
  
 

Číslo 15, vyšlo 15. března 2011. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  
Máme také náhradní adresu http://kovanda.tripod.com/sfinga/ , zapište si ji prosím do bukmárků. 

 

UPDATE: SFinga vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme předem tento oznamovací 
Bulletin. Všechna archivní čísla lze stáhnout níže. Toto nové číslo lze číst na netu nebo celé stáhnout ve formátu 
PDF pro březen 2011 zde č.15 a číst pomocí programu ADOBE READER, který už mnozí máte - pokud ne, je ke 
stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/. Pokud se vám tam po otevření čísla neobjeví vlevo obsah, tukněte 
tam na ikonku "bookmarks". Pokud máte elektronickou čtečku an PDF formát, můžete to číst i v ní. V jednotlivých 
sekcích na netu teď uvádíme linky jen na články v novém a posledním čísle, zbytek je v archivu, přístupném v každé 
sekci.  

Vážení přátelé, 
 
Právě vyšlo naše patnácté, březnové číslo měsíčníku SF-inga. SFingu můžete číst na Netu v prohlížeči nebo si ji 
stáhnout v PDF formátu (viz výše)  
 

SHRNUTÍ PRO ČÍSLO 15: 
 

 Na žádost čtenářů jsme vytvořili novou sekci BUX (čti books :-) a přetáhli tam minulé články o elektronických 
knihách plus přidali jeden nový, ČTENÍ JAKO NEJLEPŠÍ ZDROJ INFORMACE.  

POSLEDNÍ PRINC V tomto čísle pokračujeme v historickém román na pokračování o posledním českém princi 
Ruprechtovi Falckém.  

 ZÁHADY mají další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE?"), esej PŘEDPOSLEDNÍ ZLATÁ 
HOREČKA V KANADĚ a článek ALCHYMIE  

 VM uvádí články ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 1. a FAUSTŮV DŮM.  
 SCIFI má opět dvě scifi povídky a sice DAREBÁCI a TAJEMSTVÍ OSLÍHO OSTROVA.  
 JINÉ mají opět novou puzzzle-šoupačku a další kapitolu nové knihy populární série UMÍME - UMÍME 

LOGICKY MYSLET? (díl 8, Alogizmy 5. ) . 
 
 
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo), kde už je téměř 130 knih a níže si 
můžete hned stáhnout i nové přírůstky, viz níže.  

 
NOVÉ ČLÁNKY V DETAILU: 

 
POSLEDNÍ PRINC:  
Začínáme zveřejńovat historický román na pokračování, o posledním českém princi Ruprechtovi Falckém. Narodil se 
v Praze, ale ještě mu nebylo rok, když musel s rodinou odejít do exilu. Bojoval v třicetileté válce, později v Anglii 
proti Cromwellovi, byl královským pirátem, vynálezcem, zakládajícím členem Královské společnosti věd a 
guvernérem společnosti Hudson Bay a Rupert's Land v Kanadě.  
 
ZÁHADY:  
UHODNETE? - (aneb Malé detektivky, č.13.)  
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PŘEDPOSLEDNÍ ZLATÁ HOREČKA V KANADĚ. , těch pravých zlatých "horeček" jsme tu zažili v nedávné 
době málo - vlastně já jen jednu.  
ALCHYMIE- Zmínky o alchymii najdeme v Číně  
 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 1. - dnes je tento titul všeobecně míněn pro každého, kdo nesouhlasí s oficiální linií . . .  
FAUSTŮV DŮM - byl by to další vhodný kandidát na autorství VM?  
 
SCIENCE FICTION:  
DAREBÁCI Sir Roger tam přijel těsně před polednem  
TAJEMSTVÍ OSLÍHO OSTROVA Motor se zprvu jen rozkašlal  
 
JINÉ:  
HEX11© - naše nová šoupačka  
UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 8, Alogizmy 5. ) zde další kategorie  
 
BUX (čti Books :-):  
ČTENÍ JAKO NEJLEPŠÍ Z\DROJ INFORMACE. - navíc při čtení jen informaci přijímáme, čili je to jakýsi 
"čistý zisk" .  
Do této sekce jsme přesunuli i tři starší články se stejným námětem: JEŠTĚ O ELEKTRONIKCÝCH KNIHÁCH 
A ČTEČKÁCH , HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍCH KNIH (HLAVNĚ PRO ČTEČKY), NAŠE SFINGA A NAŠE 
KNIHY NA ČTEČCE SONY!!!  

STARŠÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ VŽDY V TÉ KTERÉ SEKCI. Nové číslo je ke stažení vždy až se obejví 
v tomto Bulletinu, tj. po 15tém v daném měsíci. Navíc tu máme i archivy:  
Archiv 2011: zde,  
Archiv 2010 zde  

NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ, únor 2011:  
 
CENA ÚTĚCHY, zip or PDF Kniha povídek z obou stran Atlantiku.  
CANADIANA , zip or PDF Soubor článků a povídek autora pro Neviditelného Psa.  
HURONTARIA -1998B, zip or PDF Celý ročník 1998 české hurontarie,  
Ostatní knihy z roku 2010 najdete v sekci NOVINKY vlevo. Formát knih ZIP se čte po odzipování v prohlížeči 
(browseru), formát PDF v Adobe Reader (více detailů v sekci INSTRUKCE vlevo) . Celá naše knihovna je přístupná 
v sekci KNIHY OFF-LINE a knihy ke stažení jsou tam seřazeny abecedně. Že jsou také zcela zadarmo, to už také 
víte - takže nevedeme ani DPH :-).  

RŮZNÉ: 
• Anglické stránky CVM, tj. Vojničova rukopisu, jsou od Jansana a mají většinu zdejších VM článků v angličtině. 
Najdete je na http://hurontaria.baf.cz/CVM/ a jsou tam i všechny z minulosti a navíc diskuze. Článek 
MONDRAGONE FOREVER? už vyšel, český překlad je ve SFinze č. 14.  

A ještě náš citát:  
"JAK STÁRNU A ZAPOMÍNÁM, MUSÍM SE JEN DIVIT, KOLIK VĚCÍ JSEM SI KDYSI PAMATOVAL - 
TAK DOBŘE A ZCELA ZBYTEČNĚ."  
- Nový Siráno  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : POSLEDNÍ PRINC - Část 2.  
 
 
 
 
 

 
Ruprecht se zvedá na posteli. Ano, teď už poznává neznámého docela dobře. Hodně se změnil, ale ví, že je to on. 
Snad je to to bratrské pouto, ta sounáležitost, která mezi nimi vždy byla, snad i to, čemu se říká "hlas krve". Přesto 
však má v sobě nějaké pochyby . . . 
 

 
MAURICE. 

 
„Jsi to opravdu ty, Maurici? Jak dlouho 
jsme se neviděli – už je to hodně - “ 
 
„ - skoro přesně třicet let,“ přeruší ho 
host.  
 
„Ale ty vypadáš zcela jinak, ta tvář a 
vlasy – a ruku jsi ztratil v boji?“ ptá se 
nemocný. 
 
„Ano, vypadám zcela jinak; stárneme 
všichni, bratře. Ani já bych tě nepoznal. 
Tehdy, v Západní Indii . . ."  
 
„Ano, když mi donesli zprávu, že se tvá 
loď Defiance potopila, to bylo – počkej - 
ano, v roce 1652, nemohl jsem uvěřit, že 
jsi utonul s ní. Ani později, nikdy jsem 

tomu vlastně nemohl uvěřit. Později jsme také dostali zprávu, že jsi byl zajat a sloužil si jako otrok na turecké galéře. 
Oba, já i matka, jsme se snažili tě od Turků vykoupit, ale nešlo to. Nu a celá ta věc vypadala víc jako podvod - někdo 
na tom asi chtěl vydělat – a pak přišel očitý svědek, který tě prý viděl. Poslal jsem zvláštní loď, aby tě našla a přivezla, 
ale všechno hledání bylo marné . . .“  
 
„ To už jsme tam nebyl, bratře. Opravdu jsem se z potápějící Defiance zachránil, ale neměl jsem kam jít. Nakonec 
jsem se dal k pirátům, nakonec už my jsme jimi byli také -“  
 
„Počkej, my jsme přece nebyli piráti, ale privatýři, s požehnáním krále!“ opravuje ho Ruprecht.  
 
„Čerta požehnání, nebyli jsme tehdy přece ve válce se Španělskem a přece jsme přepadali jejich lodi. A přepadali jsme 
i Cromwellovy lodi a to Karel II ještě ani nebyl anglickým králem. A lodi jsme vyloupili a když bylo potřeba, i 
potopili,“ směje se Maurice.  
 
„Však francouzští privatýři měli také povolení, už od krále Františka. A my to dělali pro dobro mladého krále, neměl 
přece ve vyhnanství žádné peníze,“ vysvětluje Ruprecht, který zase ulehl, jak byl zesláblý bolestí.  
 
„Nu moc jsme mu toho nedali, sám jsi mu jednou dal vyúčtování a to, co jsme získali, sotva převyšovalo náklady. 
Když jsme vyplatili posádku, na nás samotné už nezbylo nic. To u pirátů jsem se měl líp. Ale máš pravdu, dělali jsme i 
užitečnější akce, tak například jak jsi vykoupil od francouzského guvernéra na Hispaniole řadu královských oficírů, 
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které tehdy prodal – i když to byli zajatci a ne kriminálníci - Cromwell jemu do otroctví.“  
 
„To je pravda, vzpomínám si. Ostatně do Západní Indie jsme odjeli jen proto, že kolem Evropy byl na nás naglický 
admirál Blake moc silný. V Karibiku se to mělo jen hemžit španělským loděmi s náklady zlata z Mexika. A také jsme 
se tam mezi opravdovými piráty měli ztratit,“ zašklebil se Ruprecht. „To až ta hrozná bouře naše lodi rozehnala a tu 
tvou už nikdo nikdy nespatřil.“  
 
„Ano, celá naše flotila byla zničena, jen tvoje Swallow to vydržela a s ní jsi se prý hned nato vrátil do Evropy. Ale jak 
říkám, z naší lodi jsme se zachránili jen tři a přidali jsme se k pirátům, co nám zbývalo. Vedl je tehdy sám William 
Jackson, co s tisícem bukanýrů z Barbados deset let předtím zplundroval Maracaibo ve Venezuele a Santiago de la 
Vega na Jamaice. Tehdy už se v Port Royalu shromažďovala různá sebranka a to Frantíků. 
Holanďanů i Angličanů, tam se ztratil každý. Pochopitelně jsem jim nedal své pravé jméno, takže ses nemohl o mně 
nic dozvědět, tehdy ani později. Ještě by mě zavřeli jako rukojmího a vydali jen za výkupné, které byste stejně nemohli 
zaplatit. Později se věnoval chytání španělských lodí už skoro každý, a ještě víc, když v roce 1662 dostal Henry 
Morgan od tvého krále privatýrské povolení. Však ho znáš, před dvěma roky se stal guvernérem Jamaiky. Španělské 
lodi se ale tehdy začaly víc ozbrojovat a bránit. Na jedné z těch pirátských lodí, co byla Španěly dobita, jsem byl zajat i 
já a ti mě pak prodali na tureckou galéru jako otroka.“  
 
„Tak to přece jen byla pravda?" podivil se Ruprecht. " A tu ruku, tu jsi ztratil u těch Turků?“  
 
„Ale ne, tureckou galéru zase přepadli po čase nějací korzáři ve Středozemím moři a vysvobodili nás. Vrátil jsem se do 
Západní Indie, kde jsem měl své přátele, ale pak mě jednou v boji usekl při dobývání jedné lodi jakýsi Španěl ruku a 
bylo po legraci. Piráti mi pak podle ceníku vyplatili sumu za ztrátu ruky ve zlatě. Odešel jsem, usadil se zařídil si tam 
malou plantáž. přewpadení jsem se nemusel bát, díky mým pirátským přátelům.“  
 

 
„A teď?“ otázal se Ruprecht, překvapený tím, co vše slyšel.  
 
„Teď jsem tady,“odpověděl vyhýbavě Maurice. „A co ty? Vidím, že tě opustilo tvoje příslovečné štěstí. Vlastně jsme 
vždycky stonal jen já, ty jsi si spíše potrpěl na častá zranění.“  
 
„Však jsi byl o rok mladší, ty už jsi se narodil v exilu.“  
 
„A dodej, že vlastně nejsem ani princ, protože náš otec už tehdy nebyl král,“ zasmál se Maurice.  
 
„Ale byl král, ale byl král v exilu. Tehdy ještě pořád věřil, že se vrátíme do Čech. Byl tam svobodně zvolen králem a 
ten titul by mu mohli vzít zase jen Češi, ne nějaký Habsburk.“  
 
„Ty si pochopitelně na Prahu nepamatuješ, ne?“ zeptal se Maurice.  
 
„Jak bych mohl? Nebyl mi ani rok, když všichni ujížděli pryč. Dokonce beze mě: nebýt barona Dohny, který si všiml 
malého křičícího uzlíku, co v komnatě nechala chůva, byli by mě tam snad i zapomněli,“ vysvětloval Ruprecht.  
 
„A neměl bys tu slávu, že jsi se stal vlastně posledním českým princem a prvním českým exulantem," zasmál se jeho 
bratr.  
 
„Pravda, proto mě také v Holandsku nechali učit kromě jiných jazyků i češtinu. V deseti mě dali na studie v Leydenu, 
ale už rok poté jsem se připojil k vojsku a ve dvanácti jsem byl dokonce už plukovníkem, hlavně díky tomu, že jsem 
byl princem. Já totiž chtěl vysvobodit Falc, kterou už tehdy okupovala imperátorská vojska. Sebrali jsme tehdy asi tisíc 
vojáků, celkem tři pluky. Prvnímu jsem velel já, druhému baron Craven a třetímu Koenigsmark, ten, co pak ve 
čtyřicátém osmém obléhal se švédským vojskem Prahu, skoro tři měsíce, ale nikdy ji nedobyl. Nakonec v té době 
podepsali westfálský mír, ale na Čechy vítězové jaksi zapomněli. Tehdy se také náš bratr Ludvík Karel – to už otec 
zemřel – stal westfálským elektorem a Habsburci mu milostivě vrátili naši Falc, ale jen půlku, tu Horní. I české 
království si Ferdinand nechal a nikdo mu nebránil.“  
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„Ale ještě jako hoch, jak jsi dobýval tu Falc, tehdy tě dokonce zajali!“ vzpomněl si Maurice.  
 
„Ano, jakýsi plukovník císařských, jménem Devereux a ještě se divil, jakého mladého plukovníka zajal! Byl to ten 
samý Devereux, co pak zabil Valdštýna, tuším. Odvezli mě do rakouského Lince, kde mě věznili tři roky na hradě 
Kufštejně. Matka se tehdy zasazovala, aby mě, ještě nezletilého, propustili na svobodu, a když to nešlo, tak mi alespoň 
dávala na srdce, abych hlavně nepřestoupil ke katolíkům," zasmál se Ruprecht a rozkašlal se.  
„Byla to kovaná kalvinistka, dej jí pánbůh věčnou slávu. Některé Čechy si naštvala, když nařídila odstranit sochy z 
Karlova mostu jakožto modloslužebné předměty. To všecko ji ale navedl ten bláznivý kněz Scultétus, kterého si vzala 
s sebou do prahy, to byl přímo fanatik. Dokonce sebral i obrazy z chrámu svatého Víta, ale ty musel vrátit, to už bylo 
pro pražany moc. A ty sochy se na most prý přestěhovaly hned po tom, kdy Praha padla a my už jsme byli v Bavorsku. 
To hlavně on a naše matka přesvědčovali otce, aby se stal českým králem. Prý budou hlásat protestantizmus. Ale 
komu, skoro všichni Češi už tehdy byli protestanty.“  
 

 
„Ty jsi byl vůbec její miláček," vzpomněl si Maurice. "Byl jsi z nás nejhezčí, nejvyšší a milovala tě nejvíc. Vlastně to 
ani nevím - ani tobě moc lásky neprojevovala, víc se věnovala hostům, jezdila na hony a kolem sebe měla pořád ty 
svoje psíky a opičku. Pro nás chtěla hlavně zaručit dobré vzdělání. Jinak byla mezi lidmi oblíbená. Svou krásu zdědila 
po své babičce Marii Skotské a lidé ji měli rádi, litovali ji pro její smutný osud. Říkali jí Královna srdcí - to jen někteří 
jízlivci jí nazývali Ziimní královnou. Obzvláštěji obdivoval lord Craven - ten jí miloval až do smrti. .“  
 
„Ano, ale do její smrti, on totiž pořád ještě žije,“ upřesnil ho Ruprecht. "Celou tu dobu jí a nám dětem finančně 
pomáhal. To on vždy musel vyplácet onen nádherný perlový náhrdelník, dar od Čechů, který vždy dávala do zástavy, 
když peníze došly. Vždycky si ho ale vykoupila zpět, tolik si ho vážila. 
A víš , kde je ten náhrdelník teď? Mám ho u sebe, tady ve skleněné skříni. Vykoupil jsem ho, když zemřela – ona si to 
tak přála. Vždycky, když ho zastavovala věřitelům, asi tajně plakala, jako kdyby se s ním loučila navždy, jako by bez 
něj už nebyla královnou. Když se rozhodovalo, zda má otec přijmout tiutul českého krále, řekla prý, že radši bude jíst 
suchý chléb jako královna než bohatě hodovat jako manželka kurfiřta. Určitě to nevím, nikdy jsem u ní neviděl jedinou 
slzu. Že má opravdu srdce jsem ale poznal, až když se starala, aby tě dostala z tureckého otroctví. Přes francouzského 
velvyslance požádala přímo sultána, aby pomohl. Kde by na to sehnala peníze, to ji asi nenapadlo, ale určitě by ráda 
dala vše, co měla. Takže jak vidíš, mýlil jsi se – tebe měla nejradši.“  
 
„ Nu nevím, celá rodina viděla všude jen tebe." 
 
A náš slavný bratr Ludvík Karel, palatinský kurfiřt, jak ten je na tom? “ zeptal se ještě Maurice.  
 
„Už je také dva roky na pravdě boží. Navštívil jsem ho kdysi, to už byl zpět vládcem v Heidelberku, šlo jen o to, aby 
mi vyplatil můj podíl dědictví. Nedal mi nic – bůhví co tehdy všecko musel Habsburkům všechno slíbit, ale ty peníze 
by býval měl. “  
 
„Já vím - když jsme my tehdy bojovali na straně strýce Karla, on se připojil ke cromwelovcům, asi myslel, že udělají 
králem jeho. Jenže oni se na něj vykašlali a to ho tak vzalo, že prý se ani nešel podívat na strýcovu popravu,“ ušklíbl se 
Maurice. „Takže ty už jsi jediný mužský potomek našeho wittelsbašského rodu, ne?“  
 
„Jen té palatinské větve. Ale počkej, ještě jsi tupřece ty!“ namítl Ruprecht.  
 
„Ne, nejsem, bratře. Ale to tě nemusí zarmucovat. Raději mi řekni, co děvčata? Myslím naše sestry. Co dělají?“  
 

 
„Žijí už jen dvě: Louisa Hollandina, ta přešla ke katolíkům a žije ve Francii – je abatyší cisterciánského kláštera v 
Maubuisson a pak Sofie, ta si vzala za muže hannoverského kurfiřta Ernesta Augusta. Má dvouletého syna, Jiřího 
Ludvíka a občas mi i napíše. Zemře-li současný anglický král i jeho bratr, je možné, že po mé smrti bude mít malý Jiřík 
dokonce nárok na anglický trůn . . .“  
 
„To je všecko ještě hodně daleko. A co ty, Ruppy? Pamatuješ ještě, jak jsme si jako kluci říkali? Ty mě Maury a 
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Alžběta tě dokonce nazývala Robert Ďábel, podle té staré legendy. A přitom jsem byl největší darebák já. Ale ona to 
myslela žertovně, měla tě ráda a obdivovala tvoje znalosti¨. Byl jsi z nás všech nejchytřejší,“ dodal Maurice.  
 
„Ano, Alžběta. V rodině jsme jí říkali La Greka, protože znala dobře i řečtinu. Trochu to jméno ale připomínalo toho 
známého malíře. Byla učená a psala si i s Descartesem, sedm let, až do jeho smrti. Bavili se hlavně o matematice a 
filozofii. Dokonce jí věnoval jednu svou knihu, Principia, o základech filozofie. Nikdy se nevdala, nabízeli jí polského 
krále, ale ten byl katolík, to bylo ještě před koncem třicetileté války. Nakonec se stala abatyší protestantského kláštera 
v Herfordu, v Sasku. Už je také dva roky v nebi – teda doufám+ kdo jiný by se tam dostal, když ne ona?  
Dekárta později zaměstnala švédská královna Kristina, která jistě na Alžbětu žárlila. Jenže jemu nepřála ta severská 
zima a brzo tam umřel. Byl to slavný člověk, stejně jako náš Newton. A představ si, že v době Bitvy na Bílé hoře byl s 
vojskem v Praze. Kristinin zájem o Prahu byl ovšem čistě praktický: nařídila tehdy ve čtyřicátém osmém roce generálu 
Koenigsberkovi – ano, tomu, co jsem s ním jako hoch šel osvobodit Falc – aby v Praze vyraboval všechny kulturní 
poklady císaře Rudolfa. A to udělali už pár dní po skončení války.“  
 
„Vidím bratře, že teď mluvíš víc jako vědec než jako voják: válečná kořist je přece normální věc, každá armáda to 
dělá. Je to zlodějna, ale požehnaná králem. Stejně jako u pirátů, pardon, privatýrů!“ zasmál se Maurice.  
 
„Nu ano, my to brali Španělům, kteří to zase ukradli Inkům," usmál se Ruprecht. Náhle ho chytla bolest na prsou. 
Nemohl dýchat. Maurice počkal, až se mu trochu ulevilo a zeptal se: „Takže jedna zlodějna anuluje druhou?  
 
„Poslyš, Maurici, býval jsi vždycky ten lehkomyslnější z nás dvou, ale tohle je poprvé, kdy mluvíš jako moralista,“ 
namítl muž na lůžku.  
 
„Ne, jsem jen realista. Čím se liší nájemní kondotiéři, teda mercenáři, od španělských konquistadorů, dobyvatelů?“ 
zeptal se Maurice.  
 
Kondotiéři jsou pořád ještě hlavně vojáci, jim stačí porazit nepřítele a dostat zaplaceno, zatímco konquistadoři se ještě 
navíc snaží vyhubit pokořené obyvatelstvo mečem a ohněm. Španělé to dokonce dělali pro větší slávu boží. Pravda, 
bylo to heslo Jesuitů, ale byly to právě oni, co provázeli Hernana Corteze nebo Francisco Pizzara.“  
 
Maurice to uznal. „Asi máš pravdu. Tak daleko jsme my nešli. Vzpomínáš, jak se strýc Karel rozzlobil, když jsi 
jednomu anglickému městu nařídil, aby složili výkupné, jinak že necháš město vydrancovat a spálit? V Evropě to 
tehdy bylo normální, ale Angličani tehdy ještě tak daleko nedospěli,“ zachechtal se.  
 
„Neříkal jsem, že dám město spálit, ale že ho dám na pospas našim vojákům. Víš dopbře, že jsme se vždy snažil udělat 
podmínky vzdání snesitelné. Měl jsem riskovat vzpouru? Stejně ty peníze nakonec dostali naši vojáci, protože bychom 
jinak neměli čím zaplatit žold. Odpovědnost za krutost války nepadá na vojáky, ale na ty, co tu válku vedou. Náš strýc 
měl sice své gentlemanství, ale už ne peníze,“ vysvětluje Ruprecht. Znova se ho zmocní bolesti a tak požádá bratra, 
aby mu nalil do vína trochu toho opojného lektvaru.  
 

 
A Maurice se zase chopí slova: „Máš pravdu – ani ty ani já jsme to nedělali pro žold, ale pro toho starého královského 
hlupáka. Já už tehdy to vojákování pomalu nenáviděl a ty, jak jsem slyšel, prý později také. Asi tě u toho víc držela ta 
sláva, to vědomí, že bojuješ za spravedlivou věc, že se tě lidé váží. Měli pravdu: byl jsi dobrý stratég a moje úspěchy – 
nebylo jich ostatně moc - ve tvém stínu zanikly. Dokonce tě ti druzí tě měli za arciďábla, čarodějníka. I tvého pudla, 
který tě doprovázel do boje, počkej, ano, Boy se jmenoval, obvinili ze spolku s čertem. Tehdy jsi ještě své vojáctví 
bral vážně, ne?“  
 
„Ale já si, Maurici, pořád si ještě myslím, že jsem tehdy opravdu bojoval za dobrou věc. Bral jsem to jako obranu mé 
druhé vlasti proti rozvratníkům. Nakonec jsme měli pravdu: z těch samozvaných osvoboditelů národa se pak stali jen 
obyčejní diktátoři. Jenže sláva nesláva, hodně jsme při tom i zkusili. Život vojáka je plný cti, ale pes aby ho žil!“  
 
Maurice přitakal: „Ano, byl jsi statečný a to se lidem líbilo. Jenže ty jsi to vyžadoval jsi to i od druhých. Vzpomínám - 
to už jsme byli na lodích – jak se ti vzbouřila posádka a ty jsi vůdce vzpoury popadl za krk, přehnul ho přes zábradlí a 
hrozil jsi mu, že ho hodíš do moře. Všichni se pak dali zase na tvou stranu, to na ně udělalo dojem.“  
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„To je mentalita davu. Ale myslím si, že jsem byl jinak spravedlivý. Mnohokrát jsem se zastal lidí, kterým činili 
bezpráví. Však to uznal i parlament, když nás strýc zapudil, jen proto, že jsem vydal město Bristol nepříteli, když jsme 
neměl dost prostředků k jeho obraně. Zabránil jsem tím zbytečnému krveprolití - parlament nám dal oběma glejt, 
abychom mohli svobodně odejít za hranice,“ řekl Ruprecht.  
 
„Ano, ale ne proto, že bys býval zradil. Připisovali ti, to, jenže já vím, že jsi neměl ani dost lidí ani zásob a že jsi 
vlastně jen dohodl čestnou prohru a zachránil tak město před masakrem, město, které jsi ostatně předtím hrdinsky 
dobil.“ 
 
„Vím to, Maurici, tehdy jsi se postavil na mou stranu, to jsem nikdy nezapomněl. Dohnal jsem pak celý případ k 
vojenskému soudu, který mě osvobodil od falešného nařčení ze zrady.- to šířila dokonce i sama královna a ten darebák 
Digby. Královský pletichář.“  
 
„Ano, byla to od krále špinavost: když jsme mu tehdy na začátku války přišli na pomoc, neměl ani pořádnou kavalérii 
ani dělostřelectvo, žádné generály, jen pár veteránů z třicetileté války a ty jsi to vše vybudoval a ještě mu vydobyl 
několik skvělých vítězství. Ježe ten darebák Digby si získal královské ucho. Když jsme odešli, tím přišel i začátek 
konce. Král byl zajat a Cromwell se mu pořád ještě snažil domluvit, aby se vzdal koruny, aby abdikoval a emigroval. 
Ten to ale nechtěl udělat a pochopitelně, pokud žil, byl pro ně stále velkým nebezpečím.“  
 

 
Maurice se zasmál: „Digby už se teď pět let smaží v pekle, doufám. Po našem odchodu se stal velitelem královské 
armády, byl poražen, utekl do Francie a pak se zase vlichocoval v Holandsku princi Karlovi, ale ten prý ho, když se 
vrátil do Anglie a stal se králem, zapudil ode dvora.“  
 
„Ano, náš bratranec Karel je vůbec daleko moudřejší než jeho otec,“ přitakal Ruprecht. „Ví, co změnit může a co ne. 
Umí dělat kompromisy, vyzná se v politice, usmiřuje různá náboženství a prostě ví, jak na to. Proto si ho také zavolali 
zpět, proto došlo k restauraci království a proto mu teď všichni říkají „dobrý král Karel“. Ale na mravy moc nedá a 
milenek má dost. Slyšel jsem dokonce, že když se lidé ptají, která že je ta jeho královská děvka, lidé odpovídají 
otázkou: A kterou myslíte? Tu anglickou nebo tu francouzskou?  
Ale dobře dělá. Za jeho vlády prosperuje obchod, řemesla i umění. Dokonce když Londýn hořel, vyhrnul si rukávy a 
šel hasit. Nic lidského mu prostě není cizí. Jistě, má svoje slabiny, ale už pár století tu nebyl král, který by byl nejen 
úspěšný, ale i opravdu milovaný národem,“ potvrdil Ruprecht a odmlčel se - po tak dlouhé řeči mu docházel dech.  
 
„To je asi takhle,“ promluvil Maurice, „po hrůzách občanské války jsou lidé štastni už jen za ten mír. Tou parádou u 
dvora prý sice Karel napodobuje francouzského Krále slunce Ludvíka , ale ne tu jeho nadutost. A ten Karlovi ještě 
platí, za slib, že Anglie nenapadne Francii. Za co jsme to tehdy my dva vlastně bojovali? Kdyby byl tehdy starší a 
nastopil mísot jeho otce, nemusela být ani ta občanská válka.“  
 
Ruprecht si vzal slovo: „Poslyš, ještě jsi mi toho o sobě mnoho neřekl, kde žiješ, co děláš . . .“  
 
„Až příště bratře,“ vymluvil se Maurice, „teď už musíš spát. Brzo bude svítat a musíš si odpočinout. Já ještě přijdu.“  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Dnes je alchymie všeobecně považována za pavědu, které se věnovali jen blázni nebo podvodníci. Ani jedno není 
pravda. Zmínky o alchymii najdeme v Číně (první spis se datuje z 5. století), nebo Indii a především v Egyptě. 
Traduje se, že mytický bůh Thwoth, přišel do Egypta z Atlantidy. Právě on má být nejen autorem slavné Smaragdové 
desky, ale i dalších dvaceti osmi knih obsahující veškerou atlantskou velmi vyspělou vědu. Originály jsou prý ukryty 
na tajném místě. Mělo by snad být v místnostech pod Sfingou nebo ve Velké pyramidě, ale možností je více.  
 

 
Opisy byly uloženy i v jednotlivých chrámech, kde je uchovávali kněží. 
Patrně i experimentovali, ale mnohdy se opravdu zdá, jakoby recepty 
hned v prvopočátcích dostali hotové. Vyráběly se zde především 
rostlinné léčivé výtažky, barvy, ale i kosmetika. Speciálním oborem pak 
byly recepty týkající se mumifikace těl. Samozřejmě tu bylo i 
zušlechťování kovů, ale bylo tím míněno především jejich čištění a 
slitiny. 
 
Postupně však toto umění upadalo a stávalo se majetkem stále užší 
kasty kněží.  
Další opisy existovaly i v alexandrijské knihovně. Po velkém požáru se 
tyto knihy nedochovaly a o jejich existenci víme jen díky citaci z 
především řeckých pramenů. K tomuto velkému požáru došlo během 
obléhání Alexandrie J. Caesarem. Ten ale později odmítal to, že by byl 
oheň založen úmyslně a dokonce se sám zasadil o alespoň částečné 
obnovení. Podle nařízení královny Kleopatry měli být ztracené rukopisy 
nahrazeny těmi, které byly uchovávány v chrámech, čemuž se kněží 
často bránili. Předpokládá se, že tedy vydávali jen část svého majetku a 
to nejcennější ukryli. Z dnešního pohledu obnovení knihovny nebyl 
šťastný počin, protože tato druhá knihovna byla téměř beze zbytku 
později zničena náboženskými fanatiky. 
 
Trosky tohoto vědění převzali právě Řekové a Arabové. V té době se 

Thwoth změnil na Herma a odtud i název hermetické nauky. 
 
Vzniklé mezery v nauce byly doplněny o zejména aristotelovské vidění světa, kdy k jednotlivým prvkům byly 
přiřazeny planety a určen i „ženský“ a „ mužský“ princip. 
 
Tento směr by se dal nazvat i spekulativně filozofický a byl dále rozvíjen. 
Do Evropy se pak alchymie dostala jednak převzetím od Řeků a v druhé řadě od již zmíněných Arabů přes 
Španělsko. 
 
Postupně bylo toto učení rozvíjeno a doplňováno. Zatímco v dnešní chemii je uznáván jen takový pokus, který lze 
opakovat se stejným výsledkem, pro alchymisty žádný stejný pokus neexistoval, každý byl jiný a jedinečný. Byl 
ovlivňován planetárními konstelacemi i osobou samotného alchymisty. Naopak provedený pokus měnil pokusníka. 
Tím alchymie dostala i duchovní rozměr. Protože neexistovalo jednotné názvosloví, používali alchymisté různé 
analogie převzaté z živé i neživé přírody, živly, barvy, tělesné orgány atd. přičemž každý měl vlastní, nebo mírně 
odlišnou terminologii. 
 

Egyptský alchymista podle 

http://www.crystalinks.com/egyptplant.gif 
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Pokud se tedy dnes nějaký badatel vůbec chce studiem zabývat, naráží na problém, zda jde o dílo, které odráží 
skutečnou práci, kterou alchymista ve své dílně prováděl, nebo o pouhou teorii, respektive bezobsažný blábol sepsaný 
podvodníkem. Stejně tak je těžké rozeznat, zda mlhavé alegorie jsou snahou o utajení vlastních výzkumů především 
před bdělým okem církve, ale i před konkurencí, nebo zastírají neznalost. 
 
Alchymie, zejména ta 16. a 17. století byla pevně spojena s magii a dala se rozdělit na praktickou, teoretickou, 
filozofickou, lékařskou, synekriatickou a přírodní. 
Alchymista, pokud neměl učitele, se sice snažil studovat díla svých předchůdců, ale ve většině případů musel začínat 
úplně od začátku a pracovat systémem pokus- omyl. 
 
Mnoho alchymistů rozhodně nelze přiřadit mezi podvodníky. Například Avecenna ( 980-1057) sestavil lékařskou 
knihu Canon Medicinae, která byla uznávána jako základ lékařské vědy ještě v 16- tém století.  
 
Paracelsus ( 1493-1541) se soustředil na výrobu léků a výzkum jejich účinků a o možnosti transmutace se vyjadřoval 
záporně( nějaký čas žil i v Olomouci). 
Obdobně může k alchymistům být připočítáván i J. Horčický i když jeho hlavní činností byla výroba různých 
bylinných lektvarů a vodiček.  
K vážně laborujícím alchymistům patří jistě i Albert Velký (1200-1280), Tomáš Akvinský ( 1225-1274), a nejspíš i 
Michal Sendivoj ( 1566-1636). I Isaac Newton ( 1642-1727) byl horlivý praktikující alchymista, stejně jako Robert 
Boyle ( 1627-1691), který je považován za zakladatele moderní chemie. 
 
Nesmíme zapomenout i na tajemného Nicolu Fullcaneliho, jehož životní příběh je velmi spletitý a podivný ( slibuji, 
že někdy v budoucnu o něm napíšu více).  
Transmutaci měl provést třeba R. Lullas, G. Ripley, nebo A. Seaton ( ten zbytek svého kamene mudrců měl předat 
Sedivojovi, který s ním také provedl několik transmutací, ale když kámen spotřeboval, neuměl ho již vyrobit a jeho 
sláva pohasla) I J. Dee, ačkoliv nebyl praktikující alchymista, k nim měl svými teoretickými díly velmi blízko. 
Praktikujícím alchymistou se stal až zcela na sklonku života. 
 
O transmutaci píše ve své dodnes čtivé knize Jitro kouzelníku J. Bergier, který se pokouší z dnešního pohledu 
chemika rekonstruovat Velké dílo končící výrobou Prima matera, jenž umožňuje i přeměnu neušlechtilých kovů na 
ušlechtilé. 
Další možnost nabízí jiný chemik a záhadolog, nedávno zemřelý I. Wiesner. Domnívá se že k transmutacím může 
skutečně docházet za vysokých teplot a tlaků, přičemž právě výroba vhodných nádob schopných takové podmínky 
vydržet, byl jeden z největších problémů s kterým se musel alchymista potýkat ( o možné explozi nemluvě) (K těm 
také hodně docházelo). 
 
Velmi často se spekuluje, že záhadný Voynichův rukopis má alespoň částečně alchymistický obsah. Jeho autorství je 
přičítáno Janovi z Lázu ( 15. Stol) a některé obrázky se dají prý vyložit jako alchymistické symboly nebo postupy. 
Vzhledem k mnoha nejasnostem a podivnosti celého spisu to není vyloučené. Já jako naprostý laik se k tomu nemohu 
vyjádřit. 
 
Novodobá chemie se od své předchůdkyně radikálně distancovala právě proto, že do alchymie je zabudován 
duchovní a vesmírný rozměr. Stala se tak čistě technokratickou vědou, nehledící na vedlejší vlivy. 
 
Těžko říci zda i v dnešní době existují alchymisté. Pokud vůbec ano, pak nejspíš pracují tak jako v dávných dobách v 
utajení. Dnes ne proto, že by byli stíhání inkvizicí jako spíš že by se stali terčem posměchu.  
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Pokračujeme zde s malými detektivními příběhy bez konce, u nichž máte uhodnout kdo, co či jak - to záleží na otázce - 
provedl popsaný zločin. Jde o to nalézt jistý, zde uvedený detail, který to prozradí (za použití logiky a ostatních fakt). 
Detektiv Příhoda zde řeší případy, na které strážmistr Doufal prostě nestačí. Všechna jména osob jsou zcela 
vymyšlena a nevztahují se k žádné - živé či mrtvé - osobě.  
 
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.12):  
jr pravda, že sebevrah by použil jen jednu ranu, ledaže by to byl opravdu břídil - ale i tak by se asi našlo nějaké 
škrábnutí první kulkou. Že byly vystřeleny kulky dvě ovšem musí potvrdit nález i druhé kulky - o tom nic strážmistr 
neříkal. je i možnost, že každá kulka byla vystřelena z jiné zbraně, to by ukázalo balistické srovnání obou. Tak či onak 
zůstává zde záhada dvou kulek, pro kterou zatím není vysvětlení. je možné, že vrah nejprve zastřelil Kašpárka vlastní 
pistolí a pak jednu kulku vyndal ze zásobníku, druhou střelil do zdi a pistoli vložil mrtvému do ruky.  
To, že Kašpárek spadl po výstřelu se nesrovnává s tím, ž e by po pádu ještě pořád držel pistoli. Také Kadlčákovo alibi 
dané zastavenými hodinami není nijak pevné: vrah mohl hodiny nastavit o hodinu napřed a rozbít je, případně je už s 
sebou přinést nastavené tak, aby mu to dávalo alibi. Vražda se tedy mohla stát dříve, to by měl potvrdit doktor. Je tedy 
třeba zkontrolovat alibi Kadlčáka na dobu před 12:15:03. Ty vteřiny jsou zajímavé: nejednalo se zřejmě o novější 
digitální hodiny s displejem, protože ty, když se zastaví, zhasnou a po zapnutí začínají většinou od dvanácti hodin. Šlo 
by to sice také nějak narafičit, ale chce to odborníka na elektroniku.  
 
 

 
JEDE, JEDE, POŠTOVNÍ PANÁČEK.  

 
 
 
"Tomu nerozumím, pane Příhoda, vždyť Provazník se při dovážení musel s autem courat a zastavovat u každé 
schránky či domu. jak se přitom mohl takhle hrozně nabourat? " divil se Doufal.  
"No to je pravda, pošťáci bývají dobří řidiči. A to se naboural někde do domu?" 
"Ale ne, pod kopcem, jak se sjíždí na náměstí." 
"A co brzdy, nepožil?" zeptal se detektiv.  
"Zatím to vypadá, že ne," potvrdil strážmistr. "Žádné brzdné stopy jsme nenašli. "  
"Nu dobrá, dobrá. Víme alespoň, že deformace auta ne vznikl nárazem s jiným autem či vozidlem?"  
 
„Zcela určitě. On totiž narazil na sloup elektrického vedení a skončil v příkopě. Alkohol v krvi neměl a žádné 
zdravotní potíže jeho lékař v jeho záznamech neměl. “ 
„Ani drogy? Anebo nemluvil náhodou zrovna do mobilu? " nadhodil Doufal.  
„ Mobil jsme nenašli, ale patrně nějaký měl Musím to zjistit,"  
„To udělejte a zjistěte, komu volal, kdy a co přitom říkal. A co takhle výbušnina? Nemyslím, že by mohla tak 
zdemolovat auto nebo ho vyhodit do příkopu, ale mohlo to přerušit jeho pozornost. Musíme mít v té věci jasno.“  
 
„ A nechte také zjistit, zda si mu někdo nehrál s brzdami, to by vysvětlovalo, proč nebrzdil, " přidal ještě Příhoda. "A 
co podezřelí?" . 
„ On byl v autě sám, " strážmistr udělal udivený obličej. 
„ Ale ne, to nemyslím, "zasmál se detektiv. "Myslím ty, co by měli zájem na jeho smrti. 
"No bohatý zrovna nebyl. O nepřátelích nic nevím. Takže to prostě bude jen nehoda, ne? " 
„Ale sám jste říkal, že byl dobrý řidič! " zasmál se Příhoda. 
„Takže vy myslíte, že to byla přece jen vražda. Ale jak to vrah udělal, pane Příhoda?" divil se policista.  
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„To už nechám na vás. Všechno ostatní jsme vlastně už probrali, " odpověděl detektiv a pohvizduje si písničku "Jede, 
jede, poštovský panáček", zmizel v nejbližším bufetu na jedno pivo a párek . . .  
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : PŘEDPOSLEDNÍ ZLATÁ HOREČKA V KANADĚ.  
 
 
 

Toto je jedna kapitola z mé knihy CANADIANA, nyní i ve formátu PDF, ke stažení zdarma, viz Novinky. Ano, 
používalo se rozdělování pozemků pomocí "stampede", kde si zájemci museli v určité době "vykolíkovat" své 
claimy, tedy nároky. A o té opravdu poslední horečce - před několika lety - se dočtete už v uvedené knize. 

 
 
Zlato se v Kanadě nacházelo a nachází pořád, ale těch pravých zlatých "horeček" jsme tu zažili v nedávné době málo 
- vlastně já jem jednu. Ta předposlední byla v Ontariu v roce 1925, to se zrovna rozneslo, že dva ontárijští 
prospektoři našli velké ložisko u Rudého jezera (Red Lake) v oblasti severozápadního Ontaria, blízko města Hudson, 
které je zase blízko trochu většího města zvaného Dryden. Kdybyste se tam chtěli vypravit, můžete to vzít jako my 
autem: jeli jsme totiž Drydenem při naší cestě na západ (viz seriál reportáží "GO WEST"). Tehdy jsme se až k 
Rudému jezeru nevypravili, ale příště si to asi nenechám ujít a trochu se tam poohlédnu: při mé penzi mi bude každý 
kilogram zlata dobrý. . .  
 

 
Většina zlatokopů se dostala do Hudsonu 
železnicí, ale tam je čekala další cesta ke 
zlatému, pardon Rudému jezeru: 135 mil 
(asi 216 km) na severozápad, přes zamrzlá 
jezera a portáže. Místní obchodníci 
kvapem telegrafovali pro zásoby, neboť si 
je v tom horečnatém spěchu většina gold-
diggerů jaksi zapomněla vzít s sebou. 
Cesta z Hudsonu k jezeru jim trvala šest 
dní, a to v mrazu a na saních. Nejprve si 
brali eskymácké psy huskies, později ale z 
nedostatku přišly na řadu i ostatní rasy psů. 
Museli se prodírat krajinou, o které řekl 
známý kanadský objevitel Jacques Cartier, 
že to je "země, kterou Bůh daroval 

Kainovi". V létě zde zase najdete masožravé blackfies i skoro neviditelné mušky no-see-um, které asi ve zlatokopech 
našly příjemné zpestření své jinak jednotvárné diety.  
 
Už v roce 1870 se na Jackfish Lake našlo zlato, ale první claim tj. zaregistrovaný pozemek s nálezem byl vytyčen na 
Red Lake až roku 1897. Při té příležitosti vypadl vedoucímu výpravy R.J. Gilbertovi revolver z pouzdra, narazil na 
kámen, vystřelil a milého Gilberta na místě zabil. Když se však ukázalo, že ten nález vlastně nebyl ani tak moc 
bohatý, dál se o to nikdo nezajímal. Teprve později, když se v roce 1912 uzákonily hranice Ontaria a půda se začala 
zadarmo rozdělovat settlerům, tedy osadníkům, oblast se pomalu začala zalidňovat. Až po válce, v roce 1922, se 
našlo v blízkosti Red Lake větší množství stříbra. Nu a od stříbra ke zlatu není tak daleko. . .  
 
Když pak 25 července 1925 Lorne Howey a jeho partner George McNeeley zapsali svůj claim, nevěděli ještě, že na 
místě později vznikne známý důl Howey Gold Mine. Pravá horečka ale začala až v roce 1926. Přes tři tisíce mužů z 
celého amerického kontinentu se sem vypravilo a brzo bylo vytýčeno kolem tři a půl tisíce claimů. Zlato se našlo také 
podle zpráv v novinách i "na" jiných jezerech: Woman Lake, Trout Lake River, Birch Lake a Narrow Lake. Osobně 
pochybuji, že by to bylo přímo "na" vodě, ale tak se to říká, ne? Když v roce 1930 cena zlata poskočila z dvaceti na 
pětatřicet dolarů za unci, dalších deset tisíc claimů bylo zabráno a sto nových důlních společností založeno. A John E. 
Hammel zde pak založil Northern Aerial Mineral Company Limited (NAME), která dopravovala své prospektory 

Zlaté nugety  
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letadlem na různá místa a z každého nálezu pak dostali deset procent kapitálu . . .  
 
Zajímavých historek z doby poslední horečky je mnoho - některé příběhy vlastně ještě pokračovaly dál. Tak 
například příběh Williama (Billa) Stuarta, údajně syna britského diplomata, který v Hudsonu dělal účetního a mluvil 
plynule německy, francouzsky, italsky a prakticky všemi slovanskými jazyky. Nikomu nebylo nápadné, když se 
později nechal najmout jako kopáč a v roce 1937 rychle zmizel. Jaké jiné poslání měl, se začalo tušit až v roce 1943, 
kdy se prozradilo, že se Bill narodil v kanadském Winnipegu a měl hodnost kapitána u kanadské armádní špionáže. 
Za druhé světové války sloužil jako kontaktní důstojník s Titovými partizány a byl zastřelen Němci, zrovna když 
předával svou vysílačkou zprávy spojencům. Dnes už se asi nikdo nedoví, co vůbec Bill tehdy v Hudsonu v době 
zlaté horečky dělal.  
 
Jiná příhoda se stala Dickovi Rodenovi, který byl letadlem dopraven až do místa zvaného Goldpines, kde měl 
pracovat jako checker (t.j. kontrolor a účetní). Tam na něj ale nikdo nečekal, až u řeky potkal nějakého stařečka v 
ošumělých prospektorských šatech, který se uvolil, že ho dopraví svým člunem až do Ear Falls, kam Dick směřoval. 
Později, už na místě, se Dick představil předákovi a našel si místo k noclehu. Teprve pak se začal shánět po onom 
dědečkovi, aby mu zaplatil. Když ho našel, napsal mu šek a poradil mu, ať si to radši hned vybere v bance. 
Kolemstojící dělníci vypukli v huronský smích: onen dědeček byl totiž prezident firmy, u které měl Dick pracovat, 
Ole Gustafson.  
 
Cesta na Red Lake z Hudsonu vedla přes šest jezer, dvě řeky a čtyři portáže. O dopravu se starala Patricia 
Transportation Company, která vlastnila čtyři tahací čluny, t. zv. tugboaty. Ne všechny čluny ale prošly hned poprvé 
registrací - jméno posledního, Vulcan, už bylo zapsáno někde jinde. Ředitel firmy, Charlie Wilson, si ale předem 
nechal udělat krásná mosazná písmena, která se podle zvyku přibíjela na příď lodi. Co teď? Spořivý Charlie to vyřešil 
po svém: nazval tedy člun Canvul a bylo to. Kolikrát se jim vleky na vodě převrátily, to už dnes ani nevíme. Při 
takovém incidentu obvykle posádka člunu zůstala na místě, aby mohla náklad, který se neutopil, jako třeba bedny a 
podobně, ještě vylovit. Jednou ale přišla sněhová bouře, pátrací letadla nemohla startovat a tak se plavci museli vrátit 
domů "po svých" - trvalo jim to tři dny! Po druhé, na jezeře Pakwash, chytila Canvul bouře a marně se kapitán Carl 
Robinson snažil dostat loď s vleky ke břehu. Vítr je pořád zaháněl na skálu a navíc vezli náklad nebezpečného 
dynamitu. Konečně přistáli a přivolaní dynamitoví odborníci pak celý náklad - 45 tun dynamitu - museli vyhodit do 
vzduchu. Jindy zase udeřil blesk do bárky, zasáhl jednoho lodníka a srazil jej do vody. Jeho tělo našli až za tři dny.  
 
Nejzajímavější historky by ale asi mohli vyprávět bushpiloti, tedy letci, kteří se svými stroji pronikali co nejdál do 
divočiny a riskovali každodenně své životy. Většinou to byli veteráni z první světové války. Nejnebezpečnější situace 
vznikaly při tak zvaném glass-out, tj. když voda na jezeře byla klidná "jako sklo", takže se špatně odhadovala výška 
při přistání. Také půda, pokrytá panenským sněhem, zkreslovala odhad výšky nad zemí a letadlo se mohlo přitom 
zapíchnout nosem do země. Piloti se museli starat o své pasažéry, vyznat se v krajině a v případě nehody letět na 
pomoc. Všeobecným znamením S.O.S. byly ulámané smrkové větve, položené na sníh. Společnost Western Canada 
Airways zaměstnávala řadu pilotů, z nichž několik zahynulo při výkonu své služby, například Tim McCoy nebo Bud 
Starrat. Nejznámější piloti od Red Lake se také zapsali do historie Kanady: C.H. (Punch) Dickins, H.A. (Doc) Oaks, 
Bernt Balchen, W.R. (Wop) May, nositel řádu britského Imperia (sestřelil totiž Rudého barona von Richthofena) a 
kapitán F.J. Stevenson, který dostal nejen Distinguished Flying Cross, ale dokonce i francouzský Croix de Guerre. 
Později se Bernt a Doc také zůčastnili Byrdovy Arktické expedice.  
 
Při jednom letu ztratil pilot Harold Farrington při startu jednu lyži, což ovšem hned nezpozoroval, ale jeho kolegové 
na letišti ano. Jelikož tehdy ještě letadla neměla radia, druhý pilot tedy vzlétl hned za ním, po nějaké době ho 
předhonil a ve vzduchu mu posuňky ukazoval, co se stalo. Harold změnil kurz zpět do Hudsonu, kde několikrát 
zkušebně zakroužil nad letištěm. Nic netušící pasažér se ho konečně zeptal, o co jde a když mu to pilot vysvětlil, 
začal slibovat pánubohu všechny jeho zlaté claimy, jen aby se z toho dostali. Podařilo se: Harold přistál a dojel po 
jedné lyži až na konec letiště, kde se letadlo překlopilo a zastavilo. Tentokrát to odnesla jen vrtule, která se přitom 
ohnula, ale mohlo to být daleko horší. Jestli pak pánbůh dostal ty pasažérovy claimy, to jsem se už nedočetl.  
 
Později, to už bylo v roce 1940, měl May přepravit ve svém letadle z Winnipegu do Churchillu, kde měla mít 
vystoupení známá filmová herečka, sexy Mae West, o které bylo známo, že má slabost pro aviátory, jak se tehdy 
letcům říkalo. Druhý den ráno vyrazili zpět, ale do Winnipegu už nedorazili: May, ačkoliv byl znám, že lítá za 
každého počasí, najednou cestou prohlásil, že "větrné podmínky nejsou nějak dobré" a tak přistáli v malém 
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hornickém městečku Flin Flon, kde pak "museli" setrvat dva dny, než se počasí "ustálilo". Ostatní bushpiloti si ho 
pak ještě dlouho dobírali, neboť ani May ani Mae (obě jména se vyslovují stejně, totiž "mej") nějak nedokázali tu 
nenadálou kalamitu počasí pořádně vysvětlit . . .  
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Autor : ©Jan B. Hurych  
Název : ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 1..  
 

 
 
Je to už přes deset let, co se zúčastňuji mezinárodního výzkumu Vojničova rukopisu (VM). Přitáhlo mě k němu 
nejenom to, že je to - po stu letech, co ho Vojnič koupil a zveřejnil některé jeho stránky s výzvou, aby se veřejnost 
snažila o přečtení téhož - pořád ještě záhada nad záhady. Stále totiž ještě neznáme autora, písmo ani jazyk. Také mě 
iritovalo, že VM nejméně padesát let pobýval v Praze a přesto se zarputile popíralo, že by mohl být autorem třeba i 
Čech. Místo toho se výzkum tořil kolem Jakuba Horčického, který rukopis jen vlastnil (údajně) a jehož (také údajný) 
podpis se Vojničovi zjevil jednoho krásného večera, když měsíc pěkně svítil a listí v zahradě mírně šumělo - přesněji 
řečeno, když jeho asistent udělal chybu při vyvolávání fotografie a fotku podexponoval.  
 
Už od začátku jsem zaujal ve VM výzkumu pozici jakého "ďáblova advokáta". Ten název je ovšem klamný - církev 
jej sice stále ještě používá pro úředně jmenovaného protihráče při zkoumání osob, které by měly být prohlášeny za 
svaté, ale dnes je tento titul všeobecně míněn pro každého, kdo nesouhlasí s oficiální linií . . . 

 
Pravda, ona žádná oficiální linie pro VM neexistuje, alespoň ne mezi 
námi výzkumníky - ale přesto jsou určitá data, na která si lidé zvykli, 
nazývají je "fakta", a neradi se s nimi loučí, navzdory jiným, 
protikladným informacím.  
 
Už od začátku, jak jsem začal dávat dohromady data kolem VM z 
knih, netu a od přátel v mezinárodní netové konferenci, mě ale 
zarážela velká škála pravděpodobnosti těchto dat, tj. od čistých „100 
procent“ až dolů k nule i případně k vyloženým nesmyslům.  
 
Dalo by se říci, že s tím začal sám autor VM: v jeho díle je plno 
rozporů: krásně psal, ale uboze kreslil, byl zřejmě vzdělaný v 
botanice, ale jeho herbář (pokud to vůbec herbář je) má zcela 
nereálné kresby, tedy jakoby rostlin odjinud z kosmu. Jeho astrologie 
se podobá té středověké, až na to, že je úplně jiná, zvířata zvěrokruhu 
se podobají těm našim, ale zodiakové kruhy mají jiný obsad, jeho text 
je krásně čitelný, ale přesto ho nelze číst :-). V knize není jediný 
přepis či oprava, což - jak tvrdí jedni - dokazuje, že to není opis, 

protože autor jistě rozuměl tomu, co psal, ale - podle jiných - je to opis, protože v originálu bývá většinou víc chyb 
než v opise. Ti třetí říkají, že je to jen mišmaš písmen, takže i kdyby se autor přepsal, nemusel nic opravovat :-). A 
ačkoliv se autorzřejmě snažil, aby text vypadal jako zápis nějakého normálního jazyka, žádný takový nebyl nikde 
nalezen. Jiní říkají, že je to psáno šifrou, ale přitom na ní selhali i světoznámí kryptologové.  
 

 
Klamal nás tedy už sám autor nebo ne? Nedávné určení stáří pergamenu radioaktivním uhlíkem celkem dobře 
odpovídá kresbám budov, oděvu osob ve VM a jejich nástrojům. Ano, a přesto mohl novodobý padělatel stejně dobře 
použít velmi staré, ale čisté pergameny ( z nějakého tajného skladu) a s trochou znalosti obrazů z té doby stačil celou 
knihu „sfouknout" za pár týdnů. Naopak, je-li ale je náš VM jen opis staršího originálu, původní stáří téhož se už asi 
nikdy stejně nedovíme.  
 
Jedno je jisté: pokud je VM padělek, autor nás rozhodně klamat chtěl - když ničím jiným, tak tím, že napsal něco, co 
mělo vypadat jako starší a originální dokument. Rozpory, které zde popisuji, mohl přidat úmyslně, to už by bylo zcela 
lehké.  
 

Ďáblův advokát, podle  

http://www.telco2.net/blog/ images/dadvocate.jpg  
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Přiznávám, že jsem se nikdy příliš autorovi a jeho důmyslům nevěnoval – dokud totiž nebudeme schopni knihu 
přečíst, nemá to žádný praktický význam, spíše by nás to jen zavádělo. Mě osobně zajímala víc reakce lidí na ony 
celkem nevysvětlitelné rozpory v samotném rukopise.  
 
Uvedu příklad: jedna část VM dostala od výzkumníků název „herbář“. Proč? Inu jsou tam jakési obrázky květin, 
bylin či prostě rostlin, které - jak už Bareš napsal Kircherovi - „se nevyskytují v německých zemích“. Proč právě 
tam? Protože Bareš věděl, že Kircher se narodil v Německu a byl původem Němec? Celý Barešův dopis je totiž velká 
snaha svést Kirchera k tomu, aby VM rozluštil, ale ne už aby o tom publikoval knihu nebo dokonce zjistil pravé 
tajemství VM :-). Zde tedy říkal pravdu: netvrdil, že se ony byliny nenalézají v Evropě, na Amazonce či v číně (která 
tehdy tkaé Kirchera zajímala), protože o tom prostě nevěděl. A nevíme to dodnes, jen to, že jsme tam ty rostliny 
nenašly. Tak napříkal i jeden obrázek, který se nejvíce podobá slunečnici - která, jak známo byla do Evropy 
přivezena z Ameriky - vyvolal spoustu klamných dohadů. Od Ameriky není daleko ke Kolumbovi a datu 1492 a od 
kukuřice je zase jen skok k botanikům či biologům. Přitom autory onoho datování nenapadlo, že samotný VM mohl 
být napsán v Americe (v době, která odpovídá stáří pergamenu) a mohl být do Evripy přivezen daleko později. Pokud 
vím, jen jedna teorie tvrdí, že VM napsali Indiáni nebo snad tamější misionáři.  
 
Jenže tady je právě to semínko, které začalo vesele bujet a dnes tu už máme úrodu študovaných rostlinoznalců, kteří 
hledají další květinky ve VM a shodují se tak málo, že je kupodivu, že zatím nikdo nevyzval druhého na souboj. 
Nebo alespoň na rytířské turnaje univerzit. Je jim přitom docela jedno, že ony „květinky“ jsou přinejlepším jen 
slepeniny částí z různých květin, často i botanicky nemožné slepence, protože jak známo „kdo chce psa bít, psa si 
najde“. Co na tom, že každý najde něco jiného? Jen si nepřiznat, že buď autor VM neměl ani ponětí o botanice anebo 
měl zcela jiný úmysl, totiž zamontovat do obrázků jistý klíč k nějaké šifře. Anebo měl v úmyslu cokoliv jiného jen ne 
herbář :-). Rozhodně se jeho obrázky nepodobají těm z pravého herbáře, například od Dr. Mattioliho ze šestnáctého 
století, s nádhernými a přesnými dřevoryty, který přeložil a vydal v češtině už náš Dr. TadeášHájek z Hájku.  
 
Naši odborníci totiž zapomněli, že herbář slouží nejen jako soubor obrázků, ale hlavně k identifikaci té které 
rostliny. A Amazonka neamazonka, ani autor by nebyl schopen podle těch jeho nákresů identifikovat živé rostliny: 
jsou celkem hrubé, bez detailů a jen ve čtyřech barvách vyvedené, jedním slovem bezcenné. Ale zase jen „odborník“ 
to může svádět na to, že autor neuměl kreslit: herbář se totiž kreslí podle živých či uschlých exemplářů, ale rozhodně 
ne z fantazie, kde nezáleží na počtu, tvaru a rozpoložení květů, stonků, listů či kořenů :-).  
 

 
Tohle byla ostatně jedna z několika oblastí, kde jsem se pustil do kritiky neseriózního výzkumu - nejenže nás nikam 
nedostal, ale bohužel silně odstínil výzkum jiný, totiž zde třeba rozbor obrázků podle jiného kriteria než jen toho 
přírodovědeckého.  
 
Ještě k těm obrázkům: hodně z nich má jakousi legendu, řekněme štítek, kteréžto slovo se většinou nepodařilo najít v 
okolním textu. Tvrdit tedy, že okolní text je slovní popis dané rostliny je opravdu nesmysl: autor by se musel v textu 
tomu slovu schválně vyhýbat jako čert kříži. I kdyby byl například název v latině, musel by autor soustavně v textu 
uvádět jen jméno rostliny v jiném jazyce tedy používat zcela jiné slovo, protože ani trochu podobná slova tam 
neneajdeme. Je to sice možné, ale že by to bylo pravidlem? Spíše se zdá, že i ten „název“ je jen jakýsi klíč k luštění – 
i když nevíme čeho a jak.  
 
Navrhoval jsem též, že barvy bylin jsou pro přírodu dost nereálné, i když často přímo nezvyklé. Spíše jakoby se autor 
musel nějak vyrovnat s tím, že měl u sebe jen čtyři „barvičky“ :-). Pochopitelně i zde naopak mohly barvy sloužit 
nějakému korodování, ale celkem dost primitivnímu.  
 
Obrázky byly zřejmě kresleny dříve než text, který se jim úmyslně vyhýbá a autor píše jen „okolo“ nich. I zde je ale 
paradox: na některých listech je naopak napsáno izolované slovo, které je barvami zcela či částečně zamaskováno - 
ano, našel jsem na jedné váze i celou sérii čísel, která byla uměle zašrafována modře. A úmysl byl ajsný: délka šrafů 
se tam mění přesně podle výšky číslic, která není stále sttejná.  
 
Na druhé straně to ale vypadá, že k „vybarvování“ obrázků došlo až tehdy, kdy byl už VM nakreslen a napsán a 
možná, že to vybarvil někdo jiný. Proč? Proč přidávat barvy, které nedávají obrázkům žádný smysl? Spíše chtěl 
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opravdu něco zakrýt nebo do toho odpoutat pozornost . . .  
 

(pokračování) 
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V Praze je jistě velké množství domů, které mají bohatou a zajímavou historii. Dům stojící na dnešním Karlově 
náměstí jistě patří mezi nimi na čelní místo. 
V době, kdy se začalo z popudu císaře Karla IV. stavět Nové Město pražské, patřilo náměstí nazývané tehdy Dobytčí 
trh mezi největší v celé Evropě. Uprostřed stála kaple Božího těla a na jeho čele byl postaven dům nazývaný Palác 
opavských vévodů. A jeho prvním majitelem byl Mikuláš I. V dobách husitských válek se pak majitelé často střídali - 
to podle politické situace a dům postupně chátral, ale později byl navrácen původním majitelům a právě opavský 
vévoda Václav byl jeden z prvních, který v domě začal provádět své alchymistické pokusy a položil tak nejspíš základ 
k známé pověsti. Sám doktor Faust tu totiž nikdy nebydlel a podle dochovaných pramenů pravděpodobně ani nikdy 
Prahu nenavštívil.. 
 

 
Václav ustanovil správcem domu písaře Prokopa, který 
dům postupně opravil, ale protože vévoda neměl na 
zaplacení těchto oprav, dům se stal majetkem právě 
tohoto písaře. I o něm se píše, že v domě prováděl 
různé pokusy- možná jen pokračoval v 
alchymistických pokusech původního majitele. 
 
Od něj dům koupil Jaroslav Kapoun, později 
odsouzený za nějaký zločin k stětí. Dům kupodivu 
nepropadl koruně, ale zůstal jako majetek v rodině 
Kapounů. Ti ho obratem prodali Janu Koppovi. I to je 
velmi zajímavá osoba. Měl mnoho zájmů, především 
lékařství. Věnoval se výrobě léků ( a možná i trochu 
alchymii a dalším s tím souvisejícím oborům) a jejich 
účinky prý zkoušel sám na sobě. Později, jako 
protestant odešel do zahraničí a stal se osobním 
lékařem švédského krále. Vím, že to sem nepatří, ale 
byl by to další vhodný kandidát na autorství VM? 

 
Po jeho odchodu, dům často měnil majitele, až ho někdy kolem r. 1590 koupil Edward Kelley. Je pravděpodobné, že i 
on využil zde existující laboratoř a prováděl tu různé pokusy. Právě z jeho doby se tu na stěnách zachovaly krásné 
fresky zobrazující alchymistické nářadí a symboliku. Tento známý ( i díky filmu, kde je ovšem zpodobněn jako 
spiklenec) charismatický muž se nejspíš nejvíce zasloužil o Faustovskou legendu. Je totiž nesporné, že kolem sebe 
uměl vytvořit auru tajemna a záhadna. Je tedy zcela logické, že se o něm začalo říkat, že je ve spojení s ďáblem. 
 
Pobytu v domě si však mnoho neužil. Císaři došla trpělivost ( i peníze) a tak byl Kelley internován na Křivoklátě a 
většina majetku mu byla zabavena. I když byl později propuštěn, navrácení se už nikdy nedomohl a jeho sláva rychle 
hasla. Později byl znovu uvězněn v Mostě, kde si po nezdařeném útěku zlomil nohu, která mu byla amputována. Než 
aby byl mrzákem, raději spáchal sebevraždu. Po jeho smrti byla majitelem nějaký čas jeho nevlastní dcera Alžběta, 
známá spíše jako básníčka Vestonie. Tato učená dívka se krom skládání básní (mimochodem velmi vysoko 
ceněných) zabývala bádáním bohužel blíže nespecifikovaného směru. 
 
Někdy v r. 1597 dům získává Markéta Holazlaurová a pak se majitelé opět rychle střídají až do r. 1618, kdy ho Iziáš 
Schullerov nechává přestavět v renesančním stylu,m ale ani on ho dlouho nevlastní. Tak to jde až do r. 1751, kdy ho 
kupuje Antonín Mladota ze Solopysk. I on patří k alchymistům, kteří zde prováděli své pokusy. Jeho syn si sice 

Faustův dům  
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věnoval spíše výrobě miniaturních mechanických přístrojů a hraček, ale mnoho lidí nechápalo jak vůbec takové věci 
mohou fungovat a tak i on byl zařazen mezi ty, kteří mají spolky s ďáblem. Petr Mladota, ale patrně pokračoval také i 
v alchymistickém laborování a jeho praktickým výsledkem pak byla výroba léků, především v podobě mastí a 
vodiček. Postupně také dům přestavěl do barokní podoby. Mladotové vlastnili dům až do roku 1810, kdy jej koupil 
obchodník Jakub Cop. Ten v něm však nebydlel, ale nejprve ho pronajímal a následně prodal soukromému ústavu pro 
hluchoněmé. 
 
V této době zde bydlel další z podivínských obyvatel. Karl Jaening. Ten prý měl velmi morbidní zálibu ve všem, co 
se týkalo smrti, Vlastnil malou sbírku lebek a údajně dokonce spávával v rakvi….. 
 
V r. 1902 potom dům zakoupila Všeobecná nemocnice, která sem přestěhovala svou lékárnu. Ta je tu do dnešních 
dnů a je velmi oblíbena. Ke konci II. světové války 14 .5. 1945 zasáhla dům bomba během známého a dodnes 
spolehlivě nevysvětleného spojeneckého náletu. Bomba naštěstí, ale nevybuchla, pouze prorazila střechu a prošla 
domem až do sklepení. Tvrdí se, že dům před zkázou ochránilo sedm koček, jejichž těla se našla během 
archeologických prací v podzemí paláce. Ovšem podzemní chodba, kterou údajně měl být dům spojen s kaplí Božího 
těla, nalezena nebyla. 
 
Dům dnes patří do majetku města Prahy a je památkově chráněn. V r. 2003 po požáru byl rozsáhle zrekonstruován. 
Zároveň byla obnovena a zpřístupněn miniaturní botanická zahrada za domem. Mnozí záhadologové tvrdí, že toto 
místo je na spojnici, respektive křižovatce dvou energetických linií a právě proto během své bohaté historie lákalo 
alchymisty, ale pravda může být i taková, že díky prvními majiteli, který zde laboratorium zřídil, ho pak další 
alchymisté kupovali právě proto. Dnes už nelze určit, kde se přesně nalézalo, ale traduje se, že bylo umístěno v( z 
předního pohledu) pravém arkýři, který patří k nejstarším částem celé stavby.  
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Sir Roger Bacon nikdy na svých cestách nepoužíval honosný kočár, ba ani se neoblékal do šatů, které přísluší 
šlechtici, řka, že ho k tomu váže slib, který kdysi dal v klášteře, kde trávil nějaký čas jako laický bratr.  
 
 

Kapitola I: hostinec U tří koček 
 

Já si ovšem myslím, že to byla spíš jeho skromnost a 
snaha nebudit pozornost. Ostatně je třeba přiznat, že jeho 
poslání téměř vždy vyžadovalo diskrétní jednání. Příběh, 
který mi vyprávěl, začal v hostinci U tří koček. Sir Roger 
tam přijel těsně před polednem. Slunce pálilo a tak si sedl 
na předzahrádku pod rozložitý dub na prostou roubenou 
lavici a vděčně přijal korbel vcelku slušného piva. 
 
Ještě ani pořádně neuhasil žízeň, když se po cestě od 
severu přihnalo pět jezdců. Už na první pohled nebudili 
dobrý dojem, Nezastřižené vlasy jim trčely na všechny 
strany a ani jejich tváří se již dlouho nedotkla břitva ba co 
hůře, ani mýdlo!. Na jejich šatstvu bylo také vidět, že je 
neudržované. Seskákali z koní a ještě se ani neusadili a už 
se hlučně dožadovali obsloužení. Bledou děvečku, která 
přispěchala, zahrnuli nadávkami a výčitkami, že je líná 
jako šnek. Chudák holčice měla co dělat, aby honem 

vyhověla všem jejich požadavkům. 
 
Hluk přilákal i majitele hostince, který k nim přišel a zdvořile se jich ptal, jestli když si tak poroučejí, mají i peníze na 
zaplacení. 
Možná by i jemu odpověděli hrubě, ale dva urostlí pacholci postávající za ním u dveří se sukovicemi je od toho 
odradili. 
 
Jeden z mužů, patrně jejich vůdce, sáhl k pasu a vyndal z váčku několik mincí a praštil s nimi o stůl. „ Tady máš! A 
teď jídlo a pití rychle sem! Kdyby by to nestačilo, tak mají u mě tyhle stříbrňáčky ještě spoustu bratříčků.!“ 
 
Hostinský rychle mince shrábnul a zalomil se uctivě v pase: „ Jistě vážené panstvo, vše tu bude v cuku-letu.“ 
„ A taky vytáhni ze sklepa lepší ročník a ne tyhle patoky!“. Muž uchopil pohár a celý ho vylil na zem. 
„Ano, pánové, dostanete, to nejlepší co mám.“ 
 
Sir Roger neviděl sice kolik muž hostinskému dal, ale zřejmě to bylo hodně, když ten se začal chovat tak servilně. 
Vskutku se také před nimi brzy ocitl velký džbán vína, z něhož si chlapiska také hned nalili. 
Jejich řeč se po chvíli stala halasnější a směrem k děvečce byly obhroublejší. 
Sira Rogera, který seděl na druhém konci zahrady ve stínu si nevšímali. Zato on je bedlivě pozoroval. Byla to 
vpravdě podivná banda! 
 
Ve váčku měli podle jejich slov spoustu peněz, ale oblečení téměř úplné hadry. Také to jejich halasení je podivné, 
vždyť toho tolik zatím nevypili. Přestože si zatím bylo marno lámat hlavu, co to vše má znamenat, přece si sir Roger 
posunul meč tak, aby ho mohl, bude-li třeba, rychle použít. Nějakou chvíli se nic nedělo, ale pak od jihu přijel kočár. 
 
Ačkoliv měl erb na dveřích zakryt, přeci jeho bohaté zdobení, jakož i krásní hřebci tvořící zápřah dávali jasně najevo, 
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že vůz patří někomu z vyšší šlechty. Sluha sedící vzadu, ihned poté co vůz zastavil, hbitě seskočil, otevřel dvířka a 
vyklopil schůdky. 
 
Ačkoli o sobě sir Roger tvrdil, že žije v celibátu, přec z jeho poznámek, které mu občas unikly, jsem usoudil, že tomu 
tak není a že není lhostejný ke kráse žen. 
A zde vystoupila z kočáru snědá mladá dáma ohnivé krásy, která se v Evropě často nevídá a které sir Roger viděl v 
Orientě, když tam byl na jedné velmi nebezpečné cestě. 
 
Ladně kráčela ke dveřím hostince, kde se ale zastavila, jakoby tato prostá místa nebyla hodna doteku její botky. Tam 
už stál majitel, aby přivítal tak vzácného hosta. Dívka se však k němu jen nahnula a na cosi se zeptala. Z jeho výrazu 
bylo vidět, že ho položená otázka překvapila, ale vzápětí již začal horlivě ukazovat tak razantně, že z dálky 
připomínal trochu obtloustlý větrný mlýn.  
Dívka pokývala na znamení, že porozuměla a odcházela zpět ke kočáru. Ty odrbance okázale ignorovala, ale přece se 
Baconovi zdálo, že směrem k nim nenápadně kývla. I na Bacona vrhla zvědavý pohled. 
 
Nesmírně graciézním pohybem nadzvedla podolek k sukně a nastoupila zpět do kočáru. 
Sotva v něm zmizela, kočí popohnal koně a vyjeli stejným směrem odkud přijeli. 
Hospodský brblaje přišel k siru Rogerovi, aby poklidil prázdnou misku od jídla. 
 
„Na copak se ta slečna ptala, že vás to tolik překvapilo,“ nedalo Rogerovi, aby se neoptal. 
„Hraběnka de Graaz,“ opravil ho hospodský, „ ptala se, kde je tu brod. Jenže cesta ze zámku sem vede kolem řeky, 
nemohla ho minout.“ 
„Třeba neví, že tam je.“ 
„I když vychází jen velmi zřídka, je tu už dva roky a krom toho, když to neví ona, ví to určitě kočí. A vůbec, odkdy 
se panstvo samo obtěžuje se na něco ptát, když na to má slouhy? Bůh ví, co to mělo znamenat. Tohle panstvo je 
náramně divné. Říká se o nich, že jsou to čarodějníci. Betty ze zámku, tvrdí, že jí prý hraběnka uhranula slepice. 
Zatracená cizinka, kterou hrabě přitáhl z křižáckého tažení odněkud z tramtárie.“ a zbožně se pokřižoval. 
 
Sir Roger přes rameno hospodského uviděl, že ta pětice má najednou jaksi naspěch a pakuje se k odjezdu. Kývl a 
řekl: „ Támhle ti se chystají odjet.“ 
„Jen ať jedou, zaplatili dost a o takovou nezvedenou chásku tady moc nestojíme, budu rád, když budou pryč.“ 
Ale jejich peníze se ti hodí co? Myslel si v duchu sir Roger: Copak se to tady u všech ďáblů děje? Co tohle má 
všechno znamenat? 
 
A už v tuto chvíli se rozhodl, že tomu všemu musí přijít na kloub. 
Mezitím co takto uvažoval, čtveřice došla ke koním, zatímco jejich vůdce zamířil pod dub. Sjel Bacona pohledem, ale 
jeho prosté oblečení v něm vyvolalo dojem, že je to někdo nezajímavý. Obrátil se tedy k hospodskému a vtiskl mu do 
ruky ještě několik mincí. Naklonil se k němu a i když mluvil potichu, přec Bacon zaslechl: „ Zapomeňte že jsme tu 
byli, jinak….!“ 
 
„Ó pane, sem přijde spousta lidí, kdo by si je měl pamatovat,“ odtušil hospodský. 
„Tak je to dobře,“ na to chlap. Temně zachrochtal, což asi měl být smích, otočil se a vydal se k svým druhům. I oni 
odjeli směrem odkud přijeli, totiž na sever. 
Bacon si s touhle podivnou situací, které byl svědkem ještě chvíli lámal hlavu, ale nakonec si řekl, že dokud nebude 
vědět víc, tak nic nevmyslí. Vstal i on, zaplatil a vydal se za kočárem. Nejprve jel po tvrdé prašné cestě, kde nebyly 
žádné stopy kol vidět, ale to nepotřeboval. Až teprve když vjel do lesa, cesta se tam rozdvojovala. Sir Roger poslechl 
svou intuici, která ho jen málokdy zklamala a opravdu. Neujel ještě ani čtvrt míle a v malé prohlubni, kde bylo trochu 
bláta, uviděl zřetelné čerstvé otisky kol. Pobídl tedy koně k rychlejší jízdě. Pronásledování netrvalo ostatně dlouho. 
Jen o kousek dál v nehlubokém úvozu stál kočár, trochu nahnutý na stranu. Dva muži právě táhli dívku ven z vozu. 
Sir Roger Bacon strašlivě zakřičel svůj válečný pokřik, tasil meč a nasadil koni ostruhy. Vtrhl na místo jako uragán. 
Jednoho z mužů, který držel hraběnku, proklál ještě za jízdy, zatímco druhý ji pustil a hledal spásu v útěku. Bacon ho 
dojel a ťal ho shora do ramena. Vzápětí mu kolem hlavy prosvištěl zrádně vystřelený šíp. Nedbaje nebezpečí, divoce 
se rozhlížel, kde jsou jeho další nepřátele, ale uslyšel již jen vzdalující se dusot kopyt. 
 
Vrátil se tedy ke kočáru. Kočímu na kozlíku trčel šíp přímo z hrudi a přibodl ho ke kočáru. Dívka ležela na zemi v 
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mdlobách. Živůtek jejích šatů byl roztržen a z úbělu bělostné krajky se draly ven její ňadra. Bacon nesmírně cudně 
položil ruku na její hruď a byl spokojen, když ucítil sice slabý, ale přeci jen jasný tep jejího srdce. Došel ke svému 
koni, sundal butilku a nalil opatrně dívce trochu pálenky do úst. Otevřela oči a rozkašlala se. 
 
„ Přepadli nás. Nejdřív přinutili kočího zastavit a pak ho zabili . Toho vzadu hned nato. Mě chtěli taky zabít, ale 
nejdřív prý si semnou všichni užijou. Přijel jste v pravý čas, děkuji vám. Jste můj anděl. Ale už jsem vás někde dnes 
viděla ne?“ 
 
Ano, madam tam v té hospodě, jak jste se ptala na cestu.“ 
„Mohl by jste mi prosím přinést jiné šaty, mám je vzadu v té truhle.“ 
Bacon byl v mžiku zpět. 
„Necháte mě chvilku o samotě?“ 
 
Bylo to trochu pošetilé, protože před chvíli Bacon viděl její ňadra, ale bez odmlouvání se odvrátil. Ostatně po malé 
chvilce ho zavolala sama: „Prosím pojďte mi pomoct, ty háčky vzadu si nedokážu zapnout.“ 
Byla to frapantní situace a Bacon statečně zápasil se záludností této části dámské toalety, ale nakonec se svého úkolu 
zhostil dobře. 
Aby přehlušil ticho, zeptal se:„Tušíte proč vás napadali?“ 
„Možná ano, ale to je trochu dlouhé a nezvyklé vyprávění a já vás pane neznám.“ 
„To nevadí, berte to jako zpověď, jsem v jistém slova smyslu duchovní osoba.“ A vida, že se trochu zalekla, dodal 
spěšně: „ ale nebojte, nejsem fanatik a jsem otevřen novým vědám.“  
 

Kapitola II. Vyprávění hraběnky de Graaz 
 
„Pojedete semnou na kozlíku, a cestou mi vše povíte,“ řekl hlasem, který nepřipouštěl odmluvy. Mrtvé naložil do 
kočáru, svého koně přivázal dozadu, z vaku vyndal teplý plášť a nabídl ho dívce, která ho s vděčným pohledem 
přijala. Vyjeli. Cestou dívka vyprávěla: 
 
„Jmenuji se Diana, příjmení neznám. Ještě když jsem byla malé dítě, dostávala jsem záchvaty, během kterých jsem 
upadala do strnulosti a mluvila cizím hlasem. Dozvěděl se o tom muž jménem Abdul Alzahred, učenec, který se též 
zabýval magií. Přišel za mými rodiči a dal jim mnoho peněz, odvedl si mě k sobě a začal mě zaučovat jako své 
medium. Také mě naučil číst a mluvit několika jazyky a i jinak mě vzdělával. Během křižáckých válek byla i 
mezidobí, kdy spolu muslimové a křesťané žili v míru. Právě tehdy se hrabě de Graaz seznámil s mým učitelem a 
získal si jeho důvěru. Fascinovali ho seance, během kterých mě můj pán uváděl do spánku a já pak mluvila o 
událostech budoucích. Nakonec neodolal, vyslal své žoldáky, kteří se mě zmocnili. Pak si mne jako zajatkyni odvezl 
sem domů. Nějaký čas jsem se s tím, že mě takto získal násilím, nemohla smířit, ale nakonec jsem se podvolila 
osudu. 
 
Když jsme se sem nastěhovali, začali se brzy ozývat hlasy, že nesezdaný muž a žena žijí ve společné domácnosti. 
Místní biskup dokonce navštívil hraběte a hrozil mu že ho exkomunikuje z církve. Tehdy hrabě zajel někam do města 
a přivezl padělaný oddací list, který potvrzoval, že jsme byli oddáni již v Jeruzalémě. Ale stejně nebyl klid, mnoho 
lidí mě tu nenávidí, protože jsem cizinka.“ 
Bacon tohle znal. Mnoho mužů, kteří se s ideály v srdci vydávali na Východ, zde pak během bojů o Svatou zem 
přicházelo o své iluze a ve vlně násilí a krve ztráceli víru v Boha. Ale jak zaslechl to známé jméno, v duchu vrátil ke 
své cestě na Východ, kde měl navštívit právě tohoto učence a pokusit se od něj získat jistou knihu. Ale tehdy, když se 
mu konečně podařilo zjistit, kde bydlí, našel ho mrtvého a jeho knihovnu vyrabovanou. Jen násilím se nyní odpoutal 
od svých hrůzných vzpomínek a zeptal se: 
 
„A co měla znamenat ta vaše cesta do hostince?“ 
„Hrabě mi po poslední seanci řekl, že jsem ve snu mluvila o tom, že tu cestu musím podstoupit a potkat svůj osud. 
Sama jsem netušila, co to všechno má znamenat, ale věřila jsem tomu, že pokynů shůry je třeba poslechnout.“  
„Říkala jste, že si myslíte, že to možná nebyli jen obyčejní silniční lapkové, povězte mi, jaký máte důvod k této 
domněnce?“ 
„Hrabě se díky své zálibě v alchymii a nákupu okultních knih musel prodat podstatnou část svého majetku. V 
poslední době často odjíždí pryč. I když semnou ze služebnictva nikdo moc nemluví, přec jsem zaslechla postraní 
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řeči, že prý jezdí na sousední panství za bohatou vdovou madam Leuren. Kdyby se mě zbavil a oženil se s ní, vyřešilo 
by to jeho finanční problémy.“ 
 
Když dívka domluvila, bylo chvíli ticho. Sir Bacon přemýšlel o tom, co právě vyslechl. Znělo to jistě hodně 
pravděpodobně a on si již v duchu dával dohromady některé možnosti. O rozporech ve vyprávění se takticky rozhodl 
v tento okamžik nezmiňovat. 
 
Dojeli opět k hostinci, kde jim majitel udiveně vyšel až na cestu. Oči mu málem vypadly, když uviděl hraběnku sedět 
na kozlíku jako obyčejnou venkovanku. Sir Bacon mu několika větami vysvětlil co se stalo a pak už se stále ještě s 
hraběnkou na kozlíku vydal do vesnice. Ves byla opravdu velká a měla i vlastní kostelík a faru. Bacon u ní zastavil a 
ze dveří hned vyšel mladý muž a jeho první pohled padl na ženu: „ Vy? Co zde pohledáváte? Vy cizí čarodějnice!!“ 
Náboženský fanatismus a nenávist z jeho slov by se dala hojně čepovat. Sir Bacon seskočil z kozlíku, obešel koně a 
postavil se před kněze, čímž přitáhl jeho pozornost. 
„A vy jste kdo?“ zeptal se ho mladík arogantně. 
 
Sir Roger vyňal ze záňadří papežskou listinu, která nabádala všechny světské i duchovní osoby zastávající úřad 
jakékoliv úrovně, aby mu byly nápomocny při jeho konání. 
V Římě sice teď již vládl jiný papež, ale listina stále účinkovala. Kněz rázem změnil tón svého hlasu: „Promiňte 
milosti. Co pro vás mohu udělat?“ 
Bacon mu měl chuť říci, něco ostřejšího, ale pak si to rozmyslel, aby nesnižoval jeho důstojnost před prostými 
sedláky, kteří se zatím v hojném počtu srotili kolem. 
„Tuto mladou dámu přepadli lapkové. Zabili její dva sluhy a asi by zabili i jí, kdybych se k tomu náhodou nepřipletl. 
Dva z těchto lotrů jsem dostihl a ztrestal na místě. Na vás je, aby jste se sluhům postaral o křesťanský pohřeb a ty dva 
lotry nechal zakopat za vesnicí do jámy jako potulné psy.“ Kněz se otočil k vesničanům a poručil tomu co stál 
nejblíž: „ Ty, zaběhni pro Hermana.“ 
 
„Já jsem tady, pane,“ ozvalo se a mohutný hrbáč si prorážel cestu davem. Bacon se k němu otočil a podal mu peníze, 
které našel u mrtvých lupičů: „ Snad to bude stačit a kdyby ne, zbytek vám doplatí hrabě de Graaz.“ 
 
Bacon pak otevřel dveře kočáru a ukázal na mrtvá těla. 
Kněz pohotově poručil dvěma mládencům: „ Ty a ty, pomozte odnést těla zatím do márnice.“ 
Sir Roger tím považoval celou záležitost za ukončenou, ale aby celé události dodal ještě trochu lesku, prohlásil 
všeobecně do davu: „Pan hrabě jistě ocení vaše poctivé služby.“ 
Pak se otočil k hraběnce: „ Nasednete madam?“ 
„Nevstoupím dovnitř, dokud to tam nebude pořádně vyčištěné!“ 
Bacon se tedy vyhoupl k ní nahoru, pobídl koně a vyjeli. 
 

Kapitola III. Sídlo hraběte de Graaz 
 
Bacon se znovu pohroužil do svých myšlenek a v duchu děkoval osudu, že ho přivedl do těchto míst, neboť jest 
patrno, že je tu reálná možnost, že dokončí úkol, kterým byl již dříve pověřen, ale zatím se mu ho nepodařilo splnit. 
Aby přerušil opět ticho, znovu požádal Dianu, aby něco vyprávěla o místu, ke kterému se nyní rychle blížili. 
 
„Hrabě mi nasliboval krásné sídlo, ale místo toho mě přivedl na místo, které vypadá proti palácům v Orientu spíše jen 
jako kurník. Když jsme se sem nastěhovali, byl zprvu nadšen ze sezení, které semnou prováděl. Ale jeho zájem brzy 
opadl. Patrně mu seance nepřinášely výsledky, které očekával, nebo nebyl tak zkušený jako Alzahret. Pravda je i to, 
že jsem se hlavně zpočátku seancím podrobovala jen nerada a nedobrovolně. Postupně tedy stále více času trávil ve 
své laboratoři, kterou nechal přestavět z bývalé konírny, ale vracíval se odtud velmi rozmrzelý, neboť velké dílo se 
mu stále nedařilo. Také dlouhé hodiny studoval knihy a snažil se najít zde cestu….“ 
 
V této chvíli Diana své vyprávění přerušila, protože se již přiblížili k hraběcímu domu. 
Byl to spíše jen velký statek postupně přestavěný, obehnaný zdí a příkopem. Zdi však byly nevysoké a i příkop 
vypadal spíš jen jako mělký rigol, který by byl případným útočníkům jen pro smích. 
Padací most, přes něj vedoucí, také svědčil o tom, že již dávno nevyl vytažen, jsa obrostlý svlačcem . 
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Projeli bránou na dvůr a Bacon s kočárem zastavil před jedinou patrovou a trochu výstavnější budovou. Hbitě 
seskočil z vozu a pospíšil k dámě, aby jí nabídl pomocnou ruku. Ve dveřích se zjevil starší již notně proplešatělý muž 
oblečený po pansku. 
 
Pokud byl překvapen tím, že vidí Dianu naživu, tak to nedal na sobě znát i když se s ní přivítal poněkud chladně. 
Přistoupil k Baconovi a zeptal se stroze: „ Kdo jste, pane a co se stalo?“ 
Tady by žádná listina nebyla nic platná a Bacon ji ostatně neměl ani v úmyslu použít. Představil se a celou událost 
podal jen co nejstručněji: „Vaše žena byla cestou v lese přepadena. Náhodou jsem měl stejnou cestu, ale na místo 
jsem dospěl bohužel až ve chvíli, kdy vaši sluhové byli mrtvi. Nicméně to nejcennější co máte, vaší manželku se mi 
povedlo zachránit.“ 
 
„Hm, no jistě, ano, děkuji vám. Jste statečný muž. Pojďte dál a přijměte mé skromné pohoštění.“ 
Už ve vstupní hale bylo jasné, že majitel domu byl voják, který na východě strávil část svého života. Bacon hlasitě 
obdivoval nádherné nástěnné koberce hýřící barvami, jakož i další vybavení. Byla tu i velká knihovna s mnoha 
svazky, ale Bacon tušil, že ty nejcennější má hrabě uschovány jinde. Hrabě trochu roztál, protože mu chvála dělala 
dobře. 
 
„Přivezl jsem si tohle všechno před dvěma lety z křížové cesty.“ 
„Shodou okolností jsem tam v tu dobu také dlel,“ nadhodil sir Bacon. 
„Nepamatuji si, že by tam mezi námi v tu dobu byli nějací Angličané.“ Hrabě viditelně znervózněl. 
„Byl jsem tam jen velmi krátký čas a ne jako bojovník, ale jako soukromá osoba.“ Tímto neutrálním vyhlášením se 
Bacon opět takticky vyhnul nutnosti lhát. 
 
Ozvalo se zaklepání a dovnitř s uctivou úklonou vstoupil sluha a cosi hraběti zašeptal. Ten se obrátil k Baconovi: „ Je 
tu cosi, co musím neprodleně vyřídit. Prosím omluvte mě. Jistě máte již velký hlad a v jídelně tamo je pro vás již 
připraveno pohoštění. Jakmile to vyřídím, budu vám opět dělat společnost.“ 
 
Jen co zatím zaklaply dveře, Bacon místo toho, aby přešel do jídelny, přistoupil k oknu a podíval se ven. Jak správně 
vytušil, štolba právě do stáje zaváděl ještě neodsedlaného koně, což potvrzovalo, že kdosi přijel na návštěvu a Bacon 
tušil kdo. Otevřel dveře a nakoukl do vstupní haly. Muž právě vcházel do dveří vpravo a i když ho Bacon viděl jen 
krátce, ihned v něm poznal vůdce bandy, s kterou se dnes již dvakrát setkal. 
 
Ačkoliv si uvědomoval, že při tom může zde v hale být kdykoliv přistižen a že je to velmi nerytířské, přeci jen přišel 
ke dveřím a přiložil k nim ucho. Nezaslechl jediný zvuk. Opatrně tedy dveře otevřel a ocitl se v malém salonku, z 
kterého vedly dveře do další místnosti. Znovu se u nich zaposlouchal a tentokrát uslyšel nejprve trochu nezřetelné 
hlasy. Mluvili tam dva muži a o něco se přeli. Jak stoupalo jejich rozčilení, zvyšovali i hlas a slova se stávala 
srozumitelnější: „…… A já vám říkám, že od té doby, co jsme tam na východě na váš rozkaz zamordovali toho araba, 
tak se nás drží smůla. Však nás taky před smrtí proklel. Té jeho hatmatilce jsem sice nerozuměl, ale dodnes když si 
vzpomenu na ty jeho hrůzně vyvalené oči a zlobu v hlase, mám husí kůži.“ 
„Jsi pověrčivej jako stará baba Grunne.“ 
 
„Jen než jsme vás a tu mladou čarodějnici dostali sem do Evropy, přišel jsem o polovinu mužů. Nejdřív to byla 
bouře, co jich pár spláchla do moře. Pak se na nás v horách přiřítila lavina a vlky jsme měli celou cestu v zádech…“ 
 
„Nebýt jí, nikdy by jsme se dovnitř do jeho domu nedostali. Jen ona zajistila, že byl sám doma a vpustila nás dovnitř. 
A to všechno? Byla to jen náhoda, nepřízeň osudu. Ale o tom jsi mi jistě nepřijel vyprávět. Tak co tu děláš, když 
máme dohodu, že se budeme setkávat jen mimo dům? Jestli jsi mi přijel říct, že to přepadení v lese se nezdařilo, tak 
toho už jsem si stačil všimnout, když se mi vrátila živá a s ní návdavkem ten záhadnej cizinec. Zbabělci! Bylo vás pět 
na jednoho!“ 
 
“Měl byste také vědět, že i ona nám dala nějaké peníze, aby jsme naopak zabili vás. Ale i my máme svou čest a krom 
toho jsme si říkali, že by jsme se s ní mohli konečně trochu pobavit. A neměl by mě nazývat zbabělcem ten, kdo tam 
tehdy jen stál a díval se, když jsme toho chlapa rdousili.“ 
To už ti dva na sebe křičeli tak, že to nejspíš bylo slyšet po celém domě. 
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„Ale moje peníze jsi bral co kmáne?“ 
„Už těch urážek bylo dost!“ 
Vzápětí se ozval třesk zbraní, které se střetly. Kolem Bacona proběhl sluha. Ignoroval zřejmou skutečnost, že tento 
poslouchal za dveřmi, otevřel je a zůstal zděšeně stát mezi nimi. Sir Bacon přes jeho záda uviděl ty dva, jak spolu 
divoce bojují. Poráželi drahocenný nábytek a ječeli na sebe jako šílení: „ Ty lotře, odvážil jsi se vztáhnout ruku na 
šlechtice, budeš pykat.“ 
 
„Na to nemáte dost sil, vyšel jste zatraceně dávno ze cviku.“ Posmíval se mu druhý, „ Co tohle? To je novinka, 
kterou neznáte.“ 
 
Muži zmizeli Baconovi z dohledu, ale místo další rány se ozval jen tupý úder znamenající jen jedno, pád těla na zem. 
Sir Roger postrčil sluhu, který stále stál zkoprněle ve dveřích, dovnitř a viděl hraběte ležet bezvládně na zemi. Ten 
druhý s mečem se potácel proti nim. Levačkou si držel bok a zpod prstů mi crčela krev. Sluha jakoby se probudil, 
zděšeně vyjekl a uskočil do rohu. Sir Bacon položil ruku na jílec meče, ale již nebyl třeba, aby tasil. Chlap pustil 
zbraň, křečovitě se chytil stolu a sesul se na kolena. Když k němu Bacon přistoupil, trochu se pohnul, ale vzápětí mu 
klesla hlava a jeho tělo se svezlo na zem. Místnost se rychle začala plnit lidmi. Mohutný muž, zřejmě správce, je 
rázně rozrazil a pánovitě se ptal: „ Co se to tu stalo.“ 
 
Nečekal na odpověď a nahnul se nad hrabětem. Prohlídka trvala jen okamžik. Pak vstal, zavrtěl hlavou a smekl. 
Jako první se za ním ozval sluha stojící v rohu, s tváří bělejší než jeho paruka: „Pane, když jsem sem přišel, tak tady 
ten právě napadl pana hraběte, bili se a pak…..“ 
„ A vy jste kdo? A proč jste nezasáhl. Vidím, že máte také meč.“ Otočil se správce na Bacona. „Přijel jsem s 
hraběnkou. Jsem tu cizinec a v tomto domě jsem sotva chvíli. Netušil jsem, co je předmětem jejich sporu a nehodlal 
jsem se do toho míchat. Předpokládal jsem, že pan hrabě jako šlechtic bude chtít hájit svou věc sám.“ 
 
„Dobrá, vy dva odneste toho lotra dolů do stáje, hraběte do jeho ložnice a já to půjdu oznámit paní.“ Nebylo toho ale 
zapotřebí. Diana doprovázena dvěma sloužícími vznosně vstoupila dovnitř. Lidé jí uctivě ustupovali. Když uviděla 
obě těla ležet na zemi v krvi, jen si přiložila ruku k ústům a skácela se v mdlobách do náruče dam, které tvořily její 
doprovod. 
 
Ihned ji začaly ovívat a strčily jí pod nos flakonek s čichací solí. Diana se velmi rychle vzpamatovala a odcházela 
podepírána z každé strany jednou z žen. 
Sir Bacon vyšel za nimi. Nikdo si ho nevšímal, všichni se motali kolem mrtvých těl. Jedna z komorných se mu 
pokusila přibouchnout dveře budoáru pře nosem, ale jeho noha ji v tom zabránila. „Jak se opovažuje pane?“ 
„Musím s madam nutně mluvit.“ 
„Ne, ona teď potřebuje klid.“ 
„ To nebyla prosba.“ 
 
„Chcete snad dovnitř vniknut násilím?“ 
„Jen když to bude nutné a budete mi nadále překážet .“ 
Bacon, který se většinou k ženám choval velmi rytířsky, věděl, že tentokrát musí být tvrdý. Služebná ustoupila, a 
když kolem ní procházel, zasyčela nenávistně:  
„ Barbare! Násilníku!“ 
 
Zastavil se před Dianou, která seděla v pohodlném křesle a nevypadala příliš zdrceně. Služebná se postavila vedle něj 
a tvářila se jako bohyně pomsty. „Musím s vámi mluvit o samotě.“ 
Gestem ukázala služebným, aby opustily místnost a pak mu naznačila, aby si sedl. Chvíli byli ticho, když se 
rozmýšlel jak nejlépe začít. 
„Vaše podivné přání se teď splnilo, ale nevím, jestli si uvědomujete, jak to bylo pošetilé.“ 
„Nevím o čem to mluvíte, ale pokračujte,“ to sdělení na ní zaúčinkovalo jako živá voda. 
 
„Přála jste si aby váš manžel zemřel, jenže jste si neuvědomila, že se příbuzní pana hraběte na vás teď sesypou jako 
supi. Najmou právníky a ti brzy vyšťourají, že oddací list je padělek. Nebo poukáží na to, že dosud nemáte děti. Podle 
našich zákonů je totiž možné manželství z kterého nevzešel potomek, prohlásit za neplatné a to i zpětně. Sama jste 
říkala, že vás tu nenávidí, takže vás odsud vyženou nejspíš jako žebračku.“ 
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Jak mluvil, Diana se na něj dívala se stále vzrůstajícím děsem. 
„Ale to je nemožné, tohle si já nešťastnice nezasloužím.“ 
 
„Zasloužíte si jen to, co jste si sama nadrobila tím, že jste nejdříve podle zradila svého dobrodince a vydala ho do 
rukou vrahům.“ 
Tím, že nic nenamítla, v podstatě přiznávala, že má Bacon pravdu. 
„Zacházeli semnou jako s věcí, Jako bych byla kus nábytku:“ 
 
„Mnoho žen, a vy to musíte vědět také, je na tom hůř. Mají hlad a žijí v nuzných chatrčích. Jejich muži je bijí a musí 
jim být po vůli podle libosti. Vy jste si žila v klidu, nepoznala jste bolest ani hlad.“ 
 
Sklopila hlavu a Bacon věděl, že jí má přesně tam kde ji chtěl mít a tak pokračoval dál: „ Mohu vám pomoci, ale 
nejdřív potřebuji já něco od vás.“ 
„Co chcete? Mám vám také dělat médium? Nebo chcete víc?“ v jejích slovech byl jed a pohrdání. „Ne, potřebuji 
knihu, kterou vlastnil Alzahred. Je to asi dvacet pergamenových listů v deskách pošitých černým sametem. Rohy jsou 
chráněny stříbrnými ozdobami. Vím, že tady ta kniha je.“ 
Slabě kývla na znamení souhlasu, vstala a vedla ho domem. Alchymistická laboratoř se vybavením nijak nelišila od 
těch, které měl Bacon možnost vidět. Jediný rozdíl snad byl jen v tom, že zde vládl přísný pořádek. Diana přešla ke 
stolu a sáhla pod desku. Ozvalo se klepnutí a zespoda vyjela tajná zásuvka ve které ležela kniha. Diana ji vzala a 
podala Baconovi: „ A teď chci vědět, jak mi pomůžete získat hraběcí majetek.“ 
 
„Neslíbil jsem vám, že vám pomůžu získat zpět bohatství, ale dva dny jízdy odsud je ženský klášter. Abatyše je moje 
známá, když se u ní přimluvím, můžete tam dožít v klidu.“ 
„Vy jste se zbláznil. Co to bude za život?“ 
„Mohla by jste skončit i na pranýři.“ 
„Lháři, podvodníku, zrádče!“ z očí ji vyšlehly dva ohně. Bleskově sáhla kamsi do záhybů svých šatů, vytáhla štíhlou 
dýku a chtěla bodnout, ale Bacon byl rychlejší. Vykroutil jí dýku z ruky a zahodil jí do kouta. Zhnusen jí hrubě 
odstrčil, vyšel z laboratoře a zabouchl za sebou. Došel do stáje, osedlal svého koně, knihu uložil do vaku a vyjel. 
 
Už se stmívalo, když dojel k brodu. Sesedl a pozoroval vodu, aby uklidnil svou rozjitřenou mysl. Protože byl 
zasvěcen do esoteriky, nemohlo mu nepřijít na mysl, že tohle není náhoda, ale výsledek toho strašlivého 
předsmrtelného prokletí. Ale jako správný křesťan tyto myšlenky rychle zapudil. Nyní tedy konečně díky božímu 
úradku vlastnil onu vzácnou knihu, kuli které podstoupil nejedno nebezpečenství. Přemýšlel: 
 
Jeho původním úkolem bylo dopravit knihu do Říma, ale teď tam vládl nový papež, starý a dogmatický muž, díky 
němuž již na hranici shořely mnohé vzácné rukopisy. 
Bacon se rozhodl, ano zná muže u kterého bude rukopis v bezpečí. Pobídl koně a vyjel. 
 

Kapitola IV. Epilog. 
 
O několik dní později když dlel ve městě u svého starého přítele, dostala se tam zpráva o strašné smrti hraběte de 
Graaz a sebevraždě jeho manželky, která si zdrcena žalem nad smrtí milovaného chotě, vzala sama život.  
Zbylé dva lapky Bacon již nikdy neviděl a o jejich osudu se nedozvěděl, ale vzhledem k tomu, že asi dva měsíce po 
událostech které zde popisuji, byla polapena banda lupičů, kteří sužovali tamní kraj a všichni byli popraveni, tak 
kletba mudrce Alzahreda nejspíš dostihla i je.  
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Tuto povídku věnuji své báječné neteřince Janě,  
Shinen 

 
 
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.  
 

Den první. 
 

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 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.  
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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 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 
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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 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 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 
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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..“ 
 
„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. 
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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 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.“ 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 
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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 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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Autor : ©Jan Hurych  
Název : UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 8, Alogizmy 5. )  
 
 
 

 
Pokračujeme zde novou knihou z naší populární série "UMÍME . . .", která vyjde později celá a to v obou formátech 
(ZIP a PDF). Navazujeme tím také částečně na knihu UMÍME DISKUTOVAT?, která je ještě pořád ke stažení zdarma, 
viz naše knihovna. Není ovšem nutné onu knihu o diskusi číst předem. 
Pozn.: Jako i v jiných zdrojích, kategorie alogizmů se zde překrývají a názvy se liší, takže bychom se mohli hádat, jak 
se který ten případ jmenuje. naštěstí to, jak se co nazývá, zde není zrovna to nejdůležitější, důležitý je použitý trik :-).  
 

 
Nejprve opět řešení k minulému kvízu. je pravda, že mnohé kategorie se překrývají - proč je tedy uvádíme několikrát? 
jde o to, že bychom je někdy v jiném přestrojení nepoznali. Podoběse čtenáři ptali, proč je v odpovědích tolik ironie: 
vtip je v tom, že existují dva způsoby jak reagovat na alogizmy našeho soupeře. Můžeme mu přímo říci, že je ign 
orant, že nezná ,logiku nebo že úmyslně klame. pak ale musíme očekávat zápalnou reakci i od něj. A jak se říká: 
nehádejte se s blbem, lidé by pak třeba nepoznali, kdo je kdo. 
Iromie na druhé straně dokáže ve zkratce vysvětlit omly a nbaše kavalírské jednání nám získá úctu publika. Místo 
rozčilování si raději vždy rozvažme naši odpověď, to, zda se nmeýlíme - neceme se přece vydatsoupři tím, že uděláme 
nějakou chybu. Ovšem, jak už jsem řekl, nesmíme nechat jeho pochybné úvahy prokít beztrestně. NJiank b y moh 
sympatie diváklů získat on . . .  
 
----------------- 

7) ÚTOK (ATTACK)  
7a) Zlost 
Zloba použitá jakožto zbraň. Příklad: Ty mě prostě nenávidíš! Co si to dovoluješ? Nebo kategorický zákaz: Já to 
prostě nesnesu!  
Obrana: Zde nejde o emoce, ale o logiku. Vaše nelogičnost nijak neovlivňuje moje city. 
 
7b)Zesměšnění 
Posmívat se prohlášení či požadavku druhé osoby. Příklad: Že se ti to nikdy nestalo? Ale to je směšné! Nebo: Jak bys v 
tom prosím tě vypadal?  
Obrana: odbíháte od tématu a nic tím nezkryjete, že se mýlíte.  
 
7c)Útok na osobu 
Jde o to, odlákat pozornost jinam nebo snižovat prohlášení druhého. Příklad: ten už se zmýlil tolikrát, že se to nedá 
spočítat! Nebo: kdo ti to bude věřit?  
Obrana: pletete si útok na mou osobu s logikou, která , jak je vidět, vám chybí. 
 
7d) Příliš mnoho otázek 
Jednoduchá metoda, jak zamaskovat, co je důležité a co ne. Příklad: Kde jste to slyšel? Kdo to říkal a kdy? Proč by to 
mělo platit právě v tomto případě? A co když to neplatí, co pak? Obrana: Opět odbíháte od tématu: zda jsem to slyšel 
nebo sám vymyslel, na podstatě cěci nic neměmní. 
 
 
7e) Porušená konzistence 
Např. předtím tvrdit něco jiného než pak. Příklad: Doktoři kvitovali a teď by chtěli zpátky?  
Obrana: prostě jim nešlo o podstatu věci, ael jen zastrašit druhé. 
 
7f) Otrávená studna 
Diskreditovat osobu ještě než promluvila. Příklad: Tonda mu toho nasliboval a nikde nic.  
Obrana: teď je jiná situace - Tonda to ví i vy to víte.  
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7g) Politická korektnost 
Nesouhlasíš-li, nejsi pokrokový. Příklad: Všichni chceme ochránit přírodu, takže tepelné odpustky se musí vnutit.  
Obrana: Výměna peněz z ruky do ruky ještě nevyčístí vzdych. Politická korektnost se liší od korektonosti jako lež od 
pravdy.  
 
7h) Slaměný strašák (strawman) 
Napadnout slabý, ale nepodstatný argument. |Příklad: když zaplatíme učitelům, musíme zaplatit i hasičům. Chcete 
snad, aby vám nechali dům shořet?  
Obrana: Takže radši zaplatíme hasičům a učitelům nedáme nic|?  
 
 
 

8) PŘÍČINNOST (CAUSAL)  
 
8a) To chce otázku 
Podobně jako 6 c). Důkaz v kruhu pro dokázání předpokladu. Příklad: Franta to řekl a ten by nelhal. nemá proč lhát.  
Obrana: Anebo to neumí? :-) no to se mu budte hodit až v nebi. 
 
8b) Falešná příčina 
A způsobuje B, důkaz neuveden. Příklad: Jsem alergická na kočku - ona má v sobě něco zlého.  
Obrana: A na dobro alergická nejste? 
 
8c) Falešný následek 
Předpoklad: A způsobí B. B je nesprávné, takže i A je nesprávné. Viz Šimek /Grossman: Obezita je nemoc. Aby mohl 
bojovat s nemocí, člověk musí být silný a proto musí hodně jíst.  
Obrana: Jistě, ale ne se přežírat :-). 
 
8d) Nepodstatné 
Dělat z malé příčiny tu hlavní. Příklad: Já jsme byl celý nervozní, protože jsem tušil, že se něco stane No a z té 
nervozity jsem se vyboural.  
Obrana: Byla to nervozita, nepozornost nebo neschpnost :-). 
 
8e) Posthoc  
Také už tu bylo (6p). Co následuje, je prý nutně následek toho, co se stalo předtím. Příklad: Jak se na obloze 
zablesklo, světla auta zhasla (UFO).  
Obrana: Asi proto, že blesk už sám dával dost světla? :-)  
 
8f) Klouzačka  
Podobné 6r). Volně spojená prohlášení, která mají směšný závěr. Příklad: Když dáte dětem počítače, nebudou se chtít 
učit násobilku a pak propadnou.  
Obrana: Můžete jim dát počítač jen za odměnu, že se učili, půřípadně ho zase odebrat, když s eučit nebudou.  
 
 

A teď zase nové alogizmy pro dnešní pokračování. Vaším úkolem bude popsat - pro daný příklad - logickou chybu, 
které se v něm mluvčí dopustil a příště si to zase zkontrolujeme. 
 

9) S ODVOZENÍM, DEDUKCÍ (DEDUKTIVNÍ).  
Zde jdeme od všeobecnému ke specifickému. 
 
9a) Náhoda. 
Pravidlo nezahrnuje daný případ. Toto je též jeden z Aristotelových alogizmů. Příklad: Nic není zadarmo. Takže když 
nezaplatíš, nedostaneš ani tu polévku v Armádě spásy.  
 
9b)Běžný názor 
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Když tomu věří většina, bude to pravda. Příklad: Lidé věří, že je politici podvádějí. A oni je také podvádějí.  
 
9c)Běžná praxe 
když to děají druzí, musí to být dobře. Příklad: Ale všichn i přece kouří, kdyby to škodilo, tak by nekouřili. t  
 
9d) To chce otázku 
Také už tu bylo. Důkaz kruhem. Příklad: Musí to být pravda - kdyby to nebyla pravda, tak by to neříkali v TV.  
 
9e) Ekologický alogizmus 
Posuzování jednotlivce podle skupiny. Např. Všichni rybáři jsou tiší blázni.  
 
9f) Výjimka 
Posouzení skupiny podle jednotlivce. Příklad: Jejich dědeček je v blázninci. celá t arodina je bláznivá.  
 

10) S ROZPTÝLENÍM, tj. ODVENÍM POZORNOSTI (DISTRAKTIVNÍ).  
 
10a) Autorita 
Odvolání na někoho, kdo tomu má rozumět, Příklad: Náš doktor říkal, . . .  
 
10b) Emoce 
Plést si pocity s příčnou. Já ty hady nenávidím, nejen ty jedovaté. V jejich očích je smrt.  
 
10c) Zesměšnění 
/Útok na osobu, ne na logiku. Příklad: On je tak tlustej a cchce nám vykládat o sportu.  
 
10d) Útok na osobu.  
a tím oldákat od problému. Příklad: náš fyzikář je takovej suchar, on se ani neusměje. proto nemjí studenti fyziku rád.  
 
10e) Dvě otázky, jen jedna odpověď povolena.  
Příklad: Mohl bys mi pomoci a odnést to?  
 
10f) Spiknutí, konspirace.  
Ovšem že mimozemšťan é tu už přistáli. Ale vlády světa to vše tutlají, proto nem áme důkazy.  
 
10g) Falešný kompromis 
Extrémy nepaltí, pak platí třetí verze, kompromis. příklad|: jedni říkají, že podpora nezaměstnaných tvoří pracovní 
příležitosti, jiní říkají, že tím národ chudne. pravda je, že to asi nemá vlůbec žádný vlv.  
 
10h) Falešné dilema. 
Protože neplatí A, musí platit B. Příklad: protože nejsiz města, musíš být z venkoiva.  
 
10i) Falešný následek 
Předpoklad: Když utrhneme kobylce všechn y nohy, tak po zapísknutí nevyskočí. Kobyly tedy slyší nohama.  
 
10j) Bezvýznamnost. 
Vydávat vedlejší příčinu za hlavní. Příklad: Po flámu mě vždy bolí hlava. Denska mě bolí hlavu, musle jsme tedy včera 
být na flámu.  
 
10k) Mnoho otázek.  
Také už tu bylo. Zdánlivě sopuvisející otázky zcela odvedou půzornost. příkald netřeba.  
 
10m) Otrávená studna  
Zdiskreditovat opsobu ještě než promluví. příklad: Skoro každá pomluva.  
 
10n) Rudý herink.  
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jak už jsme psali, \uzená ryba odváděla pozornost psů při hou na lišky. Příklad: blízko vysokonapěťového vedenís e 
rodí hodně defektivních dětí.  
 
10o) Repetice, opakování. 
Už Goebbels říkal, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. U politické kmorektnosti stačí daleko míň :-)  
 
10p) Slaměný panák  
Útočí s e na falešný terč. příklad: dřív se vše svádělo na Rusáky, dnes na Američany.  
 
10r) Styl vítězí nad podstatou.  
Povrchní hodnocení. Příklad: Frantu si vezmu, umí dobře tancovat.  
 
Tak se do toho dejte, výsledky uvedeme příště.  

(pokračování) 
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : ČTENÍ JAKO NEJLEPŠÍ ZDROJ INFORMACE.  
 
 
 

 
Jak vidíte, začali jsme novou sekci s podivným názvem BUX ( čti 'books' :-). Je o elektronických knihách, tedy nejen 
o jejich psaní a výrobě, ale též čtení a zažívání :-). Takže se sem docela hodí i úvodní článek mé knihy UMÍME 
DOBŘE ČÍST. Celou knihu si můžete zdarma stáhnout z naší knihovny - když nám napíšete, proč máte o knihu 
zájem (o to zase máme zájem my), zašleme vám link na onu knihu.  
 

 

 
 

ÚVOD.  
 
I u této knihy našeho seriálu "UMÍME, atd.. . . ?" jsem váhal, jaký název použít. "Umíme číst?" se mi opravdu zdálo 
nevhodné: říkat někomu, kdo dostával na obecné škole ze čtení jedničku, že neumí pořádně číst ani teď, po dvaceti či 
více letech, je nejen neslušné, ale hlavně nepřesné. Umění číst jeale opravdu jedna z nejvíce podceňovaných 
schopností, snad proto, že si myslíme, že se tam už nedá nic vylepšit.  Čteme sice každý den - ale někdy čteme příliš 
mnoho, jinde zase málo. Někdy čteme jen nedbale, jindy tam zase dokonce přečteme to, co tam vůbec není. Snad 
proto, že dnes je třeba nejen číst řádky, ale i mezi řádky :-). Prostě nestačí jen umět číst - je potřeba číst správně a 
efektivně, jinak řečeno, "dobře", viz název této knihy.  
 
Správně číst ovšem není jen otázka účinnosti a ekonomie času, ale často je to i rozdíl mezi osobním úspěchem a 
neúspěchem, protože podobně jako je třeba umět dobře naslouchat, je nutno i dobře číst. A to nedosáhneme tím, že 
čteme všechno možné, od rána do večera, ale že si materiál na čtení vybíráme a čteme ho efektivně (to ještě dále 
vysvětlíme). A že jsme schopni ho pochopit a někde uložit, nejlépe v paměti, ať už té naší, nebo jen v té počítačové. 
 
I já sám se, po mnoha letech, dnes dostávám do zcela nových situací, kde musím revidovat svoje staré zvyky a často - 
i poměrně nedávné  - poznatky o čtení. Vezměte si třeba WEB - kdysi jsem tam také lovil jako naši rybáři: co zabere, 
to beru :-). Jenže můj zájem je příliš všestranný a často se dám rozptýlit něčím zajímavým, ale pro mou práci zcela 
vedlejším. Jinak řečeno, musím se krotit, abych pak v případě, kdy mi hledačka na Netu najde 500 článků o nějakém 
předmětu, "nezalistoval" v každém z nich. Jiný příklad: píšu do několika časopisů a pochopitelně dělám i hodně 
překlepů. Jelikož si text edituji sám, zjistil jsem s překvapením, že daleko snadněji najdu chyby v textu, který si 
vytisknu, než když to kontroluji přímo na obrazovce. Nu a protože nemohu vše tisknout (čas jsou peníze a já nemám 
ani jedno ani druhé :-), musel jsem se učit chytat chyby přímo na displeji, na obrazovce. Ato, co zbude, to jsou ty 
překlepy, které jsem přehlédl. Ani spellingová kontrola počítačem nění perfektní (např. nepozná, zda jsem opravdu 
myslel 'jsme' anebo 'jsem' a překlepl "jsme" se, tedy ne my, Rudolf II, ale "jsem" se, jenom já :-). 
 
O účinnosti čtení nás přesvědčí tato tabulka informačních aktivit během obyčejného pracovního dne (čísla jsou 
přibližná, jen podle mého výzkumu - je to víceméně průměr a dokonce zahrnuje i majitele mobilů :-). Dalo by se tedy 
upravit staré české přísloví takto: "Mluviti stříbro, čísti zlato". A ještě jeden poznatek: zatímco mluvením a psaním 
většinou informaci jen vydáváme, čtením ji naopak hlavně přijímáme, takže je to vlastně i "čistý zisk". Asi se ptáte, 
proč jsem do statistiky nedal i "poslech", ale dal, je defakto zahrnutý v kategorii "řeč". Pokud ale nejsme studenti 
nebo to nemáme jakožto povinnost v práci, posloucháme v dnešní době jen velice málo a ještě jen "na půl ucha". 
Teda s výjimkou špiónů a fízlů, ale to sem nepatří :-). Poslech v mobilu dává zandbatelně málo kvalitní informace :-). 
Faktem ovšem zůstává, že někdy i ty přednášky či mítinky mají celkem malý obsah informace, ale o tom si 
promluvíme jinde.  

"Lidé neví, jak dlouho to trvá, než se člověk naučí číst. 

Už to dělám osmdesát let a pořád jsem ještě nedosáhl cíle." 
Johann Wolfgang Goethe 
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Co tu najdete. 
 
Především se podíváme na čtení jako proces získávání:  
1) informace  
2) myšlenek čili idejí  
3) inspirace 
 
V jednotlivých kapitolách knihy pak najdete toto: 
 
Proces zvaný čtení: Historie písma a čtení, "fyzika čtení" a konverze obrazu v mozku.  
Čtení v různých podmínkách: Co jsou ideální podmínky pro čtení a jak se snažíme naše reálné podmínky vylepšit.  
Jazyk, nosná vlna informace: Písmo, gramatika, slovník. Dezinformace, chyby autorů a chyby čtenářů.  
Co číst a co ne: Můžeme si nejen vybírat náměty, ale i stránky, které budeme číst. A hlavně: co číst nebudeme.  
Jak číst: "3D" program pro čtení, hlavně pro odborné texty. 
Metody rychlého a efektivního čtení: Jak si můžeme naše čtení zrychlit - aniž bychom omezili množství a kvalitu 
získané informace.  
Učebnice a skripta: Někteří autoři je umí napsat dobře, jiní zase ne - ale my všichni je musíme umět dobře číst! 
Psaní poznámek: Píšeme ovšem je nejen k občerstvení paměti. Je to hlavně produkt toho, kolik už známe a  jak 
mnoho při čtení myslíme. Poznámky jako nedílná část studia. 
Hledání informace: Jak najít přesně to, co hledáme: v knihovně, v archivu i jinde.  
Cizí jazyky, Internet a jiné: Čtení v cizím jazyku je náročná disciplína, ale dnes absolutně nutná pro každého 
odborníka. Nová technologie jako je Net přinesla i nové požadavky.  
Jak číst mezi řádky: Ne pomocí fantazie, ale logiky. Kritické čtení.  
PŘÍLOHY  
- Základy rychločtení: Praktické poznatky z kurzů rychločtení a soupis různých technik. Návod, jak si můžeme 
připravit takový kurz sami.  
- Číst ale i chápat: v tomto druhém, zrevidovaném vydání jsme přidali na přání čtenářů, přílohu 2, která ukazuje 
zcela nový, efektivní způsob čtení.  
 
Nuže přeji vám "dobré čtení", 

STRÁVENÝ ČAS (%) OBJEM INFORMACE(%)

řeč 70 20

čtení 20 70

psaní 10 10
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