zakrátko hotová a podala mi zrcátko. Odvedla výbornou práci! Vypadal 
jsem teď s umně přistřiženým knírem jako nějaký caballero z jižních zemí, který na 
divadle vždy kuje pikle. 
„Prý se strašně přejedl a udělalo se mu zle. Lékaři mu sice dali dávidlo, ale už bylo 
pozdě.“ 
„Dávidlo se musí dávat jen v malých přesně stanovených dávkách,“ vmísil se do toho 
Andrew, „je-li příliš silné, vyvolá prudkou reakci a nestrávené kousky ucpou hrtan.“ 
Nelíbila se mi představa, že o takových věcech mluví před mladou dívkou. Ale Apolence 
to zřejmě nevadilo, asi byla z častých návštěv dědečkovy laboratoře uvyklá na ledacos. 
Stranou jsem Andrewovi navrhnul, že se půjdeme projít, abych si mohl udělat obhlídku 
Eaarmova domu.

Ačkoliv nejsem žádný střízlík, tyčil se vedle mě jako maják na Rhodosu. Apolenka se 
k nám vnutila s tím, že musí ještě něco koupit na tržišti. Nabídl jsem jí tedy galantně 
rámě a vyšli jsme. 
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Proplétali jsme se úzkými uličkami a pak se náhle proti nám otevřelo široké náměstí. 
Přesně v tom okamžiku se proti nám jakoby odnikud zhmotnila obrovitá postava 
Samuelsona. 
Moje tělo sebou při jeho spatření pudově škublo, jak jsem v prvním okamžiku propadl 
panice. Měl jsem pocit, že jsem právě spolkl obrovskou ropuchu. Nicméně jsem si hned 
uvědomil, jak hodně se díky Adrewovi moje podoba zněmila a žába v hrdle se mi jako 
zázrakem rozpustila. A opravdu. Samuelson se na mě podíval krátce naprosto lhostejným 
pohledem, odvrátil se do davu a prohlížel si další lidi. Pak prošel kolem nás a minul mě 
bez dalšího povšimnutí. 
„Ty máš něco se Samuelsonem?“ špitla mi Apolenka do ucha, „jestli jo, tak je mi tě 
předem líto, protože jestli tě dostane do pazourů, udělá z tebe prejt!“

Nahlas se rozloučila s dědou, pustila se mě a zmizela v davu. 
Zůstal jsem tam stát s rozetřeseným žaludkem z toho setkání i z jejích varovných slov. 
Moje bezstarostnost s kterou jsem vstupoval do města byla už dávno ta tam. 
Pokračovali jsme v cestě. Když jsem uviděl Eaarmův dům, pomyslel jsem si, že při mé 
smůle, která se na mě lepí, jsem mohl něco podobného čekat. 

Dům přestavěný z části starých hradeb vypadal hodně nedobytně. No jo, uvědomil jsem 
si, vždyť hradby jsou dělány proto, aby byly nedobytné, co jsem si představoval jiného? 
Samotná věž vystupovala ze zdi až na úrovni prvního patra a na první pohled bylo patrné, 
že nebude možné se do ní dostat. Navíc stál dům zcela odloučeně, což byla další 
nevýhoda. Jak jsme ho obcházeli, jevilo se mi to ve stále černějších barvách. Až téměř na 
druhém konci jsem viděl něco, co mi vrátilo naději: Část hradebního ochozu tu byla 
zachována a přebudována v jakýsi balkon. 

Obrátil jsem se k Andrewovi: „Máte nějaké peníze?“ 
Vyjeveně na mě zíral a pak nechápavě přisvědčil: „Jo, něco tu mám.“ 
„Tak jdeme,“ a vyrazil jsem zpět na náměstí. 
„Ty už víš, jak se dostat dovnitř?“ ptal se mě dychtivě. 
„Možná,“ odpověděl jsem neurčitě. 
Víš, jasně, že víš!“ a v očích se mu radostně blýskalo. 
Nejdřív jsem zašel k provazníkovi. Vybral jsem si pečlivě tenké, ale pevné lanko. Pak 
jsem zamířil ke kováři, kde jsem koupil tři železné tyče. Alchymista mě sledoval 
s udiveným výrazem, ale neřekl nic. 
Vrátili jsme se zpět.

„Buďte tak hodný, a rozdmýchejte pořádně ten oheň.“ 
Byla to dobrá výheň! Netrvalo to dlouho a plamen měl tu správnou oranžovou barvu. 
Vybral jsem si z police ten největší tlouk a tyče jsem nejprve ohnul, pak jsem na koncích 
vykoval špičky a nakonec jsem je skul dohromady. Kovář s pořádným kladivem by to 
dokázal jistě o mnoho lépe, ale i takhle mě výsledek uspokojil. Potom jsem se věnoval 
provazu. Zhruba po třech stopách jsem na něm začal vázat uzle. Samozřejmě, že dělat je 
běžným způsobem na lanu, které má přes třicet stop není možné. Dělá se to tak, že se 
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lano povolí a uzel se do něj vplete. 
Práci jsem zakončil tím, že jsem konec uvázal pevně ke kotvici a zbytek pečlivě smotal.

Jak jsem pokračoval, objevil se na jeho tváři polekaný výraz: „Ty tam chceš vylézt?“ 
„Jo.“ 
„Ale jak se tam dostanu já?“ 
„Budete to muset nechat na mě. Jak ta kniha vůbec vypadá?“ 
Viditelně ho to zaskočilo: „Nó, jsou to volné listy,“ začal trochu neochotně, „svázané 
v černých deskách zdobených stříbrnými hvězdami.“ 
Jeho váhání mi v hlavě spustilo poplašné zvonečky, jenže jsem v té chvíli nemohl dělat 
nic jiného, než si to ve své paměti poznamenat, čekat a nechat to tam na jindy. 
Abych si ukrátil čas, připravil jsem si pár věcí, které by se mi mohly případně hodit a 
pokračoval jsem v úklidu až do úplné tmy.

Byla jasná teplá noc. Raději bych, aby bylo víc zataženo. Takové počasí neláká k tomu, 
aby se někdo procházel venku. 
Přes ramena jsem měl přehozen Andrewův plášť, pod kterým jsem v torně ukrýval své 
zlodějské nářadíčko, ale i své nedostatečné oblečení. Abych se mohl pohybovat co 
nejlépe, měl jsem na sobě jen krátkou košili a těsné kalhoty pod kolena. 
Ulice byly tiché a temné, jen na náměstí pronikal svit Měsíce, který se skvěl na obloze 
v celé své kráse. 
Eaarmův dům vypadal jako podivná neforemná homole. Věž se z ní tyčila jako temný 
ďáblův prst hrozící obloze. 
Už jsme byli téměř na místě, když se ozval dupot noční hlídky. Když jsem byl mladší, 
myslel jsem si, že jsou hloupí, až teprve později jsem pochopil, že dělají tak velký hluk 
úmyslně, aby se zloději a vrazi mohli včas odsunout a oni, aby neměli žádné problémy. 
Ukryli jsme se do výklenku a deset zbrojnošů s důstojníkem v čele vzápětí 
přepochodovalo kolem nás.

Vrátili jsme se k domu. 
Shodil jsem plášť. Sundal jsem z ramene stočené lano, potěžkal jsem kotvu, abych odhadl 
kolik lana budu muset odvinout. V tom mě Andrew položil ruku na rameno: „Slib mi 
něco!“ 
Sakra, co mi může v takovéhle chvíli chtít? myslil jsem si, ale když jsem se k němu otočil 
a viděl jeho mrtvolně bledou tvář, pochopil jsem, že je to vážné: „No?“ 
„Prosím, nedívej se do té knihy!“ tón jeho hlasu byl naléhavý. 
„Zkusím to,“ slíbil jsem, ale hned jsem věděl, že to nesplním a jakmile budu mít knihu 
v ruce, nakouknu do ní.

Odstoupil. Asi si uvědomil, že víc ze mě nevymámí. Roztočil jsem kotvu a hodil. Cinklo 
to kdesi nahoře o kameny, ale vzápětí kotva padala dolů. Jen tak tak jsem stačil uhnout! 
Teprve na druhý pokus se zaklesla. Zatahal jsem za lanko, abych se ujistil, že je 
zaseknuta pevně, plivl si do dlaně a začal šplhat vzhůru do neznáma. 
Když jsem se přehoupl přes hradbu, měl jsem toho tak akorát. Dávám přednost 
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pouličnímu kapsářství, před tímto způsobem obživy, který je na můj vkus přeci jen 
náročnější. 
Lano jsem vytáhl nahoru. Bylo sice nepravděpodobné, že by si ho někdo všiml, ale 
nechtěl jsem nic riskovat. Smotal jsem ho a uklidil do kouta a mezitím jsem se 
rozhodoval, kam se vydám. Představil jsem si v duchu, jak jsou asi místnosti rozmístněny 
a vydal jsem se doleva. 
Dveře byly zavřeny, ale pro mě to nebyla překážka. Z torny na boku jsem vytáhl 
osvědčený ohnutý hřeb a vzápětí zámek klapl. Vešel jsem dovnitř a zůstal stát, aby si 
moje oči zvykly na tmu. Dlouhá neosvětlená chodba vedla kamsi do útrob domu. Sunul 
jsem se podél stěny jako krab a dlaždice mě studily do bosých chodidel.

Dotápal jsem na konec, další dveře byly otevřené. Místnost do které jsem vstoupil byla 
téměř kruhová. Světlo Měsíce sem vnikalo velkým oknem a tak jsem viděl kolem stěn 
regály plné knih až ke stropu. Kdybych měl hledat tady, trvalo by mi to celé týdny! 
Ale Andrew říkal, že ta jeho kniha bude nahoře v pracovně. 
Mezi dvěma skříněmi se tísnila úzká dvířka. Byla zamčená a tak opět zapracoval můj 
šperhák. Za nimi bylo točité schodiště vedoucí kamsi vzhůru. Stoupal jsem a s napětím 
poslouchal každé vrznutí starého dřeva. V té tmě a tichu, jsem měl pocit, že to musí být 
slyšet na druhý konec města. Konečně se přede mnou otevřela další místnost. Byla 
zařízena podobně jako Anrewova laboratoř. I tady byla velká tavící pec a kolem se 
povalovalo všelijaké chemické harampádí. 
Oheň i světlo zvenčí osvětlovalo vše dobře a tak jsem knihu uviděl ihned. Ležela na 
jakémsi pultíku proti mně. Velké stříbrné hvězdy jakoby z černých desek přímo zářily.

Popadl jsem jí a náhodně otevřel. V matném světle jsem uviděl jen nějaké podivné 
klikyháky, kroutící se písmena a obrázek kruhu ve kterém byly další složité znaky. 
Nepřipomínalo mi to nic, co bych dřív viděl a už vůbec nevysvětlovalo Andrewovy 
obavy. Zavřel jsem ji, ovázal kolem ní motouz, pověsil si na krk a udělal krok zpět. Právě 
v tom okamžiku to udělalo „KLAP“ a mé nohy se ocitly v sevření pasti, jejíž kovové 
hroty se mi zabodly do masa. 
V prvním okamžiku jsem propadl zmatku a pokusil se ramena otevřít rukama. Bylo to 
beznadějné!

Několikrát jsem se zhluboka nadechl, abych se uklidnil. Z torny jsem vyndal malé esovité 
páčidlo. Podařilo se mi vrazit jej mezi čelisti a pomalu, kousek po kousku, rozvírat. 
Konečně jsem mohl vyndat nejdřív jednu nohu a vzápětí i druhou. 
Z lýtek mi sice crčela krev, ale byl jsem volný a to mi trochu zvedlo náladu. 
Byl jsem naštvaný sám na sebe: Snadnost s kterou jsem se dostal ke knize, mě zbavila vší 
opatrnosti. 
Roztrhl jsem košili a nohy si trochu ovázal. Každý krok po schodech se pro mě změnil 
v mučírnu. Ze ztráty krve se mi točila hlava a bál jsem se, že uklouznu po vlastní krvi. 

Kapitola IV. Otcem.
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Už jsem byl téměř dole, když mě nohy zradily a já se zhroutil do knihovny. Překvapeně 
jsem zamžikal. Místnost teď byl osvětlena několika svícny. Uprostřed stál mírně přihrblý 
muž a mířil kuší přímo na mě. Hlavu měl skoro holou a z úzkého ptačího obličeje mě 
pozorovala jeho pichlavá očka. Uviděl knihu: „Ááá! Tak grimoáru šíleného Alhazreda se 
ti zachtělo?! Tebe určitě poslal Andrew, viď? Tak mluv! Nebo…!“ jeho prst na spoušti se 
napnul. 
Do knihovny vstoupila krásná žena. Patřila k těm krasavicím, které ať již vstoupí 
kamkoliv, prozáří svou nádherou celé okolí. Měla uhlově černé lesklé vlasy, které ji 
spadaly na bělostnou šíji. 
Prohlédla si mou nedostatečně oblečenou postavu, obešla starce, postavila se vedle a 
převzala iniciativu: „Počkej, nemyslíš, že by se nám hodil?“

Shýbla se, sebrala mi knihu a ukázala ji starci: „ Nemáš pocit, že to je znamení osudu?“ 
Nečekala na odpověď, vylovila ze záhybou pláště jakýsi flakónek, strčila mi ho pod nos a 
já se okamžitě propadl do jakéhosi polovědomí. Zcela zbaven vůle, jsem se nechal vést 
vzhůru a připoutat ke stěně. Dokonce se mi to zdálo nesmírně legrační a smál jsem se 
jako šílenec. 

Ostrý pach čpavku mě vrátil do reality, i když droga na mě stále působila a já vše vnímal 
zcela otupěle. Byl jsem nepřirozeně klidný a vše, co se potom stalo, jsem přijímal zcela 
stoicky. 
Už mnohokrát jsem byl ve velmi obtížné situaci, ale teď to se mnou vypadalo opravdu 
špatně. 
On stál u pultíku a před sebou měl rozevřenou knihu, kterou jsem se pokusil ukrást. 
„Už je vzhůru,“ hlásila kráska, stojící těsně vedle mě. 
Začal svým krákoravým hlasem číst z knihy. Skřehotavě vyslovoval ta podivná cizí slova 
nejdřív v pomalém zpěvním rytmu, ale jak pokračoval, měnila se hlasitost i tón. 
Žena zatím obcházela místnost a zapalovala vonné byliny v miskách, ale její pohyby byly 
tak ladné, že to spíš vypadalo, jakoby tančila. 
Eaarmovo předčítání se změnilo ve vysoký zpěv.

Jakoby na to čekala, shodila plášť. Pod ním byla zcela nahá, jako ta bohyně, která 
vystoupila z vln moře. Třela se o mě, pak vzala do ruky mé mužství a vedla mě 
k vrcholu. 
Musím se přiznat, že ji to nedalo téměř žádnou práci. V okamžiku, kdy uspěla, okamžitě 
ode mě odstoupila. Jak mé vzrušení opadalo, všiml jsem si, že mé sémě zachytila do malé 
misky. Teď s ní přešla k velké láhvi ze silného skla, která ležela na kraji pece v teplém 
písku a byla částečně zaplněna jakousi rudou tekutinou. Nalila obsah misky dovnitř a 
bleskově láhev uzavřela a ještě uzávěr omazala tmelem. 
Nad hladinou se vytvořil nejdřív slabý šedivý opar, ale postupně houstl a zvětšoval se. 
Eaarm si ničeho nevšímal a četl dál a dál. Jeho hlas se změnil v exaltované ječení, ale já 
jsem fascinovaně sledoval, jak se šedé cáry v láhvi převalují a nabírají podivné obrysy, 
které byly stále konkrétnější. Byl to tvor podobný lidské bytosti! Teď teprve jsem si 
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uvědomil k čemu jsem byl použit.

TO vevnitř sílilo a zvětšovalo se. Pak se náhle na láhvi objevila vlásečnicová prasklina a 
v dalším okamžiku se nádoba rozlétla na tisíc kousků. 
Jakoby ji vzduch dodal sílu, osvobozená bytost rostla a její tělo hutnělo. Bleskově 
přistoupila k Eaarmovi a nakopla ho do zadnice. Ženě se obrátily oči v sloup a sesula se 
také. Rudé oči této titánské kreatury se zastavily na mě. Stále ještě pod vlivem drogy, 
očekával jsem klidně smrt. Místo ní však se ozval jeho hlas: „ Udělal jsssem to dobře? 
Měl jsssi něco podobného na mysssli otče?“

Teprve nyní jsem si uvědomil, že jsem s touto bytostí spojen tím nejužším příbuzenským 
poutem. Byla také pravda, že jsem se cítil zneužit a hlavou mi před chvílí bleskla 
myšlenka, cože bych jim nejradši udělal. 
„Ano, ano,“ přisvědčil jsem zmateně. 
„Přeješ sssi ještě něco?“ 
Moje zlodějská kariéra by byla příliš krátká, kdybych se neuměl přizpůsobit rychle nové 
situaci. 
„Moje pouta!“ 
Jeden ledabylý pohyb a jako prst silné závlačky odlétly a já byl volný. Jedním skokem 
jsem se ocitl u Eaarma, zul jsem mu boty, stáhl kalhoty a oblékl si je. Hned jsem se cítil 
lépe, než když jsem tu stál nahý a připoután jako Prometheus. 

Věděl jsem přesně, co udělám a bez zaváhání jsem se do toho pustil. Bral jsem jeden list 
z otevřené knihy po druhém a házel je do ohně. Hořely podivně modrým plamenem a 
kroutily se jako v křeči. Prázdné desky jsem vzal pod paží a chystal se vyrazit. 
„Odteďka budu ssstále sss tebou!“ zaduněl můj obrovitý syn. 
„E…hm,“ na nic jiného jsem se nevzmohl. 
„Nebo mě chceš zapudit?“ znělo to velmi smutně. 
„Ne, jen tvůj zjev. Je trochu nezvyklý.“ 
Podíval se na Eaarma a začal se měnit. Scvrkával se a rysy jeho tváře tály jako vosk, až 
se mi dělaly mžitky před očima. Byla to jen malá chvilka a už tu stálo Eaarmovo dvojče. 
„Tuhle by jsi uměl taky?“ zeptal jsem se a ukázal na ležící ženu. 
Kývl, ale já ho gestem bleskově zastavil: „Ne, jen jsem se ptal.“ 
„Uměl by jsi být neviditelný?“ zeptal jsem dál se zkusmo. 
„Maličkossst!“ a zmizel. 
Zhluboka jsem si oddychl. Bylo to o vlásek, řekl jsem si. 

Nechtěl jsem riskovat, že bych se při hledání východu náhodou setkal s dalším 
služebnictvem a tak jsem se vracel stejnou cestou, kterou jsem přišel. V knihovně jsem si 
vybral jeden svazek, který velikostí odpovídal, podíval se dovnitř, spokojeně kývl, vložil 
ho do desek a omotal je provázkem, který tam dosud ležel. Potřeboval jsem Andrewa 
udržet ještě nějaký čas v přesvědčení, že mám tu pravou knihu ve vlastnictví. 
Než jsem dovrávoral na nejistých nohou na známý balkon, byl jsem unavený. 
Byla ještě noc, ale tma již ustupovala blížícímu se úsvitu. Trochu jsem si odpočinul a dal 
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se do šplhání. Dolů to šlo snadno. Už jsem se blížil k zemi, když se odněkud vynořil 
Andrew, na kterém bylo vidět, že je hoří zvědavostí a netrpělivostí. Poskakoval kolem mě 
a zahrnul mě otázkami: „Kde jsi byl tak dlouho? Máš knihu?“ 
Pak ji uviděl viset na mém krku, jeho oči radostně zaplály a on změnil téma: „Bál jsem se 
o tebe! Není ti něco? Vždyť krvácíš!“ 
„Až doma,“ utnul jsem. 
Když viděl jak se potácím, nabídl mi rámě a já jej s povděkem přijal, ale stejně jsme 
museli udělat několik přestávek, abych si oddychl. 
Do Andrewova domu jsme dorazili již za světla. Naštěstí, těch, kteří nás potkávali bylo 
jen málo a nikdo si nás příliš nevšímal, všichni spěchali za svými cíli. 
Byl jsem zcela vyčerpán. Padl jsem na lůžko a knihu chtěl odložit vedle postele na stolek. 
Andrew se po ní chtivě natáhl.

„Moment! Budete mi muset leccos vysvětlit,“ řekl jsem a ucukl. Stáhl se a kupodivu 
nenaléhal. Místo toho se začal starat o moje zranění. 
Dlouhou chůzí se mi jen lehce uzavřené rány znova otevřely a hojně krvácely. 
Andrew mi na ně přiložil obklady a jejich účinek se projevil okamžitě. Zároveň s úlevou 
přišel i mdlobný spánek, během kterého jsem vše prožíval zas a znova. 

S trhnutím jsem se probudil. Desky jsem křečovitě svíral v rukou. Měl jsem pocit, že 
jsem oči zavřel před okamžikem. Pohled z okna mě v tom utvrdil- bylo ráno. 
Dovrávoral jsem do laboratoře. Andrew tam spal v křesle, které jsem použil první noc. 
Jeho dlouhá postava se v pokusu o zaujmutí pohodlné pozice podivně zkroutila. Otevřel 
oči a protáhl se: „Už jsi vzhůru?“ 
„Jo, trochu jsem si zdřímnul.“ 
„Zdříml?! Spal jsi celý den a celou noc!“ 
Vyvalil jsem oči. Celý den? Ale hned jsem přešel do útoku: „Andrewe! Ta kniha! Je to 
grimoár. Čarodějnická kniha. Je nebezpečná. Už jenom povědomost o její existenci může 
mě i tebe přivést nejdřív na mučidla a pak i na hranici. A nejen nás, ale i tvou milovanou 
Apolenku a další. Dovedeš si to představit? Lhal jsi mi, využil jsi mě! Teď chci pravdu!“ 
V rozčilení jsem mu začal tykat.

„Co se dělo u Eaarma?“ 
„Nejsi v situaci, abys mohl klást otázky, ale budiž.“ 
V momentě, kdy jsem se dostal ve svém vyprávění k popisu magického rituálu, kterého 
jsem se nedobrovolně zúčastnil, vzdychl: „ Oni chtěli vytvořit homunkula!“ 
Dál se nedostal. Ozvalo se prudké zabušení na dveře. Andrew k nim udiveně vzhlédl: 
„Kdo…?“

Nedořekl. Dveře se s rachotem rozlétly a dovnitř vběhlo několik vojáků, kteří nás 
obklopili. Za nimi vešel ve skvostné uniformě mladý důstojník. Na první pohled 
sebevědomý a nadutý hlupák. Obezřetně se vyhnul troskám a přezíravě se rozhlédl po 
místnosti. Postavil se před Andrewa do pózy o které si myslel, že vypadá důstojně: „Jste 
John Andrew, mastičkář, voňavkář a laborant?“ 
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Oslovený na něj jen vytřeštěně zíral a pokýval hlavou na znamení souhlasu. 
„Přišel k nám jeden důvěryhodný a ctihodný občan našeho slavného města a sdělil nám 
závažnou informaci ohledně toho, že máte ve vlastnictví zakázanou čarodějnickou knihu, 
jejíž popis nám též laskavě sdělil.“

Důstojník přešel k tykáni: „Už dlouho jsem se ti Andrewe chtěl dostat na kobylku a teď 
tě mám! Půjdeš na mučidla a pak na hranici a ta tvá Apolenka taky. Dovolila si mě, 
poručíka městské gardy, odmítnout a ještě mě před lidmi zesměšnila. Je to taky 
čarodějnice! Než ji upálíme, půjčím ji svým vojákům.“ 
Andrew se třásl jako osika a byl skoro průhledný. 
„Ha! Támhle ji vidím!“ vykřikl poručík a vrhl se ke stolku. Podíval jsem se na starého 
alchymistu, byl téměř v mdlobách. Důstojník knihu popadl, otevřel ji, překvapeně 
zamrkal a hlesl: „Herbář?!“

To byla ta pravá chvíle pro mě: „Je to rodinná památka. Velmi potřebná při určování 
rostlin potřebných k přípravě voňavek. Váš ctihodný občan je nesporně důvěryhodný, ale 
zřejmě značně slabozraký. Jak jinak si vysvětlit to, že zaměnil neškodný herbář za 
nějakou magickou knihu?“ 
Poručík si byl asi prve jist svou věcí a tak teď nedokázal skrýt své zklamání. Přešel ke 
mně a zlostně se zeptal: „A ty jsi kdo?“ 
„Jen se na mě dobře podívejte!“ vybídl jsem ho. 
„My jsme se už někde viděli?“ 
„Na pohřbu vaší babičky?“ nadhodil jsem zkusmo, ale slovo ironie pro něj nic 
neznamenalo. 
„Ne, to bych si tě pamatoval, lotře.“ 
„Zkus si mě představit s delšími vlasy a bez vousů.“ 
Můj hlas byl natolik naléhavý, že mimoděk poslechl a ostře si mě prohlížel. Pak se mu 
zrak rozostřil a on padl na kolena a blekotal: „ Milosti! Odpusťte! Nepoznal jsem vás.“ 
„Vstaňte poručíku,“ pokynul jsem mu velkodušně, „je vidět, že jste chytrý a všímavý 
muž. Neopomenu se o vás zmínit na vyšších místech, čeká vás jistě skvělá kariéra! Je 
jasné, že zde došlo, jak jste se sám osobně přesvědčil, k nespravedlivému nařčení. 
Z jistých důvodů musím skrývat během tajného a velmi diskrétního poslání svou pravou 
podobu, ale vy jste mě svým orlím zrakem poznal, blahopřeji! Věřím, že teď, když jste 
mě tak geniálně odhalil, mohu se zcela spolehnout na vaši diskrétnost.“

„Samozřejmě, samozřejmě,“ kýval snaživě poručík. 
„Můj velevážený přítel mistr Andrew, můj nejmilejší přítel, je mi při mém poslání plně 
nápomocen.“ 
Léta strávená na dvoře dona Colina mě naučila nestydatě lhát a nadutě plkat na libovolné 
téma. Díky tomu, že jsem se nějaký čas potloukal s hereckou společností, doplnil jsem 
svou řeč rozmáchlými gesty. 
„Nyní vás propustím, aby jste mohl svým nadřízeným vysvětlit, jaký politováníhodný 
omyl se zde stal a že mistr Andrew je zcela bez poskvrny. Co se týče toho udavače, 
myslím, že mistr nebude trvat na potrestání. Ovšem vzhledem k tomu, že zde byla též 
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uražena vaše čest, předpokládám, že budete žádat satisfakci.“ 
„Jistě, pane,“ opakoval pořád donekonečna, ustupoval pozpátku k východu a neustále se 
klaněl. 
Vojáci mezitím Andrewa pustili. Chudák stará se zhroutil do křesla a jen zíral na to, co se 
děje.

„A cestou se můžete zastavit u truhláře, aby na útraty města přišel opravit dveře,“ zavolal 
jsem za nimi ještě. 
„Ta kniha,“ zakrákoral zlomeným hlasem Andrew a ukazoval na ni svým vyzáblým 
prstem, „to není ona!“ 
„Samozřejmě, že ne. Kdyby byla, tak už jsme teď na cestě do pekla.“ 
„Ty jsi mě podvedl.“ 
Byl jasně posedlý, nedokázal myslet na nebezpečí, kterému jsme o vlásek unikli, měl 
v hlavě jen tu knihu.

„Nějak jsi přehlédl, že jsem ti zachránil život,“ řekl jsem znechuceně. Když už jsem 
jednou začal s tykáním, nehodlal jsem přestat. 
„Kde je?“ 
Jeho myšlenky bloudily v kruhu. 
„Zničil jsem ji.“ 
Vypoulil oči: „Byl to unikát.Veledílo! Byla to esence vědění mágů za celé věky! Bylo to 
světlo mého života. Tolik jsem po ní toužil!“ 
Celý se třásl rozčilením a asi by mě v té chvíli nejradši zardousil, ale tělo ho zradilo. 
Jakoby náhle zestárl o celé desítky let. 
„Jsi barbar! Zrůda!“ chrčel. 
Došla mi trpělivost: „Ne Johne, už žádné čarodějné knihy, žádné kouzlení…“ 
Dovnitř vtrhla Apolenka, rozčepýřená jako vrabec. Šlehla po mě pohledem a vrhla se 
k Andrewovi, který byl na pokraji mdlob: „Dědo, dědečku?“

Namočila šátek do vody a omotala mu ho kolem hlavy. 
„Co se tady dělo? Slyšela jsem, že dědu jdou zatknout vojáci pro držení zakázaných knih. 
Něco vám řeknu pane Carlosi, či jak se jmenujete, přinášíte jen smůlu a problémy, 
podívejte se, co jste udělal,“ a ukázala na zhrouceného starce. Nemělo smysl něco 
vysvětlovat. 
„Jsem právě na odchodu, vezmu si jen trochu jídla.“ 
Udělal jsem si malý výlet do špíže a bez dlouhého vybírání jsem sebral půl pecnu chleba 
a několik klobásek. 
Když jsem se vrátil Apolenka se tam pořád ještě motala kolem Andrewa. Neobtěžovala 
se ani ohlédnout. Bez pozdravu jsem vyšel ven. 

Kapitola V. Potravou

Ačkoliv jsem městský člověk, tentokrát jsem byl rád, že mám černé městské hradby za 
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zády a před sebou zeleň polí a lesů. 
Hned při první příležitosti jsem u malého potůčku uhnul z cesty do lesa a vydal se proti 
proudu po téměř neznatelné pěšince. 
Asi po hodině chůze jsem se dostal na malý palouk. Plácnul jsem sebou do trávy a 
odpočíval. Těch několik posledních dnů bylo pravdu hektických! 
„Musssím být ssstále ještě neviditelný?“ozval se hluboký hlas mého podivného syna. 
Úplně jsem na něj zapomněl! 
„Ne, teď, ne.“

Začal se zhmotňovat. Nejprve to byl jen slabý šedivý obrys, který postupně houstl. 
Nicméně nebyl tak velký a hutný, jako když se materializoval poprvé. 
„Odpusssť, ale kouzlo, které mě ssstvořilo ssslábne,“ omlouval se. 
Bylo mi ho líto: „Můžu ti nějak pomoct?“ 
„Jsssouť vytvořen z tvé podssstaty, potřebuji tvou krev.“ 
„Tak dobrá.“ Vytáhl jsem perořízek a bodl se do prstu. Představoval jsem si, že mu bude 
stačit pár kapek krve, ale on se přisál k rance a jeho ostré zuby ji rozšířily a on dychtivě 
sál a sál. 
Z toho rychlého úbytku krve se mi zatočila hlava až jsem nakonec omdlel. Když jsem se 
probral, cítil jsem se slabý a pořád mi bylo na zvracení. Dovlekl jsem se k potůčku, abych 
se trochu svlažil. Čistá ledová voda mě občerstvila a cítil jsem se mnohem lépe, ale kolik 
takových krmení svého syna vydržím?

Na druhou stranu by bylo škoda, nevyužít jeho vlastností. Razance s jakou tomu starému 
dědkovi Eaarmovi nakopal, na mě udělala dojem. Jen co jsem se trochu vzpamatoval, 
najedl jsem se, lehl si pod mohutný smrk, zavřel oči a začal střádat plány. 
Největším nebezpečím pro mě jistě je mladý lord Henry. Vím o té jeho komedii ve které 
jsem byl přinucen hrát a on jistě nebude váhat se mě s pomocí svého sluhy zbavit. Dalším 
nepřítelem je Eaarm, Byl jsem nedobrovolnou součástí jeho černomagického rituálu a 
teď, když se grimoár u Andrewa nenašel, jistě věří tomu, že ho mám pořád ještě u sebe. 
Mám tedy dost důvodů snažit se být od tohohle města co nejdál, ale na druhou stranu, 
kdyby se mi podařilo odstranit Samuelsona, mohl bych využít své podoby s Henrym a 
užívat si bohatství a pohodlí. Už žádné spaní po stájích, jeskyních, ale v pohodlné posteli 
pod duchnou a plný stůl, to byla příliš lákavá představa. Snil jsem si o tom tak dlouho až 
se mi zavřely oči a já usnul.

Probudil mě večerní chlad. Vedle mě se tiše tyčil můj podivný syn. 
„Jsssi v pořádku můj otče?“ zaduněl. 
„Jo, docela ano.“ 
„Už nikdy nebudu chtít tvou krev,“ oznámil mi. 
„Jenže to ty zemřeš.“

„Ano, ale jsssa zrozen z kouzel, není můj konec ssspojen s bolessstí, tak jako by byl tvůj. 
Vyčetl jsem z tvé mysssli, že jssi mne nezplodil dobrovolně, bylsss k tomu přinucen, 
nejsssi mi ničím zavázán.“ 
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„Když čteš v mé mysli, tak taky víš, že jsem o něčem takovém vůbec neuvažoval.“ 
„Jsssi šlechetný, ale cítil jsssem tvou bolessst a ssslabost. Již nikdy více, jsssouť již 
rozhodnut.“ 
Znělo to jednoznačně, takže jsem nic nenamítal, ale pochyby zůstaly, vždyť tahle bytost 
se ke mně chovala lépe než většina lidí.

„Jak dlouho budeš ještě žít?“ 
„Ne více než dva západy slunce.“ 
To dalo mým myšlenkám nový popud. Jestli chci něco podniknout ve věci lorda 
Henryho, musím to udělat co nejdříve. 
Za pomocí ocílky jsem rozdělal oheň, ale teď, když jsem měl spát, zíral jsem místo toho 
do ohně a přemítal o tom všem až téměř do rozednění. 

Kapitola VI. Miláčkem štěstěny.

Andrwvův lektvar stále ještě působil a já měl na tváři opět vousy připomínající husté 
roští. Ve městě mě tedy nikdo nemůže poznat. 
Vydal jsem se na výzvědy a svého syna jsem zanechal v lese. 
Stráže u brány nebyly a to bylo nezvyklé. Přimělo mě to k opatrnosti a tak jsem jen 
pomalu procházel ulicemi, které byly zcela prázdné, což bylo také dosti podivné. 
Ale jak jsem se blížil k náměstí, potkával jsem jich stále víc a víc, všichni mířili jedním 
směrem.

Konečně jsem se vymotal ze spleti uliček. Na velkém prostranství byla hlava na hlavě. 
Zamíchal jsem se do davu a zkoušel zachytit, co se to tady děje. 
Někdo mě lehce položil ruku na rameno. 
Nevím, jestli jsem vylétl do vzduchu doopravdy, nebo jen v duchu. V duchu určitě 
nejmíň půl sáhu. 
Risknul jsem pohled dozadu. Stála tam Apolenka a usmívala se přívětivě. To bylo dobré 
znamení. „Carlosi?!“ musela to zakřičet, takový byl kolem tartas. Přesunul jsem se blíž 
k ní. 
„Carlosi, dlužím ti omluvu. Postupně se mi podařilo z dědy vyzvědět pravdu. On je tou 
svou alchymií úplně posedlý a není schopen pochopit, že jsi nám zachránil život. Odpusť, 
posuzovala jsem tě špatně.“

„Taky ti dlužím dík za to, že jsi pomohl zbavil se toho slizáka Lopeze.“ 
„To je zase kdo?“ nechápal jsem. 
„Ten nadutý poručík. Pořád se kolem mě motal a dělal mi neslušné návrhy. Včera vyzval 
Eaarma na souboj a ten starej hrbáč ho odstřelil jak psa. Vím, že ten souboj byl na tvůj 
popud.“ 
„Aha. A co se to tady děje?“ 
„Starý lord Badwood ještě před smrtí dohodl Henrymu svatbu s královskou dcerou. Dnes 
jeho snoubenka přijede k němu na návštěvu.“ 
Až se mi zatajil dech. To by byla partie!
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„Pojď, vím o místě u mé přítelkyně, kde budeme mít krásný výhled.“ 
Prošli jsme náměstí a Apolenka vešla do podloubí a zaklepala na dveře. Ty se pootevřely 
a dívka škvíře cosi vysvětlovala. Pak přešla ke mně: „Pojď, ale chovej se slušně, 
představila jsem tě jako svého vzdáleného bratrance.“

Dům do kterého jsme, vešli byl velmi honosně zařízen a uvítala nás kyprá dívka, 
odhadem jen o něco málo starší než Apolenka. Zvědavě a trochu nedůvěřivě si mě 
prohlížela, nicméně, když jsem udělal vzorné pukrle a políbil galantně její masitou ručku, 
roztála a pozvala nás do patra. Apolenka otevřela okno a ukázala na sousední dům: 
„Tohle je dům mladého Henryho.“ 
Ano, uvědomil jsem si, že jsou to přesně ta okna z kterých jsem před několika dny 
vyskočil. 
Přišourala se služebná a na stolek postavila tác s jídlem i pitím. Došel jsem pro židle a 
Apolenka jí s díky přijala. 
Nečekali jsme dlouho. Ozvaly se fanfáry a na náměstí vjelo deset nádherné oděných 
jezdců. Dav se před nimi rozestupoval jen pomalu a neochotně a tak ti první jezdci těly 
koní odstrkovali čumily a občas přišly ke slovu i rány mečem. Následovaly je tři kočáry a 
za nimi dalších deset jezdců.

„Už jedou,“ vykřikla Apolenka. Nemusela to říkat, lidé doprovázeli příjezd křikem. 
Paní domu hbitě přiběhla k oknu. To už si jezdci razili cestu směrem k nám. Když dojeli 
k lordovu domu, vojáci začali vytlačovat lidi tak, aby vznikl dostatečný prostor pro 
kočáry. První z nich ještě úplně nezastavil, a už z něj vyskočil mladý Henry a spěchal 
k druhému, velmi bohatě zdobenému. Všiml jsem si, že jeho tvář je bílá jako vosk. 
Kočár zastavil, páže přispěchalo otevřít dvířka a vyklopit schůdky. 
Z temnoty kočáru se vysunula ručka a přijala Henryho oporu. 
Princezna vystoupila. Málem mi vypadly oči. Naše hostitelka byla tělnatá, ale tohle byla 
hora sádla navlečená do nádherných šatů. Tvarohovitá pleť, neforemná postava. 
U všech ďáblů, myslel jsem si, ten starý snad tušil, že ho chce synáček oddělat, když mu 
dohodl takovouhle nevěstu!

Dav při spatření královského kočáru poklekl, ale zároveň zahučel potlačovaným smíchem 
při spatření princezny. Ta se po lidech jen vztekle podívala, zavěsila se do Henryho a 
vedle něj se kachním krokem vkolébala do domu. Za ní vystoupily dvorní dámy, sluhové 
začali dovnitř vnášet zavazadla, ale to už se lidé rozcházeli, protože to hlavní divadlo 
skončilo. Někteří vojáci sestoupili z koní a postavili se před dům na stráž. Kočí práskli 
biči a vozy odjeli. 
Stál jsem tam u okna a teprve teď jsem si uvědomil, že držím křečovitě Apolenku za 
ruku. Podívala se na mě a její oči se rozšířily údivem: „Je ti něco? Jsi úplně zelený!“ 
Kecnul jsem si na židli.

„Ty jsi určitě viděl něco víc něž ostatní, viď? Něco hrozného?“ 
„Promiň, nedokážu ti to vysvětlit.“ 
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„Aha,“ a ovívala mě, „ panu Rychlá odpověď, došel dech.To tě to muselo pořádně 
sebrat!“ 
Nedokázal jsem jí na tu jedovatost odpovědět. Stále jsem měl před očima neforemnou 
postavu Henryho nevěsty. Už mě přešla chuť se s ním vyměnit a uvědomoval jsem si, 
jaké jsem měl štěstí, že jsem ji uviděl dřív, než jsem to mohl provést. 
„Poslyš,“ změnila Apolenka téma, „co ty jsi vlastně zač?“ 
„No nějaký čas jsem se toulal s jednou hereckou společností, pak jsem byl učedníkem u 
kováře, dělal jsem pomocníka v ateliéru jednoho slavného malíře, pak jsem byl páže na 
dvoře dona Colina, a taky jsem nějaký čas žil s uhlíři.“

„Páže? Co má takové páže za povinnosti?“ 
„E-hm,“ Ta otázka mě přivedla do rozpaků, když jsem si vzpomněl, že Andrew říkal, že 
Apolenka má klášterní školu,…bavit dámy.“ Obešel jsem vtipně pravdu. 
„Půjdeme?“ 
„Ano, smím ti drahá sestřenko nabídnout své mužné rámě?“ 
Už jsem byl zase sám sebou. 
Její zvonivý smích se mi zařízl do těla jako ten nejostřejší nůž.

Veden náhlým popudem jsem se jí podíval do očí a tiše řekl: „Apolenko, já tě miluji!“ 
Sám sebe jsem tím překvapil, ale ji ne: „Já vím,“ odpověděla prostě a zavěsila se do mě. 
„Půjdeme?“ zopakovala otázku. 
„Nezlob se, ale myslím, že by mě tvůj dědeček neuvítal zrovna rád.“ 
„Ale tam přeci nejdem. Půjdeme k mým rodičům, musím jim přece představit svého 
snoubence, ne?“

Jen jsem zalapal po dechu. Dovnitř vstoupila naše hostitelka. Apolenka se k ní otočila a 
zacukrovala: „Paní hofmistrová. Děkujeme za vše. Byl to nezapomenutelný zážitek vidět 
královský majestát! Princezna byla tak…“ škobrtla, ale posléze našla vhodný výraz, „…
zajímavá! Bylo to vzrušující! Úžasné! Ty róby! Jsem tak rozčilená, že jsem vám úplně 
zapomněla říct, že i pro mě je to významný den, protože zde můj vzdálený bratránek 
Carlos se rozhodl požádat mé rodiče o mou ruku.“

„Óóó!!!“ tvář paní hofmistrové se rozsvítila jako sluníčko, „blahopřeji zlatíčko!“ 
Popadla mě a přivinula na svá tykvím podobná prsa. Chvilku mě podusila a přitom 
vykřikovala: „Báječné! Skvělé! Výborně!“ 
Posléze mě pustila. Byl jsem tak trochu mimo a tak jsem neprotestoval, když se do mě 
Apolenka zahákla, vyvlekla mě ven a cestou ještě konverzovala s hofmistrovou. 
Konečně jsme byli na náměstí.

„Jak mě chceš představit?“ 
Pustila mě a zabodla mi prst do krční jamky: „TY!“ 
„Děda ten žije v tom svém sklepě uzavřen ve světě křivulí a baněk. Nevidí to, co nechce. 
Je pravda, že jsem chodila do klášterní školy, ale na školné, jsem si musela vydělávat 
uklízením a posluhou po hospodách. Nejsem žádná naivka, která neví o čem je svět. 
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Mockrát jsem si musela nechat líbit, když mě nějaký ožgrunda plácl po zadku, nebo mě 
do něj štípl. Umím se o sebe postarat a lhát umím líp než ty. Od prvního okamžiku vím, 
co jsi zač, ale já už si tě ohlídám! Takže se nestarej a jdem!“

„Potřeboval bych si ještě něco zařídit.“ namítl jsem. 
„Co? To známe! Ani náhodou! Chlápek řekne, že si na chvilku odběhne a pak ho 
manželka půl roku nevidí.“ 
„Je to rodinná záležitost,“ naléhal jsem, mysle na svého syna, který mě čeká v lese. 
„Tak dobrá,“ řekla, vědouc, že i koni je třeba občas popustit otěže, „ale“ dodala ihned, 
„jdu s tebou.“ 
Vzdal jsem to: „Tak jo.“ a těšil se na to až ho uvidí, i když se zdálo, že tuhle dívku nic 
nerozhází. 
Když jsme zamířili k lesu, otočila se na mě: „Kampak to jdeme?“ 
„Jen kousek támhle na takovou malou paseku.“ 
„Ne aby jsis na mě dovoloval. Ti chlapi, co to zkusili, pak měli týden problém si sednout, 
rozumíš.“

Vyšli jsme. Pěšinku podél potoka jsem našel bezpečně a brzy jsem našel i známý palouk. 
„Haló!“ zavolal jsem. 
Nic. Ticho. Popošel jsem a zkusil to znova trochu tišeji: „Synu?“ 
Jen les šuměl a ptáci zpívali. Vrátil jsem se. Vždyť jsem se nemohl splést, tady byl ještě 
zbytek ohniště! 
Apolenka si založila ruce v bok a provrtávala mě pohledem: „Co to tu provádíš?“ 
„Někdo tu na mě mněl čekat a ffffíí,“ udělal jsem bezmocné gesto. 
„Vypařil se, co?“

„Jo, přesně, vypařil.“ 
„A omylem vzal taky váš lup, co“ 
„No jo, všechno je pryč.“ Chytil jsem se toho jako trosečník lana. 
„Nechceš si se mnou náhodou něco začít,“ zeptala se. 
Představa kolena narážejícího do mé chlouby mě nelákala. 
„Nééé.“ 
„A nechceš mě náhodou políbit?“ 
„Nééé.“ 
„A nebude ti vadit, když tě políbím já?“ 
Uvědomil jsem si, že jsem lapen a vůbec mi to nevadilo. Věděl jsem, že život po boku 
Apolenky bude nejen krásný, ale i vzrušující. 
Následující hodinka byla tou nejkrásnější v mém životě… 

Kapitola VII. Voňavkářem
.

Co ještě zbývá dodat? Andrew se ze svého zklamání už nevzpamatoval a brzy zemřel. 
Protože jeho syn ho nenavštěvoval, nedělalo Apolence žádný problém představit mě jako 
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dědova spolupracovníka. Alchymista s pedantskou důkladností zapsal své recepty a tak 
jsem brzy vyráběl vcelku povedené lektvary a voňavky. V krátké době jsem také mnohé 
ještě vylepšil a moje živnost začala vzkvétat. S Eaarmem jsem se již nikdy nesetkal. Po 
jeho úspěšném souboji se po městě začala šířit fáma, že si k úspěchu pomohl kouzly, 
nebo že mládence uhranul. Nejdřív se mu začali lidé vyhýbat, pak mu skrytě a později 
otevřeně začali spílat. Nakonec se Eaarm se svou démonicky krásnou ženou někam 
odstěhoval.

Zatímco lord Henry měl honosnou svatbu v obrovské katedrále, kde byli stovky hostů, 
my jsme ji měli ve stejný den v malé kapli a hostů byla jen hrstka. 
Netušil jsem, že má milovaná Apolenka už pod srdcem nosí plod naší lásky, mého 
prvního pravého syna….
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
TÉMĚŘ DOKONALÝ TRIK.
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Bylo toho dne velmi krásné ráno. Vstal jsem velmi brzy, ale můj přítel Sherlock Holmes 
byl již pryč. Na stolku mi zanechal krátký vzkaz, že odešel do Britské královské knihovny 
a vrátí se až po obědě.

Část první: Merlinův hrob
.
Pochopitelně to vzbudilo mou zvědavost, co tam asi šel hledat, protože vím, že má velmi 
hluboké znalosti z mnoha oborů.

Byl opravdu krásný den a tak jsem se rozhodl pro malou procházku.
Kdy jsem se vrátil, Holmes již byl doma. Seděl ve svém oblíbeném ušáku, kouřil dýmku 
a studoval jakousi starou knihu.

Mlčky mi pokynul, abych se posadil a znova se zahloubal do knihy. Až teprve po chvíli 
od ní odvrátil svou pozornost a řekl: „Jsem rád, že jste se vrátil, protože co neviděl čekám 
návštěvu a byl bych velice rád, kdyby jste byl naší rozmluvě přítomen a řekl mi pak svůj 
názor. Zatím si přečtěte toto.“ a podal mi dopis.
Četl jsem:
Vážný pane,
slyšel jsem od mnoha lidí, že se vám podařilo vyřešit mnoho zločinů, a záhad. Byl bych 
rád, kdybych se s vámi mohl poradit ohledně jedné věci, která se mi jeví bizarní. Přijedu 
odpoledním vlakem z Liverpoolu. Zároveň si vám předem dovoluji doporučit k četbě 
knihu profesora Archibalda Waserhouse Nejstarší dějiny Anglie.
Věnujte pozornost straně 66.
V úctě Bill Morses, Tři duby č.p. 5
Už jsem dopis vracel, když se mě Holmes zeptal: „Co si myslíte o pisateli tohoto 
dopisu?“
Obdivoval jsem Holmesovy metody a i když jsem nikdy nedosáhl jeho úrovně a často se 
mýlil, přesto mě vždy lákalo, zkusit to znova. Opět jsem se tedy dopis prohlédl, ale 
nenašel jsem na něm nic zvláštního. Pokrčil jsem rameny: „Nevím, nevidím na něm nic 
mimořádného.“ a s tím se ho předal.
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Holmes ho vzal do rukou, a ač ho jistě studoval již prve, znova se na něj upřeně zahleděl.
„Nuže,“ začal po malé odmlce, „ kvalitní dopisní papír s vodotiskem prozrazuje, že dopis 
psal dobře situovaný člověk. Podle písma můžeme odhadnout, že píše sice často, ale 
přesto jsou jeho litery napsané velmi pečlivě. Znamená to, že tento člověk píše patrně 
nějaké úřední dokumenty, kde na kvalitě písma velice záleží. Ostatně již jen to, že nás tu 
upozorňuje na nepříliš známou studii o staré Anglii, dává téměř jistotu, že jde o člověka 
studovaného, s velkou pravděpodobností v oboru historie. Ostatně již brzo uvidíme, zda 
jsem se nemýlil.“

Odložil dopis a podíval se na hodinky: „Vlak z Liverpoolu přijel do Londýna před 
dvaceti minutami a tak tu náš host bude co nevidět. Ale ještě než se tu objeví, podejte mi 
prosím tamo
Průvodce Severní Anglií.“

Chvíli listoval a pak: „Ano tady to máme! Tři duby je malá osada čítající sotva padesát 
duší, ležící na pobřeží dvacet mil od Loverpoolu. Pošta a farní úřad, v současnosti 
neobsazený.“
Odložil knihu a možná ještě něco chtěl říci, ale to už se ozvalo zaklepání a paní 
Hudsonová nám oznamovala, že máme návštěvu. Vstoupil vysoký muž odhadem kolem 
padesátky v námořnické uniformě. Když to Holmes viděl, zklamaně vzdychl.

Pan Holmes? Doktor Watson? Doufám pánové, že jsem nepřišel nevhod?“
„Ne, jen pojďte dál.“ Zval ho Holmes.
„Zdálo se mi, že vás můj příchod poněkud rozladil.“
„Ne to ne, jen jste rozbil mou konstrukci předpokladů. Toho si nevšímejte. Usedněte a 
vyprávějte, co vás ke mně přivádí.“
Náš návštěvník usedl a začal vyprávět: „ Jmenuji se Bill Morses a dlouhá léta jsem byl 
prvním důstojníkem na výletním parníku Svatý Jiří. Kapitánem tam byl nějaký Jean 
Jones, hrubián a opilec a tak když asi před rokem umřel můj strýc a odkázal mi dům a 
velmi slušné jmění, neváhal jsem a odešel na pevninu. Tři duby je malá vesnička, dům je 
sice velice starý, ale pěkný a útulný. Měl jsem tak konečně čas a možnost věnovat se 
svému koníčku- studiu dějin staré Anglie. Jezdil jsem po archívech a knihovnách, četl, 
vypisoval si zajímavé pasáže a snil o tom, že jednou na toto téma sepíšu i já svou 
studii…“

V této chvíli jsem viděl, jak se na tváři mého přítele mihl krátký úsměv, značící 
uspokojení, že se přeci jen při své analýze nemýlil. Ale mezitím muž pokračoval: 
„Před třemi týdny mi byl poštou doručen malý balíček. Bylo to pro mě velké překvapení, 
s nikým si nedopisuji a žiji zcela osaměle. Jako odesilatel jste byl uveden vy. Sherlock 
Holmes. 
Když jsem balíček rozbalil, našel jsem v ní knihu, jejíž družku vidím tamo položenou na 
vašem stolku. Připojen byl list papíru s jedinou větou sestavenou z nalepených písmen: 
Strana 66. Obsahuje šifru vedoucí k hrobu kouzelníka Merlina.“
„Škoda, že si je nemohu prohlédnout,“ zalitoval Sherlock.
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„Ale můžete! Mám obojí tady sebou. Předpokládal jsem, že je budete chtít vidět.“ 

Morses sáhl do vnitřní kapsy saka a vytáhl dva složené papíry. Jeden tmavší byl patrně 
obalem knihy a druhý bílý, přiloženým listem.
„ Skvělé!“ a Holmes si nejdříve obal a pak i list dlouze pozorně prohlížel.
„Nuže?“ ozval se poněkud netrpělivě Morses.
„Ještě prosím o trochu trpělivosti,“ odpověděl Holmes, ale po další odmlce začal mluvit: 
„ Nejprve se budeme věnovat obalu. Adresa je napsána velkými písmeny. To, že 
odesilatel použil mé jméno, svědčí o jeho velké drzosti a odvaze. Razítko pošty je 
z Londýna. To ale o ničem nesvědčí. Ani dopis nám o pisateli mnoho nenapoví. Jak 
vidím, části slov jsou vystřiženy rovnými nůžkami z Timesů a nalepeny gumou. Více 
z těchto věcí vyčíst nelze.“
„To je jistě zajímavé, ale co ta šifra? Přišel jste na něco?“ přerušil ho poněkud netaktně 
Morses.
Holmese se to doopravdy dotklo: „Šifra? Jaká šifra? Vy tomu všemu opravdu věříte?“
Náš host se trochu zarazil, pravděpodobně takovou odezvu nečekal: „ Myslíte Artušovské 
legendy? Mnoho vědců je má za pouhé výmysly, ale jsou tací, kteří věří, že Artušem byl 
král Vortigern žijící v pátém století a Merlin pak jeden z posledních keltských druidů.
Přesná identifikace není dnes možná, protože chybí písemné záznamy z té doby, ale 
Archibald Waserhouse svou knihu psal před tři sta lety a jistě měl přístup k rukopisům, 
které dnes již neexistují…“

Když Morses začal vyprávět, celý obživl, v jeho oku se objevil lesk nadšence. Bylo vidět, 
že je to jeho oblíbené téma.
„Je mi líto, ale asi jste podcenil nesmyslnost celé této záležitosti.“ vstoupil do jeho 
vyprávění Holmes.
„Jak to, vy snad chcete zpochybňovat mé znalosti?“
„To nikoliv. Měl jsem na mysli tu záležitost se šifrou? Přemýšlejte! Proč pisatel volil 
právě takovou formu? Proč se s vámi prostě a jednoduše nesetkal? Namísto toho vám 
pošle knihu s falešnou adresou odesilatele a textem z vystřižených písmen. A dále. Pokud 
neznal obsah, jak mohl vědět, že se týká právě Merlina? Nebo naopak.  Jestliže věděl, že 
se text týká Merlinova hrobu, už nepotřeboval nic luštit. Nepotřeboval vám knihu 
posílat.“

Morses se na chvilku zarazil, ale pak popuzeně vstal a příkře odpověděl: „Věřím, že 
nějaký dobrý důvod k tomu byl. Mohl jsem předpokládat, že vy, který se opíráte jen o 
hmotné důkazy, se tím nebudete chtít zaobírat. Doufal jsem, že ta písmena, která 
vystupují z linky, by pro vás mohla být dostatečným důkazem. Omlouvám se, že jsem 
vás obral o čas!“
Prudce vstal, narazil si klobouk a s: „Poroučím se pánové!“ otevřel dveře a dosti nešetrně 
je za sebou zabouchl.
Holmese toto jeho chování nechalo zcela chladným. Natáhl se pro dýmku a začal si ji 
pečlivě nacpávat.
„Tedy z pana Morsese se vyklubal pěkný hrubián, ale o jakých písmenech to mluvil?“ 
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nedalo mi, abych se neozval.
Holmes mi podal knihu. Otevřel jsem jí na straně 66 a opravdu. Některá písmena byla 
posezena trochu výš než ostatní a zdálo se mi, že jsou i jiná.
„Co to má znamenat? Můžete mi to vysvětlit?“
„Jestliže knihou zalistujete, zjistíte, že podobné anomálie jsou i na dalších místech. 
Vyskytují se i v jiných knihách z té doby a vzniklo to tím, že tiskař někdy potřeboval na 
vytištění jedné stránky více než jednu sadu písmen. Ty se ale tehdy vyráběly ručně a tak 
každá byla originál a každá tedy trochu jiná. Podobně nesourodá písmena lze nalézt třeba 
na prvotiscích shakespearovských her. Záhada spočívá v něčem úplně jiném.“

„Co máte na mysli?“
„Jaký měla celá tahle komedie smysl.“
Zapálil si dýmku, usedl a zavřel oči. Věděl jsem, že v tomto okamžiku se od něj již žádné 
další odpovědi nedočkám, protože je zcela ponořen do svých úvah.

Část druhá: Loupež.

Druhý den jsem vstal velmi brzy. Když jsem vstoupil do společného pokoje, viděl jsem, 
že Holmes spí ve svém oblíbeném ušáku. Zajisté byl vzhůru dlouho do noci a přemýšlel. 
Vzduch byl plný tabákového kouře. Kdyby k nám v té chvíli přišla nějaká návštěva, 
nejspíš by si myslela, že u nás hoří. 
Přistoupil jsem tedy k oknu a otevřel ho, abych vyvětral. Na ulici jsem uviděl kamelota a 
tak jsem sešel dolů, abych koupil ranní noviny. Když jsem vcházel do domu, zastavil mě 
malý poslíček: „Pane, bydlí tu pan Sherlock Holmes?“

„Ano, jsem jeho přítel, doktor Watson.“
„Můžete mu předat tento telegram?“
„Zajisté.“ převzal jsem zprávu a spěchal nahoru.
Holmes už byl vzhůru. Měl začervenalé oči a celkově vůbec vypadal unaveně.
Podal jsem mu telegram. Sotva si ho přečetl, zbledl a beze slova mi ho podal.

Převzal jsem ho a četl:
Doufám, že se vám hledání šifry vedoucí k hrobu kouzelníka Merlina daří stejně, jako se 
daří mé dílo. 
V úctě James Moriaty
„Watsone, rychle, ty noviny!“
Popadl je a prudce otevřel. Trvalo jen pár okamžiků, než našel to, co hledal. Přelétl text a 
noviny opět putovaly ke mně:

Drzá loupež v muzeu starého umění.
Včera v poledních hodinách se před budovou muzea starého umění strhla rvačka asi 
deseti mužů. Když po krátké chvíli na místo přispěchali policisté, muži se rozprchli a 
nikdo nebyl zadržen. Následně se však zjistilo, že tato rvačka byla patrně jen zástěrkou 
pro neuvěřitelně odvážnou loupež. Když hlídač pan Willis šel na obvyklou pochůzku, 
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zjistil, že zmizely nádherné šperky císařovny Chi-šeng z páté dynastie. Vitrína, ve které 
byly tyto skvosty uloženy, byla surově vypáčena. Přivolaná policie pak zjistila, že lupič 
se dostal dovnitř tak, že obratně vyřízl tabulku okna v přízemí a následně si drátkem 
otevřel kličku.
I když šperky jsou pojištěny, jejich skutečná hodnota je mnohem vyšší a odhaduje se na 
pět tisíc liber. Na tento případ byl nasazen nejlepší detektiv Scotlad Yardu inspektor 
Lestrade a tak se lze nadít, že se vbrzku dočkáme navrácení této památky. Mimoto ředitel 
muzea pan Croscini, vypsal vysokou odměnu za jakoukoliv informaci, která by vedla 
k dopadení pachatele.

Holmes počkal, až dočtu a pak začal vysvětlovat: „ Již včera večer jsem pochopil, že celý 
ten příběh o Merlinově hrobu byl jen velmi důmyslný podvod, který měl jen jeden jediný 
účel: držet mou pozornost daleko od toho, co se bude dít. Také mi bylo jasné, že takovou, 
v pravdě ďábelskou konstrukci, mohl vymyslet jen jediný muž, Napoleon zločinu, 
profesor Moriaty. To co mi chybělo, byl poslední článek: Motiv. Důvod. A zde hle: Tady 
ho máme!“

"Myslíte, že kdyby jste se o tom dozvěděl dříve, mohl jste loupeži zabránit?“
„To ne, ale mohl jsem se vydat po stopě, dokud byla ještě čerstvá. Nyní je již pozdě. 
Pokud přímo v muzeu byly nějaké stopy, policisté je již nepochybně stačili svým 
pobíháním zničit. Také tento telegram dotvrzuje, že Moriaty si je zcela jist svou věcí a 
šperky jsou již buď ukryty na místě o kterém se domnívá, že je naprosto bezpečné a nebo 
jsou v rukou překupníka a putují na pevninu.“
„A co ten Morses?“
„Ne Watsone. Viděl jste ten zápal, s kterým o tom mluvil? Jsem přesvědčen, že jde o 
naprosto nevinného nadšence, kterého ten ďábel využil. 

Moriaty se loupeže samozřejmě neúčastnil osobně. On sám, tak jako vždy, zůstává 
v pozadí. Jeho přesvědčení o vlastní genialitě ovšem již přesáhlo všechny meze! Hodlám 
se do případu vložit a vynasnažím se jeho sebevědomí poněkud narušit. První kolo sice 
Moriaty vyhrál, ale ještě není všemu konec! Nyní mě omluvte Watsone.“ 
a s tím odešel do svého pokoje. Vrátil se za necelou půlhodinku, dokonale namaskován 
za dělníka z doků a s: „ S obědem na mě nečekejte.“ vyrazil ven.
Zbytek dopoledne jsem neměl co dělat a tak jsem doplňoval a třídil své zápisky. 
Odpoledne k nám zavítal inspektor Lestrade. Byl zjevně velmi rozmrzelý a náladu mu 
ještě více zhoršilo, když zjistil, že Holmes je pryč a já nevím, kdy se vrátí. Chvíli 
nevozně posedával. Pokusil jsem se s ním zapříst rozhovor, abych zjistil, co se policii 
podařilo vypátrat, ale na mou otázku jen nevrle cosi zabručel, nazlobeně popadal klobouk 
a spěchal pryč. Z toho jsem usoudil, že nemá žádnou stopu, která by je vedla k cíli.

Holmes se vrátil až večer, když už se téměř stmívalo. Jen co se převlékl, vrátil se do 
našeho společného pokoje a s velkou chutí se zakousl do sendviče, který mu paní 
Hudsonová pohotově připravila. Ačkoliv vypadal velice unaveně, přesto na něm bylo 
znát, že je spokojen.
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Čekal jsem, až dojí, ale pak už jsem neudržel svou zvědavost na uzdě a zeptal se, zda se 
mu podařilo v případu nějak pokročit.
Ačkoliv to ne vždy měl ve zvyku, přesto byl ten večer neobyčejně sdílný: „Když jsem 
četl tu zmínku o rvačce, která se strhla před muzeem, vzpomněl jsem na bývalého 
zápasníka, jistého Jima Bookse. Vede tlupu chlapů, s kterými pořádá nelegální zápasy 
bez pravidel. Také je často půjčuje, když někdo potřebuje ochranku. Je to velice 
nebezpečný chlapík, který své smečce vládne tvrdou rukou. Nejlepší způsob, jak si 
obstarat informace, je navštívit některé z vyhlášených londýnských špeluněk, kde se 
schází taková pochybná invidiua.

Prošel jsem tři a v té čtvrté jsem opravdu narazil na jednoho z  Booksových mužů a 
dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací. Ten chlap byl vzteky bez sebe a na 
celou hospodu opile vykřikoval, že jeho a pár dalších Books najal, aby udělali nějakou „ 
prácičku“ jak to mu říkal, ale pak jim nezaplatil. Prý se dnes večer setkají hostinci Na 
dvoře, a on si to s ním vyřídí.
Watsone, bude to nebezpečné, mohu se spolehnout na vaši pomoc?“
„ Zajisté! Jsem vždy připraven postavit se vedle vás proti jakémukoliv nebezpečí!“
„Děkuji. Doufám, že toho nebude zapotřebí, ale pro jistotu, vemte si sebou svůj revolver. 
Nemáme moc času, připravte se, co nevidět vyrazíme.“
Whitechapel patří k nejchudším čtvrtím v Londýně. Je plná úzkých uliček, a 
průchodů, kde se schází ta nejhorší spodina. Nebylo tedy pro mě žádným překvapením, 
když jsme namířili právě tam. Zatímco ostatních ulic je osvětlena, zde panuje většinou 
tma, do které jen občas vrhá světlo plynová lampa nebo některý z mnoha výčepů.
Holmes se v tomto labyrintu pohyboval bez sebemenšího zaváhání, jakoby tu procházel 
každý den. Posléze zahnul do jednoho z mnoha průchodů, ale vzápětí se zastavil, rychle 
ustoupil do tmy a rukou mi dal pokyn, abych učinil totéž. Před námi byl prostorný 
dvorek, na kterém bylo postaveno několik stolů.
Výčep tvořilo prosté prkno položené přes dva sudy. Seděla tu opilá parta mužů se silně 
nalíčenou ženštinou. Stranou pak muž mohutné postavy a neurvalé tváře.

„Přišli jsme včas,“ sykl Holmes a naznačil mi, abych ho následoval. Vstoupili jsme do 
domu a pak po schodišti na pavlač. Tady už jsme se nemuseli ukrývat, protože tu byla 
naprostá tma. Po několika krocích jsme se ocitli téměř přesně nad sedícím obrem. 
Naše čekání naštěstí netrvalo příliš dlouho. K našemu muži se přidal jiný. Sice jsem ho 
neviděl, ale jejich hovor jsem slyšel velmi dobře.

„Tak co Brooksi, neseš mi konečně ty prachy?“
„Nemám ani penny. Ten Jim Mitchell, kterého jsem najal na tu práci v muzeu, mě 
podrazil. Vzal ty věci a zmizel. Šéf zuří! Už na to měl kupce. Dal mi lhůtu do zítřka, 
abych toho mizeru našel. Trochu jsem se poptával a myslím, že vím, kde ho najdu. Jeho 
bratranec má malý parník Šťastná Molly.“

„Mám jít s tebou? Budeš potřebovat pomoc?“
„Ne, toho skrčka zvládnu lehce sám. Zítra ho najdu a vymlátím to z něj, na to můžeš vzít 
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jed! Zítra v tuhle dobu zase tady.“
To byla poslední slova, pak se ti dva kumpáni rozešli.
„Pojďme Watsone, dnes už víc udělat nelze,“ zašeptal mi Holmes. Vyšli jsme z téhle 
zatuchlé čtvrti, zastavili drožku a nechali se odvézt domů.
„Jděte si odpočinout Watsone, ráno musíme vstát brzo, abychom našli pana Mitchella 
dřív než Books.“

Část třetí: Štvanice

Ještě se úplně nerozednělo, ale už mě druhý den Holmes budil: „ Watsone, včera nám 
štěstěna byla nakloněna a přihrála nám do rukou trumf, který může dokonale rozbít již 
tak narušený Moriatyho plán. Oblečte se a vyrazíme. Nesmíme tuto příležitost 
promarnit.“
V rychlosti jsem se oblékl a vyrazili jsme do mlžného rána. Došli jsme k Temži a po 
schodech sešli na náplavku, podél které kotvili lodě všech velikostí i barev.
„Jak zde chcete najít tu správnou loď?“ 

„Kdyby bylo více času, použil bych své malé detektivy, ale nyní musíme postupovat 
zcela jinak,“ odvětil a vedl mě k podivné budově, která byla přilepena na opěrnou zeď 
nábřeží a byla stlučena, jak se zdálo, ze všeho možného. Nad vchodem, trochu našikmo, 
visel nápis
*Hostinec u admirála Nelsona * 
Vešli jsme dovnitř a Holmes u pultu objednal dvě pinty piva. Nato se obrátil k několika 
mužům u stolů: „Pánové pomozte nám rozřešit jeden problém.“
„Vo co kráčí?“ ozval se jeden z nich.

„Jeden náš známý nám říkal, že se zde na Temži občas konají závody parníků a Šťastná 
Molly prý je v těchto závodech vždy nejrychlejší. Přemlouvá nás, abychom na ni při 
příštím závodě vsadili každý pět liber. Pět liber je docela slušná částka a tak jsme si řekli, 
že než ty peníze vsadíme, půjdeme se zeptat, co je na tom pravdy.“
Odpovědí mu byl srdečný smích hostů. Pak se ozval ten, co mluvil už prve: 

„ Tak to si z vás ten váš přítel vystřelil, nebo chce pořádně ulevit vaší peněžence, protože 
Šťastná Molly, to jsou starý pomalý necky. Jestli chcete na nějakou loď vsadit, tak 
zaručeně nejrychlejší je tu Usměvavá Mabel, dejte na mě!“
„Za ten tip děkuji, jistě to tak udělám. Věřím vám, ale určitě se neurazíte, kdybych si 
chtěl tu Šťastnou Molly prohlédnout na vlastní oči, pak se s klidným svědomím mohu 
tomu mému známému vysmát. Mohl byste mi říct, kde kotví?“
„To se ví, že můžu. Je to kousek odsud, tak půl míle proti proudu, je to malý parníček 
s černo-žlutým komínem, nemůžete ho minout.“

Vydali jsme se po náplavce, vyhýbajíce se bednám, sudům a dalšímu harampádí.
Pak jsme to uviděli oba současně: na molu tam stál Books, něco křičel, divoce mával 
rukama a uprostřed řeky bylo vidět parníček s černým komínem a žlutým pruhem, jak 
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pluje plnou parou pryč.
„Proklatě! Ujíždí nám.“
„Ne na dlouho, míří směrem k Ritchmondu. U Mortlake je zdymadlo, tam bude muset 
čekat. Když si pospíšíme, můžeme ho tam dostihnout.“
Rozběhli jsme se zpět na nábřeží a jakmile jsme byli nahoře, už Holmes mával na 
přijíždějící drožku.
Sotva zastavila, Holmes do ní naskočil a já ho vzápětí následoval.
„K mortlanskému zdymadlu a odměna pro vás, když tam budeme do patnácti minut!“
Kočí pobídl koně a skutečně, když jsme přijížděli ke zdymadlu, uviděli jsme v dálce na 
řece tmavý bod, kterým nepochybně byla pronásledovaná loď.
Holmes se drožkáři štědře odměnil a ještě ho požádal, aby na nás počkal. Nato jsme vyšli 
pěšky po navigaci směrem k vodě.
Zůstali jsme stát ukryti za domkem hrázného. Ten nás uviděl a vyšel ven. Byl to pomenší 
muž s prošedivělým vousem a vypouklým bříškem: „Copak tu chcete pánové?“
„Čekáme tu na tamo přijíždějící loď. Chtěli bychom si promluvit s jeho kapitánem.“ 
odvětil Holmes popravdě.
„No nerad to vidím, ono se mi tu už pár výletníků málem utopilo, ale vy vypadáte jako 
slušný gentlemani. Tak dobře, ale dávejte dobrý pozor, ať mi tam nespadnete.“

S tím se otočil a zašel do domku, aby začal napouštět komoru. To už parník byl blízko, 
vypustil páru a pomalu se blížil k vratům. Na přídi stáli dva muži s připravenými bidly, 
aby loď vmanévrovali bezpečně do úzké komory. Ta se posléze naplnila vodou, vrata se 
otevřela a parník s jejich pomocí vplul dovnitř.
To byla chvíle, na kterou Holmes čekal. Vyrazil ven a já za ním. Už jsme chtěli vstoupit 
na loď, když nás zastavil velice rozzlobený hlas: „Hej vy tam! Kampak!
Já jsem tady kapitán a bez mého svolení na loď nikdo vstoupit nesmí. Co jste vůbec zač?“
„Já jsem Sherlock Holmes a tohle je můj přítel doktor Watson. Potřebujeme nutně mluvit 
s vaším bratrancem Jim Mitchellem. Hrozí mu smrtelné nebezpečí.“
„Hmm, Sherlock Holmes? Ano, už jsem toho o vás slyšel hodně.“

Muž byl zjevně v rozpacích. Náhle se ale otevřely dveře kabiny a z nich prudce vyrazil 
malý mužíček. Vyskočil na břeh a chtěl utéct, ale Holmes ho bleskově chytil za objemný 
batoh, který ten člověk měl na zádech.
Nepochyboval jsem ani vteřinu, že je to Jim Mitchell. Chvíli se kroutil, ale posléze se mu 
podařilo vyvléknout se z popruhů, zanechal batoh v Holmesových rukou a rychle prchal 
pryč. Během malé chviličky měl slušný náskok a Holmes se ho nepokoušel dohnat, 
ačkoliv i on je slušný běžec.
Kapitán byl zjevně v rozpacích: „Promiňte, on Jim je taková černá ovce rodiny, ale pořád 
je to rodina, jestli mi rozumíte.“
„Váš bratránek se dopustil loupeže. Jeho lup, jak se právem domnívám, jest ukryt zde 
v tomto zavazadle. Jakmile ho vrátíme, nemusíte se obávat, zařídím to tak, že nebudete 
kuli tomu, že jste ho ukrýval, nijak obtěžován.“

Část čtvrtá: Finále.
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Sotva jsme se ocitli opět v našem domově na Baker Street, otevřel Holmes batoh a vyňal 
podlouhlou dřevěnou rozkládací krabici. Když ji otevřel, naskytl se nám opravdu 
úchvatný pohled. Na černém sametu tu byla nádherná stříbrná korunka, zdobená 
vzácnými černými perlami, masivní jemně tepané náramky a široký náhrdelník, osázený 
polodrahokamy. 
„To je nádhera! Jak jen si mohl Mitchell myslet, že by se mu tyto jedinečné skvosty 
podařilo prodat? Vždyť každý klenotník ihned pozná, odkud tyto věci pochází.“
„Je to ještě horší Watsone, myslím, že měl v úmyslu rozprodat perly i kameny každý 
zvlášť.“
„Ale to je strašné!“
„Ano, ale nám se podařilo tyto starobylé šperky zachránit. Nyní nám už nezbývá než 
zajet do muzea a navštívit pana Crosciniho.“

„A co Jim Mitchell? Nevydáme se ho hledat?“
„Přemýšlel jsem o něm. Na jednu stranu právě to, že se nechtěl spokojit s odměnou od 
Bookse a šperky hodlal prodat sám, zmařilo Moriatiho troufalý plán. Ten jistojistě ve své 
pýše nepředpokládal, že by se někdo odvážil ho takto zradit. Na druhou stranu, 
kdybychom ho nepronásledovali, nejspíš by opravdu tuto nádheru barbarsky zničil. 
Předpokládám, že nyní když jsme ho vyhnali z jeho úkrytu na lodi, bude muset hledat 
jiné útočiště. Jistě je dost chytrý na to, aby věděl, že v Londýně by mu neustále hrozilo 
nebezpečí a tak se pokusí zmizet někde na venkově. Myslím, že ho ponechám jeho 
osudu.“

Jen co jsme si odpočinuli a poobědvali, vydali jsme se do muzea. Holmes podal sluhovi 
svou navštívenku a netrvalo ani minutu a byli jsme uvedeni do prostorné ředitelské 
kanceláře.
Pan Croscini byl vysoký rozložitý muž s mohutným plnovousem.
„Á pan Holmes! Doktor Watson, předpokládám. Doufal jsem, že ta drzá loupež přiláká 
vaši pozornost, ale obávám se, že přicházíte pozdě a šperky jsou již dávno někde daleko. 
Je to nenahraditelná ztráta.
Inspektor Lestrade mě ujistil, že on i všichni jeho podřízení na tomto ojedinělém případu 
pracují dnem i nocí, ale výsledky zatím žádné. I když si vás nesmírně vážím, nejsem si 
jist, zda budete mít větší úspěch než celý policejní sbor. Stopy již dávno vychladly. Mohu 
vám tedy alespoň něco nabídnout?“
Chvíli, kdy se ředitel otočil k sekretáři, Holmes využil k tomu, aby v mžiku vyndal 
z kabely kazetu a položil ji na stůl.
Croscini uslyšel klapnutí, prudce se otočil a vytřeštil oči: „To-to- to je..“
Nedopověděl a chvějícími prsty nedočkavě otevíral kazetu.

„To jsou ony, nepochybně! To je vskutku úžasné!“
Musím zde napsat, že Holmes byl vždy tak trochu samolibý, rád takto překvapoval a 
vychutnával si údiv zákazníků, stejně jako herec na jevišti ovace obecenstva.
„Jak jste to pro všechny svaté dokázal?“
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„Profesionální tajemství,“ odpověděl jakoby skromně Holmes, ale předl přitom 
spokojeně jako kocour.
„Pokud vím, sliboval jste nějakou odměnu,“ připomněl ještě Croscinimu.
„Ach ano jistě, právem si ji zasloužíte!“ a hned na stole vyhledal příslušný blanket, 
vyplnil šek, osušil ho a podal Holmesovi.
Ten aniž by se podíval na částku, zasunul šek do kapsy a obrátil se na mě:
„Pojďme Watsone. Dnes večer v královském divadle dávají Rigoletta. Snad ještě 
seženeme lístky do lóže. Poroučím se pane Croscini.“
Když jsme vyšli ven, zeptal jsem se: „Vy se nepodíváte na jakou částku je šek napsán?“

„Watsone, byl bych špatný detektiv, kdybych neuměl odpozorovat, co kdo píše.
Je to dost, aby nás to na nejbližší dobu zbavilo finančních starostí. Ostatně ty peníze pro 
mě nejsou tak důležité jako to, že se podařilo porazit Moriatyho, byť s trochou 
nezbytného štěstí. A teď pojďme, Rigoletto čeká!“ 
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
INDIANA JONES A TAJEMNÝ SPIS
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Tyto etudy věnuji památce svého PC, který zesnul ve věku nedožitých dvou let. Spáchal 
chudák sebevraždu po dlouhých a marných pokusech o spolupráci se mnou. Jeho 
poslední slova: Pučte mi voči, ať se na toho blbce konečně podívám!“ budou vyryta do 
jeho náhrobku, vytvořeného z vkusně zdobeného boardu 286.

INDIANA JONES A TAJEMNÝ SPIS 

Únor 1939. Marakéš, Maroko 

Když se Indiana Jones vrátil z Washingtonu, měl prachmizernou náladu. Zas si v duchu 
přehrával, co všechno prožil kuli tomu, aby zachránil Archu úmluvy a teď ho nějaký 
arogantní úředník, který za celý život ani nevystrčil nos ze své kanceláře, prostě odstaví 
na vedlejší kolej a Archu někam zašantročí. Navíc se ještě po deseti dnech rozhádal 
s Marion. Jednoho rána se probudil a místo v posteli vedle něj bylo prázdné. Byla pryč a 
s ní i nádherná vůně jejího těla. Jediné co získal, byla slušná odměna a to, že se konečně 
zbavil toho slizkého Beloqa.

Hned jak se vrátil na univerzitu, vyhledal Marcuse, vyžádal si týden dovolené a vydal se 
do Marakéše.
Když vystupoval z vlaku neměl o nic lepší náladu. Polorozpadlá oprýskaná budova měla 
na plechovém štítě povážlivě nakřivo zavěšeném nápis: hlavní nádraží. Každého, kdo 
znal velká americká nádraží se stovkami vyhybek, by tohle rozesmálo, ale tady, kde za 
nádraží sloužila často jen plechová bouda v pustině, to nebylo nadnesené.

Indy odehnal houf žebrajících děcek natahujících k němu ruce a nabízejících ke koupi 
cigarety, alkohol, nebo jejich sestru a vydal se do města.
Úzké uličky byly ještě zúženy zbožím vyhřezlým z mnoha krámků, které prodavači 
opěvovali jako absolutně nejlepší. Mezi tím se proplétali lidé, naráželi do sebe, křičeli, 
hádali se a občas vypukla i nějaká rvačka. Indy se tím davem zkušeně prodíral jako 
žralok proplouvající houfem potěru.
Pokud mu tady někdo mohl říct něco o prodeji modly čačapojských bojovníku byl to 
Abdul- jeden z šéfů místní zločinecké organizace.
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Marcus by tuhle návštěvu oficiálně neschválil, ale v soukromí uznával, že občas je nutno 
k zisku cenných artefaktů použít nestandardní postupy. 
Indy samozřejmě věděl, kde Abdula najde a i když tu nebyl pět let, skvěle se orientoval. 
Bez přemýšlení zabočil do jedné trochu klidnější uličky a zastavil se před domem, kde 
postávali dva muži ve špinavých burnusech. Když se přiblížil, zastoupili mu mlčky cestu. 
Indy jim řekl, kdo je a co chce.

Jeden z nich couvl ke dveřím a zaťukal na ně. Ty se na milimetr otevřely a muž do 
skuliny cosi zašeptal. Dveře se opět zavřely a chvíli se nic nedělo. Pak se opět otevřely a 
vyšel muž mnohem upravenější a pokynul Indymu aby šel dál.
Strážci se zatvářili poněkud otráveně, asi už se těšili, jak toho bělocha podříznou.
Vešli dovnitř, prošli chodbou a po schodech nahoru. Abdul tam seděl uprostřed svých 
lidí. Za těch pět let pořádně ztloustl a zešedivěl.
Vedle něj stál nějaký voják v operetně prýmkované uniformě, podle které se dalo soudit, 
že je nejmíň generálem.

Abdul se mu hrnul vstříc s širokým úsměvem. Objal ho: „ Vítám tě, dlouho jsme se 
neviděli. Co tě přivádí?“
Z úst mu páchlo jako ze stoky a Indy potlačil bouři v žaludku.
Po nezbytném zdvořilostním úvodu, tedy asi po půlhodině konečně došel k tomu, proč 
přicestoval: „ Nedávno tu jeden muž, vysoký štíhlý, blond kudrnaté vlasy, 
pravděpodobně prodával sošku. Vysoká asi jednu stopu, celá ze zlata.“

„Ano znám, Beloq. Velmi tvrdý obchodník, velmi arogantní.“
Kývl a jeden z mužů odešel do vedlejší místnosti, aby se vzápětí vrátil s krabicí. Postavil 
ji na stolek a otevřel jí. Zlatá modla uložená v černém sametu tam zářila v celé své 
nádheře.
„Kolik mi za ní nabídneš?“
„Dva tisíce.“
„Dva tisíce? Moje děti by mne prokleli, kdybych ji prodal za takovou směšnou cenu. Jen 
cena zlata je desetkrát větší.“ 
„Dobrá, dám pět, ale je to má poslední nabídka.“
„Zešílels? Chceš mě přivést na mizinu? Udělat ze mě žebráka?“

Byl to rituál. Oba to věděli a svědomitě by tuhle hru dohráli až do konce, ale zdola se 
ozval křik, rány a dupot mnoha nohou. Všichni v místnosti měli v okamžiku v rukou 
zbraně. Indy v předtuše toho, co bude následovat, sebou plácnul na zem. V tom okamžiku 
se rozlétly dveře a nad ním začaly bzučet kulky. Bylo to holé šílenství, útočníci neměli 
šanci, obráncům stačilo nasměrovat smrtící palbu na vchod. Boj tak trval sotva minutu a 
pak Abdul a jeho lidé vyběhli na schodiště a posléze přenesli boj na ulici.

Indy kousek od sebe uviděl sošku, která během boje spadla na zem. Vstal a už se chystal 
po ní natáhnout ruku, když mu někdo strčil pod nos revolver. Stál tam ten oprýmkovaný 
panák v uniformě a cenil žluté zuby v posměšném šklebu.

Page 2 of 9E=NIGMA

1/18/2016file:///C:/0/6124.htm



„Ruce pryč pane Jonesi. Na tuhle chvíli jsem čekal rok.“ Zručně popadl sošku, ustupoval 
ke dveřím a stále na něj mířil. Jak teď Indy litoval, že u sebe nemá svůj oblíbený bič.
Jakmile byl důstojník pryč, Indy skočil k oknu, otevřel ho a podíval se ven. Na ulici se 
ještě bojovalo, ale ke slovu teď přišly pěsti a kopance.
Byla to rvačka všech proti všem. Indy se zamyslel. Je to jen první patro, musí se to 
povést. No tak, nebuď zbabělec, hecoval sám sebe.

U dveří se mihla bělostná uniforma a proplétala se dovedně davem. Myšlenka na to, že 
mu soška zase mizí, Indyho rozpálila doběla.
Skočil. Nohy ho po dopadu brněly, ale přinutil je k běhu. Ty, kteří mu překáželi, prostě 
odhazoval na stranu jako kuželky. Několikrát se mu mezi lidmi vpředu povedlo 
zahlédnout zlaté nárameníky.

Přidej! Přidej, dokážeš to! pobízel se.
V tom se mu do cesty připletl vozík, tažený vypelichaným oslíkem, vezoucí košíky. Jak 
do něj Indy narazil, koše se rozsypaly a on se do nich zamotal. Právě ta chvíle, kdy se 
musel zastavit, ho upozornila na to, že za ním se něco změnilo. Lidé už se neprali mezi 
sebou, ale stáli a dívali se na něj. Někteří měli v ruce klacky, jiní kameny. Jeden z nich 
teď jen těsně minul Indyho. Nebylo pochyb, jaké mají úmysly.
Indy po nich hodil jeden z košů a dal se znova do běhu.
Uvědomil si, že důstojník utíká směrem k nádraží, měl teď docela slušný náskok. Bylo už 
na dohled a vlak tam ještě stál.

Když Indy doběhl k budově viděl, jak jeho protivník právě naskakuje na lokomotivu. Ten 
sotva byl v kabině, prudce uhodil pistolí strojníka do spánku a hrubě ho vystrčil z budky. 
Zastrčil si revolver za opasek a otočil kolem brzdy. Vlak se dal do pohybu.
Indy zlostně zařval a přinutil se k závěrečnému spurtu. Podařilo se mu zachytit se madla 
posledního vagonu a vyhoupl se na stupačku. Plíce ho bolely a těžce chytal dech. 
První dva vozy byly osobní a Indy jimi proběhl ve chviličce. Další ale byl uzavřený 
nákladní vůz. Indy vzdychl, přeskočil na jeho nárazník a po žebříku lezl nahoru. Vlak teď 
jel už velkou rychlostí a vítr srážel Indyho zpět, ale on tvrdošíjně postupoval. 

Další vůz byl nízkostěnný a byl naložen kládami. Indy se podíval dolů do hloubky a 
uvědomil si, že něco je špatně. Vzápětí pochopil co. Pražce se teď pohybovaly zřetelně 
pomaleji. Další pohled vpřed mu poskytl vysvětlení. Ten ďábel odpojil lokomotivu od 
zbytku vlaku, a ujížděl mu rychle pryč.
Indy tam stál na střeše, klel a hrozil mu bezmocně pěstí.
Věděl, že tady zůstat nemůže. Brzy se dostaví policisté, kteří by ho jistě zatkli a čekaly 
by ho nekonečné výslechy a vězení. Do Marakéše se také vrátit nemůže. Slezl tedy a 
pomalu se vydal pustinou podél kolejí směrem, kterým odjela lokomotiva… 

Počátek března 1939.

Connecticut, univerzita Yale
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Indy chodil po své kanceláři jako lev v kleci a zuřil. Marcus stál u okna a čekal, až ho to 
přejde. Byli přátelé už dlouho a on znal jeho nálady.
„Byl jsem jí zase tak nablízku, téměř jsem jí už měl. Už podruhé. Chybělo tak málo!“ 
vysvětloval chvatně, ale spíš pro sebe. 
„ Ta soška je mé prokletí. Nedám pokoj, dokud ji nedostanu. Co s ní ten chlap může tak 
udělat? Prodá jí, o tom není pochyb.“
„Jestli se dostane do sbírky nějakého bohatého soukromníka tak se po ní slehne zem.“ 
namítl Marcus, „krom toho univerzita chce, abys ses podíval na jinou věc. Jsi jí mnoho 
dlužen. Na sošku teď musíš zapomenout.“

„Dobrá, dobrá,“ mumlal Indy stále ještě v mizerné náladě.
„Zhruba asi před třiceti lety Manfred Woynich koupil někde v Itálii rukopis. Je napsán 
tajným písmem a plný podivných kreseb. Zkoušel to vyluštit i Friedmenn, ale neuspěl.“
„To je ten Rumun, co také v prvotiscích shakespirovských her hledal jméno pravého 
autora?“
„Jo, to je on. Ale dál. U toho spisu byl dopis ve kterém se píše že rukopis patřil Rudolfu 
II. Jak asi víš, byl to podivín, který věřil na alchymii, magii a takové věci. Žil na počátku 
sedmnáctého století v Praze. Sbíral všechno možné, ale po jeho smrti byla sbírka 
rozkradena.“

„Nejedená se o knihu, ale o volné očíslované listy, ale číslovaní má mezery. Je tedy 
jasné, že některé stránky chybí. Teď jsem dostal dopis od svého přítele z Prahy, profesora 
Smetany, že mu někdo přinesl ukázat několik listů rukopisu, který jakoby tomu co koupil 
Woynich z oka vypadly. Stejné písmo, podivné obrázky a co je nejdůležitější, čísla 
stránek odpovídají těm, které chybí. Ten muž tvrdil, že má možnost sehnat další a je 
ochoten jednat o jejich prodeji.
Spis, nebo lépe řečeno ta Woynichova část, je v současné době uložen tady, v Bienikově 
knihovně, proto na tom má univerzita tak velký zájem.“

„A ty tedy chceš, abych jel do Prahy, podíval se jestli nejde o padělek a kupil to? Ty jsi 
se snad zbláznil! Je to jen pár dnů, co Němci sebrali půl Čech a všeobecně se očekává ze 
každým dnem zaberou i ten zbytek. Víš co by se stalo, kdyby mě chytili a přišli na to, že 
jsem jim před časem sebral Archu pod nosem? Ten jejich čalouník by si mě tupým 
nožem krájel na tenké plátky zaživa!“
„Nadto neumím česky,“ vynesl Indy trumf nakonec.
„Indy,“ naléhal Marcus, „ je to jedinečná šance, která právě díky tomu co se tam teď děje, 
může být nenávratně ztracena. Nesmíme jí propást. Možná na některém z těch listů je 
nějaký klíč, nebo něco co pomůže spis dešifrovat. Profesor ti bude dělat doprovod, krom 
toho, spousta lidí tam umí německy,. Neboj domluvíš se. Indy jsi jediný, kdo to může 
dokázat!“

Jones si odevzdaně povzdychl: „Budeš mě s tím otravovat dokud nekývnu co?“
Markus se vyhnul jeho vyčítavému pohledu a neodpověděl.
„A co peníze?“
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„Pan Woynich i univerzitní rada mi v tomhle nechali zcela volnou ruku.“
„Ten starej šejdíř v tom jede taky? Ta jeho starožitnická dílna by se spíš měla jmenovat 
padělatelská.“
Indy zavrtěl hlavou: „Pořád se mi to nelíbí.“
„Neboj,“ těšil ho Marcus, „všechno klapne. Rozvědka ti připravuje falešné doklady, 
Budeš profesor Hainze. Přijedeš tam, popadneš rukopis a za pár dní jsi zpátky.“ 
Sám tomu nevěřil. Bylo to jako přesvědčovat myšku, že se jí nic nestane, jen aby vlezla 
do terária, kde na ní čeká hladová krajta.
„Marcusi, řekni mi, kdo ještě v tom jede! Nebo ne, nechci to vědět. Možná v tom má 
prsty i Roosevelt!“

12. 3. 1939. Londýn

Během letu si Indy ten hovor přehrával a snad už posté si nadával, že se nechal ukecat 
k tak šílenému podniku a uvažoval, co se asi tak stane, jestli ho někde začnou kontrolovat 
a najdou u něj jeho starý šestiraňák a bič, nemluvě ani o pásu, který měl omotaný kolem 
těla a v něm deset tisíc amerických dolarů. Na letišti v Londýně, ale k jeho letadlu přišel 
mladý muž v pršiplášti a hned se představil: „Já jsem Ian Felming, čekám tu na vás, 
pojďte semnou.“
A tak zatímco ostatní cestující cupitali drobným deštěm k hlavní budově mladík vedl 
Jonese stranou. Na konci plochy mezi baráky byla malá branka. U ní budka se strážným. 
Fleming mu zamával před nosem nějakou průkazkou a strážný se hned vypjal do 
vzorného pozoru a ještě jim salutoval. 

Otevřela se před nimi další betonová plocha ověnčená hangáry.
Úplně vzadu stál jeden, který vypadal mnohem luxusněji než ostatní.
„Královský hangár,“ vysvětlil Fleming suše. Zastavili se, protože dovnitř bylo právě 
taženo bílé letadlo. Sotva zastavilo, ihned k němu přiběhl livrejovaný sluha a přistavil 
schůdky. Dveře se otevřely a vystoupil holohlavý tlouštík, který jen co se jeho nohy 
dotkly země, sáhl do kapsy svého tvídového kabátu a zapálil si tlustý doutník. Jonesovi 
připadal povědomý: „Co je to za dědka?“

Fleming se na něj podíval hrozivě, jakoby Indy právě kradl korunovační klenoty.
„Winston Churchill,“ prohlásil hrdě. „Je sice v současnosti trochu v nemilosti, ale je to 
velký muž.“
Do hangáru mezitím vjel mohutný Rolls Royce s tiše předoucím motorem. Sluha otevřel 
dvířka, tlouštík se nacpal dovnitř a auto vzápětí vyrazilo pryč.
Pokračovali v cestě. Úplně na konci stálo malé letadlo s nezvykle silnými motory. „Tohle 
je naše letadlo, používáme ho jen pro zvláštní účely. Hodně štěstí pane Jonesi.“

Indy se raději neptal čí je a na jaké zvláštní účely je používáno. Ve dveřích se objevil 
pilot s kšticí zrzavých vlasů a hlásil: „Měl by jste nastoupit. Nad kanálem je teď jasno, 
ale od jihu nám sem prý Frantíci posílají bouřku.“
Jones tedy jen stiskl Flemingovi nabízenou pravici a vstoupil dovnitř. O minutu později 

Page 5 of 9E=NIGMA

1/18/2016file:///C:/0/6124.htm



už letadlo rolovalo na odletovou dráhu.

13.3.1939 Praha

Hlavní budova na letišti v Praze byla obložena bílým mramorem, ale teď v noci osvětlena 
jen sporadicky, vypadla pochmurně. Na ploše nebylo jediné letadlo. Indy vystoupil, 
rozhlížel se, ale nikde nikoho neviděl. Tepve po chvíli odněkud z řídké mlhy vyjela 
cisterna a zaparkovala u letadla.
„Je něco v nepořádku pane?“ houkl na něj zezadu pilot.
„Někdo tu na mě měl čekat, ale nikoho nevidím.“
„Nemůžeme se tu dlouho zdržovat, dostal jsem povolení jen k natankování, pak musím 
vzlétnout. Jestli se do deset minut nikdo neobjeví, je mi líto.“
Uplynula už polovina času, když se konečně na ploše objevila postava vysokého štíhlého 
muže. Přešel k letadlu a bezvadnou angličtinou se zeptal: „Profesor Jones, 
předpokládám? Moc se omlouvám,ale pan Smetana nemohl přijít osobně, pojďte semnou, 
cestou vám vše vysvětlím.“
Pilot, který si cosi domlouval s řidičem cisterny se na ně jen tan napůl otočil a zavolal: 
Hodně štěstí pane Jonesi a pozítří o půlnoci jsem opět tady.“

Indyho překvapilo, že je nikdo nezastavil a nekontroloval. Vyšli ven na parkoviště. I to 
bylo až na jediné auto prázdné. Byl to sportovní kabriolet s plátěnou střechou .
„Žádní celníci?“ nedalo to Indymu, aby se nezeptal.
„Celá země je otřesená tou zradou Anglie a Francie a v agonii čeká na ránu z milosti,“ 
řekl smutně,“ nic nefunguje, všichni jakoby umřeli. Ale promiňte, zapomněl jsem se vám 
představit. Jmenuji se Petr Kohout, ale používám pseudonym Pierre Lasenic.“
Nasedli a vyjeli k Praze. Tady přeci jen už minuli jednotlivé vozy a taky směšně hranatou 
červenou tramvaj. Jeli stále dolů z kopce až k mostu přes řeku. Pak podél ní stále dál a 
dál. Nakonec šedé činžáky vystřídaly nejprve vznosné vilky a pak nízké domky. Muž, 
který se mu představil jako Petr Kohout, během cesty svou hladkou angličtinou vyprávěl: 
„Musím vám vysvětlit, proč jsem přišel místo profesora Smetany. Jak víte, čeká se, že 
nám Německo v krátké době zabere celé území. Už teď se po celé zemi a hlavně po Praze 
pohybuje řada německých agentů a sleduje ty, které chtějí zatknout v prvé řadě. 
Profesor Smetana je po otci žid a víte, jaké oni mají zákony. Krom toho na univerzitní 
půdě při svých přednáškách často dokazoval nesmyslnost té jejich teorie o nadřazené 
árijské rase. Proto jsme se rozhodli přesunout ho na venkov, aby nebyl tolik na očích a 
připravit pro něj nějakou cestu do bezpečí.“
„ A co ten rukopis?“ přerušil ho Indy netrpělivě.
„Já před několika lety pracoval s vaším otcem na vykopávkách v Egyptě,“ prohlásil 
k Jonesově překvapení Kohout a pokračoval: 
„ Vím proto, že vy, stejně jako on, nejste předpojatý v otázkách esoteriky.“
Tady v Čechách se po válce začali scházet lidé, kteří měli o esoteriku zájem. Později 
založili spolek nazvaný Unoversália a začali tam přijímat i další členy, mnohdy velmi 
pochybného charakteru. Jedním z nich je i Arvéd Smíchovský. Je sice nesmírně 
vzdělaný, ale je to člověk podlý, toužící jen po uznání a moci. Já osobně jsem kuli němu 
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ze spolku vystoupil. Byl to ale právě on, kdo za Smetanou přišel, ukázal mu ty staré 
pergameny a nabídl je k prodeji. Já osobně jsem je neviděl, ale on prý má obrovskou 
knihovnu a vlastní velké množství starých rukopisů, takže je možné, že mezi nimi našel i 
tohle.“

Nakonec zastavili už téměř za Prahou v odlehlé uličce u pěkné patrové vilky. Vystoupili 
a Indy si protáhl tělo strnulé po dlouhé cestě. Dveře se otevřely a vítal je tam mladý pár. 
Za nimi stál mírně obtloustlý mužík z úzkou šedou bradkou a živým pohledem hnědých 
očí.
Vešli dovnitř a hned po představování a potřásání rukama, žena Indymu nabídla snídani. 
Vděčně ji přijal, už ani nevěděl, kdy jedl naposledy. Pak si sedli v knihovně a teprve tady 
začali znova mluvit o záhadném rukopise. Smetana v podstatě opakoval to co už vyprávěl 
po cestě Kohout.
„Víte ten chlap je hrozně záludnej. Nevím proč se s tím obrátil právě na mě, není to můj 
obor. Stejně tak nevím, kde se dozvěděl o mém napojení na univerzitu v Yale. Další 
otázka je, proč se s tím vytasil právě teď.“

„Možná tak shání peníze aby si mohl zaplatit cestu pryč.“ navrhl Kohout.
„Ano to je možné, ale já bych mu nevěřil, víš že ho podezříváme, že je zrádce. Ostatně 
pozítří se uvidí. Večer s ním mám schůzku ve vinárně U golema.
„Neberte to jako projev nedůvěry, ale chci být při tom jednání.“
„To není možné, Smíchovský pergameny k prodeji prý ukáže nejdřív jen mě. Musím to 
risknout.“
„ Dobrá,“ navrhl Indy, „ uděláme to tedy tak, že vy bude na dohodnutém místě, já budu 
někde poblíž a až mi dáte znamení, připojím se k vám. A vy,“ obrátil se ke Kohoutovi,, se 
musíte obětovat. Budete sedět venku v autě připraven vyrazit, kdyby se něco semlelo.“
A přitom už zůstalo.

14. 3 . 1939. Praha

Druhý den se Indy snažil Kohouta přimět k tomu, aby mu řekl něco o jeho spolupráci 
s jeho otcem, ale on odpovídal vyhýbavě.
„Víte, byl jsem tam vlastně s Howardem Carterem a lordem Carnarnonem a pomáhal jim 
při objevování Tutanchámonovy hrobky jako zapisovatel, ale to je přeci známá historie.“
„Nevěděl jsem, že otec pracoval s Carterem.“
„Ne on tam s ním nebyl. Dělal vykopávky asi rok předtím na vedlejší hrobce KH 22 a 
říkal, že během prací objevil schody k hrobce Tutanchámona. Žádal o povolení, ale místo 
toho ho dostal Careter, když lord podplatil Egyptské úředníky. Právem si myslel, že objev 
by měl patřit jemu.“
Víc z něj Indy nedostal i když se k tomu vracel celý den. Teprve po letech se dozvěděl, že 
Kohout tehdy prostě pro jeho otce ukradl z hrobky papyrus týkající se exodu Izraelců, 
Mojžíše a božské podstaty lapsit exillis.

Skoro celý další den prolenošili a donekonečna znova probírali svůj plán. Konečně přišel 
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večer. Nasedli do auta a vydali se do centra města. Jeli opět kolem řeky, pak širokou ulicí 
na náměstí, kde Indy na malý moment spatřil Staroměstský orloj. Rád by se u něj zastavil 
a prohlédl si ho, ale to už auto zabočilo do další ulice a teprve tam Kohout zastavil. 
Zůstal sedět za volantem, zatímco Indy a Smetana vystoupili a vešli širokým průjezdem 
na malý dvorek spoře osvětlený plynovou lampou. Vinárna byla prázdná. Indy si, tak jak 
se dohodli sedl ke vchodu a Smetana o dva stoly dál, zády k němu, tak aby Indy viděl 
tomu, kdo přijde do obličeje.
Postarší unavené servírce se asi Indyho němčina nelíbila, protože mu přinesla objednané 
až po dlouhé pauze. Čas se pomalu vlekl a Indy začal být netrpělivý, když tu kolem něj 
prošel muž rozložité postavy a řídkých světlých vlasů. Přes rameno na popruhu se mu 
houpala plochá taška. Přisedl si ke Smetanovi. 
Na první pohled vypadal jako neobratný sedlák nebýt jeho nezvykle světlých modrých 
očí.
Ti dva spolu začali o něčem mluvit. Indymu se nechtělo čekat a už- už se zvedal, když 
dovnitř vešli další dva. Toho jednoho poznal okamžitě. Kapitán Otto Skorzeny. Potkal ho 
před lety v Tibetu v chrámu Zeleného draka, na tuhle zjizvenou tvář se nedalo 
zapomenout. Ti dva si ho nevšimli, ale šinuli si to rovnou k Smetanovi. Skorzeny vytasil 
mohutný luger a vrazil ho Smetanovi do boku. Popadli ho, jakoby nic nevážil a táhli ho 
mezi sebou ven, zatímco Smíchovský to s úsměvem šílence pozoroval.

Sotva kolem něj prošli, Indy se vymrštil ze svého místa a velkou ranou pěstí 
Smíchovskému ten úsměv změnil na bolestivou grimasu.
Škubl za popruh, vyrval mu tašku a rozběhl se ven. Na ulici právě ti dva cpali profesora 
do mohutného černého mercedesu. Indy koutkem oka zahlédl zprava přibíhat dalšího 
muže. Byl to Kohout.Třeskal rána, Skorzeny se ohlédl, zatímco jeho druh se skácel 
k zemi. To už měl Indy v ruce svůj obávaný bič, trhl zápěstím a tenký konec se omotal 
Skorzenymu kolem krku a sevřel mu hrdlo. Osvobozený profesor se rozběhl k jejich autu. 
Kohout už startoval.

Indy skočil ke Skorzenymu, hmátl mu pod kabát, vytáhl pistoli a odhodil ji někam za 
sebe do tmy. Pak povolil sevření biče. Němec už skoro modrý v obličeji padl na kolena, 
chytil se rukama za krk a těžce popadal dech.
Indy mu uštědřil direkt na žaludek a dal se také na ústup, protože odněkud zblízka uslyšel 
pískot policejní patroly.
Vyjeli, ale hned bylo jasné, že jejich protivník se rychle zotavil a nehodlá se jen tak lehce 
vzdát. Už po pár stech metrech se za nimi objevila černá silueta obrovského vozu, který 
je pronásledoval.
Na hrbolaté silnici se vůz třásl a smýkal pasažéry v prudkých zatáčkách.
„Na letiště, na letiště!“ křičel Indy do řevu motoru.

Zatímco v ulicích města si dokázali ještě udržet slušný odstup, teď když se dostali na 
rovnou silnici, se jim Mercedes přibližoval každým okamžikem. Indy s pomocí profesora 
stáhl plátěnou střechu, otočil se a namířil hlaveň svého koltu na pronásledující vůz. 
Vystřílel však celý zásobník, než se mu podařilo trefit jeden reflektor. Otočil se, vyklepal 
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prázdné nábojnice a horečně znovu nabíjel. První tři rány se opět minuly účinkem, ale po 
další auto prudce vybočilo ze silnice a zajelo kamsi do polí. Indy nevěděl jestli trefil 
pneumatiku nebo řidiče a bylo mu to jedno, hlavně že se nebezpečného pronásledovatele 
zbavil.

Kohout postřehl, co se stalo a zvolnil.
Na letiště už dojížděli v klidu. Plocha byla opět prázdná. Indiana přinesl ukořistěnou 
aktovku k světlometu auta, otevřel zámek a nahlédl dovnitř. Byly tam jen čisté prázdné 
papíry.
„Je mi to líto,“ ozval se Smetana, který mu nakukoval zvědavě přes rameno,“ už v té 
vinárně, když začal Smíchovský mluvit jsem pochopil, že to byl všechno podvod a past, 
jak se mě zmocnit. Tuším, co by semnou udělali. Zachránili jste mi život.“
Na obloze se ozval hukot silného motoru, vzápětí se shora rozsvítilo ostré silné světlo a 
známé letadlo dosedlo na přistávací plochu a rolovalo k nim.
Pilot otevřel okénko a volal na ně naléhavě: „ Rychle, rychle. Dnes žádné tankování, 
benzín doplníme v Amsterdamu. Němci na hranicích už se dali do pohybu. Můžou tu být 
každou chvíli.“
Kohout jim stiskl ruku: „Šťastnou cestu pánové. Já tu mám ještě nějakou práci,“ a 
odcházel.
Dveře letadla se otevřely a ven vykoukl ulízaný mladík v bezvadném obleku a sněhobílé 
košili. Natáhl k nim ruku: „Pojďte.“

První šel Smetana, Indy vzápětí za ním. Sotva byli na palubě pilot vytůroval motory do 
nejvyšších obrátek a prudce vyjel na odletovou dráhu. Vzlétly skoro střemhlav. Sotva 
byli ve vzduchu, otočil se k nim mládenec a s thymolinovým úsměvem řekl: „Dovolte, 
abych se představil. Jsem Bond. James Bond.“
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
MODRÉ NEBE, RUDÉ KVĚTY.
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Seděl na lavičce před svým domem a díval se na modré nebe, kde se povalovaly šedé 
mraky jako obrovité líné velryby. Čekal, kdy se na obloze objeví tenká černá čára, 
signalizující, že přilétla obchodní loď a odveze sebou další osadníky. Podle odhadu jich 
tu už na planetě Eden XII. zůstávala sotva padesátka, možná ještě méně.

MODRÉ NEBE, RUDÉ KVĚTY. 
.

Přitom, když tuhle planetu průzkumníci objevili, dostala jméno Eden právem. Vše se 
zdálo být naprosto ideální a tak se sem noví přistěhovalci jen hrnuli. Jenže brzy se 
ukázalo, že je něco špatně. Dovezená zvířata brzo hynula a rostliny buď nevyklíčily 
vůbec, nebo měly jen krátký život.
Přijeli vědci, odbírali vzorky, pokyvovali moudře hlavami nad svými přístroji, řekli, že 
výsledky musí zhodnotit a pak je už nikdo nikdy neviděl.
Všechny pokusy o založení políček ztroskotaly. Žít se tu sice dalo, ale ovoce z místních 
malých pokřivených stromků mělo podivnou chuť, stejně jako maso. Lidé odcházeli a 
zbyla jen hrstka podivínů, takových, jako on.
Miloval samotu a pro svůj domeček si vybral jeden z tisíců ostrovů rozesetých po zdejším 
oceánu.

Ti, co odcházeli, tu často zanechávali téměř všechno, co si přivezli a tak našel v jednom 
opuštěném domě obrovitý kufr nacpaný nahrávkami vážné hudby. Nikdy předtím netušil, 
že by ho mohla zaujmout, ale teď každý den z okna zněly monumentální tóny 
Vágnerovských oper, Chopinových valčíků, Mozartovských duetů nebo kytara Franceska 
Tarregy.
Před polednem se ozval zvonek. Vešel dovnitř a zapnul vysílačku. Volal Fred, nejbližší 
soused: „Ahoj, už to tady taky balím. Na stole nechávám soupis těch několika věcí, které 
bych chtěl darovat určitým lidem. Zbytek si vemte, kdo co chcete.“
„Nemyslím Frede, že si pro to přijedou. Buď bydlí daleko, nebo, jak jsem s nimi mluvil, 
jsou už taky všichni napůl rozhodnutí odletět.“
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„ A co ty, zůstáváš?“
„Ano.“
„Jsi blázen, víš to? Ale hodně štěstí.“
„Tobě taky.“

Dál už nebylo o čem mluvit. Vyšel ven a začal si pomalu připravovat člun.
Aby ušetřil palivo, vyrobil si před časem z dlouhého bidla stožár, sešil dvě prostěradla a 
trávil pak dlouhé hodiny tím, že se učil ve zdejším mírném vánku plachtit. I tohle bylo 
něco, o čem dříve neměl ani ponětí, ale nyní, když se jeho člun sunul po hladině, bez 
hluku motorů, cítil podivné opojení. Možná stejné, jako když kdysi dávno první člověk, 
který našel odvahu vstoupit na několik svázaných kmenů a nechal se unášet proudem 
řeky do dáli.
Odrazil se od břehu a opřel se do vesel. Byla to dřina, protože za člunem táhl ještě 
pramici, do které dával náklad, ale jakmile se dostal ze zátoky na volné moře, odložil 
vesla a přesunul se k plachtě, aby ji správně nasměroval. Orientaci zatím zajišťoval 
satelit, ale už dlouho dopředu bylo oznámeno, že jeho provoz bude omezen a tak si 
umínil, že se pokusí naučit se i to, jak se na mořích orientovali dávní mořeplavci. Potíž 
byla ovšem v tom, že tady Edenu neexistovala žádná databanka, kde by podobné 
informace bylo možné najít.

Zatím si sehnal alespoň podrobnou mapu blízkých ostrovů a zapisoval si do ní své 
poznámky.
Fredův dům byl opravdu velký. Ještě před rokem tu žil i se svou rodinou, ale jeho 
manželka to už nevydržela, vzala děti a odlétla minulým spojem.

Na stole opravdu ležel list se soupisem. Krom toho tu byly připraveny balíčky nadepsané 
jmény budoucích majitelů. Fred byl prostě vždycky puntičkář.
Našel tam i své jméno. Chvíli hledal a pak našel to, co bylo určeno pouze jemu. Byl to 
obdélníkový balíček, velký asi dvě stopy, ale velmi lehký. Přemohla ho zvědavost. 
Rozvázal ozdobný motouz a ze starých reklamních letáčků vybalil silnou knihu. Nakoukl 
na titulní list, ale nebylo tam nic. Zalistoval tedy dál a zjistil, že se jedná o Fredovy 
rukopisné poznámky. Knihu odložil s tím, že na její četbu bude mít doma spoustu času a 
začal hledat, co by se mu mohlo hodit. Nebylo toho moc. Fred tu po odchodu manželky 
v podstatě živořil. Trocha paliva, nějaké nářadí a šatstvo. To, že Fred byl dobře o půl 
hlavy vyšší, vůbec nevadilo. Nakonec byla pramice téměř zaplněná a zpáteční cestu se 
vydal už za tmy. Po obloze se pomalu kutálel velký bledý měsíc. Dostal jméno po 
nějakém vědci z dávnověku, ale to si nikdo nepamatoval a všichni mu říkali Spirit, pro 
bledý opar, který se kolem něj vytvářel. V pravidelných intervalech se před ním mihl 
rychloběžný měsíček přezdívaný Skřítek. Pořídil si velikou fotografii zdejšího nočního 
nebe a často pak seděl venku a v duchu ty hvězdy spojoval v souhvězdí a vymýšlel jim 
jména. 

Slabý větřík pohyboval s těžkou lodicí jen zvolna a tak se k domovu dostal až za svítání. 
Vykládání nechal na pozdější dobu a šel si lehnout. Tady na Edenu XII. je na všechno 
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času dost.
Bylo to asi dva dny poté, když se konečně dostal k tomu, abych nahlédl do poznámek, 
které mu Fred nechal. Nechápal, proč Fred nechal deník právě jemu, protože v něm byly 
zprvu i velice osobní prožitky, ale čím déle četl, tím to bylo zajímavější. Fredova 
nespokojnost ho totiž přivedla k tomu, že začal dělat vlastní pokusy, aby zjistil, proč tu 
zvířata i rostliny přivezené ze Země hynou. Někde si pořídil základní chemické náčiní a 
začal s ním dělat analýzy různých vzorků půdy i vody.
Vyrušil ho vyzváněcí tón vysílačky. Překvapilo ho, že někdo volá na frekvenci Fredovy 
radiostanice. Když zmáčkl příjem, ozval se hlas Wronského: 
„ Ahoj. Pospíšil jsis, abys to tady u Freda vyplundroval? Proč si taky něco nenechal pro 
kamarády, co?“
Wronský byl hulvát s inteligencí krokodýla a nenazval by ho kamarádem, ani náhodou. 
Ale taky si s ním nechtěl nic začínat. 

Wronsky byl vzteklý a mstivý chlap.
„Nebylo tam nic, co byste mohl potřebovat, jen samé drobnosti,“ namítl.
„Posouzení, co bych moh nebo nemoh potřebovat, nech laskavě na mě.“ odsekl 
nakvašeně Wronsky, „ nechceš mi snad tvrdit, že tady nebyla ani kapka paliva!“
„Bylo ho tam sotva půlka malého kanystru,“ zalhal, „klidně vám ho přenechám.“
„No jo, ty s tou svou plachetnicí palivo nepotřebuješ, že jo. Víš, že se ti všichni smějou, 
že jsi dal přednost té sotva se vlekoucí bárce před rychlým člunem?“
Odmlčel se a chvíli čekal na odpověď. Když nepřicházela a on zjistil, že se nenechá 
vyprovokovat a na jeho řeči nereaguje, pokračoval: „ Pro tu trochu nemá cenu, abych tam 
za tebou jel, ale dej mi to přesto stranou. Třeba někdy až budu mít cestu kolem, tak se 
stavím.“ a bez rozloučení vysílačku vypnul.

Každé setkání s tímhle chlapem bylo nepříjemné. Možná právě proto Wronsky skončil 
tady- s nikým se nesnesl. Patřil k lidem, které baví ty druhé provokovat a urážet.
Znova se zabral do Fredových poznámek a četl o tom, jak poslední rok odebíral vzorky 
půdy i vody z různých míst. Dokud měl dostatek paliva, jezdil od jednoho místa 
k druhému. Rozbor ukázal, že vzorky neobsahují žádné jedy a v podstatě se shodují ve 
všem s pozemskými.
Přemýšlel nad tím, proč si Fred také nepostavil plachetnici, ale ono to bylo tak, že v době, 
kdy tady ještě bylo všeho dostatek, se to zdálo jako nesmyslný nápad blázna, kterému se 
všichni vysmívali. Později raději odlétli, než aby změnili styl života. Ti co zůstali, 
rabovali zásoby těch, kteří se odstěhovali.
Jakmile tedy Fredovi začalo docházet palivo, přestal s objížděním dalších míst a dalšího 
výzkumu se vzdal. Nejspíš to bylo v době, kdy se odstěhovala jeho žena a děti a i on už 
plánoval odcestovat. 

ěkolik dalších dnů pršelo a on seděl u okna, znova si ty zápisky přečítal a uvědomil si 
několik věcí. Jednak když byl u Freda, tak ho ani nenapadlo hledat nějakou chemickou 
laboratoř. Dál pak bylo jasné, že Fred díky své pečlivosti hledal další a další vzorky i 
když mu ukazovaly stále sejné výsledky a nešel ve svém výzkumu dál. Někde nejspíš 
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dělal chybu.
Napadlo ho, se vrátit Fredova domu a podívat se po chemickém náčiní, o kterém četl 
v deníku.

Tentokrát vyplouval bez vlečné pramice a tak cesta trvala podstatně kratší dobu. Když se 
blížil do zátoky, kde měl Fred kotviště, viděl, že je tam již jeden člun. Trochu ho to 
překvapilo i rozladilo. Doufal, že při hledání bude v domě sám. Uklidnilo ho jen to, že to 
nebyla loď Wronského, ale přesto do domu vstupoval velmi opatrně.
Když vešel do haly, oddychl si, když viděl, že tam u stolu stojí Mendez, vysoký mladý 
muž s bílými vlasy. Tak jako všichni osadníci tady, tak i on byl podivín a na občasné 
dotazy, týkající se jeho osoby, reagoval nerudně.
„Ahoj, myslel jsem, že už jsi tu byl,“ řekl Mendez na uvítanou a neznělo to zrovna moc 
přátelsky. 
„Ano, to ano, ale pak jsem si dodatečně ještě uvědomil, že bych něco mohl upotřebit,“ 
odpověděl neutrálně. Rozhodně netoužil po tom vyvolávat nějaké spory, Mendez byl 
viditelně rozladěný.

„Dobrá, tak si to vezmi a zmiz.“
„Ještě nevím, kde to je, musím to nejdřív najít.“
„Ale? Můžu vědět, co to je?“ tohle znělo už hodně výhružně.
Samozřejmě se mu tenhle tón, kterým s ním Mendez jednal, nelíbil a mohl by odpovědět 
stejně, ale na druhou stranu by tím oddálil hledání toho, proč sem připlul.
„Fred tu pro mě nechal knihu, ve které si vedl záznamy svých průzkumů….“
Chtěl pokračovat, ale Mendez ho prudce přerušil: „ Co? Cože? Tobě tu nechal knihu se 
záznamy? To není možné! Vždyť jsme na tom pracovali spolu. On odebíral vzorky ze 
všech možných míst a já jsem si sehnal zprávy všech těch vědeckých skupin, které se tu 
vystřídaly, a zpracovával je. Nechápu, jak to mohl udělat.“
„Třeba chtěl, abychom na tom pracovali dál společně,“ navrhl. Vyšlo to z něj naprosto 
bezmyšlenkovitě a hned si uvědomil, že by se mu to moc nelíbilo. Mendez byl příliš 
impulzivní.
„To je naprostý nesmysl. Vždyť ty o těchto věcech nevíš vůbec nic. Jak bys mi mohl 
pomoct?“
Tahle námitka přišla jako na zavolanou a on se toho chytil: „Tak dobrá, můžete jet semou 
a já vám ty zápisky dám.“

Mendez se zarazil. Tahle ochota vzdát se něčeho, co jemu připadalo jako pravý poklad, 
ho překvapila: „To myslíš vážně?“
„Samozřejmě, vezmete můj člun do vleku, abychom tam byli brzo a já vám tu knihu dám. 
Máte pravdu, že mi opravdu není k ničemu. Ty zápisky mě zaujaly, ale nevěděl bych co 
s nimi.“
Vlastně ani nelhal. Dostal totiž právě v té chvíli nápad. Zatímco nad tím přemýšlel, došli 
do přístaviště a Mendez ke svému člunu připevnil lano a hodil mu ho. Přivázal svou 
plachetku a vyrazili.
Když se nemusel soustředit na řízení, mohl se v klidu kochat jízdou a plánovat. Netrvalo 
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to ani hodinu a už byli na místě. Vydal se ke svému domu, Mendez ho sledoval a neustále 
se nedůvěřivě rozhlížel, jakoby mu na každém dalším kroku mohlo hrozit neznámé 
nebezpečí.
Vešli společně dovnitř a on vyndal knihu ze sekretáře. Mendez už nedokázal skrývat svou 
zvědavost a na knihu se téměř vrhl. Otevřel jí, začal horečně listovat a jeho oči letěly po 
řádcích, pak se však zarazil: „Opravdu mi jí dáváš? Jen tak? Proč?“ zeptal se nedůvěřivě.
„Sám jsi to říkal. Jsem laik, nerozumím ani chemii ani agronomii. Bylo to zajímavé čtení, 
ale opravdu bych nevěděl co s tím a v nějakém tvém výzkumu ti nemohl pomoct. “

Mendeze tahle odpověď uspokojila. Rozhodně teď vypadal klidnější.
„Kdybych na něco přišel, dám ti vědět,“ řekl a už se měl k odchodu. V přístavišti odvázal 
plachetku a po chvíli z něj na obzoru zbyl jen nepatrný bod na hladině.
Oddychl si. Ne že by Mendez byl tak nebezpečný jako tak jako Wronsky, ale jeho 
výbušná a despotická povaha ho znervózňovala.
Posadil se venku na lavičku a začal o tom přemýšlet. Zatím to byl jen nejasný obrys, 
jehož základ spočíval v tom, že ostatní na to šli špatně. 
Teď, když se zbavil Mendeze a měl klid, uvědomil si, že nápad s chemickou laboratoří 
nebyl dobrý, šel by jen špatnou cestou. Vždyť opravdu všechny ty testy půdy, vody i 
vzduchu ukazovaly to samé- tady problém není. Jen by opakoval to, co už před ním Fred 
udělal mnohokrát.

Uplynulo jen pár dní a události nabraly velmi rychlý, ale očekávaný spád. Přepravní 
společnost oznámila všem, že příští let bude poslední, další se ruší. Zároveň to znamenalo 
i to, že přestane fungovat navigační satelitní služba. Pokud ještě někteří osadníci váhali s 
odletem, tohle byl poslední argument. Všichni se rozhodli odcestovat. On byl jediný, kdo 
chtěl zůstat. Nikdo ho nepřemlouval, někteří mu jen zavolali, aby se rozloučili.NNavštívit 
ho připluli jen staří manželé Fortovi. Požádali ho, aby se postaral o jejich tři kočky a 
papouška. Přežívali jen díky tomu, že staříci pro ně měli nakoupenou obrovskou zásobu 
konzerv a pro ptáčka několik pytlů semínek.

Vzpomněl si na příběh, který četl jako malý chlapec o tom jak v dávných dobách jeden 
muž ztroskotal na ostrově a přežíval tam potom mnoho let. On na tom byl teď tak trochu 
podobně. Jen pro něj už nikdy žádná loď nepřijede, aby ho odvezla.
Většinu času nyní věnoval tomu, že objížděl opuštěné domy a svážel v prvé řadě všechny 
upotřebitelné potraviny. Solární systémy sice stále fungovaly a potravinám v mrazácích 
nehrozila zkáza, ale bez údržby to jistě nebude dlouho trvat a potupně přijdou poruchy. 
Teď když satelit již byl vypojen a navigace nefungovala, používal mapu a poznámky, 
které si udělal již dříve.
Kočky se nechtěly smířit s tím, že by měly zůstávat samy a tak zprvu neochotně a 
s nedůvěrou nastupovaly na loď, ale posléze si cestování velmi oblíbily. Kocour sedával 
na přídi upřeně hledíc v dál, zatímco dámám učarovaly drobné vlnky na boku .
Na problém, kterému se věnoval Fred i Mendez, v té době už téměř nepomyslel. Ostatně 
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si na zdejší ovoce a ryby zvykl natolik, že mu jejich chuť už nepřipadala nanicovatá.

Trochu problém byl s papouškem. Na jednu stranu se mu příčilo nechávat ho stále 
zavřeného v kleci, ale na druhou jsem se bál, že mu někam uletí.
Za začátku to vyřešil tím, že ho přivázal za nožku na dlouhý provázek, ale ukázalo se, že 
je to zbytečné. Nikdy se od své klece na větvi stromu, nevzdaloval a stále ji měl na 
dohled, jakoby si hlídal semínka, která mu tam sypával. 
Po čase již objel všechny blízké ostrovy a v mrazáku už nebyl ani kousek místa. I kůlna, 
kterou si postavil za domem, byla doslova napěchovaná věcmi, které v budoucnu mohl 
použít, a tak se mu nechtělo dál jezdit na ta vzdálenější místa. Ne že by tu byly bouře, tak 
jak to viděl v některých starých filmech.
Problémem bylo to, že o trasách k těmto vzdáleným místům již neměl žádné vědomosti a 
hrozilo by mu bloudění. Nechal tedy loďku odpočívat, a aby zcela nezlenivěl, vylepšoval 
celý dům. Odpoledne pak sedával na zápraží, četl si staré knihy se zažloutlými stránkami 
nebo jen tak pozoroval mraky a poslouchal hudbu.
Jedno odpoledne upoutala jeho pozornost útlá nezvykle zelená rostlinka. Vstal z lavičky a 
šel si ji prohlédnout zblízka. Měla útlý stonek a dva lístky a on byl přesvědčen, že ještě 
včera tady na tom místě nebyla. Přinesl si velký hřebík, kleknul si k té podivné rostlince a 
opatrně zkypřil půdu kolem ní.

Další dny pak po ránu jí vždy nejdříve šel zkontrolovat a dělalo mu radost, jak se má 
krásně k světu.
Zároveň přemýšlel, co je to zač, a jak se tam mohla objevit. Brzo našel odpověď, když si 
uvědomil, že rostlina vyrašila přesně pod klecí pro papouška. Některé ze semínek, 
kterými krmil papouška, spadlo na zem a náhodou vyklíčilo. To ale vedlo jen k další 
otázce: jak to že jiná semena nevyklíčila nebo vbrzku uhynula? Řady osadníků i 
vědeckých týmů se o to opakovaně pokoušely bez úspěchu. V čem je rozdíl?
Když v myšlenkách došel až sem, rozhodl se pro další pokus. Hned za domem měl 
takový plácek a tam se dal do práce. Motyčkou zkypřil půdu, odstranil kameny a do 
mělkých řádků pečlivě nasázel semínka, trochu zalil a čekal, co se bude dít.
Mezitím se té první rostlince viditelně dařilo a byla stále vyšší a vyšší. Zarazil tedy vedle 
ní kolík a opatrně ji přivázal, aby se náhodou nezlomila. Nakonec se zcela nahoře 
objevilo poupě, které, jak se zdálo, se zvětšovalo každým dnem.

Dělil teď čas mezi políčkem vzadu ( jak tomu začal říkat) a očekáváním, čím ho ta 
vysoká květina překvapí.
A opravdu, jednoho rána vstal, vyšel ven a uviděl zázrak. Poupě velké jako mužská pěst 
se otevřelo a na pozadí šedých místních listů zářil žlutý květ jako druhé slunce. Nemohl 
se na tu úžasnou podívanou vynadívat. O to více se těšil, co se bude dít na políčku za 
domem. Z padesáti semínek jich vzešlo třicet. Otázka, co způsobilo tu změnu, teď byla 
ještě naléhavější.
Tehdy přišel na další nápad. Vedle již existující plochy políčka upravil další malý plácek 
a zasadil tam deset pšeničných zrnek, které sem byly pro osadníky přivezeny ze Země. 
Ale zatímco zbytku rostlin se dařilo výborně a konal se tu festival barev květů a syté 
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zeleně listů, tady se zázrak nekonal. Z deseti zrnek vyšly jen tři ubohoučké pobledlé 
chudinky a i ty přes veškerou péči přežily jen pár dní.
Výsledek byl zcela jasný. Chyba nebyla v podnebí téhle planety, ani ve vodě nebo půdě, 
chyba byla v semínkách. Ale čím se liší ty, které jsou v krmivu pro papouška a osivu 
pšenice?

Seděl na lavičce a zíral na krabici s osivem i na pytel se zrnky pro papouška.
Když to uviděl, nevěřícně zamrkal. Zaplavil ho nesmírný úžas. Ani ne nad tím, co 
objevil, ale hlavně nad tím, že si toho nevšiml nikdo předtím… celou tu dobu zástupy lidí 
chodili kolem!

a krabici byl nápis:
Geneticky upravené osivo pro zemědělce.
Zatímco na pytli:
Krmivo pro ptáky. 
Když tento prvotní údiv pominul, pochopil. Uvědomil si, proč to nikoho nenapadlo. 
Geneticky upravené osivu se používalo už tak dlouho, že to všichni považovali za 
přirozené a normální. Nikdo už si nepamatoval na doby, kdy to bylo jinak. Na druhou 
stranou prosté krmivo pro ptáky nikomu za úpravu nestálo.

Celý zbytek dne chodil a těšil se ze svého objevu a až teprve večer když euforie 
pominula, napadla ho otázka: Co teď? Má svůj objev přes satelit oznámit dál? Třeba ještě 
někde existuje sklad, kde jsou uchovány neupravené vzorky, které by se tu daly použít. 
Už si sedal k vysílačce, když si uvědomil, co by to znamenalo. Zase by se sem nahrnuli 
lidé. Vedle těch slušných i takoví jako hrubián Wronky nebo cholerik Mendez. Zase by 
se tu po krásné klidné hladině proháněly rychlé řvoucí čluny a zanechávaly za sebou 
špinavé skvrny a bezstarostně odhozené odpadky.

Vrátilo by se sem vše před čím utíkal.
Pomalu vstal, vypnul vysílač, přešel k stařičkému přehrávači, našel Čajkovského, pustil 
potichu hudbu, vyšel ven, usedl na lavičku, zvedl oči k nebi a pozoroval mraky líně se 
vlekoucí modrou oblohou. 

Page 7 of 7E=NIGMA

1/18/2016file:///C:/0/6134.htm



Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
PŘÍBĚH KAPITÁNA DAWA
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Musím se přiznat, že když začaly přípravy na mou svatbu s lady Baconovou ( které teď 
říkám Helen) měl jsem strašlivou trému a obavy, že tam bude spousta lidí. Tedy alespoň 
ty přípravy tomu nasvědčovaly, protože jsem jí často zastihl ve velmi vážném hovoru 
s jinými ženami, který byl doprovázen spoustou rozmáchlých a energických gest. Sotva 
jsem se však přiblížil, hovor utichl a všechny přítomné si založily ruce na hrudi a přísně 
mě pozorovaly. Po chvilce mě Helen sladce oslovila: „ Potřebuješ něco?“ 

PŘÍBĚH KAPITÁNA DAWA.
Staré příběhy III.

.
„Jen jsem se chtěl zeptat, jestli nemůžu s něčím pomoct.“
Ó né, to jsou jen nepodstatné maličkosti, ženské záležitosti, nedělej si s tím starost.“
Načež se otočila k ostatním a semkly se do chumlu, který se podobal ragbyovému mlýnu.
Bloudil jsem tedy nejprve místnostmi jako duch Hamletova otce a věnoval se 
neradostným představám o gigantické svatbě. Moje mysl mi se sadistickou rozkoší 
přehrávala všechny možné trapné situace, které při takové slavnosti mohou nastat a tak 
jsem nakonec zabočil do knihovny, abych četbou tyto chmurné myšlenky od sebe 
odehnal.

Nakonec bylo vše jinak, v kostele jsme byli sami jen s mladým Rogerem a Amy, kteří 
nám byli za svědky a vše probíhalo dobře, dokonce se mi i podařilo nešlápnout ji na 
vlečku a nasadit prsten napoprvé i když jsme se v duchu klepal jako sakura ve vichřici.
V okamžiku, kdy jsem dal Helen první manželský polibek a otočili jsme se, abychom 
vyšli ven, se otevřely dveře kostela a dovnitř vjel invalidní vozík tlačený jeptiškou. Helen 
na mě vrhla tázací průrazný pohled. Odpověděl jsem pokrčeným ramen. Mezitím vozík 
dojel až k nám. Usazen v něm byl starý muž, který byl oblečen do uniformy námořního 
kapitána, a na prsou se mu houpala řada vyznamenání. Zamlada to musel být pěkný 
mužský, ale teď už to byl jen seschlý stařík.

Když k nám dojel, podíval se na mě a optal se: „ Roger Taylor?“
„Ano, to jsem já.“ vyšlo ze mě ani nevím jak a nejraději bych se v té chvíli propadl, jak 
jsem se cítil trapně, protože jsem cítil, jak mě Helenin pohled z boku propaluje.
„ Ty asi nevíš, kdo jsem, že? Jsem tvůj strýc Dawe. S tvým otcem jsme se neměli zrovna 
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v lásce, tak ti o mě asi nevyprávěl. Naposled jsem tě viděl jako malého chlapce a jen 
pouhou náhodou jsem se dozvěděl, že se dnes ženíš a rozhodl se dát ti svatební dar. 
Počkám venku a tam si popovídáme.“ Sestra otočila vozík a vyjela s ním ven a my ho 
následovali.

„Strýček Dawe?“ sykla mi do ucha Helen.
„Já za to nemůžu, já jsem ho nepřičaroval.“
„Jsem v těch šatech zamotaná jako mumie a jestli to bude trvat dlouho, tak ze mě mumie 
opravdu bude.“
„Ale strašně ti to sluší.“ špitnul jsem.
„Protivo!“odsekla, ale znělo to, jako když kočka spokojeně přede.
Vyšli jsme ven, Vozík postával ve stínu staré lípy, sestra seděla na lavičce vedle a cosi si 
četla. Dawe vzhlédl a usmál se: „ Máš krásnou nevěstu.“

„Děkuji za to, že jste vážil tak dlouhou cestu, aby jste mě navštívil,“ odpověděl jsem 
neutrálně. 
Jen mávl unaveně rukou: „K věci synu. Bude to sice trochu delší vyprávění, abys 
pochopil, o co jde, ale věřím, že to bude stát za to. ( Helen vedle mě si odevzdaně 
povzdychla.)
„Nevím, jestli ti otec vyprávěl, že jeden z našich prapředků byl, podobně jako kapitán 
Drake, kasper. Někdy v té době, kdy se Drake dal do služeb Alžběty, i on se usadil a 
založil si rodinu. Koupil si dům na severu Anglie nad malou zátokou. Tady měl 
zakotvenou i svou loď Severní vánek.

Většina mužů z jeho posádky své podíly prohýřila a tak za ním přišli a chtěli, aby s nimi 
znova vyplul. Po dlouhém přemlouvání souhlasil. Měli štěstí, když se jim podařilo 
přepadnout španělskou karaku plnou zlatých prutů a šperků. Sotva však zakotvili doma a 
vyložili náklad, začaly hádky, kdo jaký podíl má dostat. Taylor tušil nebezpečí a tak 
rodinu poslal k příbuzným. Udělal dobře, netrvalo to dlouho a posádka se proti němu 
vzbouřila. Chtěli i jeho podíl. Opevnil se v domě a vzbouřenci ho oblehli. 
Bojoval statečně a poslední kulku si nechal pro sebe. Boj přežili jen dva muži, ti pak 
prohledali dům, ale kapitánův podíl nenašli a tak dům ze vzteku alespoň zapálili. Existuje 
o tom jejich doznání, když je o něco později zatkli za přepadení a pak pověsili. Jeho 
synové dům opravovali, ale o tom, že piráti otcovo zlato neodnesli, nevěděli. To se 
dozvěděli teprve jeho vnuci, ale neměli štěstí, nic nenalezli a tak si příběh o ztraceném 
pokladu naše rodina pak dál předávala již jen jako báchorku.“

Tady stařec přerušil na chvilku své vyprávění, vyndal z pod kabátu podlouhlé pouzdro, 
otevřel ho a podal mi jakýsi dokument: „ Toto je notářsky ověřený darovací list na dům 
po tvých předcích a ještě něco ( znova sáhl do kapsy a vytáhl jakousi starou knihu). Toto 
je stará bible, která prý pochází z vlastnictví kapitána Taylora, je to rodinná památka na 
tohoto podivuhodného muže.“
„Děkuji, ale nevím, jestli vůbec od vás můžu takový dar přijmout.“
„Už deset let žiji v útulku pro námořní vysloužilce a cítím, že se blíží můj konec. Já jsem 
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celý život trávil na moři, nemám žádnou rodinu, jsi můj jediný příbuzný. Mám jen jediné 
přání, pohřběte mě blízko domu, tak abych viděl na moře.“
Opravdu mě to dojalo a tak jsem ze sebe jen vypravil: „Ano strýčku, slibuji.“
Bylo vidět, že ho cesta i to vyprávění vyčerpalo. Jen malátně kývl a řekl: „Sestro, 
pojedeme.“

Jeptiška sklapla knihu, vstala a opřela se do vozíku. Dívali jsme se, jak ho zavezla ke 
krytému kočáru a spolu s kočím muže přenesli dovnitř.
„Vy ty staré příběhy máte v rodině co?“ ozvala se za mnou Helen.
„Jestli si ale Rogere myslíš, že se teď sebereš a pojedeš někam na sever hledat ten 
chimérický poklad, tak na to hned zapomeň. Nenechám se připravit o líbánky!“
„Tak to mě opravdu ani nenapadlo.“

Už druhý den při snídani to ale byla právě ona, kdo o tom začal mluvit. Vzala do ruky 
lžičku, kterou pak při hovoru používala jako taktovku: „ Na tom příběhu, který ti včera 
vyprávěl ten tvůj strýček, je leccos divného.“
„Ano, souhlasím, myslím, že žádný poklad nikdy neexistoval, je to nejspíš jen historka, 
kterou si některý z mých předků vymyslel. Jeho děti třeba už nebavily klasické pohádky, 
kdežto dobrodružný pirátský příběh má úspěch vždy.“

„Ano, to zní velmi pravděpodobně. Ale nevadilo by ti, kdybych si udělal malý výlet do 
Londýna a trochu se tam poptala?“
„Nevím, jestli tak dlouho dobu tady přežiji bez toho, abych uschl steskem.“
„Rogere, už do první chvíle, kdy jsme se potkali jsem poznala, že jsi se do mě zamiloval. 
Víš, my ženy pro to máme zvláštní smysl. Krom toho jsi neuvěřitelně milý. Nechávám tě 
tu o samotě jen proto, že většinu času budu trávit na nudných čajových dýcháncích a 
poslouchat klepy od svých starých přítelkyň. Neboj, bude to jen pár dní.“

Naznačený program její návštěvy Londýna mě opravdu nijak nelákal a tak, když po 
obědě vyjela, využil jsem toho, abych zašel do svého dřívějšího domova. Napadlo mě 
totiž prohlédnout si něco z toho mála, co mi zbylo z rodinných věcí.
Život s Helen byl krásný, ale přeci jen, teď když jsem se vrátil do míst, kde jsem prožil 
řadu let, zmocnil se mě jistý stesk a nostalgie. Napadlo mě, zda doma nenajdu něco, co 
s příběhem kapitána Dawa mohlo nějak souviset. Vše co bylo jen trochu cenné, moje 
matka po smrt otce prodala, abychom měli na skromné živobytí a tak jsem si nedělal 
žádné naděje…. jen jsem tak měl důvod se vrátit domů. Chodil jsem po bytě a spíše jen 
bezmyšlenkovitě bral do rukou ty staré známé věci. Bylo to pro mě, jako když se 
setkávám se starými příteli.

Také krabičku s, jak moje matka říkávala, několika cetkami, které neměly valnou 
hodnotu. Už jsem ji chtěl vrátit na skříňku, když jsem si všiml, že dřevěné proužky, 
kterými byla obložena, se věkem odchlíply. Rozhodl jsem se tedy čas, kdy bude Helen 
pryč, využít k tomu, že ji opravím. Přešel jsem ke stolu u okna, abych na to lépe viděl. 
Vyndal jsem malý nožík a postupně jednotlivé pásky odstraňoval. Když jsem se dostal na 
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dno, obdélníček dřeva se odklonil. V malém úzkém otvoru ležel kulatý předmět. Vyklepl 
jsem ho na stůl, kovově to zvonilo a zalesklo se žlutavé zlato. Byla to zcela jistě velmi 
stará a moc podivná mince. 
Na jedné straně neměla ražbu vůbec a na druhé jen jakési neumělé klikyháky. Nikdy jsem 
nic podobného neviděl. Minci jsem schoval do kapsy a pokračoval v práci. Než se začalo 
stmívat, byl jsem hotov a krabička vypadala jako nová. V knihovně jsem se pokoušel 
najít nějakou knihu, která by mi pomohla zjistit původ té mince, ale nic takového jsem 
nenašel.

Další den jsem jel k jeskyni navštívit Hookera. Můj kůň s rezignovaným povzdechem 
přijal fakt, že na něm pojede mizerný jezdec, který ho bude nutit k pomalé chůzi, zatímco 
on by raději cválal.
Hooker už dávno nebyl tím nažehleným elegánem. Nechal si narůst plnovous a zpustl, 
takže vypadal jako opravdový poustevník.
Vedle jeskyně byla pěkná kupa hlušiny. 
„Jak jde kopání pane Hooker?“ nadhodil jsem.
„Už jsem toho nechal, je to tam někde hluboko a musel bych si najmout partu barabů a ti 
by všechno zlato jistě ukradli. Ten pramen tady (ukázal za sebe), občas nějaký malý 
nugget vyplaví a to je teď moje jediná radost.“
Skoro mi ho bylo líto.. skoro… 

Helen se vrátila z Londýna pátý den, odmítla mluvit s tím, že povídání počká na ráno a že 
si jde lehnout.
Ráno jsem viděl, že je plná novinek. Ačkoliv to neměla ve zvyku, nimrala se ve snídani, 
až to nakonec nevydržela a opět se lžičkou v ruce spustila:
„Moc jsem toho nezjistila. Strýček jedné mé známé je odborník na námořní historii a ten 
mi vyprávěl, že v době panování královny Alžběty bylo mnoho kapitánů, kteří vlastnili 
kasperské listy, ale na většinu z nich se zapomnělo. Ostatně když na trůn nastoupil Jakub 
I. ztratili zcela jeho přízeň a začal je naopak pronásledovat. V tomto bodě je tedy ten 
příběh možná pravdivý. 

Tvůj strýc Dawe opravdu byl dlouhá léta kapitánem na lodi Bledá Luna a žije v útulku 
pro námořní vysloužilce. Zastavila jsem se tam, ale řekli mi, že je to s ním špatné a doba 
jeho života se již nepočítá na týdny ale na dny. Nechala jsem tam adresu, aby nás 
pravidelně informovali o jeho zdravotním stavu. Také jsem navštívila našeho rodinného 
právníka a ukázala mu tu darovací listinu. Podle něj má všechny náležitosti a je tedy 
platná.“

„Také něco mám.“ vyndal jsem krabici, kterou jsem měl připravenou vedle sebe na židli 
a ukázal jsem odklápěcí prkénko a minci kterou jsem tam našel. Minci si prohlédla jen 
zběžně, ale tajný prostor v krabici se jí líbil, protože si ho velmi zálibně prohlížela.
„Jé to je krásná schovka!...no ano tajná schovka!“ a její hlas se vytratil kamsi do ztracena 
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a zamyšleně klepala prstem do rtu. Věděl jsem, že jakýkoliv pokus vypáčit z ní, nač 
myslí, by byl odsouzen k neúspěchu a tak mi nezbylo než čekat až se mi svěří. Pořád 
jsem přemýšlel nad tím, co měla na mysli a co jí mohlo napadnout, ale ne a ne na to přijít. 
Ostatně už druhý den k nám přijel posel z Londýna se zprávou, že kapitán Dawe zemřel a 
to mé myšlenky obrátilo zcela jinam.

„Budeme trochu cestovat. Pojedeme se podívat na ten tvůj dům a taky spolu vybereme 
nějaké vhodné místo, kam kapitána pohřbít. Slíbil jsi mu to..“
„Já vím, rád se tam podívám, jsem zvědav, jak ten dům mých předků vypadá.“
„Cesta tam potrvá jistě alespoň tři dny, napíši dopis své známé vévodkyni Clarise. Má 
velmi pohodlný kočár, který nám jistě ráda půjčí. Také napíšu do útulku, aby tam 
převezly kapitánovy ostatky. Ve Wigtown jistě bude nějaký farář a pár mužských, co za 
pár šilinků rádi vykopou hrob.“

Helen navrhla, abychom si cestu ukrátili hrou v šachy a ke spoustě zavazadel tak přibyla 
ještě šachovnice se zasouvacími figurkami. Kočár byl opravdu velký a vévodkyně nám k 
němu půjčila i svého kočího a koně.
Když prohrála první partii, prohlásila poněkud neklidně: „ Už jsem dlouho nehrála, 
potřebuji se do toho trochu dostat.“

V té druhé jsem tedy udělal několik drobných chyb, ale stejně mi to nebylo nic platné, 
zase jsem vyhrál. Potřetí jsem uprostřed šachovnice zinscenoval divokou přestřelku, ve 
které moje figurky padaly jedna za druhou. Sice jsem prohrál, ale asi jsem to přehnal, 
protože prohlásila: „ Hele nemysli si, že nepoznám, že jsi prohrál schválně. Je to sice od 
tebe milé, ale nebaví mě to, raději toho necháme a vyprávěj mi nějaký příběh.“
„Tak dobrá, blízko naší vesnice stojí v lese černý most, který vlastně vede odnikud nikam 
a vypráví se o něm spousta historek. Mě se nejvíc líbí ta o Merlinovi.“

Kouzelník Merlin se vsadil s ďáblem, že do rána nedokáže postavit most. Když prohraje 
Merlin, dá mu svou duši a naopak ďábel pak bude pro Merlina pracovat deset let.
Jak čert honem spěchal, nevšiml si, že Merlin do smlouvy připsal, že most musí postavit 
přes řeku Avon, honem ji podepsal a letěl na sever do Skotska. Tam z černé skály vyrval 
hromadu kamení, netrvalo mu dlouho a most byl hotov. Letěl honem zpět a už se těšil na 
to, jak se bude Merlin tvářit, až mu bude muset odevzdat svou duši. Jenže kouzelník mu 
ukázal smlouvu s jeho podpisem a ďábel tedy honem letěl zpět do Skotska, aby most 
přenesl. Jenže právě ve chvíli, když byl nad naší vesnicí, zakokrhal tam první kohout a 
čert vzteky s mostem mrštil doprostřed lesa, kde stojí dodnes.

„Pěkná je také ta o králi Jiřím,“ chtěl jsem navázat, ale všiml jsem si, že moje krásná 
manželka spí.
Netvrdím, že to byl jediný příběh, který jsem jí cestou vyprávěl, ani že jsme již pak 
nehráli šachy, ale nechci vás příliš nudit.
Když už jsme měli dům na dohled, dohonili jsme i povoz, který vezl strýcovu rakev. 
Doprovázeli ho dva zřízenci pohřebního ústavu, což usnadnilo situaci.
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Bylo vidět, že stavení je již dlouho neobydlené, předzahrádka byla zarostlá, okna šedá a 
dveře vyvrácené. Nedaleko jsem uviděl malou vyvýšeninu označenou křížem. To byl 
jistě hrob mého praděda. Pohledem jsme se dohodli s Helen, že to je nejvhodnější místo a 
já nakázal zřízencům, aby hned vedle začali kopat. 
Trochu brblali, že hrob bude příliš mělký, protože je zde jistě skalnaté podloží, ale pak 
odevzdaně pokrčili rameny a pustili se do práce. Je pravda, že jáma opravdu nebyla příliš 
hluboká, ale rakev se do ní pohodlně vešla. Kočí mezitím přivezl z městečka kněze a tak 
pohřeb mohl začít. 

Nakonec jsme se ještě pomodlili a já se chopil jedné volné lopaty, abych zřízencům 
pomohl navršit hlínu na hrob. Zaplatil jsem jim pak mzdu, přidal ještě něco navrch, kněze 
obdaroval příspěvkem na kostel a pak už jsme konečně byli sami.
Vešli jsme dovnitř. Všude byl prach a pavučiny. Z této místnosti, které vévodil veliký 
krb, vedl vchod do menší, která byla patrně kdysi kuchyní. I zde byla velká pec. Poslední 
pokoj, byl nejspíš manželskou ložnicí, zatímco dětské pokoje asi byly v podkroví. Tam 
jsme se ale nedostali, protože ze schodiště zbyly jen ubohé trosky. Všechno to tady bylo 
takové smutné a ponuré. Raději jsme vyšli ven. Chodník nás zavedl za dům, kde byla 
široká vydlážděná luneta, která byla kdysi vyhlídkou na zátoku. Na jedné straně ze země 
trčela trojnožka s mohutnou objímkou, do které nejspíš v dávné minulosti byl vložen 
dalekohled. Byl docela hezký den a tak výhled na moře byl opravdu úchvatný

„Je to tady velmi krásné,“ Helen mimoděk mluvila polohlasem. „Jsem ráda, že jsem si to 
tady mohla prohlédnout, potvrzuje to moje domněnky.“
Nastražil jsem uši, protože jsem pochopil, že si chystá jedno ze svých úžasných 
překvapení.
„Předpokládejme, že se to událo tak jak nám to kapitán vyprávěl ano?“
Jen jsem kývl na souhlas.

„Tak dobrá, tak otec rodiny ví, že kolem jsou pravděpodobně hlídky vzbouřenců, ale 
potřebuje rodinu poslat do bezpečí. Na jednu stranu je nemůže poslat s těžkou truhlou 
plnou zlata, to by se na ně ti chlapi hned sesypali. Na druhou stranu neví, co se bude dít a 
musí počítat s nejhorším, takže je neodešle s prázdnou. Co tedy udělá? Nejspíš vybere 
šperky a jiné drobné cennosti, které se dají poschovávat po kapsách nebo na těle. Je to 
pochopitelně risk, ale počítá s tím, že oni mají v hlavě jen tu truhlici plnou zlata a když jí 
nevidí odvážet, nechají rodinu být.“
„Zní to rozumně, ale proč myslíš, že to tak doopravdy bylo?“

„Jestliže potom dům opravili a dál v něm žili, kde na to vzali finance? Pravděpodobně 
z toho, co utržili za prodej šperků, bez toho by byli na mizině.“
„Ano, tak jak to říkáš, to dává smysl.“ ale v duchu jsem zcela přesvědčen nebyl.
„Zbudou mu zlaté pruty. Venku je nikde zakopat nemůže, to by ho jistě hlídky viděly, 
musí je schovat někde uvnitř. Pojďme se tam vrátit.“
Vešli jsme opět dovnitř. Rozhlédl jsem se: „ Dříve tady jistě bylo spousta nábytku. Hm, 
no to asi ne, to je hloupost,“ uvažoval jsem nahlas. „ale co sklep?
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Vchod bývá většinou pod schody.“

Hned jsem se tím směrem vydal a opravdu tu byl velký kovový kruh. Pokusil jsem se za 
něj zatáhnout, ale poklop byl jako přirostlý k zemi.
„Ani se nenamáhej. Tam by přece také všichni hledali. Krom toho se tam nedá nic 
zakopat, vždyť víš, že je tu všude dole skála.“
Zůstal jsem bezradně stát a díval se po prázdných zdech. Podupávala nožkou a 
vychutnávala si tu chvilku. Netrápila mě dlouho, jen malinko.
„Jsou tu přeci komíny! Ten v této místnosti a pec vedle. Já bych si tipla na kuchyň. Jestli 
se nemýlím, tak tam bude i udírna.“

„ Myslíš, že jeho synové během těch oprav do komínů nenakoukli?“
„Ti ale přeci nehledali, mysleli, že zlato odnesli lupiči a další generaci to nenapadlo, 
krom toho že asi moc nevynikali pobožností.“
Na můj udivený pohled vytáhla z kabelky naší starou rodinou bibli, otevřela ji na místě, 
kde byl roh stránky ohnut jako záložka a četla:
4.14. A nebudeš jísti masa syrového, alebrž ho na ohni řádně propečeš, tuk pak zachytíš 
do mísy a obětuješ na oltáři ve stánku úmluvy.

Vešli jsme do kuchyně. Přešel jsem k peci a sehnul se, abych vlezl do komína. Na stěně 
tu byly háky na maso a na nich přivázáno viselo deset tyčí, které na první pohled 
vypadaly jako staré seschlé salámy. Postupně jsem je sundal a položil před sebe na zem. 
Pak jsem vylezl ven, našel první tvrdý předmět a seškrábl vrstvu sazí. Pod ní se zablesklo 
zlato. 

„Tvůj pradědeček byl náramně chytrý muž, rozdělal pod nimi oheň, aby je začernil, takže 
na první pohled nebyly vidět. Jsi teď velmi bohatý muž.“
„Ano jsem opravdu bohatý muž, mám tu nejkrásnější a nejchytřejší manželku na světě.“
Objala mě tak silně, jako ještě nikdy předtím.
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
JAKO KDYŽ SFOUKNE SVÍČKU. 
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Tento příběh začíná v době, kdy se moje krásná manželka už pěkně zakulatila a její 
občasné utajené bolestné grimasy dávaly tušit, že se příchod našeho potomka blíží. . .

JAKO KDYŽ SFOUKNE SVÍČKU. 
.
Jednoho rána se na mě při snídani obrátila: „Moje komorná mi říkala, že jí naše kuchařka 
vyprávěla o tom, co slyšela od toho mládence, který k nám vždy ráno vozí čerstvé pečivo. 
Někde u nějakého pramínku prý za bílého dne dočista zmizel mládenec jménem Tom. 
Doufám, že to není nějaký ten zázračný pramínek z těch tvých příběhů, ve kterých 
kouzelník Merlin jde po louce, praští holí do země a vytryskne pramínek, který pak 
někoho zázračně uzdraví? Není to další z těch míst, kde s e dějí podivné věci, že ne?“

Nikdy mě nepřestane překvapovat tím, kolik slov umí říct najednou, aniž by udělala 
znatelnou pauzu pro nádech. 
„Ne-ne, je to obyčejný pramínek, na obecní louce, kam lidé chodí pást krávy nebo kozy.“ 

„Bylo by dobré tam zajít a zjistit, co se vlastně stalo, že?“ 
„To ano, ale myslím, že bys teď už neměla podnikat žádné velké cestování, aby se ti ještě 
nepřitížilo.“ 

Kupodivu semnou souhlasila: „ Nemyslela jsem sebe, ale tebe. V té záležitosti 
s kamenným mostem a naší Amy jsis vedl více než dobře.“ 
Pochvala vždy těší, i když já měl pocit, že jsem tehdy pravdu neuhádl tak docela úplně: „ 
Ale drahá, nevím, jestli bych tě měl za této situace opouštět.“ 
„To je nesmysl Rogere! Naopak budu ráda, když se tam podíváš. Přestaneš mě alespoň 
pořád pozorovat a koulet očima pokaždé, když mě děťátko kopne. Vůbec myslím, že 
chlapy jsou v takových chvílích spíše na obtíž a jen překáží.“ 

Obecní louka je jen kousek za naší vesničkou na táhlém kopci, jehož vrchol je plný 
nakupených kamenů prorostlých všelijakým roštím, které tak tvoří těžko proniknutelnou 
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houštinu. Zhruba uprostřed vyvěrá již zmíněný pramínek. Nahoře je vytvořena malá 
studánka a trochu níž pak napajedlo pro dobytek. 
U studánky, kdysi dávno někdo vysadil doubek, z kterého je dnes již mohutný strom, pod 
kterým rádi pasáčci uléhají.

Když jsem přebrodil říčku, namířil jsem si to právě do těchto míst a viděl jsem, že u 
stromu postávají dva lidé. Jedním z nich byla naprosto neomylně vdova Lemanová. Její 
ječivý hlas se rozléhal do daleka a při řeči mávala široce rukama, takže z dálky 
připomínala větrný mlýn. 
Když jsem přišel blíž, hned na mě zaměřila pohled. Samozřejmě si nemohla odpustit 
vypustit nějakou jedovatost: „Á nový pán ze zámku se přišel podívat, jak žijí chudí lidé!“

Tahle ženská milovala hádky a nevynechala žádnou příležitost k tomu, aby se nějakou 
nepokusila začít. Já, stejně jako většina ostatních lidí z vesnice, už dávno zjistil, že 
nejlepší způsob jak na podobné řeči reagovat, je nevšímat si jich. 
Místo toho jsem se otočil na starostu. „Mohl bych si s vámi promluvit?“

Vyslal ke mně vděčný pohled tonoucího, kterému někdo podal ruku. Poodešli jsme 
kousek dál a já se zeptal. „ Prý se tu stalo něco divného, je to tak?“ 
„ No včera tu ten mladý Tom Hawkins pásl kozu a tamhleta čarodějnice tvrdí, že prý ho 
z dálky pozorovala a on se jí najednou rozplynul před očima. Ale já si myslím, že si spíš 
zdřímla. On si asi pořádně přihnul, pak někam zalezl a teď vyspává opici.“ 
Lemanová to nejspíš uslyšela, protože se k nám rozčileně přihnala: „ Co to plácáš Jime? 
Však jsem ti říkala, co jsem viděla na vlastní oči. Zmizel odsud, jako když sfoukne 
svíčku. Vím, co jsem viděla. Odpřísáhnu to na bibli, když bude zapotřebí.“

„Tak se nečerti Ellie. Uznej, že to zní podivně a já myslím, že existuje nějaké přirozené 
vysvětlení. Třeba jsi se nedívala pořád a na chvilku…“ 
Nedořekl. Lemanová ho přerušila vodopádem slov: „Tedy nevím, jak jsi se mohl stát 
starostou, když nevěříš tomu, co ti říká poctivá vdova. Chceš mi tím snad naznačit, že 
jsem padlá na hlavu? Říkám ti jasně, že jsem se od toho okna nehnula celé dopoledne ani 
na chvilku! Seš stejnej moula jako tvůj bratr a měl bys seděl doma a dělat prťáka.“

„Kde stál, když jste ho viděla naposled?“ vstoupil jsem do toho. 
„Co ty se do toho máš co motat?“ obořila se pro změnu na mě, ale otočila se a šla až 
téměř k pramínku a ukázala na místo asi dva yardy od stromu, kde byl do země zaražen 
silný kůl, ke kterému pasáčci přivazovali dobytek: „Přesně tady stál a pak 
ffffffffff…………..!“ Pohrdlivě se na mě dívala, když jsem se k místu přiblížil a začal si 
ho prohlížet.

„Co si myslíš Rogere, že tu najdeš? CO!?“ 

ala do té věty maximum pohrdání. 
Jenže já jsem věděl, že tudy prošla už spousta zvědavců, šlo mi o něco jiného. 
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Nepochyboval jsem o tom, že se opravdu nepropadl do nějaké podzemní kaverny, 
protože kdyby tomu tak bylo, jistě by ho tam následoval některý ze zvědavců. Ale jak 
dlouho by mu asi trvalo udělat těch pár kroků a schovat se za strom? Rozhodně jsem to 
teď, v této společnosti nechtěl zkoušet. 
„Nic tu není co? Vždyť jsem ti to říkala!“ popichovala znova vdova. 
Podle své zásady jsem ji neodpověděl. Místo toho jsem se jí zeptal: Můžete mi ješte 
jednou zopakovat, co přesně jste viděla?“

I když byla o deset let mladší a tykala mi, zůstal jsem u vykání, abych si od ní udržel 
odstup. Lémanová už nabírala dech, aby spustila nějakou svou triádu, ale pak přeci jen, 
snad pod vlivem toho zvláštního prožitku, začala vypravovat klidněji: „Seděla jsem tam u 
okna opravdu pořád, neodešla jsem ani na chvilku. Překvapilo mě, že tam přišel sám bez 
kozy, kterou tam často pase. Chvíli se tam motal a pak byl pryč, jak už jsem povídala.“ 
„Nebylo tam něco divného?“

„Ne...“ zaváhala, „ jen ten vzduch se tak divně chvěl, jako o horkém poledni. Teprve teď 
si to uvědomuji.“ 
Ta vzpomínka jí na chvíli zabrzdila, ale vzápětí přešla znova do útoku: „ Hele Rogere, 
jestli si myslíš, že jsem byla opilá, tak se šeredně mejlíš. Tedy, pravda, trochu jsem ráno 
měla, to jo, ale jen tak malinkato, do čaje, pro chuť.“ 
Napadlo mě, že to možná spíš byla čistá whisky, rozředěná troškou čaje, ale raději jsem 
mlčel a uklidňoval ji: 
„ To je v pořádku, já vám věřím,“ abych zabránil dalšímu vodopádu slov a dál si pečlivě 
prohlížel vše v okolí. 
„Co vy si myslíte, že se tu stalo?“ zeptal se mě starosta. 
„Nevím, nemám nejmenší tušení,“ odpověděl jsem po pravdě, „budu o tom přemýšlet.“ 

Helen ležela v posteli a nevypadala vůbec dobře. Byla u ní vytáhlá kostnatá ženská, která 
ve mně vyvolávala představu zachmuřeného majáku. 
Sedl jsem si k ní, vzal jí za ruku a ptal se: „ Jak ti je drahá?“ 
„Blíží se to.“ odpověděla vyhýbavě, „ povídej, ať přijdu na jiné myšlenky.“ 
Poctivě jsem vše popsal a přetlumočil i to, o čem byla řeč. 
„Tak to jsou vlastně dvě záhady….“

To mě nepotěšilo, stačila by mi jedna. 
„Jistě souhlasíš s tím, že se ten Tom se nepropadl nikam do země, ani se najednou 
nevypařil. Taky se tam neobjevil žádný čert, aby ho odnesl do pekla. To že na pastvu 
přišel sám, bez kozy, napovídá, že nejspíš za tím vším vězí ten mládenec sám. Patrně 
vymyslel a využil nějaký trik a je na nás abychom přišli na to jaký. Ovšem obávám se, že 
to bude spíš na tobě. 
Tou druhou záhadou je, proč to udělal. Pověz mi něco o těch dvou.“
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Tedy nevěděl jsem, co to má s touhle záhadou společného, ale zalovil jsem v paměti a 
pověděl to málo, co jsem věděl: „ Víš, já jsem žil vždycky tak trochu stranou ostatních a 
moc jsem se o ně nezajímal, ale ta Lemanová to je opravdový postrach vesnice. Strašně 
ráda se hádá, ale na druhou stranu nenechá žádného mužského na pokoji, umí být 
neskutečně sladká, ale běda když se nesetká s kladnou odezvou. To se promění 
v opravdovou saň. Ve vsi ji už ale každý moc dobře zná, a tak se si jí všichni vyhýbají a 
myslí si své. 
Hawkins se sem přistěhoval asi před třemi měsíci do té dřevěnky, co stojí stranou na 
kopci a bydlí tam starý Lessing. Prý je to nějaký jeho synovec. Víc toho o něm nevím.“

„Dobrá, ale teď pro tebe mám velmi těžký úkol. Vem si odsud jídlo na pár dní, jdi bydlet 
do svého starého bytu ve vesnici, zůstaň tam tak dlouho, dokud pro tebe nepošlu….. a 
žádná diskuze.“ 
Tedy, něco takového jsem očekával a už jsem měl připraveny nějaké protiargumenty, ale 
její tón byl tak přísný, že bylo jasné, že to myslí opravdu velmi vážně a tak jsem ty své 
námitky v tichosti pohřbil, políbil jsem jí na obě tváře a zahanbeně se vytratil. Uznával 
jsem, že bych tu byl opravdu k ničemu, ale část mého já, se s tím nemohla stále smířit a 
v duchu mi nadávala do zbabělců. 

Protože jsem svůj starý podkrovní pokojík občas navštěvoval, nepotřeboval jsem toho 
moc, jen trochu jídla. Sešel jsem do kuchyně a tam k mému překvapení jsem už měl 
připravený tlumok nacpaný spoustou lahůdek, jako kdybych se měl vydat na dalekou 
cestu. Když jsem se zeptal, kuchařka jen pokrčila rameny: „Paní přikázala.“

Byl jsem v takovém rozpoložení, že jsem neměl sílu se přít a tak jsem si tlumok hodil na 
rameno a vyšel. Představa, že nechávám svou manželku v této, pro ni tak těžké chvíli, 
samotnou, mě stále trápila. 
I když jsem již delší čas žil s Helen, svůj pokojík v podkroví jsem stále považoval za svůj 
domov. Sotva jsem tam odložil svůj náklad, rozhodl jsem se znova podívat na obecní 
louku, abych svou mysl nově zaměstnal a alespoň na čas zapudil ty myšlenky, které se mi 
stále vracely. 

Vzal jsem to postraní cestičkou, abych si přeměřil vzdálenost od domku vdovy 
Lémanové. Byl to devadesát pět kroků, což je skoro osmdesát yardů. To je dost velká 
vzdálenost na to, aby se některé detaily ztrácely, ale přesto viděla vše dost dobře. Musel 
jsem také vzít do úvahy, zda skutečně vše viděla tak jak říká. Člověk podvědomě dělá 
spoustu věcí mimoděk, aniž by si je uvědomoval. 
Stoupl jsem si ke kůlu a odhadoval, jak by to asi vypadlo, kdybych se rychle vrhl ke 
stromu a schoval se za ním. Hned jsem si uvědomil, že pozornost případného 
pozorovatele by právě takový prudký pohyb upoutal. Sedl jsem si a přemýšlel. Helen 
měla pravdu, Tom tady opravdu provedl nějakou lotrovinu. Svědčilo o tom i to, že na 
pastvu přišel bez kozy. Když se mě Helen ptala na ty dva, tak mě to nenapadlo, ale teď se 

Page 4 of 9E=NIGMA

1/18/2016file:///C:/0/6144.htm



mi myšlenky sami řadily. 

Ellie si určitě mladého pohledného mládence hned při jeho příchodu všimla a zkoušela na 
něj zapůsobit. A on si tohle připravil, aby se jí zbavil. Jak ale poznal, že se dívá? 
Odpověď mi přišla jak na zavolanou, když jsem uviděl, že se záclonka v okně domku 
pohnula. Docela jsem chápal, že Tom nevolil nějakou přímou akci. Tahle situace byla 
natolik směšná, že si opravdu říkala o čertovinu. 
Měl jsem tedy v duchu motiv, ale stále ještě jsem nevěděl jak. Sedl jsem si a chvíli 
pozoroval tu záclonku. Byla stále odhrnutá, což svědčilo o tom, že jsem bedlivě 
pozorován. Vybalil jsem z tlumoku svačinu a s velkou chutí jsem se do ni zakousl. 
Sluníčko příjemně hřálo a s plným žaludkem se dostavila malátnost. 

Jak jsem tam tak ležel, všiml jsem si, že někdo docela nedávno zabil do kmenu dva 
hřebíky a ohnul je do širokého U. Jeden byl těsně u země, druhý ve výši přes pět stop a 
ještě svítily novotou. Dnes si říkám, že jsem jejich význam nepochopil jen díky tomu, jak 
moc jsem byl ospalý. 
Probudil jsem se pozdě odpoledne. Slunce bylo pryč a s ním i bílé mráčky. Nebe bylo 
šedé a z dálky se sem valily ještě mnohem temnější mračouni. Vypadalo to na pořádný 
déšť a tak jsem urychleně vstal a pospíchal do vesnice.

Už z dálky jsem viděl, že před domem stojí dva koně a u nich zámecký stájník. Přidal 
jsem ještě více do kroku. Dychtivě jsem se mu díval do tváře, abych už předem odhadl 
zprávu, kterou mi přivážel. Chvíli se snažil tvářit vážně, ale pak se jeho ústa roztáhla do 
širokého úsměvu: „Madam Baconová dnes dopoledne porodila. Neměl bych vám to říkat, 
má to pro vás být překvapení, ale je to holčička. Neprozradíte, že jsem vám to řekl?“

„Ne-ne, jistě. Pojeďme rychle.“ 
Jenže právě v té chvíli začaly na zem padat první těžké kapky. 
„Neměli by jsme počkat až to přejde?“ 
„V žádném případě!“ 
Než jsme dojeli do zámku, byli jsme oba zcela promočení. Jen jsem se trochu osušil a už 
jsem spěchal nahoru do ložnice. 
Helen poloseděla v posteli obložena polštáři. Její tvář byla bílá jako křída. Jen ty její 
hnědé oči, které zářily štěstím i únavou zároveň. V ruce držela podlouhlý balíček, 
z kterého vykukovala malá svraštělá hlavička. Protože jsem na sobě měl stále ještě mokré 
šaty, poklekl jsem a opatrně se k ní naklonil, abych jí políbil.

„Je to holčička,“ řekla tiše, „byla bych ráda, aby se jmenovala Amélie, po babičce.“ 
Pak si všimla mých mokrých šatů: „Rogere, ty ses snad dal k vodníkům?“ 
„Omlouvám se, venku prší a já jsem u tebe chtěl být co nejdříve.“ 
„U nás….“ opravila mě. 
„Ach no, Amlélie je krásná. Jsem rád, že jste obě v pořádku.“ 
V duchu jsem si udělal poznámku, že si budu muset velmi rychle zvyknout na to, že jsou 
dvě. Došel jsem do svého pokoje, převlékl se a rozhodl se dojít do kuchyně pro čaj. Už 
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když jsem scházel, měl jsem pocit, že mám nohy z olova.

Sedl jsem si ke krbu, ale rozklepala mě tak strašlivá zimnice, že jsem nebyl schopen se 
napít. Vůbec nevím, jak jsem se dostal do postele a několik dalších dní si pamatuji jen 
mátožně. Když horečka konečně povolila, seděla Helen u mé postele. Políbila mě a řekla: 
„Rogere, tohle už nikdy nedělej.“ 
Jen, co jsem se trochu zotavil, připravila Helen vše ke křtu naší dcerky. Stejně jako 
v případě naší svatby, to nebyla žádná velkolepá záležitost. U kostela se sešel dav 
zvědavců z okolních vesnic. V té skrumáži jsem uviděl i starostu od Tří dubů a uvědomil 
si, že jsem v poslední době na tu podivnou událost úplně zapomněl. Všiml si mého 
pohledu a kývl na mě.

Omluvil jsem se Helen a došel k němu. 
„Máte moc hezkou dcerušku pane Rogere,“ začal, ale pak už se rozpovídal o tom, co mě 
nejvíc zajímalo, „ Tak si představte, že ta Lémanová se buď dočista zbláznila, nebo si 
všechno vymyslela, však víte jaká ona je. Ten Tom se po třech dnech objevil úplně 
v pořádku a tvrdí, že byl na návštěvě u příbuzných a že se na té pastvě nic zvláštního 
nestalo.“ 
Nevěřil jsem tomu ani trochu, protože mě v duchu na mysli vytanuly ty hřebíky v kmeni 
dubu, ale nechal jsem si to pro sebe. 
„To je moc dobře, že se pro tu zdánlivou záhadu našlo takovéhle vysvětlení. Jsem rád, že 
je Tom v pořádku.“

Rozloučil jsem se a nasedl do kočáru. Helen seděla naproti a držela Amélii v náručí. 
Když jsem jí uviděl poprvé, vypadala jako scvrklý červíček, ale během těch několika dní, 
kdy jsem ležel v horečkách, se její tvář zázračně vyhladila a ze zavinovačky na se na mě 
díval duplikát mé ženy. 
„Jste krásné a obě vás miluji,“ vypadlo ze mě. 
„Rogere, tvá vyznání přicházejí pokaždé tak nečekaně, že mě vždy překvapí. Tím ale 
nechci říci, že jsou nemilá. Ale řekni mi, co ses dozvěděl.“ 

Vyprávěl jsem jí, co mi starosta před chvílí řekl. 
„Pravda, úplně jsem na to zapomněla. Vida, další tajemná událost, která má přirozené 
vysvětlení.“ 
Chvíli mě zkoumavě pozorovala a pak dodala: „ Tebe ale to vysvětlení moc neuspokojilo, 
že?“ 
„Ano, rád bych se na to místo ještě jednou podíval a promluvil s Tomem.“ 
Plánoval jsem, že se na cestu vydám odpoledne, ale už když jsme přijížděli domů, začala 
mě strašně bolet hlava. Asi jsem přeci jen ještě nebyl úplně zdravý a měl jsem zůstat ležet 
a požádat Helen, aby křtiny o pár dní odložila.

Takhle jsem se sotva dovlekl do svého pokoje, služka mi přinesla džbán se studenou 
vodou, umyvadlo a obvaz. 
„Prosím, chci tmu,“ zaúpěl jsem. 
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Otočila se k oknu a začala stahovat žaluzii. A právě v tom okamžiku jsem pochopil, co se 
tehdy na obecní louce událo. Kdyby mi bylo jen o trochu lépe, asi bych vyskočil a 
zajásal, ale takhle jsem si jen přitiskl studený obklad na čelo a doufal, že brzo usnu, což 
se mi povedlo. 

ruhý den bolest jakoby nikdy nebyla a já jsem se cítil skvěle. Přesto jsem požádal Helen, 
zda si mohu zapůjčit kočár, protože na pěší túru jsem se ještě necítil, o jízdě na koni ani 
nemluvě. 
Nejprve jsem zajel k obecní louce. Když jsem vstoupil, podíval jsem se letmo k domku 
vdovy Lemanové a viděl, jak se záclonka bleskově odsunula. Nemohl jsem se ubránit 
v duchu úsměvu. Vidět někoho, kdo na pastvu jezdí v kočáře, to je asi opravdu zážitek, 
který se hned tak nevidí. Šel jsem ke stromu a nijak mě nepřekvapilo, když jsem viděl, že 
hřebíky jsou pryč a otvory po nich zamazány hlínou, takže byly téměř neviditelné. 
Moje další cesta vedla k Lessingově domku. 
Když mě děda viděl vystupovat z kočáru, vyšel ven a hluboce se klaněl: „ Dobrý den, 
pane Rogere. Čím vám mohu posloužit.“

„Žádné klanění Joe, žádné ´pane´. Vždyť si moc dobře vzpomínám, že jsi to byl ty, kdo 
mě učil dělat draky a lovit ryby. Však jsme jich pěkných pár upytlačili. Vlastně hledám 
tvého synovce Toma.“ 
„Copak provedl ten uličník? Jistě za ním jdete krzevá ten mlýn u řeky. Já mu povídal, že 
se má nejdřív jít zeptat panstva, estlivá si ho může opravit, ale to víte, ta dnešní mládež. 
Je tvrdohlavý jako beran.“ 
„Ne nic takového. Jen si s ním chci promluvit.“

„Je zase tam u řeky, Utíká tam každou chvíli, kluk jeden zatracená. Sliboval, že mi tu 
bude pomáhat, ale teď jsem skoro na všechno sám.“ 
„Já mu domluvím.“ 
„Jejda to ne,“ obrátil stařík o sto osmdesát stupňů. „ On svou práci zastane.“ 

Nechal jsem ho tam sedět na lavičce před domkem a vyjel jsem k mlýnu. Cestou jsem si 
uvědomil, že ten rozhovor mi vlastně pomohl vysvětlit další záhadu , kterou jsem chtěl 
objasnit: kdo opravuje tu starou zbořeninu u řeky? 
Když kočár zastavil na cestě, Tom mi vyšel z domu vstříc. Byl to pěkně urostlý 
mládenec, širokých ramen, dobře o stopu vyšší než já a tvářil se velmi odhodlaně.

„Á pán ze zámku! Čekal jsem, že se tu objevíte. Tak co chcete? Vyhodíte mě odsud?“ 
Neznělo to příliš přívětivě. Mládenec se asi řídil heslem, že nejlepší obranou je útok. 
„Ale ne. Jen si s tebou chci popovídat.“ opakoval jsem znova skoro totéž co předtím. 
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„Před několika dny vdova Lémanová říkala, že se na obecní louce odehrála podivná 
událost….“

Nenechal mě domluvit: „ Nic se tam nestalo, ta zatracená ženská si něco vymýšlí. Copak 
by bylo možný, aby někdo uprostřed palouku jen tak dočista zmizel jak ona tvrdí?“ 
Zapálil si cigaretu, dal ruce v bok a díval se na mě shora, jist si asi svou převahou. 
„Stát se to mohlo. Vlastně se to stalo a já vím jak. Pravda, nějaký čas mi trvalo než jsem 
to prokoukl. Připravil jsi tam pro tu protivnou ženskou takový divadélko. Zabil jsi tam do 
dubu dva velké hřeby, ohnul je a upevnil do nich tyč, na které bylo namotáno nějaké 
plátno, že? Nejspíš nabarvené na zeleno. Když si zjistil, že se záclona v okně pohnula a 
ona se dívá, prostě si plátno natáhnul a schoval se za něj. “ 

oufal jsem, že s ním tohle odhalení pohne, ale on byl z tvrdšího materiálu: 

„To je hezky vymyšleno. A kdyby to tak bylo, co vy s tím? To mě jako zato poženete 
k soudu? Nemáte žádný důkaz, je to jen vaše báchorka.“ 
„Nepotřebuji žádný důkaz. Nechci nikoho trestat. Ta ženská si o něco podobného říkala. 
Jen jsem chtěl, abys věděl, že jsem ten tvůj trik prokoukl. A co se týče mlýna, ještě 
promluvím s lady Baconovou, ale jsem přesvědčen, že ani ona nebude mít nic proti tomu, 
abys tenhle starý dům opravil a zabydlel se v něm, jen nesmíš zapomínat na Lessinga.“

Tom konečně trochu změknul: „No připouštím, dejme tomu, že to tak opravdu bylo, ale 
jestli na mě přijdete s tím, že jsem se přiznal, všechno zapřu, je to jasné?“ 
„Ano!“ a horlivě jsem kýval. 
„Před dvěma lety jsem dělal inspicienta v jednom divadle, kde tehdy hostoval ten známý 
francouzský mág a iluzionista Robert Houdini. Od něj jsem tenhle trik odkoukal, i když 
on ho samozřejmě měl dokonale propracovaný. Tohle byla jen taková improvizace, ale 
myslím, že stačila a že mi vlezlá ženská už dá pokoj. 
„Už si nevzpomínám, že bys mi o něčem takovém něco říkal,“ a spiklenecky jsem na něj 
mrknul. 
Teď roztál už úplně: „Mám totiž v Londýně děvče a chceme se vzít. Ona mi mockrát 
vyprávěla o tom, že by chtěla žít na venkově, chovat slepice a tak podobně a já bych jí 
chtěl to její přání splnit.“

„Budeme určit moc rádi, když dům opravíte a nastěhujete se sem…… tedy jestli vám 
nevadí, že tu straší….. tak na shledanou.“ otočil jsem se a odcházel. 
Já vím, byla to hodně nečestné a potměšilé, ale myslím, že si přeci jen malý trest 
zasloužil. 
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
SMARAGDOVÁ DESKA HERMA TRISMEGISTOSE 
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Je považována za jakousi zhuštěnou moudrost tajných věd, ale též i návod na výrobu 
alchymistického kamene mudrců. Podle legendy ji snad nalezl Alexandr Veliký poté co r. 
332 př.n.l. přitáhl do Egypta v nějaké hrobce. Mělo se jednat o text napsaný na velkém 
zeleném smaragdu vybroušeného do tvaru desky. 

SMARAGDOVÁ DESKA HERMA TRISMEGISTOSE 
.
Protože z délky textu je patrné, že by muselo jít o enormně velký kámen, přiklání se dnes 
většina esoteriků k domněnce, že spíše šlo i zelené sklo, které Egypťané uměli vyrábět, 
ale v době Alexandrově bylo toto umění již zapomenuto. 

Hypotetický originál neexistuje. Možná si ho Alexandr vzal sebou do hrobu, možná se 
ztratil někde jinde během dalších dějinných zvratů. Všichni mágové tedy vycházejí 
z latinského překladu, který je ovšem zas jen překladem z arabštiny a je obsažen 
v jednom ze spisů známého arabského alchymisty Džabíra ibn Hajjána z 8 stol. n.l. 

Předpokládá se, že původ desky je staroegyptský a je připisován mystickému vědci, 
kterým byl po Hermes Trismegistos( trojmocný).Ten bývá též ztotožňován s bohem 
Thwotem, který byl považován za jednoho z mudrců, kteří přežili zánik Atlantidy a 
rozešli se do celého světa, aby zde šířili vědění. A je pravda,že mnoho národů na všech 
kontinentech má své báje o dávných učitelích, kteří přišli jakoby odnikud a učili je. 

S Thwotem je též často spojována i stavba Velké pyramidy ( dnes Cheopsova), kde měl 
údajně do tajné místnosti pro příští generace uschovat své rozsáhlé dílo. Bývá nejčastěji 
zobrazován jako muž s hlavou moudrého ptáka ibise a jeho částečnou obdobou byl 
v Řecku bůh Hermes. 

Dnes nejstarší opis desky je uložen v Paříži a pochází cca z 12. stol n.l. 

Zatímco ve středověku byl text chápan píše jako technologický návod na výrobu kamene 
mudrců, později byla zdůrazňována spíše jeho spirituální rovina. Interpretů a interpretací 
je velmi mnoho a zaobírat se jimi, to by zabralo mnoho místa. 
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Tak třeba dr.M. Nakonečný ve své knize čtenáře zahrnuje mnoha vzletnými slovy 
neurčitého významu, zatímco J. Bergier suše konstatuje, že nahradíme-li některá slova 
vědeckými pojmy, lze desku chápat jako základní fyzikální theorémy. 

Mnoho lidí si ovšem neuvědomuje, že text s kterým se setkávají je přinejmenším 
čtyřnásobným překladem, který může být zkreslen nepochopením toho původního , nebo 
jednotlivých pojmů. 

Dlouhá léta se věřilo, že autorem velmi rozsáhlé alchymistické literatury byl právě 
Hermes Trismegistos. Známy jsou zejména spisy Cospus Hermetum, Poimadanus nebo 
Kniha Thwotova. Později ale bylo prokázáno, že jde o překlady především opět již 
zmíněného Džabíra ibn Hajjána a dalších arabských autorů. 

Velmi zajímavé řešení nabízí ve své knize Světlo z dávných věků i Ivo Wiesner, který 
desku považuje spíše za atestační diplom, zasvěceného hierofanta- vědce, který obsáhl tři 
základní Thowické vědy. Vzápětí ale pak téměř jedním dechem nás vede po cestě 
alchymistické přípravy jednotlivých substancí. 

Odhlédneme-li od nedoložené a spíše fiktivní historie, pak je mě osobně asi nejblíže 
Bergierovo technokratické vysvětlení i když pokud ho přijmeme, vyvolává to řadu otázek 
spekulativního charakteru, zda se tedy opravdu jednalo o mimozemského návštěvníka 
nebo zda jde o pozůstatek jakési, v dávné minulosti ztracené, pokročilé civilizace z nich 
se zachovaly pouhé střípky. 

Mají různé názvy: Atlantida, země Mu, Lemurie, Aghrata a existuje o nich velmi rozsáhlá 
literatůra 

Nicméně v souvislosti s Thwotem a legendou o tom, že své knihy uschoval ve Velké 
pyramidě, je velmi zajímavé sledovat to co se kolem ní v posledních letech děje, ale o 
tom až zas někdy jindy… 
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
ZLATÍČKO.
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na 
http://shinen.webgarden.cz/ ) 

Tenhle bar na předměstí měl otevřeno nonstop a život tu začínal až po půlnoci, kdy se 
sem stahovali ti, co už měli pořádně upito, a z jiných podniků je vyhodili. 
Jenže teď bylo poledne a já tu seděl u baru sám se sklenkou whisky, ve které jsem chtěl 
utopit svou samotu, protože včera ráno, když jsem šel do své kanceláře, našel jsem tam 
do dveří zastrčený lístek:

"Končím s tebou, už mě to nebaví.
Nepokoušej se mě hledat. 

Laura " 

ZLATÍČKO.
.
Popravdě jsem to čekal. Když chlap dělá soukromé očko, tak se většinu času hrabe 
v soukromí jiných a na ten vlastní nemá čas. Vždycky se tvářila, jako když si kousla do 
citronu, když jsem někam odcházel.

Rozdrnčel se telefon. Barman Tom vyndal z pusy párátko, líně se natáhl po sluchátku a 
cosi do něj zabručel. Otočil se na mě: „ To je pro tebe Čárlí.“ a posunul přístroj ke mně.

„Ano?“
„Jé to jsem ráda, že jsem tě našla,“ ozval se Lauřin sopránek, „věděla jsem, že budeš už 
ráno nasávat. Zlatíčko, potřebuji pomoct. Jsem tak trochu v průšvihu. Mohl by sis pro mě 
přijet?“
Nesnáším, když mi říká „zlatíčko“. „Kde jsi?“

„Na policejní stanici na 45. okrsku. Budeš tu brzo viď?“
„Jasně, už jsem na cestě. Ale co jsi……“ ale telefon už byl hluchý.

Dopil jsem sklenku, položil na stůl bankovku a vyšel ven. 

Nebe bylo šedé a padal z něj drobounký déšť. Byl to jeden z těch dní, kdy by člověk 
raději zůstal doma. Neměl jsem deštník ani klobouk a tak jsem si jen trochu vyhrnul 
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límec kabátu a s povzdechem se vydal na cestu.

45. okrsek je uprostřed velkého komplexu hotelů, co před několika lety vyrostly na 
poloostrově, který v těchto místech vybíhá do moře jako ostří nože. Policisté jdou tu 
pořád nenaladění, protože musí honit všechny ty zlodějíčky, kapsáře a další podobnou 
havěť, která se tam houfně stahuje. Je to bizarní svět žijící vlastním životem, kde potkáte 
mladé surfaře s vycíděným chrupem, stejně jako vetché starce, kteří chytli druhou mízu a 
pyšně se procházejí v doprovodu vyprsené zlatokopky.

Vešel jsem dovnitř a napochodoval k pultu, kde seržant právě telefonoval a zároveň cosi 
zapisoval do velkého sešitu před sebou. 
Položil jsem na stůl před něj svou navštívenku a zeptal se: „ Máte tu Lauru Miltonovou?“

Koukal na tu navštívenku jako kdybych mu na stůl položil švába: „ Vy jste soukromý 
detektiv?“
„Jo a ještě by tam mělo být napsáno, že jsem taky ochránce vdov a sirotků v nouzi, ale to 
už se mi tam nevešlo.“ 

Moc můj vtípek neocenil, jen se ušklíbl a: „Lauru Miltonovou tu máme, ale co vy chcete? 
Jste její advokát?“
„To ne, ale pokud to jen trochu půjde, zaplatím za ní kauci.“
„Ta ještě nebyla stanovena, soud bude zasedat až odpoledne.“
„Mohl bych jí na chvilku vidět?“
Zamyslel se, ale pak, řekl: „ Tak jo, ale jen na chvilku jasný?“

Cely předběžného zadržení byly umístěny podél dlouhé úzké chodby. Laura seděla v té 
třetí. Vyskočila jako srnka a hned začala štěbetat: „To je dost, že jsi tady. Už mám téhle 
odporné díry dost. Že si mě odsud odvedeš viď zlatíčko? Prosím řekni jim, že je to 
všechno jen nějaký hloupý omyl a nic jsem neudělala jo?“

„Budeš to tu muset ještě chvíli vydržet. Kauce ještě nebyla stanovená, ale slibuji, že se tě 
pokusím odsud dostat co nejdřív.“

Bez odpovědi se otočila, sedla si znova na lavici a dívala se do zamřížovaného okénka na 
znamení, že se urazila.

Pokrčil jsem rameny a dal si odchod. Ještě jsem se zastavil znova u pultu: 
„ Můžete mi říct, proč jí tu vlastně držíte?“
„Ona, ještě jedna žena a mladý muž se vloupali do novomanželského luxusního apartmá 
v hotelu Eden, udělali tam pěkný nepořádek a nakonec ukradli šperky, které měl princ 
Mander připravené pro svou nevěstu.“

„A ty dva máte taky?“
„Ale kdepak, ti se zdejchli, ale pátráme po nich a jistě je brzo dopadneme. Jenže tahle 
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výtečnice byla asi tak sjetá, že tam usnula. Sebrali jsme ji jak malinu.“

Venku už přestalo poprchávat a mezi mraky probleskovaly sluneční paprsky, což mi 
přidalo poněkud na náladě, protože nejsem fíkus, abych potřeboval pořád zalévat.

Vydal jsem se po silnici vedoucí podél pobřeží, až k hotelu Eden. Napadlo mě totiž, že by 
nebylo špatné přemluvit toho prince, aby si mě najal a dal mi zálohu, pomocí které bych 
složil kauci. 

Tenhle hotel na rozdíl od jiných nedával svou okázalost navenek najevo, vstupní hala 
byla malá a docela útulná a člověk se v ní necítil jako uprostřed letištní ranveje.
Recepčnímu chyběla revuální uniforma plná pozlátka a spokojil se se střízlivým sakem. I 
tady jsem vyrukoval se svou navštívenou.

„Rád bych si promluvil s princem Manderem. Řeknete mu, že vím, jak by mohl dostat 
zpět své šperky.“

Byla to samozřejmě lež, ale někdy to jinak nejde. Poodešel stranou a zvedl telefon: „ 
„Pane, omlouvám se, že ruším, je tu nějaký pan Winter, soukromý detektiv. Říká, že ví o 
vašich špercích. Mohu ho poslat nahoru?“

Otočil se ke mně: „ Můžete dál.“

A tak jsem vyjel do čtvrtého patra. K apartmá byl samostatný vchod. Otevřít mi přišel 
sám princ. Podle jména a titulu jsem si představoval, že půjde o nějakého Inda nebo tak 
něco, ale vypadal vlastně docela obyčejně. Mohlo mu být tak něco kolem třicítky, měl 
trochu nadváhu a začervenalou pleť z rychlého opálení. Jen ta částečná bílá pleš ho dělala 
mnohem staršího. Ale třeba nosil koupací čepici.

Pokynul mi, abych šel dál a nabídl mi křeslo, ve kterém jsem se málem ztrácel.
„Nuže pane Winter, recepční mi říkal, že víte, kde jsou mé šperky i další cennosti. Rád si 
to poslechnu.“
„Neříkal jsem, že o nich vím, ale že bych mohl být nápomocen při jejich hledání. Krom 
toho, ta slečna, kterou zatkala polici, je moje známá. Jsem přesvědčen, že je v tom 
nevinně.“
„Aha,“ odtušil chladně, „ tak takhle se věci mají. Té vaší slečny je mi líto a jistě se to 
vysvětlí. Co se týká šperků, plně spoléhám na to, že místní úřady se tomuto skandálnímu 
případu budou věnovat s plným nasazením a dovedou ho do zdárného konce. Pokud 
nemáte něco dalšího, co by vše zásadně objasnilo, tak se s vámi loučím. Východ je 
tímhle.“

Tak to bylo hodně rychlé. Nezbylo, než abych se poroučel. Vydal jsem se domů, abych 
promyslel další postup. 
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Když jsem otevřel dveře, čekalo mě za nimi překvapení. Laura tam seděla majestátně 
posazená na pohovce a popíjela víno. Vypadala naprosto spokojeně, jakoby se nic 
nestalo.

„To je překvápko co? To koukáš? Tak abys věděl, vzpomněla jsem si na známého 
právníka, s kterým jsem jeden čas tak trochu kamarádila a zavolala mu. A výsledek? 
Netrvalo to dlouho a na rozdíl od tebe, on vysvětlil těm tupohlavým policistům, že jsem 
čistá jako lilie a tak mě museli propustit.“

Myslel jsem si o tom svoje, ale nechal jsem to být, nemělo smysl se s ní přít.
„Můžeš mi vyprávět, co se vlastně stalo?“

Trochu se našpulila, ale pak spustila: „Včera odpoledne jsem si šla trochu zaplavat a na 
pláži mě oslovila mladá žena, jestli bych si s nimi nechtěla zapinkat s míčem. Řekla jsem 
si proč ne a tak jsem šla. Byli oba moc prima, tak jsem chvíli jen tak blbli, pak jsme si šli 
zaplavat a pak jsem jen tak leželi a kecalo se. Později, to už bylo k večeru, mě pozvali, 
abych s nimi šla na večeři. Byl to moc nóbl podnik a to jídlo bylo naprosto úžasné. Po 
večeři navrhli, abychom se přesunuli do vedlejší místnosti a chvíli si zahráli poker, ale 
uměli ho prachbídně. Netrvalo to nijak dlouho a vyhrála jsem tři stovky. Pak se šlo do 
tanečního sálu a tancovalo se. Já ne, protože z  toho všeho báječného jídla a pití jsem byla 
taková ospalá a malátná a tak se na to, co bylo dál, pamatuji jen matně. Vím, že jsme 
někam šli, mě se trochu podlamovaly nohy a tak mě ti hodní lidé podpírali každý z jedné 
strany a pak… pak už vlastně nevím, ale nemyslím, že by se dělo něco špatného, jestli mi 
rozumíš. To bych si určitě pamatovala! Probudila jsem se v tom hotelovém pokoji ve 
chvíli, kdy už tam bylo plno policistů….“

„Pamatuješ si, jak ti dva vypadali? Můžeš mi je popsat?“
„Jí mohlo být tak dvacet nebo tak nějak, Žádná velká krasavice, ale takový ten výrazný 
typ na který mužský letěj. Bruneta, kaštanové, zvlněné vlasy,“ zamyslela se, „ ještě si 
pamatuji, že na sobě měla naprosto nemožné jednodílné kytičkované plavky. Vypadala 
v nich jako z roku raz dva.“
„Co prsteny, náušnice?“
„Na pláži? Ty se zbláznil ne?“
„Ne později večer. Určitě se mezitím převlékla.“
„Nepamatuji se, možná ano, ale asi jen nějaké nezajímavé cetky.“

„A on?“
Laura se celá rozsvítila jak vánoční stromek: „ On byl náramný fešák! Taky trochu 
z formy, ale naprostý džetlouš, úžasně zábavný. Říkal, že je hudebník a taky básník, který 
tu odpočívá před další koncertní šňůrou po celém světě. Recitoval mi nějaké své verše. 
Bylo to krásné a romantické.“
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„No dobře, ale jak vypadal?“
Nakrabatila čelo, jak intenzivně přemýšlela. Po chvíli se mi z ní konečně podařilo 
vydolovat: „No měl husté dlouhé uhlově černé vlasy, bílý oblek, decentní vázanku a 
velmi drahé boty.“

Vzdal jsem to, takhle tady vypadal každý druhý hejsek.
„Proč to chceš všechno vědět?“
„Tebe nezajímá, kdo tě do toho průšvihu navezl?“
„No vlastně ne, vždyť se dohromady nic moc nestalo a všechno se vysvětlilo.“

Bylo na čase uvést jí trochu víc do reality: „Myslím, že toho obvinění z krádeže jsi se 
nezbavila a pustili tě jen proto, protože doufají, že se spojíš s tou další dvojicí, o které si 
myslí, že jsou tví společníci a společně je přivedete k tomu, co jste tam ukradli.“

„Ale já jsem nic…!“

Položil jsem jí prst na ústa. „ Já vím a právě proto je třeba, abych se na to podíval.“

„ A co teď budeš dělat?“

„ Nejprve tě prohodím oknem ven, abych měl klid na přemýšlení.“

„Protivo!“ můj černý humor nikdy nepochopila. Vstala a vyšla ven. Práskla přitom 
dveřmi tak, že málem vyvrátila futra. 

Už během jejího vyprávění jsem si ale začal dělat představu, jak to vše proběhlo. 
Přemýšlel jsem asi takto: 
Párek zlodějů vymyslí plán, jak ukrást šperky z princova apartmá, ale potřebují k tomu 
nějakou hloupou husičku. Vyhlédnou si Lauru a osloví jí žena, protože kalkulují s tím, že 
muže by spíše odmítla. Večer ji pak trochu opijí, možná jí i něco přimíchají do pití….

Ale nač jí vlastně potřebovali? Odpověď byla nasnadě: Když si muž vede večer dívku na 
pokoj, každý recepční se otočí, aby je neviděl. To ale vyvolávalo další otázku: nač by 
muž potřeboval Lauru, když měl partnerku?
I tady mě odpověď napadala takřka hned: Ta se totiž v té době věnovala princi a starala 
se o tom, aby neměl čas se vrátit do hotelu.

Tak dobrá, tímhle trikem se dostali přes recepci nahoru, ale co klíč k apartmá? Museli si 
ho někde už dříve vypůjčit, okopírovat a zase nepozorovaně vrátit, aby si princ ničeho 
nevšiml. Pro šikovného kapsáře by to neměl být problém.

Tak dál….. nějakou menší hotovost nebo cennosti možná nechal princ povalovat 
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v pokoji, ale šperky jistě nenechal ležet jen tak na nočním stolku nebo tak něco. Ten 
chlap tedy buď musel znát kombinaci sejfu, nebo to byl sakra dobrý odborník. Odpověď 
na tuhle otázku jsem zatím odložil stranou.

Ale proč tam potom nechal Lauru? Nebál se, že pak polici řekne jejich popis? 
Je nanejvýš pravděpodobné, že mu tam usnula a nemohl se s ní tahat ven. Třeba ani 
nechtěl, protože to nevadilo, v době, kdy začne pátrání, oni už budou někde daleko.
Na tu „čórku“ klíčů ovšem potřebovali kvalifikovaného odborníka a bylo tedy na čase se 
po něm poohlédnout. 

Bar, do kterého jsem zamířil, měl interiér jako z třicátých let a dokonce tu hrála i živá 
jazzová kapela. Obrovitý černoch chrčel na saxofon a do toho občas zacvrlikal klarinet 
nebo si zahrál sólo chlápek s obrovitým kapesníkem v klopě ála Luis Armstrong. Ve 
vedlejším sále byla řada kulečníkových stolů, kde se scházela galérka a domlouvaly se tu 
různé kšefty. Byli se tu i kulečníkový profíci, co jinde čekali na hejly, kteří si mysleli, že 
umí kulečník, a pak je obrali do hola.

„Nepůjdete si zahrát?“ zkusil to na mě jeden.
„Ne děkuji, mohl bych si s tou divnou tyčí ublížit,“ odmítl jsem a proklouzl do další 
místnosti, kde se hrál poker.

Harry Lewansky byl hrozně rozložitý chlapík a pan Bůh mu dal do vínku vzhled 
přihlouplého trouby. Ve skutečnosti to byl dravec, který vás sice nechal občas vyhrát 
nějaký menší bank, ale pak si počkal na pořádné sousto… a taky moc dobře věděl, kde se 
co šustne.
Dlužil mi laskavost.

Naklonil jsem se k jeho uchu velikosti karfiolu: „Něco bych od tebe potřeboval.“
„Dej si zatím něco u baru, přijdu tam za chvilku.“< 
„Chvilka“ u něj znamenala asi tak hodinku a tak jsem se pohodlně uvelebil u malého 
stolku trochu stranou a poslouchal muziku. Přiloudala se ke mně dívka, jejíž nalíčení jí 
dodávalo výraz vyděšené sovy. Posadila se tak, aby se jí trochu vyhrnula sukně a sladce 
se usmála: „Nekoupil bys mi drink?“

I když tohle je už zoufale omšelé, funguje to.

„Tak dobrá, ale jen jeden, jasný?“ kývl jsem na číšníka, který se zrovna jakoby náhodou 
poflakoval poblíž s plným platem pitiva.
„Líbíš se mi fešáku. Nepodnikneme spolu něco?“
„ Já se ještě na vážný vztah necítím madam!“ Staré, ale pořád dobré.

Rozesmálo jí to: „Asi jsem měla začít jinak co?“
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„ Ale kdepak, tyhle konverzační klenoty jsou naprosto nezbytné.“

Přiloudal se k nám Harry: „Hele vodval se Alice, mám tady s pánem nějaké obchodní 
jednání.“
Zvedla se jako pávice a odvlnila se do ztracena.

„Mohla s ní být zábava…….“
„No jestli chceš tak ti jí pak přihraju, ale teď vysyp, co potřebuješ, nemám moc času, 
utíkají mi prachy.“
„Vím, že řemeslo už neděláš, ale máš mezi ostatními spoustu známých. Neslyšel jsi o 
tom, že by někdo v poslední době dělal speciální fušku pro mladou dvojici?“
Zamyslel se a pak: „ Tedy o ničem takovém jsem neslyšel, ale můžu se ti pozeptat.“

Napsal jsem mu na ubrousek telefonní číslo do baru, kde se často zdržuju a dovnitř vložil 
bankovku.
Všiml si toho a zazubil se: „ Jsi fajn Čárlí. Chceš tu Alici?“
„Ne díky.“ Vstal jsem, zaplatil a vydal se k domovu. Z toho pobíhání sem a tam jsem byl 
tak unavený, že jsem toužil jen vklouznout do postele. 

Spal jsem dlouho a tak jsem druhý den vyrazil z domova až pozdě dopoledne. Barman 
Tom na ně už z dálky mával: „ Hej, máš tu vzkaz,“ a přistrčil mi lístek.

V 11 hodin, u molo 38. H.

Jestli jsem to měl stihnout, musel jsem si pospíšit. Popadl jsem sendvič, který mi mezitím 
Tom připravil a vyrazil.

Molo číslo 38 je až úplně na konci přístavu a kotví tu jen staří otřískaní veteráni. Přijel 
jsem tam jen s malým zpožděním, ale Harryho jsem neviděl. Už jsem si říkal, že asi 
odešel, když se vysoukal s malinkaté strážní budky. Dodnes si lámu hlavu, jak se tam 
mohl nacpat. Tvářil se tak jako vždy, tedy otráveně. Zapíchl mi prst tloušťky buřtu do 
břicha: „ Hele, že ty deš po těch, co lohli šperky toho prince?“

Kývl jsem na souhlas.
„ Tak abys věděl, mezi našinci je z toho dost velký pozdvižení. Celé to musela sfouknout 
nějaká partička odjinud. Místní by do toho nikdy nešli.“
„Proč?“
„Když okradou tuctového turistu, tak přijde policie, sepíše to, pošle pojišťovně a tím to 
končí. Jenže když je to významný host, tak musí předvést činnost, rojí se jak podrážděné 
vosy a našinci nemají klid na práci. Taky je problém s tím najít pro takové horké zboží 
kupce. Profík tohle dělá jen výjimečně. “
„Takže ani žádný kapsař pro ně nepracoval?“
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„Nikdo o kom by se vědělo.“

Když viděl můj zklamaný obličej, potutelně se usmál: „ Něco tu ale pro tebe přeci jen 
mám. Jeden z našich chlapců vždycky hlídkuje v noci u mola číslo jedna. To je to na 
úplný špici. Voni pracháči chtěj z okna na ty svý kocábky vidět. Často si tam některej 
frajer přivede kočku a když se jí věnuje, může nastoupit parta, které leccos přemístí 
k přerozdělení. …“

To bylo řečeno velmi kulantně.

„:… no a tu noc, co došlo k tý krádeži, někdo z okna hotelu vyhodil tohle,“ a vytáhl 
z tašky černou paruku. Překvapeně jsem zamrkal. Samozřejmě mě hned napadlo, že když 
ten chlap už byl v princově pokoji, už převlek nepotřeboval a tak ho hodil ven a doufal, 
že spadne do vody. 
Jenže pak jsem si vzpomněl na něco, co mi uvízlo v paměti jen proto, že mi to v té chvíli 
připadalo legrační. Zeptal jsem se: „ Ví vůbec někdo, jak vypadá ta jeho nevěsta?“
„Kdepak, ona chodí věčně zabalená do hábitu z kterého jí koukaj jen oči. Vypadá jak 
mumie.“

Když Harry viděl můj zamyšlený výraz, poklepal mě po rameni, vrazil mi tašku 
s parukou do ruky: „Nic si z toho nedělej, to časem přejde.“ a kolébavým krokem 
odcházel pryč.
Nebylo mi dobře. Zatím jsem měl jen teorie o tom, jak to vše mohlo proběhnout, ale to 
nebylo k ničemu. Aby soudce stáhl obvinění, potřeboval jsem nějaké důkazy. Vypadalo 
to bledě.

Zamířil jsem k molu číslo 1., abych si ujasnil, jak to bylo s tou parukou.

Když jsem procházel kolem hotelu, otevřely se dveře, vykoukl recepční a hlaholil: „ Héj! 
Pane Winter, to je náhoda! Princ Mander se po vás sháněl.“ Mával horlivě rukou: „Pojďte 
dál! Princ bude mít radost. Už jsem si myslel, že vás nikdy nenajdu.“
Pomyslel jsem si, že spíš má radost on, protože ho princ pořádně seřval a on se doteď 
klepal, aby ho nevyrazili.

Otevřít mi zase přišel sám princ. Jestliže napoprvé mi to nepřipadlo nějak zvláštní, teď už 
mi to připadlo divné.
„Pojdte dál pane…..pane Winter?“
Kývl jsem na souhlas.
„Posaďte se a nabídněte si pití. Omlouvám se za svůj předešlý zamítavý postoj. 
Rozmyslel jsem si to a dám vám šanci na tom pracovat, pod jedinou podmínkou. O 
výsledcích svého pátrání budete informovat pouze mě, rozumíte?“

Vypadalo to tak, že kromě pochybného vděku od Laury, si přeci jen vydělám i nějaké 
peníze a tak jsem souhlasil.
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„Zatím toho mám málo,“ přiznal jsem po pravdě, „ ale jsem teprve na začátku. Zdá se, že 
to má na svědomí nějaká skupinka zlodějů, která jednala velmi důvtipně a hned po činu 
odsud odjela. Ale pokusím se pro vás udělat vše, co bude možné. Zatím mám jen jedinou 
stopu,“ a vyndal jsem černou paruku z tašky.

Ještě nikdy v životě jsem neviděl, aby tak banální předmět zapůsobil jako hlava Medúzy. 
Princ vytřeštil oči, celý se roztřásl a začal koktat: „Kde- kde jste to sebral? Já-já 
myslel….“ Zarazil se, ale už bylo pozdě. V jediné vteřině jsem si celou tu skládanku dal 
dohromady. Na té pláži se celý přismahl, ale pleš zůstala bílá, protože měl nasazenou 
paruku. Žádná krádež klíčů se nekonala a nebyl ani odborník na sejfy.

„ Ty šperky nikdo neukradl co?“
Úplně se sesypal: „Jo, já jsem potřeboval peníze, jsem skoro na dně, prohrál jsem spoustu 
peněz v kasinu. Nechal jsem je tedy pojistit a pak dal vyrobit náhražky a pravé zastavil. 
Doufal jsem, že mezitím vyhraji a až dostanu peníze od pojišťovny, tak je vykoupím 
zpět.“

Takových hráčů, co si mysleli, že dostanou své peníze zpět, byla fůra. Mnoho z nich 
skončilo s kulkou v hlavě.

„Dobrá, řekněte mi, ale po pravdě, jak to bylo a uvidíme, co se dá udělat. Začněte třeba 
tím, nač jste potřebovali Lauru?“

„To je kdo?“

To je ta dívka, kterou jste sbalili na pláži a pak jí nechali nafetovanou tady na pokoji.“

„Aha, vaše dívka. Omlouvám se, ale potřebovali jsme někoho, na koho by se dala ta 
krádež hodit.“

„ To nebylo vymyšleno moc chytře. Těžko věřit, že by sejf otevřela amatérka. Nebo jste 
policii řekl, že se tu ty věcičky jen tak povalovaly?“
„Ne, to opravdu ne, to nešlo, kuli pojišťovně. A máte pravdu, mysleli jsme si, jak chytrý 
plán jsme vymyslili, ale právě pojišťováci v tom začali šťourat. Prý mi sem pošlou dva 
chlápky, aby to přešetřili. Tak mě napadlo, že když angažuji vás, že se tomu jejich 
vyšetřování vyhnu.“

Bylo mi ho vlastně docela líto, ale musel jsem jednat tvrdě: „ Tak aby bylo jasno vážený 
pane, zapomeňte na peníze z herny, zapomeňte i na prachy od pojišťovny. Vězíte v tom 
až po uši a je jen otázkou času, kdy ten váš primitivní fígl policie odhalí a vy půjdete 
sedět i s tou vaší kráskou. Sedněte si tady ke stolu, pěkně to všechno sepište, pak si 
sbalíte jen to nejnutnější a já vás odvezu za hranice státu.“
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„Ale to přeci nejde. Nemůžu odsud odejet jen tak, nemám na kontě skoro žádné peníze.“

Z vedlejšího pokoje vyšla mladá snědá žena a řekla rozhodně: „Má pravdu, prohráli jsme. 
Udělej, co tady ten člověk říká. Je naší jedinou nadějí.“

Bylo jasné, kdo je tady z těch dvou vůdčí osobností.
Sedl si za stůl, vytáhl blok a začal psát. Přistoupil jsem k němu a po očku ho pozoroval. 
Netrvalo to nijak dlouho.

„Ještě podpis!“ velel jsem.
Ošíval se, jak kdyby na něj někdo vysypal pytel blech.

Nakonec se podepsal:

Joe Redman

Zběžně jsem přelétl ještě pro jistotu text. Vše bylo v pořádku, tohle by mělo stačit. Joe 
Redman? No jasně, jméno Mander byla přesmyčka. Falešný princ!

Dveře se rozlétly a dovnitř vtrhli dva policisté s napřaženou zbraní. Třetí byl muž v civilu 
a za nimi poděšeně vykukoval hotelový zřízenec.
Ten civil to vzal zostra: „ Agent Forbes. Jste zatčen Redmane. Vy slečno s námi půjdete 
také.“
Pak se otočil na strážníky: „Nasaďte jim želízka a po cestě dolů je poučte o jejich 
právech. Na stanici jim pak sdělíme obvinění.“

Pak se otočil na mě: „ A vy, co jste zač?“

Podal jsem mu navštívenku. Prohlédl si ji a něco si zabručel. Ukázal jsem mu papír, který 
před chvílí Redman napsal.
„ No vida. Soukromý očko sebou hodilo. Tohle je dobrá práce. Můžu si to vzít?“

„Rád bych aby jste na základě tohohle papíru zbavili slečnu Lauru Miltonovou obvinění 
z loupeže.“
„Ale ovšem to bude maličkost, jen co odvezeme tyhle dva na stanici, tak to zařídím.“
„ A co zač ten Redman?“

Ušklíbl se: „ Podřadný podvodník, co podobný trik už zkusil, tentokrát mu to nevyšlo. I 
když nám chvíli trvalo, než jsme ho našli mezi hledanými zločinci.“ 

Zasedl jsem na stoličku ve svém oblíbeném baru a požádal Toma o telefon.
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„Už by jsis taky mohl ten krám nechat v kanceláři zařídit,“ zavrčel, ale přisunul přístroj 
přede mne.
>Vytočil jsem číslo Laury: „ Co je, co se děje? Mám trochu naspěch,“ ozvala se.
„Jsi z toho venku. Podařilo se mi to.“
„ Jsi prostě zlatíčko, nepochybovala jsem o tom, že se ti to povede.“
„Šla by jsi semnou dnes na večeři. Budu ti to všechno vyprávět.“

„Nezlob se, ale Filip mě pozval na projížďku po ostrovech svou jachtou, nebudu mít čas.“
„Kdo je Filip?“ ale mluvil jsem už do hluchého sluchátka. Položil jsem ho a poručil si 
dvojitou whisky. 
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Autor : ©Karel Šlajsna 
Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
Z PŘÍPADŮ ČÁRLÍHO ŠÍNA – FAUSTOVO PROKLETÍ
( Poprvé zveřejněno v autorově knize "PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA" v naší knihovně, ke 
stažení zdarma zde

Mnoho mých případů začalo v mé kanceláři. I když tam sedávám celé dny, nikdy jsem se 
nedonutil k tomu, abych tu nevlídnou ratejnu nějak zvelebil. Mohl bych se samozřejmě 
sebrat a jít o dvě patra výš, kde jsem měl malý byt, ale tam na mě čekala jen samota, 
kdežto tady byla naděje, že někdo přijde. 

FAUSTOVO PROKLETÍ

I.

Ale příběh, který vám dnes chci vyprávět, začal ve Vagonu. Říkalo se tak malému baru o 
dvě ulice dál. Jak se to tam jmenovalo kdysi, to už nikdo nevěděl, ani sám majitel. Byla 
to dlouhá úzká místnost, kde na jedné straně byl dlouhý barpult u kterého parkovali ti co 
potřebovali neustálý přísun pitiva. Na druhé straně byly kóje s malinkatými stolečky. 
Zezadu od kuchyňky sem pronikala vůně opečené sekané smísená s pachem záchodků v 
hrůzyplnou esenci.

Většině hostů to ale bylo jedno, přebili to alkoholem.
V koutku se tam krčil Krysák Ben, ztracená existence, živící se sběrem a prodejem 
informací. Drobnými pacičkami objímal sklenici se svařákem. Dokázal se s ní takhle 
mazlit i půl dne. Přisedl jsem si a rovnou se ho zeptal, jestli už dnes něco jedl. Upřel na 
mě smutné, ale dychtivé oči a zavrtěl hlavou: „Ne, ale dnes nemám žádné informace.“
„Nechci ani informace, ani vděčnost,“ namítl jsem. To už nad námi stála Jess, plácla 
přede mně taky nepříliš čistou sklenici s pitivem, a já Benovi poručil dvojitou porci masa.

Ještě jsem se ani pořádně nenapil, když jsem nad sebou uslyšel lahodný baryton: „ No 
tohle?! Není to čirou náhodou můj starý kamarád Šín? Tušil jsem, že tě najdu jedině v 
nějakém pajzlu v takové společnosti.“ Samozřejmě jsem ho poznal hned.
Mladý lord Mortimer Hartl měl na žebříčku lidí, které nemohu vystát, tutově zajištěné 
místo na bedně. Namyšlený arogantní hejsek v drahém obleku s vyšitým monogramem 
Oxfordu na kapsičce a pohledem modrých očí, který mu zajišťoval, že se mu ženy sami 
pokládaly do postele v několika geologických vrstvách na sebe.

Hned jak promluvil, bylo jasné, že jeho hlavní vlastnost, urážet druhé, ho neopustila. 
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Mohl si to dovolit, měl černý pás karate a studoval u proslulého profesora Fausta, který 
měl desetihektarový pozemek, třípatrový palác a dvě stě služebných, zatímco Merlin u 
kterého jsem býval já, bydlel v jeskyni a vařil si sám nad ohništěm. Ben hrábnul po talíři, 
omluvně kývl a nechal mě tam jeho lordstvu napospas. Hartl pečlivě očistil sedátko a pak 
se na něj rozvalil. Vycenil na Jess chrup z reklamy: „Lahvičku toho nejlepšího 
červenýho, co tu máte zlatíčko!“ Pak se otočil ke mně: „Hel Faust mě požádal, abych tě 
našel a pozval do jeho sídla. Není to bžudna, že chce vidět takovýho nýmanda?

V prvním momentě jsem měl chuť odmítnout, ale pak jsem podlehl zvědavosti a tak jsem 
souhlasil. Vstal, obdařil mě dalším blahosklonným úsměvem, poplácal po zádech a 
ukázal na láhev, kterou právě Jess přinášela: „Věděl jsem, že to přijmeš, ta láhev je na 
posilněnou. Tak za týden u Fausta.“

II.

Ačkoliv se to nezdá, tak Merlin je podle mě nejlepší mezi čaroději. Když ho přestalo 
bavit dělat sluhu králům, zinscenoval svou smrt a stáhl se do soukromí. Začal se více 
věnovat studiu a četbě. Jeho zdánlivě neútulná jeskyně mu ve skutečnosti poskytovala 
pohodlné bydlení a skrývala obrovskou knihovnu.

Poslechl si mé vyprávění, ale místo odpovědi mi nabídl talíř báječného srnčího guláše. 
Teprve později, když jsme koštovali nový ročník vína, se rozpovídal : „ Byli jsme s 
Faustem velcí přátelé a byli jsme si i podobni. Oba tak trochu potrhlí exhibicionisté, co si 
potrpěli na efekt, na obdiv obecenstva. Já ale časem pochopil, že je to jen falešné 
pozlátko a že to jen oddaluje od podstaty.“
„Tím mi chceš naznačit, že je slabý?“
„Ne, to rozhodně ne. Jen podstatnou část má zaměřenu právě směrem k povrchnímu 
efektu.“ Faust sám se v touze po pompéznosti upsal peklu. Vymyslel fígl, kterým se mu 
podařilo se z toho vyvléknout, ale o tom ti budu vypravovat někdy jindy. Teď žije sice v 
přepychu, ale na dluh. Oni nezapomínají….“ 

O šest dní později jsem se ve své staré káře blížil k zlacené bráně Faustova sídla. Z malé 
strážnice vyšel Lucky Luciano a jeho hoši s Thomsony 400. Lucky s párátkem v koutku 
úst si pozorně prohlédl mou pozvánku, pak jen mlčky pokýval hlavou a ukázal mi, abych 
jel dál. Na parkovišti stála Hartlova luxusní kára a tak když ke mně přišel sluha v livreji, 
skoro jsem se styděl. Nahoře se k nám přidala pokojská se směšně krátkou sukénkou 
sotva halící její kulatý zadeček. Zavedla mě do obrovského pokoje, otočila se, poupravila 
bělostnou zástěru velikosti kapesníku na vyvinutém poprsí a zeptala se významně: „ 
Mohla bych vám být ještě nějak prospěšná?“ Poslal jsem ji pryč a naložil se do vany. 

III.

Nevím jak dlouho jsem spal. Probudil mne chlad vody a zvonek u dveří. Drkotajíc zuby 
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jsem vylezl ven, hodil na sebe župan a otevřel dveře. Pokojská s tváří Marilyn Monroe, 
patrně uražená tím, že jsem ji odmítl, mi stroze oznámila, že večeře bude za patnáct 
minut a zabouchla mi dveře před nosem.
Jídelna byla bohatě zdobená. Stěny obložené gobelíny a odevšad na nás s vyčítavým 
výrazem shlížely zvířecí trofeje. Police a komody přeplné vázami, soškami a dalším 
harampádím.
Profesor Faust už seděl v čele. Se svým smolně černým pěstěným fousem vypadal jako 
Mefisto, kterého se mu kdysi dávno podařilo ošálit. Občas si pohledem polaskal některou 
číšnici motající se kolem, ale všiml jsem si, že hned vždy uhne. 

Hartl seděl hned vedle něj, mával na mě vehementně, abych si k němu přisedl. Po večeři 
Faust kývl na Hartla: „ Nech nás prosím samotné.“
Lord jen blazeovaně pozdvihl obočí na znamení údivu, ale odporoučel se.
Abych protrhnul trapné ticho,ukázal jsem na prázdné židle okolo stolu a zeptal jsem se : 
„Kde máte další?“
„Höwe měl nehodu, když předváděl svou levitaci ve stodvacátém patře mrakodrapu. 
Když vystoupil oknem, přestala mu fungovat. Caliostro měl taky nehodu. Manžel 
vévodkyně Alexandry je přistihl v nejlepším a postaral se, aby už nikdy podobnou 
potřebu neměl. Fullcaneli skončil v pařížském blázinci. Mám pokračovat?“
„Zdá se, že vaši přátele mají vysoké procento nehodovosti, což?“

„To souvisí s tím proč jsem tě pozval.“ řekl chladně a vzápětí změnil téma: „Ty asi nevíš, 
jak se mi kdysi podařilo vyhrát nad Mefistem, že?“
„Něco jsem slyšel, ale rád si to poslechnu přímo od vás.“
„Kdysi dávno jsem s ním uzavřel smlouvu. Chtěl jsem to, co spousta mladých mužů. 
Hromadu peněz, obdiv a také mnoho žen. Ale brzo jsem zjistil, že bohatství není vše, 
obdiv baví jen chvíli, ale pak je na obtíž a povolných žen jsem se zakrátko nasytil. Pak 
jsem ale zahlédl Markétku mladou, čistou dívku a zamiloval se. Mefisto souhlasil, že mi 
změní smlouvu, když mi ji do deseti dnů nepřivede do lože, smlouva bude neplatná. 
Mefisto jí sliboval peníze, zlato, šperky, ale Markétka, tajně do mě také zamilovaná 
souhlasila jen za podmínky, že si Mefisto vezme její duši místo mé. Tak sice můj chtíč 
dostal, co chtěl, ale zároveň jsem ztratil první ženu, která mě doopravdy milovala. Když 
pak na zem sestoupil velký Král Hrůzy, seslal na mne prokletí. Je tu kolem mne spousta 
krásek, ale já se jich nemohu dotknout a mí přátelé umírají jeden po druhém. Prožívám 
tak peklo na zemi.“

V duchu jsem si říkal, že konkrétně v případě lorda Hartla bude na světě o jednoho 
nafoukaného arogantního mizeru méně.
„Prosím, zbav mě té kletby!“ řekl zlomeným hlasem.
V nějakém romantickém dojáku by tahle etuda určitě slavila úspěch a obecenstvo by 
uronilo nejednu slzu. „Je vůbec možné, takové výzvě odolat? Představ si to! Postavit se 
samotnému Králi Hrůzy!! Neboj, já zkušený mistr tě povedu.“

Moc tlačil na pilu ten starý lišák.
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Otázku, která byla nasnadě, proč je-li tak mocný, si nepomůže sám, jsem ale z opatrnosti 
nepoložil a ve vteřině se rozhodl předstírat, že jsem tento zjevný nesmysl přehlédl a jsem 
doopravdy takový ťulpas za kterého mě považuje.
„Dobrá,“ řekl jsem napůl jakoby přesvědčen, „budu o tom vážně uvažovat.“
„Výborně!“ vstal, poklepal mi na rameno a dodal: „ Jdi si teď odpočinout a zítra se do 
toho dáme.“ 

IV.
Tentokrát jsem se probudil jen pár minut předtím, než do mého pokoje vtrhla pokojská 
opět v miniaturním oblečku, ale tentokrát s tváří Jane Mansfeldové. Před sebou tlačila 
vozík přeplněný nejrůznějšími dobrotami. Její úsměv na rozdíl od včerejšího frivolního 
Marilyn, byl spíše posmutnělý.
Přistoupil jsem ke stolku: „Jů, toho jídla jsou tady haldy. Nevezmete si semnou?“
Viditelně zrozpačitěla.
„Nerad snídám sám.“ lhal jsem úspěšně. Ve skutečnosti už dlouhá léta snídám sám a 
většinou až kolem poledne.

„Do postele mě už zvalo mnoho mužů, ale k snídani? Jsi první!“
Její smích zurčel jako horský potůček. Slunce svítilo do pokoje a vše bylo krásné. Když 
jsme dojedli, zeptala se najednou: „ Vyprávěl ti Faust svůj příběh?“
„Ano, ale rád si poslechnu tvé vyprávění už jen proto, že je příjemné sedět tu s tak 
krásnou ženou. Předpokládám, že ty máš nejspíš jinou verzi, že? “
„Lichotníku!“ oponovala, ale bylo vidět, že jí to dělá dobře.

„Faustova smlouva byla o tom, že bude získávat výměnou za svou duše jiných mágů. 
Vyhledává vhodné typy, uvede je do učení, ale moc kterou získávají je jen zdánlivá. Tu 
jim propůjčuje ďábel v pozadí. Oni se jí opájejí, a jsou přesvědčeni, že jsou 
nepřemožitelní, a dokonalí, ale je to jen cesta nad propast, do které je pak ďábel, který 
jim moc odejme, svrhne. Kochá se utrpením jejich duše, při tom pádu, které pak prožívají 
stotisíckrát zas a znova.

Už ti také slíbil, že tě bude učit?“
„V podstatě ano.“
Usmála se a vstala. Vstal jsem také, pohladil jí po tváři a chtěl jí políbit, ona se mi však v 
mžiku před očima změnila v bílou holubici a vylétla ven. Přistoupil jsem k oknu, ale už 
byla jen nepatrným bodem na obzoru. Dole, jsem uviděl kolem celého pozemku vysokou 
zeď a podél ní se procházeli ozbrojení muži. Ty dva nejblíže byli Calvera a zloduch 
Frank celý v černém.

Přemýšlet nad tím odkud se tu vzala bílá holubice, jsem mohl, až se mi podaří nějak 
vyřešit aktuálnější problém. Její vyprávění znělo pravdivě.
Odmítnutí Fausovi by nemuselo prospět mému zdraví a na útěk nebylo pomyšlení, stejně 
by si mě jeho lidé našli. 
Zbytek dopoledne jsem se pokoušel promyslet nějaký plán. Nic jsem nevymyslel a tak 
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jsem musel, jako již mnohokrát, počkat na vývoj událostí. Jako host jsem si samozřejmě 
nemohl vytvořit obranný kruh, ale malé kouzlo na překvápko jsem si přeci jen připravil. 
Před polednem se přiklátil Hartl a se zjevnou nechutí mi řekl, že mě Faust čeká u oběda a 
on že odjíždí: „Nechápu, co na tobě ten starej paprika má. Asi se do tebe zamiloval, nebo 
co. Vykopl mě jako posledního slouhu!“

Pohrdání i vztek by se z něj dal ždímat na džbery.
Faust už seděl v jídelně a vítal mě: „ Tak co, kdy začneme?!“ hlaholil bodře, ale já v jeho 
hlase uslyšel potlačovaný spěch a jako spodní proud, kdesi dole i obavy.
„Stále si nejsem jist, jestli to zvládnu.“ vytáčel jsem se a šetřil čas jako brankář týmu co 
minutu před koncem vede o branku.
„Slyšel jsem, že jsi muž mnoha schopností, máš skvělé reference.“

„Mojí nejlepší schopností je neplést se do problémů při kterých bych mohl přijít k úrazu.“

Faust už neodkázal skrýt nedočkavost a připomínal ze všeho nejvíc přetopený kotel: „ 
Slíbil jsem ti přeci ty moulo, že ti budu pomáhat, tak mě nesmíš zklamat! Nemůžu už 
čekat. Dejme se do práce, teď hned! Nebo o tobě mám rozhlásit, že jsi neschopný šašek?“
„Tak jo, to už o mě říkali jiní, už jsem se naučil s tím žít.“
Můj klid ho rozpaloval do běla: „Ale já už nemám čas. Musíš přijmout tu nabídku, stát se 
mým učněm.“ Hlas mu rozčilením přeskakoval a ztrácel sebekontrolu.

„Tak to je mi líto, učněm jsem byl u Merlina a u něj jsem složil i zkoušku.“
Velká rafička se na sloupových hodinách stojících v čele jídelny s klapnutím, které znělo 
jako výstřel, posunula na dvanáctku a překryla malou.
Faust vyskočil, drapsnul mě pod krkem a palci začal tlačit na průdušnici. Byl podstatně 
větší a těžší a protože jsem seděl, měl nademnou výhodu.

Začaly se mi dělat mžitky před očima. Vykopl jsem nohy do obrovitého dubového stolu a 
vypustil kouzlo. Židle se zvrátila dozadu. Já, který byl na pád připraven, jsem přistál na 
boku, ale jeho to překvapilo, musel mě pustit a vlastní vahou přepadl přese mne.
V mžiku jsem se otočil a uštědřil mu tvrdou ránu do obličeje. Vůbec jsem v tu chvíli 
nevnímal, co se kolem děje a tak můj nápřah k další ráně zastavil klidný hlas: „Jestli 
dovolíte pane Šíne, já už si pana profesora převezmu do naší péče.“

Nademnou tam stála obrovitá nepopsatelná bytost s očima jako dva řezavé uhlíky a s 
kravským ocasem. Zašilhal jsem jestli má kopýtko. Měla.
Faust zpola omámen mým direktem se na ni vytřeštěně zadíval a zvedl ruku jakoby v 
obraném gestu.: „Proč? Mohl bych ti přivést ještě mnoho duší.“
„To je možné, ale chápej, že si kůli reputaci musíme trvat na dodržování termínů a tys ho 
právě prošvihl. Krom toho se už dlouho na tebe těším. Tak pojď, čeká tě spousta 
zajímavých zážitků.“

Lehce jako kdyby to byl sáček bonbónů, uchopil Fausta a na odchodu se otočil ke mně: „ 
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Nerad to přiznávám, ale dlužím ti službičku, takže kdybys někdy potřeboval…“ nechal to 
nedopovězeno a zmizel.
Oproti dramatickému zániku domu Usherů, ten Faustův mizel tiše jako když bledne stará 
kresba, až jsem tam stál sám na zeleném pažitu a kousek opodál pak mé auto.
Coural jsem se k němu. Když už jsem otevíral dvířka, přilétla bílá holubice a změnila se v 
Jane Mansfeldovou. Stále ještě na sobě měla ty minišatičky.

„Máš vedle sebe místo pro stopařku?“
„A kam to bude, krásná dámo?“
„Mě je jedno kam, důležité je s kým a nemusíme spěchat.“
Ukázal jsem jí na sedačku, nasedl také a vyjeli jsme. Ještě nikdy mi cesta domů netrvala 
tak dlouho…… 
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Každý poklad vás s velkou pravděpodobností učiní bohatšími….o mnohá zranění, často 
neslučitelná s životem. 
Profesor Shinen

ČÁRLÍ ŠÍN NA CESTÁCH

I.

Zkuste si představit Salvatora Dalího s těmi jeho nakroucenými kníry, v brokátovém 
kabátě, se širákem na kterém má obrovité pštrosí péro a máte barona Münchhavena. 
Hned jak vešel, smekl, provedl s tím svým kloboukem složité topografické cvičení a 
vstrčil mi pod nos zlacenou navštívenku i když den předtím mi volal jeho sluha a krom 
toho: tuhle figuru jste si s nikým fakt nemohli splést. Vstal jsem od svého otřískaného 
stolu a předvedl úklonu číslo tři.

Ten operetní oblek byla samozřejmě jen póza a za ní byl chladný kalkul, který měl 
hlupáky ukolébat k nepozornosti. Popotahoval z malé dýmčičky s dlouhou zahnutou 
troubelí a jak tak rozvláčně mluvil, zkušeným okem si mě odhadoval. Chvíli jsme tak 
nezávazně plkali až se konečně dostal k důvodu proč mě navštívil: „ Jak víte, prožil jsem 
za svůj život mnoho dobrodružství…..“
Byla to samozřejmě lež, většinu života podle toho, co jsem o něm slyšel, seděl na zadku 
na svém zámku a všechno si to buď vymyslel, nebo si přivlastnil příběhy druhých přesně 
jako jeho praděd.

„ ……teď už jsem přeci jen trochu starší a podobné akce pro mě, ač je mi to zatěžko 
přiznat, už pro mě nejsou a přeci jen potřebuji najít vhodné lidi.“
„Proto jste za mnou přišel? Já mám být jedním z nich?“
„Bych vám byl velmi vděčen, kdyby jste se té výpravy zúčastnil. Slyšel jsem, že jste muž 
mnoha schopností.“
„Mojí nejlepší schopností je, neplést se do záležitostí, při kterých by mohlo dojít 
k úrazu.“
Ve světle úvah, které mi před chvíli prolétly hlavou, jsem k souhlasu měl daleko, ale 
moje zvědavost byla tak silná, že jsem přesto řekl: „Mohl by jste mi o tom říct něco víc?“
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„Dobrá tedy. Během dlouhý zimních večerů jsem se prohrabával písemnostmi svého 
praděda a nalezl tam přepis vyprávění jakéhosi vizigodského druida, kterému Attilova 
manželka prozradila tajemství místa, kam byl její muž pohřeben.“
„Nepočítejte semnou, je to příliš riskantní.“
Slyšel jsem, že jste si poradil už s mnohem většími problémy.“
Měl na mysli menší Armagedon, který jsem, ovšem nechtíc, zapříčinil a který způsobil 
větší koncentraci bohů a polobohů. Ti se téměř všichni navzájem vyřadili z oběhu a to 
moje přičinění spočívalo v tom, že jsem stál v okně hradní věže, doufal, že si mne 
nevšimnou a fandil jim.

Baron jako eskamotér vytáhl širokým gestem šekovou knížku, blýskl zlatým perem a 
vepsal sumu s mnoha nulami. Přistrčil mi ten papír a zeptal se: „ Ani tohle vás 
nepřesvědčí?“
Když jsem se podíval na cifru, moje rozhodnutí se zachvělo v základech. Vybojoval jsem 
těžkou bitvu, než jsem řekl: „NE!“
Hrábnul po šeku, teatrálně ho roztrhal a bez pozdravu vyrazil ven.
Ještě dlouho jsem tam seděl, zíral do šera a před očima mi tančila ta cifra. Nakonec jsem 
se sebral a šel spát s pocitem, že už je to voda pod mostem. Tak jako už mnohokrát jsem 
se mýlil a tenhle případ se mi vrátil jako zákeřný bumerang.

II.

Ačkoliv jsem svá učňovská léta u Merlina skončil už dávno, on i přesto trval na tom, 
abych ho občas navštěvoval na konzultace. Protože rád vařil, většinou se naše konverzace 
točila kolem jídla a vhodného výběru vín. Ani tentokrát to nebylo jiné a čekalo mě 
nádherně propečené a voňavé masíčko. Naložil mi na cínový talíř ten největší flák a když 
jsem mu výtvor pochválil, blaženě mhouřil oči, ale pak jen tak mimochodem prohodil: 
„Slyšel jsem, že u tebe byl baron Münchhaven.“
„Jo, vyhodil jsem ho…. Ovšem slušně,“ dodal jsem spěšně.
Jen se uštěpačně uchechtl: „ Umím si to představit, umíš být někdy pěkně neotesaný. Ale 
začal jsem o tom, protože jsi nebyl jediný, za kým šel. Většinou samozřejmě nepochodil, 
i když Attilovo zlato je lákavé. Ti vychytralí čekali, až se najde někdo. kdo na tu výpravu 
baronovi kývne.“

Merlin udělal dramatickou pauzu: „ Vzala to Megie.“
Zalapal jsem po dechu. Megie byla nová Merlinova učednice. Hubená zrzavá holka jasně 
prozrazující svůj irský původ.
„Vždyť má za sebou sotva dva roky učení, ještě zdaleka není na něco takového 
připravená!“
„Zřejmě jí to nijak nevadilo. Ostatně už není mým učedníkem, když se nepřišla poradit se 
svým mistrem. Ať si dělá co chce!“
Merlin se uměl pěkně rozčílit, ještě chvíli tak chodil kolem ohniště, klel a kopal do 
klacků, až si ukopl palec o jeden záludný kámen. 
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„Tos udělal schválně co?“ obvinil ho.
Kámen otevřel žluté oči a odpověděl: „ To aby ses konečně uklidnil dědku, kdo tě tu má 
poslouchat.“
Merlin se konečně posadil a nenávistně na kámen plivl.
„Tohle už nedělej, mám támhle kámoše.“ 

Kámen vytáhl pracku a ukázal na opodál stojící Stonehenge.
Merlin ho ignoroval, vyzul si botu a mnul si hmožděný palec. Dlouho bylo ticho, ale pak 
ho vztek už přešel a on se rozpovídal: „ Hele Šíne víš, jak to bude dál? Spoustě těch, za 
kterými baron byl, to nedá spát a budou se za nimi plížit jako lasičky a čekat na svou 
příležitost. Nikdy jsem tě o nic nežádal ( a Merlinovi to šlo z pusy sakra ztěžka), ale teď 
tě prosím, ohlídej jí, ať se jí nic nestane a přiveď mi ji zpátky, je to má dcera.“
Nepřekvapilo mě to, Merlin málokterou jen trochu pohlednou ženskou nechal na pokoji a 
když chtěl, uměl být okouzlující. No bodejť by ne, že? Vždyť je to největší kouzelník 
všech dob!

III.

Poté co se v roce 1999 podle Nostrdama objevil Velký král hrůzy, svět tak jak byl dřív 
přestal existovat. Na zemi se objevili všechny ty vybájené bytosti a na nebi draci. Žádný 
pilot se dovolil vzlétnout, pokud nechtěl být ugrilován. Doprava se vrátila na moře. I tam 
samozřejmě nyní žili obrovští krakeni a podobná přívětivá havěť, ale pořád ještě byla 
šance, že cestu přežijete.
Loď, která se jmenuje Titanic, nemůže vzbuzovat důvěru a tak jsem si pro jistotu 
přepočítal záchranné čluny a větší část cesty jsem se zdržoval poblíž toho, který vypadal 
nejsolidněji.

Asi by jste si řekli, že pro draky, kterým nedělá problém dohonit supersonickou stíhačku 
je loď snadná kořist, ale lidé přišli na to, že všechny tyhle obludy odpuzuje z neznámých 
příčin bílé plachtoví a tak Titanic měl místo čtyř komínů stěžně. Draci se tak na nás dívali 
sice dychtivým pohledem, ale z uctivé vzdálenosti.
Mám fobii z cestování a o plavbě po moři to platí dvojnásob. Protože se znám už dost 
dlouho, nezaplatil jsem si žádné jídlo. Stejně bych ho předal rackům a rybám. Vzal jsem 
si jen několik balíčků sucharů a i tak jsem většinu plavby seděl na závětrné straně, díval 
se na vlnky na klidném moři, ale v žaludku jsem měl divokou bouři. V těch vzácných 
chvílích, kdy mi bylo trochu lépe, sebral jsem odvahu a odplížil se vypít trochu slabého 
čaje.

Konečně jsme přistáli, já stál nahoře u zábradlí a pozoroval vystupující. Baronův širák 
ozdobený barevnými péry ani zrzavou hlavu Megie jsem přehlédnout nemohl. V davu za 
nimi jsem se domníval, že poznávám i několik dalších známých tváří.
Přišel ke mně stevard a když viděl jak jsem zdevastován, zahákl se a odtáhl mě do kajuty. 
Po můstku na pevninu jsem už udatně doklopýtal sám. Zhroutil jsem se na první bedně co 
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byla k mání a v čiré hrůze jsem si uvědomil, že podobné utrpení mě čeká ještě na 
zpáteční cestě. Po nějaké chvíli se mé vnitřnosti usadily a já neomylně našel nejbližší bar, 
abych si dal pár panáků. Když jsem konečně vypadnul a začal se poptávat, dozvěděl jsem 
se, že na barona a slečnu tu čekala jeho limuzína, která je odvezla neznámo kam.

To byla špatná zpráva, protože v tuhle chvíli měli náskok tak dvě stě kilometrů. Dobrá 
zpráva bylo to, že to způsobilo patrně problém nejen mě, ale i většině pronásledovatelů. 
Šiklo by se mi teď dobré kouzlo, ale já byl tak slabý, že bych se nezmohl ani na kletbu. 
Co bych na jejich místě dělal já, začal jsem přemýšlet. Jistě bych nespokojil s tím, co mi 
kdo vypráví a chtěl si opis přečíst sám. Baron ho u sebe určitě neměl a tak jistě jedou 
k němu na hrad.
Nádraží bylo kousek a vlak tím směrem odjížděl k mému velkému štěstí za dvacet minut. 
V bufetu jsem se po týdnu poprvé najedl a trochu si v kupé zdříml. 

Ještě než jsem vyjel, prostudoval jsem si vše, co bylo možné o Attilovi najít. Na rozdíl od 
mnoha snílků jsem si uvědomil, že to bylo kočovník a tedy že žádné hlavní město neměl, 
takže svatba se konala prostě tam, kde Hunové rozložili tábor. To by vysvětlovalo, proč 
se vyprávění o Attilově pohřbu dostalo právě na baronův hrad. Byl jen pár kilometrů od 
místa jejich poslední velké bitvy. Do těchto myšlenek mi vkrádal pocit, že jsem na něco 
důležitého zapomněl a to nejen já, ale i Merlin, a to už je co říct.

IV.

Bylo už k večeru, když mě vlak vyklopil na malé zastávce za kterou nebylo ani město ba 
ani jediný dům, jen úzká asfaltka, která si to šněrovala kamsi do hor. Když je člověku 
pětadvacet, neuvědomuje si, že „nahoru“ znamená totéž co „do kopce“. Jenže mě už je 
dvakrát tolik.
S povzdechem jsem si hodil batoh na záda a začal stoupat po hadovité cestě . Brzo se mi 
nedostávalo dechu a musel jsem odpočívat. Byla už skoro tma a kolem se hrozivě tyčily 
horské štíty, když jsem uviděl temnější obrysy hradu zářící do šera několika okny. Pokud 
by jste hledali vhodnou předlohu pro Draculův nebo Frakenstainův hrad, tak tenhle by 
byl naprosto ideální. Masivní hradby a spousta špičatých věží a věžiček.

Vrata byla velká a bytelná. Hledal jsem zvonek nebo něco takového, ale v tom se dveře 
samy otevřely, ven vylétla postava a doplachtila do závěje opodál. Vystoupil jsem ze 
stínu. Uprostřed dveří stálo mohutné chlapisko a hned jak mě zmerčilo, s úsměvem 
sadisty, který se těší na to, že bude mít koho zmlátit, se s nadějí v hlase zeptal: 
„ Taky chcete letět?“
„Ne, díky nemám zájem.“
„Tak čelem vzad a dejte si odchod.“
„Pan baron semnou před časem jednal.“ zkusil jsem.
„To s ním taky,“ opáčil chlápek a ukázal na postavu zabodnutou ve sněhu.
„Jen jsem se zastavil na čaj.“
Jsou situace, kdy se snažím být za každou cenu vtipný.
„Vypadněte, zavíráme.“ a zabouchl mi vrata před nosem.
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Vyprostil jsem muže ze závěje, trochu ho oprášil a opřel o zeď. Díval se na mě 
nepřítomně jedním okem, to druhé měl pěkně zateklé.
„Jak ses dostal dovnitř?“
„Bra-brrrrrra-nka,“ blekotal,“ tam-hle.“ a ukázal nejistou rukou.
Popadl jsem ho a šel naznačeným směrem. Cestu mi ostatně ukazovaly stopy ve sněhu. 
Asi po stu krocích jsem uviděl ve zdi malou železnou branku. Pomalu jsem ji otevřel a 
vstrčil ho dovnitř. Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Odkudsi zevnitř se ozval 
naštvaný hlas: „Tak tobě to jednou nestačilo? No počkej!“
....!.....!

„Tak a jdeme.“
No, já vím, nebylo to zrovna fér, ale pořád to bylo lepší, když to byl on a ne já.
Napočítal jsem do deseti a opatrně nakoukl dovnitř. Přímo proti vchodu blikala kamerka. 
Lézt po kolenou není má oblíbená disciplína, ale jsou chvíle, kdy člověk musí potlačit 
svou hrdost.
Nevím, jak dlouho jsem bloudil. I tento hrad měl totiž spoustu úzkých vzájemně se 
podobajících chodeb a schodišť. 
A tak jsem jako už mnohokrát v životě, přišel v pravý čas, tj. pozdě. Ti dva tam seděli 
v malém salonku a nejspíš už vše dojednali, protože baron právě vstal, uklonil se a řekl: 
„Odeberu se teď na lože a vy byste také měla jít spát, zítra bude těžký den. Čeká nás 
spousta práce.“
Vstala a také odcházela. Zul jsem si boty a šel za ní. V momentě, kdy sahala po klice 
svého pokoje, jsem jí se zlomyslností sobě vlastní, poklepal na rameno a zároveň jí 
druhou rukou zakryl ústa, aby neječela. Zděšený výraz v jejích očích byl velmi 
uspokojivý. Poznala mě a vzápětí se její pohled změnil. Teď mě očima krájela na velmi 
tenké plátky.

„Chci si jen promluvit.“
Uvolnil jsem sevření a ona otevřela a vešla dovnitř. Já za ní.
Teď v osvětleném pokoji jsem viděl, že za ty dva roky se z ní stala hezká dívka, ale 
klackovité pohyby jí zůstaly. Hodila sebou do křesla, znova na mě zaměřila svůj 
nenávistný pohled a její hlas byl plný zloby: „Přišel jsi mě přemlouvat, abych toho 
nechala? Nebo dokonce zachraňovat? Nic z toho nepotřebuju. Zmiz.“
„Vlastně ne, myslím, že by nemělo smysl tě přemlouvat. Přijel jsem jen proto, abych 
viděl, jak si tě Podzemní démon, chránící podle pověsti Attilův klid, dá jako sendvič mezi 
dvěma mrknutími oka. Viděla jsi někdy, jak to vypadá, když démon dostane do své moci 
nějakého čaroděje?“

„Chceš mi nahnat strach? “
Ne, jen bys měla vědět, do čeho jdeš.“
Nenamáhej se, nejsem takovej srabotka jako všichni ti rádoby čarodějové s kterými baron 
mluvil. Včetně tebe.“
„Na rozdíl od hrdinů, jsem ale ještě naživu.“
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„Pchéééé!“
„ Dobrá tedy, nech mě tady, neprozraď mě a já ti slibuji, že se nebudu plést do tvých 
kouzel.“
„Tak jo,“ povzdychla, „ Baron přišel na to, že ta hrobka o které se v rukopise píše, je 
přímo pod hradem. Chceme se tam zítra dostat ze sklepů. On tvrdí, že za jednou stěnou je 
prázdný prostor a že je to hledaná pohřební krypta. A teď vypadni, zítra začínáme brzo po 
snídani a já se chci vyspat.“
Nakoukl jsem vedle. Byl tam prázdný pokoj jen s trochu starého nábytku pokrytého 
prachem. Vybral jsem si jedno křeslo, které se tvářilo docela pohodlně, a uhnízdil se. I 
když jsem byl unaven, stejně jsem nemohl dlouho usnout.
Už stovky hledačů pokladů bylo přesvědčeno, že zná přesné místo, kde je nějaký ten 
poklad ukryt, ale sotva jedno procento je našlo a skutečně se k nim dostalo, přičemž „ 
dostat se k nim“ ještě neznamená „ odnést si je.“ 

V.

Když jsem se probudil, bylo plno světla a Megie vedle byla samozřejmě už pryč. Za 
bílého dne jsem se přemisťoval pomaleji, ale nikoho jsem neviděl. Všude jen prázdno a 
prach. Trvalo mi dlouho, než se mi podařilo tím bludištěm chodeb najít cestu do 
podzemí. Radost mi tak udělalo jen to, že jsem jen tak v mezičase našel kuchyni a v ní 
dobře zásobenou lednici. Před odchodem jsem v ní udělal spoustu volného místa. 
Konečně jsem objevil ty správné dveře a ovanul mě chlad vycházející z podzemí. 
V třetím patře jsem zaslechl vzdálené zvuky. Vydal jsem se tím směrem.
Na konci byla zeď proražená a kousek za ní se opravdu průlom rozšiřoval do nějaké 
místnosti osvětlené přenosnou lampou.

Stál tam baron, vedle Megie a před nimi na mramorovém podstavci ležela rakev. Hned 
jsem poznal, že tohle nemůže být ta Attilova. To bohaté zdobení pocházelo podle mého 
odhadu z osmnáctého století.
Obrovitý sluha, kterého jsem včera viděl u brány, k ní právě přistupoval a začal odsouvat 
víko. Vzápětí zděšeně couvl, když se zevnitř začala zvedat šedá postava. Dlouhým 
štíhlým prstem ukázala na barona: „To jsi ty můj nezdárný pravnuku? Ty který si 
rozprodal veškeré rodinné cennosti, takže zbyla jen veteš a peníze jsi rozházel? Přeci jen 
se mi povedlo tě sem nalákat, abych tě mohl ztrestat.“
Zároveň se ohnal po sluhovi, který chtěl víko opět přiklopit. Dvoumetrový chlap odletěl 
jako odfouknuté pírko ke stěně, do které s tupým žuchnutím narazil. Spadl na zem 
a svinul se do bolestivého klubíčka.

V tomhle momentě mi došlo to, co mi stále unikalo. Vždyť tohle byl onen slavný baron 
Prášil a všechno byl jen jeden z jeho výmyslů a také vějička na nezdárného potomka.
Megie začala odříkávat kouzlo. Samozřejmě si před tím neudělala obranný kruh, a tak se 
její hlas vytratil, když přízrak, který již opustil rakev a rychle rostl, v klidu přistoupil až 
těsně k ní a zvědavě si ji prohlížel: „ Panenská čarodějka? Jsi krásná, budeš mou 
oblíbenou hračkou, ale nejdřív ty,“ a obrátil se opět k baronovi. Ten tam stál a vibroval 
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jako struna.

Nevím čím to je, snad aby udržely tradici, nebo opájení se vlastní mocí, ale všichni tihle 
záporáci jsou děsně ukecaný a žvaní místo toho, aby konali. Já tak měl čas připravit si 
kouzlo. Nebylo sice nic moc, ale každého, kdo by měl chtěl kritizovat vyzívám, aby 
v takové situaci zkusil vymyslet lepší.
Vypustil jsem imaginární síť, která se kolem přízraku i barona ovinula, takže v ní byli 
lapeni jak dva motýli. Udělal jsem pár kroků, drapsnul Megii za ruku a řekl: Jdeme!“

Byla tak zdrcená, že neodporovala a dala se vést. Teprve když jsme byli venku, tak jí 
otrnulo, pustila se a pleskla mě přes ruku: „ Co mě táhneš jako kotě? Umím jít sama. A 
vůbec, sliboval jsi, že se do toho nebudeš plést.“
„Slíbil jsem, že se nebudu plést do tvých kouzel, ale ty jsi žádné nevyřkla.“

Nedala se zmást: „Stejně bych ti nejradši vyškrábala oči, víš to?“ soptila. No celý Merlin, 
fakt!
„Radši ne, nemohl bych řídit, a ty by jsi musela pochodovat pěšky.“
„No to je konečně rozumný důvod abych to pro tentokrát odložila na neurčito.“
A po chvíli: „ A co tamti dva?“
„Však oni už se spolu srovnají, až kouzlo pomine.“
Už jsme byli daleko v údolí, když znova promluvila: „Ale popravdě, jsem ráda, že už to 
máme za sebou.“
„Naopak, ta největší hrůza nás teprve čeká.“
„……….?!“
„Cesta po moři domů.“ 

) 
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Tuto povídku věnuji své báječné neteřince Janě 
shinen 

TAJEMSTVÍ OSLÍHO OSTROVA 

Den první.

Bylo hezké letní odpoledne. Malá skupinka turistů stála u přístaviště a pozorovala příjezd 
parníčku Královna Viktorie. Na přídi se majestátně tyčil kapitán. Mohutný muž, nacpaný 
do modrého saka s kdysi snad pozlacenými epoletami. . .

Jeho impozantní vzhled doplňoval mohutný černý knír a nezbytná dýmka. Viditelně se 
vyhříval ve středu zájmu všech, kteří čekali na břehu.
Značná ošuntělost a bachratost lodice vzbuzovala jisté pochyby o její bezpečnosti a vedla 
k tomu, že jeden z cestujících, mladík s úzkým šviháckým knírkem si dokonce nahlas na 
jejích tvarech brousil svůj ostrovtip, přirovnávajíce jí k středověké karace a vyslovil 
obavu, zda nepochází snad již z dob Kolumbových.
Vyvolal tím chichotání dvou dívek stojících za ním. Ta vyšší měla světlé vlasy spletené do 
umného účesu, připomínajícího zdálky slaměný věnec. Nebyla ošklivá, ale její malá očka 
a špičatý nosík jí dávaly poněkud liščí vzhled. Druhá, menší, dávala přednost jednodušší 
úpravě vlasů a její zrzavé vlasy byly vpředu zastřiženy do rovné ofiny a vzadu svázány 
mašlí, spadaly volně až k pasu.

Další žena byla asi třicetiletá krasavice v přepychových šatech a s trochu přehnaně 
nalíčenou tváří. Doprovázel jí drobný mužíček, který se tvářil velmi nešťastně, neboť 
vláčel dva obrovité kufry.
I poslední cestující byl trochu kuriózní postava. Svým vzhledem by se totiž hodil spíše 
někam do saloonu Divokého západu. Totiž i když jeho oblek byl perfektní, na hlavě mu 
trůnil široký stetson.
Loď byla přivázána a položen dřevěný můstek. Jako první ho přešel mladík a galantně 
nabídl ruku postupně oběma dívkám, které to přijaly s děkovným úsměvem. Zato noblesní 
krasavice je ostentativně přehlédla dívajíc se někam do dáli a důstojně vstoupila na palubu 
a ihned se přesunula o kabiny, přestože sluníčko krásně hřálo a ostatní zůstali na palubě a 
pozorovali několik malých plachetek, které v dálce křižovaly hladinu.

Námořník na kapitánův pokyn odvázal loď a sešel do strojovny. Motor se zprvu jen 
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rozkašlal, jakoby byl v posledním stádiu tuberkulózy, ale pak se přeci jen rozběhl. 
Královna Viktorie nejprve trochu couvla, ale pak se obloukem vydala na svou asi 
hodinovou cestu k Oslímu ostrovu. Ten své jméno dostal prý podle tvaru, ale věřil tomu 
jen málokdo, neboť při pohledu z výše připomínal spíše želvu.
Důvodem pro malý počet návštěvníků bylo to, že zde krom jedné prastaré mohyly a 
několika menhirů tu nebylo nic k vidění. I hotel, který stál kousek od přístaviště na malém 
návrší byl nevelký a připomínal spíš pohádkový hrad. Jeho majitelé se tu totiž velmi často 
střídali a každý v prvním návalu nadšení něco přistavěl podle svého vkusu a představ. 
Výsledkem uvnitř bylo to, že jen několik místností bylo ve stejné úrovni a mělo alespoň 
podobný půdorys a okna

Královna Viktorie dovezla skupinku na ostrov spolehlivě, ale přesto všichni opouštěli její 
palubu s velkou úlevou a raději se nezaobírali myšlenkami na zpáteční cestu.
Před vchodem už je čekala mladá dvojice manželů Wraitových. Z toho, že se dosud drželi 
za ruce se dalo soudit, že jsou dosud v onom počátečním stádiu manželství, kdy on jí říká: 
holubičko a ona jemu cukroušku. 
Pokynem hosty pozvala dál, zatímco on se slitoval nad mužíčkem a pomohl mu vtáhnout 
jeho monstrózní náklad.
Velká vstupní hala byla zároveň vybavena i jako společná jídelna. Hosté se tu zastavili, 
utvořili hlouček a překvapeně obhlíželi nesourodé vnitřní uspořádání. Paní Wraitová se 
ihned zorientovala a pochopila, koho má oslovit jako prvního.

„Madam Adriane,“ uklonila se směrem k blazeované dámě. „ a její manžel pan Stone, 
budou mít pokoj tady v přízemí. Je to náš největší a nejlepší pokoj!“
„No to se ještě uvidí,“ odpověděla oslovená ledově, otočila se a důstojně odkráčela 
naznačeným směrem.
„Slečny Jane Mafetová a Rose Smithová budou bydlet támhle. Je to také hezký pokoj a 
bude se vám tam určitě líbit.“
Pak se obrátila k oběma zbylým mužům: „ Pak profesor Shinen? Je nám ctí vás tu přivítat. 
Vy budete mít pokoj hned vedle a pro pana Lee jsme připravili pokojík v podkroví. Je 
odtamtud nádherný výhled, což jako malíř jistě oceníte.“

„Večeře je v osmnáct hodin. Můžete jíst společně zde nebo vám odneseme jídlo na 
pokoje. Dnes jsme pro vás připravili vepřové plátky s bramborem a jako zákusek omeletu 
se žampiony. Druhá večeře je v devět. Je to studená švédská mísa.“
S tím se hosté rozešli. Je na místě přiznat, že tyto pokoje byly jediné, které byly opravdu 
k bydlení. V těch ostatních stál nábytek zakryt igelitovými pytli a v jeho čalounění žilo 
šťastně již několik generací molů.

K večeři se krom manželů Stoneových dostavili všichni. Paní Wraiteová zaťukala na 
dveře jejich pokoje a otevřít jí přišel pan Stone, ale pootevřel dveře jen natolik, aby od ní 
mohl přijmout talíře. Položil je někam za sebe, popadl příbory a zabouchl jí dveře před 
nosem.
Aby ostatní tuto nepříjemnou epizodu zamluvili, začali si navzájem sdělovat, proč sem 
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přijeli. Profesor si sem přejel hlavně odpočinout po náročném univerzitním pololetí a 
prohlédnout si menhiry. Toto prohlášení uvedlo obě slečny do nadšení, protože se ukázalo, 
že obě jsou zanícené milovnice všeho keltského. Mladý pan Lee, který se označil za 
krajináře, tvrdil, že zde hodlá načerpat nové motivy pro svou další kariéru.

Debata na keltské téma jim vydržela i zbytek večera a zaujala je natolik, že ani 
nepostřehli, když paní Wraiteová diskrétně zaklepala na dveře madam Adriane, aby 
odnesla talíře, ale nikdo jí neotevřel a zevnitř se valilo ven jen dusné ticho. 

Den druhý.

Ráno byla k snídani opečená šunka s vejci a i to si převzal partner madam Adriane mezi 
dveřmi. 
Pak se všichni odešli převléct, aby se nachystali k plánovanému výletu. Dívky si vzaly 
volné plátěné kalhoty, profesor Shinen k nezbytnému širáku zvolil safari oblek, takže nyní 
ještě více připomínal Bufallo Billa. K všeobecnému překvapení se objevila i Adriane 
v nádherných šatech. Jediným ústupkem eleganci byly boty na nízkém podpatku. Její 
manžel si pak k manšestrovému obleku vzal velkou placatou čepici, takže připomínal jen 
mírně přerostlou houbu.

Úlohy průvodce se ujal pan Wraite i když v přítomnosti profesora cítil trochu trému. 
Šli úzkou pěšinkou a on vyprávěl: „ Tuto mohylu objevil zcela náhodou známý archeolog 
Edvar Jones v roce 1888. Provedl tu první výkopy, a měl velkou radost, když nalezl vchod 
zavalený velkým kamenem. Těšil se, že zde nalezne neporušenou hrobku, ale k jeho 
velkému zklamání byla místnost v hrobce zcela prázdná. Chtěl se sem vrátit o rok později 
a provést pokusné sondy i uvnitř, ale pak dostal nabídku účastnit se nějaké expedice do 
pralesů Jižní Ameriky. Výprava tam tehdy zmizela zcela beze stopy. O tuto mohylu pak 
už nikdo zájem neprojevil, protože zdaleka není tak velká jako ta v Severním Irsku.“

To už byli na místě a vstoupili dovnitř. Úzká chodba byla lemována mohutnými monolity 
a byla zakončena kruhovou místností, do které odněkud shora malým otvorem dopadal 
paprsek světla.
Pan Wraite na otvor ukázal a vyprávěl dál: „ Tohle je taková záhada. Jedni předešlí 
majitelé při čistění stěn náhodou objevili otvor, který tu byl jistě součástí stavby, ale byl 
zanesený hlínou.“
Všichni tu tak stáli a obdivovali šikovnost dávných stavitelů. Ticho přerušila madam 
Adriane : „Není tu nic k vidění a je mi zima. Jdeme Alecu!“ a aniž čekala, že jí někdo 
odpoví, obrátila se a odcházela. Porušila tím kouzlo okamžiku a i ostatní se v řadě za 
sebou vydali ven.
Venku se zastavili a Adriane se obrátila na manžela: „ Chci domů,“ řekla kategoricky 
hlasem, kterým se vyhlašuje válka.

Obě dívky ale prosily, že by se ještě rády podívaly dál. Byla to pro pana Wraita velmi 
ošemetná situace, kterou ale vyřešil pan Lee, který prohlásil, že si cestu zpět pamatuje a 
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manžele doprovodí. Rozdělili se tedy, zbylá čtveřice se vydala dál po pěšině, která vedla 
po hraně útesu a pak teprve zahnula do středu ostrova.
„Poslyš,“ obrátila se Jane ke své přítelkyni, „ určitě sis také všimla, že s tamtěmi není něco 
v pořádku.“
Rose jen vážně přikývla.
„Ona je pravda hodně nafoukaná, ale co se vám na nich jinak nezdá?“ zeptal se udiveně 
Shinen.
„No vlastně všechno,“ odpověděla s úsměvem Jane mile, „ když vy muži jste tak 
nevšímaví!“
„Copak vás nenapadlo, co taková noblesní dáma asi tak dělá tady v tomhle zapadákově. 
Měla by být někde na Riviéře nebo tam, kde se taková honorace schází, ne? O keltské 
památky evidentně zájem nemá ani co by se za nehet vešlo a ten její směšný mužíček také 
ne.“
„No jo to je pravda,“ mnul si Shinen bradu v zamyšlení.

„A Lee a malíř? Vždyť je to k smíchu! Kde má stojan, plátna nebo alespoň kreslicí blok ?“
Rose vážně přikývla: „Mě taky připadá podezřelý. Takový švihák, ale boty má špinavé 
jako tulák.“
„Když jsem tu byli potmě, tak jsem se mu nenápadně číhla do tašky. Kdepak barvičky! 
Má v ní foťák, ale ne žádný cajk, ale Haselbald- parádní dělo, co udělá obrázky ostré jak 
žiletka i za šera!“
Profesor se na ně podíval s upřímným děsem. Tyhle dvě, které on považoval za hloupé a 
naivní dívenky ukázaly, že jsou mnohem chytřejší a vnímavější než on.
Smekl a prohlásil: „ Dámy klaním se vám, Sherlock Holmes by z vás měl radost. Máte už 
nějakou teorii, co za tím je?“

Jane se podívala na svou větší přítelkyni, dohodli se pohledem a pak se znova ujala slova: 
„No my zatím ještě nevíme, ale myslíme si, že tu mají něco nekalého za lubem. Na to by 
přeci přišel každej, kdo není úplně na hlavu padlej….! Óóh, promiňte, nechtěla jsem vás 
urazit. Když se rozjedu, jsem strašně prostořeká!“
Naštěstí právě došli k asi metr a půl vysokému menhiru, stojícímu na malém palouku. 
Dívky se k němu vrhly a začaly ho objímat tvrdíce, že cítí, jak z něj vyvěrá pozitivní 
energie Zero. Shinen to také zkusil, ale cítil jen chlad kamene. Nicméně mu to umožnilo 
přehodit výhybku hovoru opět na keltské téma, kde se přeci jen cítil trochu v kramflecích. 
Pokračovali dál v cestě, ale on si v duchu umínil, že od této chvíle bude pozornější, aby ho 
ty slečinky už nezahanbily. Myslel na to tak intenzivně, že napoprvé přeslech otázku pana 
Wraita: „K čemu myslíte, že je tam ten otvor?“

„V Newgrange při slunovratu ráno projde světlo otvorem nad oknem a osvětlí střed 
místnosti uvnitř. Většina badatelů si myslí, že to sloužilo k nějakému náboženskému 
účelu. Kosti, které se tam totiž našli, pocházejí až z mnohem pozdější doby.“
Mezitím došli k dalšímu menhiru. Tohle byl opravdu veliký a hrozivě temný kámen.
„Říká se,“ začal opět pan Wraite svou přednášku, „ že tu kdysi nějaký čas pobýval 
kouzelník Merlin a přepadla ho tlupa zlodějů, kteří ho neznali. Merlin prý proměnil jejich 
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náčelníka právě v tento kámen. Ostatní se polekali tak, že se rozutekli a dali se na pokání.“

Menhir vypadal opravdu jako mohutný ramenatý habán a vyvolával značně stísněné 
nálady. Pan Wraite se podíval na hodinky: „Už bude poledne. Měli bysme se vrátit na 
oběd. Elise ho má už jistě hotový.“
Jeho návrh byl jednomyslně schválen a společnost se vydala zpět. Zatímco cestu sem 
absolvovali po oblouku, nazpět to vzali po přímce a protože terén tu byl skoro rovný, došli 
do hotelu v krátkém čase.
Už když vcházeli do dveří a ucítili báječnou vůni kuřecího ragů, zjistili jak jim cestou 
náramně vyhládlo a tak k obědu zasedli, aniž by jim ubralo na chuti to, že Adriane a její 
manžel opět jedli odděleně. Lee se přiklátil, ale nějak mu nebylo do řeči. Seděl, nos 
zabořený do talíře a v jídle se jen nimral. Pak prohlásil, že mu není dobře a že si jde 
lehnout.

Odpoledne se tedy čtveřice ve stejném složení vydala za dalšími menhiry na druhou stranu 
ostrova. Vrátili se až před večeří, ale bylo na nich znát značné zklamání. Další menhiry, 
které si prohlédli zdaleka nebyly tak velké jako ty dva, které viděli dopoledne. V jednom 
případě vypadal spíš jen jako velký balvan. Bylo tedy zcela logické, že se obrátili na p. 
Wraita s otázkou, jestli na ostrově jsou ještě vůbec nějaké další menhiry, které by stály za 
vidění. Po chvilce váhání musel připustit, že nejspíš ne a že další tři nejsou ani vztyčené a 
jsou tak obrostlé mechem, že možná ani nikdy menhiry nebyly.
Se zpožděním dorazili i manželé Stoneovy a opět je doprovázel pan Lee, což profesora 
vedlo k úvaze, zda se tu nerýsuje manželský trojúhelník. I ostatním to nejspíš tak připadlo 
a tak se snažili dívat všemi možnými směry a pokusili se to překlenout hovorem o počasí.

Po večeři profesor navrhl, zda by si nechtěli zahrát několik partií whistu, ale nesetkalo se 
to s nadšením a společnost se rozešla v rozmrzelé náladě.

Den třetí.

Ráno se pan Lee, stejně jako manželé Stoneovy k snídani nedostavil, což nikdo nehodlal 
komentovat. Paní Wraiteová, když obsloužila ostatní, zaklepala na jejich dveře, ale otevřít 
nepřišel nikdo. Zkusila to ještě jednou hlasitěji, opět bez odpovědi. Vzala tedy za kliku a 
pomalu otevřela. Vzápětí strašidelně zaječela. Všichni se okamžitě nahrnuli za ní. Paní 
Wraiteová stála, vibrovala jako struna, jednou rukou si zakrývala ústa, aby zadusila křik a 
druhou ukazovala do kouta, kde vedle postele byla vidět ošklivá rudá skvrna.
„Krev! Krev!“ dralo se jí mimoděk z úst.
Jane se odvážně prodrala dovnitř následována Rose a prohlížela si hrůzné místo zblízka.
„Ničeho se nedotýkejte!“ varoval je Shinen, „ určitě se tu stal nějaký zločin. Musíme 
zavolat policii a nezničit stopy.“
„S tou policií bych zase tak moc nepospíchala,“ prohlásila klidným hlasem Jane s malým 
nádechem ironie, „ tohle totiž není žádná krev, ale kečup.“
„ Ta holčina mi tady dává fakt zabrat,“ myslel si Shinen, „až se vrátím domů měl bych 
nejspíš sníst všechny svoje diplomy s chlebem a hořčicí.. nebo tím kečupem..“
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„Co se to tu děje?“ ptal se pan Wraite, který se právě vrátil odněkud zvenčí. 
„Mysleli jsme si, že se tu něco stalo, ale je to jen skvrna od kečupu,“ vysvětlovala paní 
Wraiteová ještě trochu nejistým hlasem, „ vlastně si teď vzpomínám, že si pan Stone včera 
stěžoval, že je jídlo málo kořeněné a o kečup mne požádal. Omlouvám se všem, že jsem 
způsobila takový rozruch.“
Rozplakala se a odběhla do kuchyně.

Všichni opustili pokoj a zasedli k již značně vychladlé snídani.
„Vypadalo to opravdu hodně opravdově.“ snažil se zachránit situaci profesor.
„Nesmysl,“ zaprotestovala Jane opět velmi neuctivě, „ vraždit tam, kde se to hned 
prozradí, může jen hlupák. To já kdybych chtěla někoho zabít, tak ho vezmu tam nahoru 
na tu pěšinku. Pak bych do něj drcla a řekla, že uklouzl nebo se mu zatočila hlava.“
Profesor Shinen si v duchu udělal poznámku, že tuhletu mladou dámu nesmí nikdy 
naštvat.
„Pan Lee a manželé Stoneovy vstali dnes dřív a vyšli si ven, tam k mohyle.“
„No vidíte, když už na ní přišla řeč, chtěla bych vám ukázat něco, co mě v souvislosti s ní 
napadlo. Půjdeme se tam projít?“

Všichni byli pochopitelně zvědaví a také chtěli rychle zapomenout na událost tohoto rána 
a tak netrvalo dlouho a byli připraveni vyrazit.
Vpředu s panem Wraitem kráčel profesor Shinen, který směl na svých šedých vlasech 
posazen opět svůj stetson a obě slečny za nimi.
Procházeli řídkým březovým hájem a byli už téměř u mohyly, když se profesor zarazil tak 
prudce, že do něj Wraite narazil.
Všichni teď viděli, proč zastavil.
V ladné póze opřená o nízkou zídku tam stála madam Adriane velmi nedostatečně oděná, 
jen do náhrdelníku a náušnic. Kolem ní pobíhal jednak pan Lee s fotoaparátem, mačkal 
spoušť a vykřikoval povely, i její muž s lesklou deskou, který se přičinlivě staral o 
přisvícení.

I když o kráse madam Ardiane nemůže být žádného sporu, přeci jen to byla naprostá 
iraciálnost celé scény, která očarovala přítomné pány a ihned gentlemansky odvrátili 
zrak…. Tedy alespoň to tak později vysvětlovali.
To už je ale zahlédla i Adriane a její jekot se velmi podobal onomu paní Wraitové z rána, 
jen byl o oktávu vyšší.
Její muž jedním pohledem pochopil situaci, odhodil zrcadlo a pohotově zahalil svou 
Venuši do deky s tygřím vzorem. Lee se také otočil a rudý vzteky začal křičet: „Zatracení 
čmuchalové! Vypadněte odsud! Jeli jsme sem na konec světa, abychom tu měli klid a 
stejně jste nás našli!“
Přistoupil k o hlavu většímu  Shinenovi a hrozil mu před obličejem pěstičkou: „Že se 
nestydíš dědku, takhle tady šmírovat!“

Vypadalo to, jako když pudlík štěká na dogu. Shinen ho chytil za ruku, pevně mu jí sevřel 
a klidně povídá: „Jestli mi ještě jednou řekneš dědku, tak tě uškrtím na řemínku tvýho 
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foťáku a ještě pak za to dostanu metál, že jsem zbavil svět takovýho hmyzu.“
Letmým pohybem ho odsunul z cesty jako paraván, pokročil na palouk, teatrálním 
pohybem smekl širák, provedl s ním složité topografické cvičení a zároveň se hluboce 
uklonil dece z které koukaly oči, které ho čtvrtily a pálily.
Naladil hlas do té nejsladší tóniny a začal: „ Madam, pane, velice se vám omlouváme, že 
jsme vás vyrušili při vaší ééé….. tvůrčí práci. V žádném případě nebylo naším úmyslem 
uvést vás do této trapné situace. Vydali jsme sem prozkoumat tuto mohylu a netušili jsme, 
že vás zde najdeme.“
Jeho řeč se neminula účinkem a pohled z deky změkl.

To už se k němu přihnal mužík a kdyby byl jeho úsměv jen o trochu širší, tak by mu 
nejspíš upadla hlava: „Ó nečekali jsme takové pochopení pro naší uměleckou práci. 
Chápejte já jsem opravdu manžel a ovšem i manažer této krásné dámy, takže vše je 
v naprosté počestnosti a to, co tu vytváříme, není žádný brak, ale čisté umění. Rozumějte, 
spojení krásné přírody s nádherou této ženy! Jistě je tu také finanční stránka věci, ale moje 
žena je tak éterická bytost, vznášející se ve výši, že se o tyto věci musím starat já. 
Kdybychom věděli, že u vás najdeme takové uznání, tak bychom se pochopitelně s účelem 
naší návštěvy netajili, ale pochopte, někteří lidé jsou stále jaksi příliš zabednění…“
Když mužík mluvil o své ženě, oči mu svítily nadšením jako dva lampiony. Jeho euforie 
byla tak nakažlivá, že se začali usmívat i ostatní a nálada, původně hrozící střetem, se 
rázem proteplila.
Výjimkou byl Lee, který se ozval netrpělivě: „Tak dobrá, ale nemohli byste teď 
vypadnout, abychom mohli pokračovat?!“>„A nemohli bysme si udělat přestávku?“ 
ozvalo se z deky.
„Jistě drahá, báječný nápad,“ jásal její manžel, „ přestávka to je ono!
Čaj? Nebo trochu brandy? Mohu ti zapálit cigaretku?“
„ Chtěli jsme vám předvést jistý pokus, pamatujete? Takže půjdeme už dovnitř?“ přerušila 
jeho cvrlikání Jane.
„To může být zajímavé, moje láska se jen trochu .. přiobleče a hned jsme také u vás,“ 
prohlásil pan Stone. 
Vešli dovnitř a netrvalo to ani moc dlouho a dostavila se i Adriane už oblečená do 
pestrých šatů. Seskupili se kolem Jane, která začala vykládat: „ Když jsme tu mluvili 
včera o Newgange, hned mě napadlo, že tady ten otvor bude mít podobný účel. Jenže je o 
hodně výš, než tam a tak je samozřejmě otázka, kdy tu může podobný efekt nastat. 
Odpověď je jednoduchá. Jen tehdy, když je slunce na obloze nejvýše, tedy o slunovratu 
v pravé poledne.“

Profesor Shinen už po cestě pochopil, co se tu bude dít, ale v žádném případě do toho Jane 
nehodlal zasahovat, protože tohle bylo její divadlo a on jí to přál. Zato pan Lee se zezadu 
ozval stále ještě nevrle: „No a co? To tu budeme čekat skoro celý rok? Vždyť slunovrat 
byl, jestli se nepletu, před třemi týdny.“
„Ale jistěže ne, nic takového. Slunce je dnes už o trochu níž, ale není nic snazšího, než 
najít, kam svítilo o slunovratu. Měli jste přeci ve škole trigonometrii, že? Včera večer jsem 
si to spočítala.“
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Vyndala malý papírek a po chvilce ukázala asi o dva decimetry dál.
Jestliže profesor Shinen dosud vývoj předpokládal, tak ho nyní překvapilo, když Rose 
vyndala z kabelky malou zahradnickou lopatičku a začala hrabat. Všichni stáli a tiše 
pozorovali její počínání. Netrvalo to ostatně dlouho a pod lopatkou zaskřípal kov a objevil 
se okraj jakési nádoby. To už Shinen nevydržel, klekl si vedle Rose a hrabal rukama také. 
Jak pracovali, postupně se objevil celý kruh o průměru asi půl metru. Naštěstí zjistili, že 
nádoba vězí v kameny obložené dutině a hlína z okolí do otvoru nepadá a tak se jim 
během krátké doby podařilo nádobu ze země vyprostit. Byla z bronzu s kulatým dnem a 
mnoha ozdobami kolem.
„ To je Keltský kotel!“ žasnul Shinen, „ a nádherně zachovalý! Jak jste to věděla?“

Jane se nadýmala pýchou, ale poctivě přiznala: „Nevěděla, jen jsem si říkala, že by 
paprsek slunce mohl ukazovat na místo, které musí být nějakým způsobem významné a že 
když mohylu Jones objevil, byl vchod neporušený a tudíž nemohla být vyloupena a když 
pak o ní nikdo nejevil zájem, tak by se tu mohlo něco najít.“
„Chtělo by to zdokumentovat.“
„Mám v tašce blesk, hned ho přinesu,“ ozval se odněkud zezadu Lee. A opravdu, netrvalo 
to moc dlouho a už další děj doprovázely záblesky.
Nádobu osvobozenou z úkrytu vynesli ven a na volném místě obrátili, aby se vysypal 
písek. Zároveň s ním vypadla i řada předmětů. Kromě několika náramků a záušnic tu byla 
typická keltská torques, několik nepochybně zlatých mincí neznámého původu a nádherně 
zdobená dýka. Naložili vše zpět do nádoby a vše slavnostně odnesli do hotelu.

„Teď už budeme polici opravdu volat, aby nález zaprorokovala.“ 
Pan Wraite tedy zavolal a bylo mu slíbeno, že konstábl Noris přijede zítra ráno.
Večer uspořádali velkou oslavu, které se tentokrát zúčastnila kompletně celá společnost, 
trvala dlouho do noci a Jane si během ní musela zas a znova poslechnout chválu na svou 
chytrost.
Den čtvrtý a poslední.
Druhý den se počasí výrazně zkazilo a ostrov se halil do husté bílé mlhy.
I přesto Královna Viktorie připlula přesně a ukázalo se, že konstábl Noris je hubený 
mladíček, na kterém uniforma doslova visela. Tvářil se velmi úředně, poslechl si 
vyprávění o okolnostech nálezu a vše si pečlivě zapsal. Pak si prohlédl nález a 
s profesorovou pomocí popsal jednu každou drobnost. Označil jí číslem, přidal na ní 
cedulku a vše vložil do velkého pytle, který zapečetil.
Trvalo to dost dlouho a návštěvníci tak měli po snídani dost času zabalit si věci a připravit 
se k odjezdu.
Procesí se vydalo k parníčku, který na ně čekal u přístaviště. Kapitán tentokrát stál na 
břehu a slavnostně každého vítal. Cesta proběhla v naprostém pořádku a za hodinku už 
byly na pevnině.

Tady už nezbylo než se rozloučit.
Manžele Stoneovy a pan Lee si najali taxi. Profesor Shinen zašel do úschovny, kde měl 
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zaparkované své auto. Nabídl dívkám, že je sveze, ale odmítly s tím, že již mají zakoupené 
jízdenky na vlak dál na sever. Několik dní dovolené chtějí využít k návštěvě několika 
méně známých kromlochů.
Vyměnili si adresy a dívky nasedly do malého vagonku místní lokálky. Vláček se brzy na 
to rozjel a Shinen jim ještě dlouho mával.

O týden později vyšel v Timesech článek:
Tajemství Oslího ostrova!
V dosud neprozkoumané mohyle na Oslím ostrově objevil profesor Shinen úžasný keltský 
poklad, bohatě zdobený bronzový kotel obsahoval velké množství mincí a šperků… 
Druhý den vyšla tato oprava:
Ve včerejším článku o objevu pokladu na Oslím ostrově došlo k tiskové chybě. Správně 
mělo být: 
V dosud neprozkoumané mohyle na Oslím ostrově objevil profesor Shinen pod dohledem 
Jane Mafetové a Rose Smitové úžasný keltský poklad.
Všem čtenářům jakožto i zúčastněným se velice omlouváme.
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Název knihy: VRAŽEDNÉ ZRCADLO
Autor : © Karel Šlajsna 

Název : JEŠTĚ JEDNOU DRACULA 

Když B. Stoker v r. 1897 napsal svůj román Dracula jistě netušil, jak se upíří sága 
rozroste do netušených rozměrů . . .

JEŠTĚ JEDNOU DRACULA

Je zajímavé, že podle popisů historie, kterou vypráví románový upír byl identifikována 
skutečná osoba- rumunský kníže Vlad IV.- Narážeč. Svou přezdívku dostal podle 
oblíbeného způsobu, kterým nakládal se svými nepřáteli. Celý život bojoval proti mnoha 
nepřátelům, především proti osmanské expanzi, o alespoň malou nezávislost. I když 
hrůza byla součástí psychologického boje, podle dobových pramenů Vlad IV. svou 
krutostí všechno přesahoval. Nikde se však nedočteme o tom, že by někdy pil krev nebo 
vstal z mrtvých.

Autor si ho vybral asi právě pro jeho krutost. Možná i proto, že Rumunsko z pohledu 
tehdejších Angličanů, byl konec světa.
Víra v upíry a nemrtvé tedy s tímto mužem nijak nesouvisí.
Vznikla totiž již mnohem dříve. Archeologové i na našem území nacházejí hroby, kde 
mrtví mají polámané kosti, násilně oddělenou hlavu, jsou svázáni, nebo jim bylo 
probodáno srdce. Mnoho záhadologů z toho usuzuje, že šlo o upíry, kterým takto bylo 
zabráněno v zmrtvýchvstání.
Skutečnost však myslím je zcela jiná.

Víme, že ještě v minulém století neexistovaly kvalitní diagnostické přístroje schopné 
spolehlivě určit ukončení všech životních funkcí. Můžeme si tedy docela dobře 
představit, že se občas, zejména v dávnověku stávalo, že osoba v hlubokém komatu byla 
považována za mrtvou a následně pohřbena.
Když se pak takový člověk probral, mohl zešílet nebo přinejmenším byl nenaladěn vůči 
těm, kteří ho pohřbili.

Zavřete oči a představte si situaci: do vesnice vrazí člověk, který byl považován za 
mrtvého. Je sinavě bledý, špinavý, pohybuje se toporně, v očích má vztek a šílenství a 
sápe se po lidech.

Co asi tak následovalo?
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Celá vesnice se na něj vrhla a postarala se o zneškodnění. Následně pak i o to aby byl 
pohřben, tentokrát tak, aby se už znova určitě nevrátil.

Teď něco k pití krve.
V době, kdy Stoker knihu psal, byla moderní lékařská věda doslova v plenkách. Vědělo 
se sice, že krev je nejdůležitější tělní tekutina, ale to bylo v podstatě vše. O krevních 
skupinách tehdy neměl ještě nikdo ani potuchy. Odráží se to i v ledabylosti s kterou 
hrdinové dávají transfůze krve nebohé oběti.

Stejně tak je nesmyslná představa, že by dvěma malými rankami mohlo být odsáto tolik 
krve, aby to postižené osobě způsobilo mdlobu. Průtočnost takových otvorů to prostě 
vylučuje! 
A to i když bychom připustili možnost, že upíří zuby vylučují látku zabraňující srážení 
krve a samovolné stahování rány.
Upíří tématika byla, jak už jsem napsal na začátku, rozhojněna o četné někdy až bizarní 
varianty. Zvláštní variantou je reality-fiction. Fantazie tvářící se jako reality. 

Je ovšem smutné, že někteří lidé nepoužívají zdravý rozum a jsou ochotni takovéto 
literatuře uvěřit a brát ji jako prokázaná fakta. Nejde přitom o nějaké nezralé huberťáky, 
ale i velmi vzdělané lidi s velkým rozhledem.
Také proto vznikl tento článek.

) 
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POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ VELKÉHO VONTA.

Myslím, že když v roce 1938v časopisu Mladý Hlasatel vyšel první příběh Rychlých šípů 
( kteří se ale tehdy tak ještě nejmenovali) nikdo netušil jaký vzniká fenomén. Kreslíř Jan 
Fisher později vzpomínal, že měli připraveno jen několik pokračování s „Černými 
jezdci“, ale seriál si hned od začátku získal obrovskou oblibu a tak pokračoval dál a dál. 

Celkem až do roku 1941 vyšlo 113 pokračování. Po roce 1946 pak v časopise Vpřed 
vyšlo dalších 103 pokračování. Foglar v nich velmi důmyslně a nenásilně spojuje 
zajímavý děj s radami pro kluby nebo morálním poselstvím. Některé příběhy pak mají 
humorný charakter ( Rychlonožkovy sny).
Po Janu Fisherovi později převzal kreslení seriálu Marko Čermák, který pro Rychlé šípy 
překreslil i seriál Kulišáci, který vycházel v časopise ABC.

Mnoho kluků a děvčat věřilo, že klub Rychlých šípů skutečně existuje a Foglar tomu 
ještě napomáhal často neurčitými výroky, mystifikacemi a sliby, že jednou odhalí pravdu.
V jednom z pokračování komiksu dokonce tento námět použil, když se v kresleném 
příběhu dva chlapci vydali na „ Druhou stranu“ a s Rychlými šípy se setkají.

Obrovská popularita Rychlých šípů se ještě znásobila, když v roce 1941 vyšel první „ 
stínadelský“ román Záhada hlavolamu. Následovalo pokračování Stínadla se bouří a po 
dlouhé odmlce trilogii doplnil román Tajemství Velkého Vonta. ( poprvé knihy vyšla až 
v r. 1986 v exilu).
Na trilogii se pokoušeli navázat další autoři. Nejlépe se to povedlo Jaroslavu Velínskému 
v knize Poslední tajemství Jana T., která velmi vhodně doplňuje a uzavírá stínadelskou 
trilogii.

Tajemná Stínadla plná křivolakých uliček a dvorků magicky přitahovala zájem a 
vyvolávala otázku, zda tato čtvrť skutečně existuje.
Samozřejmě se nabízely Teplice, kde jedna čtvrť má toto jméno, ale v úvahu připadala i 
Plzeň a jiná místa.
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Snad nejlépe si s touto místopisnou otázkou poradil Miloš Dvorský v knize Mýtus zvaný 
Stínadla, kde v pravdě detektivním způsobem dovozuje, že Stínadla se nejvíce podobají 
části Prahy mezi dnešní Pařížskou a Revoluční třídou ( která se v knize jmenuje 
Rozdělovací třída). Druhá strana pak by měla být část mezi Revoluční a bývalým 
Těšnovem.

Sem Foglar umisťoval své hry, které pořádal pro svůj slavný klub Dvojka a je tu i 
Řásnovka, kde se s oblibou nechával fotit.
Já osobně si ale myslím, že Stínadla existovala především ve Foglarově fantazii jako 
ideální místo vytvořené pro klukovská dobrodružství.
Podobné je to i se samotnými ( kladnými i zápornými) postavami seriálu.
Ve většině případů jde o vzhled a vlastnosti odkoukané ze skutečnosti a doplněné 
autorovou představou. Krom Mirka Dušína a částečně Jarky Metelky jde tedy o „ 
smíšenou stavbu“.

Mirek Dušín je zcela úmyslně popsán jako naprosto dokonalý chlapec, aby byl zářným 
vzorem hodným obdivu, ale především následování. Podobné postavy se ve Foglarově 
díle objevují častěji. Takový je třeba i Rikitan v knize Hoši od Bobří řeky.

Příběhy Rychlý šípů ovlivnily bezesporu několik generací dětí a i když se nám z dnešního 
pohledu zdá jejich mluva a jednání trochu archaické, touha po objevování tajemna a 
dobrodružství je stálá. Dnes už jí ovšem mládež realizuje přeci jen trochu jinak.
Pravděpodobná neexistence Rychlých šípů a Stínadel, ale i dnes neubírá nic na 
zajímavosti a čtivosti ( o morálním poslání nemluvě) díla Jarosla Foglara.
Díky Jestřábe!

) 
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KAMENNÝ MOST.

I. Sobota.

Tenhle most se jmenuje prostě Kamenný most, protože široko daleko nikde žádný jiný 
není. Stojí tu už od nepaměti a říká se o něm, že prý ho postavily římské legie, když 
zrovna nepochodovaly sem a tam. Je to nesmysl. Říčka Tega není nijak široká a hluboká 
už vůbec ne a římští legionáři by ji hravě překonali.
To mě už se mnohem více líbí historka o tom, že most nechal postavit král Jiří, který si 
při přechodu řeky nechtěl namočit své nové střevíce, ale pravda to taky nebude.

Most je postaven na meandru řeky zhruba uprostřed řídkého dubového lesíku.
Prý proto, aby nebyl moc lidem na očích a neodpuzoval je svou ošklivostí. A ohyzdný on 
opravdu je. Má sice elegantně klenutý oblouk, ale kameny jsou uhlově černé. 
Bůhvíodkud je sem stavitelé přitáhly. Navíc jsou tyhle kameny jen lajdácky opracované a 
tak je hladká jen úzká ochozená cestička uprostřed. Ostatek jsou obrovité balvany, samá 
nerovnost a špička.

Asi bych měl ještě říct, že naše vesnice má jen pár chalup a jmenuje se Tři duby. To 
podle tří dubů srostlých do sebe, co stojí uprostřed návsi.
Když chceme do nedalekého městečka, je to přes most docela pěkná zacházka a tak si od 
jara do podzimka většinou my mužští vyhrneme nohavice, ženské zvednou podolek 
sukně a pěkně přebrodíme. V zimě tahle líná říčka brzičko zamrzne a pak už špacírujeme 
po ledě až do jarního tání.
Skrz lesík a přes most tak chodí jen málokdo a za šera či v noci už vůbec ne. 
Pochmurnost téhle podivné stavby nahání strach i těm nekurážnějším mužským. 

II. Neděle.

Musím říct, že i když já jsem poctivě pokřetěnej, tak moc do kostela nechodím. Ono to 
kázání místního kněze se celá ta léta nemění a je pořád stále stejné. Taky nevěřím na 
žádné duchy, démony a přízraky. Však jsem si také odkroutil pár semestrů v Cambridge, 
než můj tatík, dej mu pámbu věčný pokoj a klid, prošustroval v kartách většinu našeho 
majetku a pak se zastřelil starou mušketou po dědovi. Se studiem byl konec, to se ví. Pak 
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jsme se s matkou raděj odstěhovali sem do téhle díry, kde nikdo moc neznal naši 
minulost a přežívali z toho mála, co se podařilo zachránit.

Tu neděli co začíná můj příběh, se vydalo asi deset lidiček, hlavně ženské, do města na 
mši a protože už bylo k jaru, led byl tenký a voda studená, musely to vzít přes most. 
Vrátily se nějak před polednem a tehdy Tom Wood zjistil, že chybí jeho dcera Amy. Po 
chvílích dohadů a troše ošívání se jedna její kamarádka přiznala, že se jí Amy svěřila, že 
se má po mši setkat s mladým Henrym Tomsenem. Ženské po sobě začaly hned 
pokukovat a potutelně se usmívat, protože tohle bylo známé. Tak začalo tady nejedno 
manželství.

Jenže tatík Amy byl velkej pruďas, tak se sebral a rázoval si to do města, hnedle nakráčel 
k Tomsenům a spustil pořádnou bouřku.
Mladej Henry prý zbledl, že by se v něm krve nedořezal a klepal se jak osika. Přiznal, že 
s Amy byl, ale ta prý na něj nějak neměla náladu a když jí chtěl dát pusu tak ho 
odstrkovala a tvářila se, jak když snědla citron. Z Henryho to lezlo jak starej jezevec 
z nory, ale nakonec napůl v mdlobách přiznal, že udělal odvážný výpad pod její blůzku a 
ona ho klepla přes ruku tak prudce, že ho ještě teď brní a utekla. Domu se vrátil dlouho 
před obědem. 

To už se k němu přidali i Henryho rodiče a že prý se opravdu vrátil před polednem a jestli 
prý mu pan Wood nevěří, tak že Henry bude přísahat na rodinnou bibli. Paní Tomsenová 
když viděla, jak se Wood kaboní jak bůh pomsty, tak si před synáčka stoupla, aby ho 
případně bránila vlastním tělem. Tom si vzpomněl, že on sám nebyl lepší a tak jen 
zahrozil, že ještě není konec, otočil se a odkráčel.

Vracel se samozřejmě oklikou přes Kamenný most a tehdy na pozadí černých kamenů 
uviděl něco bílého. Když přišel blíž, poznal, že na jednom výčnělku je kousek látky. 
Vrátil se do lesíka, popadl první klacek, který mu přišel pod ruku a ten útržek si přitáhl. 
Byl to malý kousek sukně a Wood pojal podezřeni, že pochází ze šatů jeho dcery. Když 
přišel domů a ukázal to manželce, tak mu opravdu potvrdila, že je to kousíček ze 
spodničky Amy.

III. Neděle večer.

Seděl jsem u krbu, četl si starou kroniku a uždiboval pečeného zajíce, kterého jsem 
upytlačil na panském, když ke mně Wood přisupěl. Ani pořádně nepozdravil a hned začal 
vykládat tu svojí historku a rozhazoval při tom rukama tak, že připomínal větrný mlýn.
„Sedni si Tome,“ povídám, „uklidni se a začni znova, takhle z toho nejsem moudrej.

„Promiň Rogere, já vím, že jsem tak trochu hrr.
„Váš rod byl vždycinky takovej. No náhodou zrovna tady v staré kronice čtu, že tvůj 
vzdálený předek, nějakej Little John, se prý dal k zbojníkům. Měli jeskyni v 
Sherwoodském lese, přepadávali a loupili…..nechceš stehýnko?
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Tak si tedy sedl, bez ostychu si posloužil a začal povídat. Zakončil to: „Naše bába, tedy 
myslím jako tchýni… Tak ta povídala, že prej si ji asi odnesl ďábel. On prý ten most 
postavil na příkaz samotného Merlina a když ho ze severu nesl na Artušův hrad, tak 
zakokrhal kohout a ďábel ho upustil. Od tý doby si ho semka občas chodí hlídat, estlivá 
mu ho někdo nesebral…“

Tedy řeknu vám, to byla ta nejpitomější historka, co jsem o tom mostě slyšel, ale Tom 
byl v takovém stavu, že jsem to přešel. Tady u nás se pomalu ke každému kopci nebo 
kameni víže nějaká strašidelná historka a duchů, démonů a podobné havěti tu máme tolik, 
až se divím, že je tu taky místo pro lidi. Nicméně jsem musel uznat, že je to hodně 
záhadné a podivné.

„Rogere,“ povídá Tom, „ty jsi přeci študovanej člověk, co věčně leží v biblio….v blibli… 
v tomhle…. v bibli. Co ty si o tom myslíš? Kam se ta naše holka nešťastná mohla ztratit? 
Estlivá ji ještě někdy uvidíme?
Abych pravdu řekl, moc moudrý jsem z toho nebyl. Měl jsem sice určitou představu, co 
se nestalo, ale co se stalo, to jsem nevěděl. Chvíli jsem nad tím mudroval, zatímco on na 
mě koukal, jak když čeká zázrak. Nakonec ale, abych získal čas, povídám: „Hele Tome, 
zastav se u mě zítra po ránu a půjdeme se tam spolu podívat.
Když za ním zaklaply dveře, nacpal jsem si dýmku, sedl ke krbu, zavřel oči a 
přemýšlel……

IV. Pondělí ráno

Ráno jsem se ještě pořádně nerozkoukal a už mi Wood bušil na dveře. Hodil jsem tedy na 
sebe starý kabátec a šel. Nejsem už nejmladší a tak jsem se pomalu šoural, zatímco on jak 
byl nervózní, tak mě pořád popoháněl, běžel chvíli předmnou a pak se zase vracel, takže 
cestu absolvoval dvakrát. Když jsme došli k mostu, nechal jsem si nejdřív ukázat místo, 
kde Tom našel ten kousek látky. Pak jsem si sedl u břehu na plochý kámen a přemýšlel, 
zatímco on kolem mě poskakoval, jak když ho popadl tanec svatého Víta: „Tak co? Už jsi 
na něco přišel?“

„Tak si to představme,“ začal jsem pomalu, „ holka jde domů a je pěkně rozehřátá a tady 
se rozhodně že skočí z mostu.<
BR> „Néééé!“ zaječel Tom zoufale. „Jen jako,“ uklidňoval jsem ho, „ a nepřerušuj mě 
prosím jo? Tak dál! Je to sice pitomost, protože vody jsou tu sotva dvě stopy, ale i tak, 
určitě by skočila odtamtud, kde je oblouk nejvýš, ale místo, které jsi mi ukázal, je sotva 
pět stop od břehu. Tak naštvaná, aby udělala takovou hloupost zase určitě nebyla A i 
kdyby, tak by si tam leda tak pořádně namlátila.

„Předpokládejme,“ pokračoval jsem. „ že by se uhodila do hlavy. Tak by tu muselo být 
tělo. Tok řeky je tu tak pomalý, že by ho neměl sílu odnést. Krom toho je na hladině 
pořád ještě slabounká krusta ledu, ale kde nic tu nic.<
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Vstal jsem a šel se podívat nad to místo, kde byl ten kousek látky.
BR> „Na co koukáš Rogere?“ ptal se Tom.
„Amy není nijak vzrostlá holka, že jo? A ta obruba mostu je dost vysoká. Kdyby odsud 
chtěla skočit, musela by na ní vylézt a podívej. Cesta je trochu blátivá, ale tady mezi 
kameny není vidět, že by na ně někdo stoupl. Alespoň trochu špíny by se zachytilo 
v prohlubních.“

Wood na mě koukal s otevřenou pusou, že by se mu tam vešel panskej kočár i s potahem.
„Ty jsi halt študovanej člověk, to se pozná!“
Neodpověděl jsem a místo toho poručil: „ Podej mi ten útržek!“

Vyndal ho z kapsy a podal mi ho, jako kdyby to byl Svatý grál. Kousek látky byl velký 
jako dětská dlaň a na všech okrajích byl otřepaný.
„Ten útržek je hodně podezřelý.“
„Stará… tedy myslím moje manželka Tery, si je jistá, že je to z podolku Amy.“
„Tak to nemyslím. Znova si to zkusme představit, že skáče dolů a kouskem spodničky 
zachytí o některý špičatý kámen. Co se stane? Myslím, že látka by se natrhla, ale 
nevyškubla a i kdyby, určitě by kámen nevytrhl kus odprostředka, ale od kraje a podívej, 
tady žádný lem není.“

„A co to tedy znamená?“
„Že ta tvoje Amy je pěkná podšívka. Jsem si téměř jist, že si ten kousek spodničky 
vyškubla sama a pak nejspíš pomocí nějaké větve ho pověsila na ten šutrák, aby to 
vypadlo, že tady hupsla dolů. Žádnej ďábel si ji neodnesl, i když za tohle by si to možná 
zasloužila.“
To už na mě Tom koukal jako na dvouhlavé tele.

„Rogere, ty jsi tohle…. tenhle… grénius! Ale proč to udělala? A kde teď je?“
„To budeme muset teprve zjistit, ale ne s prázdným žaludkem. Jde se do vsi. 
Mimochodem, co máte dnes k obědu?“
„Uzený pstruhy.“
„Skvělý! Právě jsem na ně dostal obrovskou chuť. Určitě mě pozveš že?“
„Jo, jasně!“ ale neznělo to zrovna nadšeně.
„Tak jdeme.“

V. Pondělí poledne.

Sotva jsme došli k jeho domu, Tom hned volal na ženu a sděloval ji radostnou zprávu, že 
jsem přišel na to, že Amy je naživu. Tu jsem si všiml, jak jeho Tery po mě šlehla 
takovým napůl zvědavým, napůl zlostným pohledem a v hlavě mi zacinkal malý 
zvoneček.
Hned mi v té chvíli došlo, kde asi ta holčina je a Tery že to ví, a řekl jsem si, že jim také 
provedu takovou malou lotrovinu.
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Ještě jsme pořádně neobrali kostřičky a už se do mě Tom pustil: „Tak co, už jsi přišel na 
to, co se s tou naší holkou stalo?“
„Ještě ne, ale však se tomu dostanu na kloub, neboj. Ukliďte stůl a přines mi něco na 
psaní.“
Odnesli nádobí a Tom ze sekretáře vytáhl starý kousek olůvka.
„Bude to takové malé kouzlo.,“ začal jsem a po očku pozoroval Tery, která si nade mne 
stoupla s rukama v bok a nasupeně mě pozorovala.

Začal jsem na hladké dece stolu kreslit a doprovázel to: „ Tak tady ten kroužek to je naše 
vesnice. Tady ta klikatá čára je řeka a tohle je hájek a most. Tuhle nakreslím jiný kroužek 
a to je městečko. A támhle nalevo je Sherwoodský hvozd a v něm zbojnická jeskyně….“
Sundal jsem křišťálové srdíčko, které nosím po mamince na krku, navlékl jsem si ho na 
prst a ruku jsem dal nad stůl, tak aby srdíčko viselo volně tak dva palce nad mapkou. 
Napadlo mě přidat nějakou strašidelnou průpovídku a ta mi sama od sebe přišla do úst: „ 
Ó duchu velkého Merlina, přijď a pomoz mi najít dívku Ami. Ukaž mi, kde se teď 
nachází!“

Já na tyhle věci nevěřím, i když jsem to jako kluk zkoušel po mamince, která takto 
zjišťovala, zda mince, které dostala na trhu, nejsou šizené, nebo jestli vajíčko není 
pukavec.
Teď se ale k mému obrovskému překvapení srdíčko samo od sebe rozkývalo a táhlo mě 
směrem k městu. Podařilo se mi předstírat, že je to samozřejmé a nechal se jím táhnout. 
Nad kroužkem se však zastavilo sotva na momentík a pak putovalo k mostu a odtud do 
Sherwoodského lesa, kde se zastavilo nad jeskyní.

„Tak dost!“ zasáhla do toho Tery. „ Ty Rogere už nech té šaškárny s kyvadlem..“
Na můj chabý pokus o námitku reagovala razantně: „Vy chlapy! Co vy víte o našich 
ženských starostech?! Teď se vy dva rozumbradové posaďte a poslouchejte. Ty Tome, 
jestli jen špitneš, tak tě bacím tady tím válečkem.“

„Ano, Amy je naživou, to jsi vyšpekuloval Rogere správně, ale jinak jsi byl úplně vedle. 
Holka je samodruhá, svěřila se mi v neděli, než jsme šly na mši. Jenže potíž je v tom, že 
to nemá s Tomsenem, ale s mladým sirem Baconem. Poradila sem jí teda, ať jde za 
Henrym a řekne mu, že je to jeho a ona nato, že s ním nic neměla. Tak jsem ji řekla, ať ho 
svede a čekala na ní za městem. Jenže holka mi tam přilítla celá ubrečená, že miluje jen 
Bacona a že Henry je slizkej jak chobotnice a že domů nepůjde, páč ji tady Tom 
zamorduje a že si raděj něco udělá.

To mi vnuklo nápad předstírat, že se jí něco stalo, uklidit jí do jeskyně, abychom my 
ženské, získaly čas a mohly něco vymyslet. Jenže když jste do toho vy dva začali strkat ty 
svoje zvědavý nosy, tak vám povím, na čem jsme se dohodly. Zítra se já a stará Vivien 
 oblíkneme do svátečního a půjdeme za zámeckou paní. Ony ženské se vždycinky nějako 
dohodnou, protože v těhle ohledech umí držet pospolu. Cestou nazpátek se stavím pro 
Amy a Tome to ti přísahám, jedno křivé slovo a je z tebe nebožtík! Holka je teď 
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v požehnaném stavu a nesmí se rozčilovat, jinak budeš mít vnuka blbečka. A ty Rogere, 
koukej držet jazyk za zuby, jinač ti ho přijdu vyškubnout kleštěma na kyselý okurky.“

Tom z té rázné řeči byl jak opařený a já jsem v duchu musel přiznat, že jsem sice 
v mnohém měl pravdu, ale jinak jsem moc fištronu neprokázal. Na druhou stranu, možná 
že bych postupně přeci jen pravdu odhalil.

VI. O týden později.

Později jsem se dozvěděl, že zámecká paní si hned pozvala synáčka na pohovor a ty tři se 
do něj pustily s takovou vervou, že mládenec hned přiznal, jak se věci mají. Lady žádnou 
diskuzi nepřipustila a hned rozhodla udělat v tom pořádek. Řekla prý, že rod stejně 
potřebuje novou krev a ona se na vnoučka už teď těší.

Dnes měla Amy Woodová a mladý sir Bacon v kostele první ohlášky a musím se přiznat, 
že jí to po čertech pěkně slušelo. Ona holka je krev a mlíko a kdybych byl mladší.. 
hmmmm! Už se těším, že mě pozvou na zámek a já si na svatební hostině pořádně nacpu 
břicho. PS: Ten fígl s kyvadlem, jsem už raději nikdy nezkoušel a ducha slavného 
Merlina nechával na pokoji. 

) 
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