
  
 

Číslo 17, vyšlo 15. května 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 zde na netu nebo celé stáhnout ve 
formátu PDF zde: č.17 a číst pomocí čtečky nebo na PC programu ADOBE READER, který 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".  
 

Vážení přátelé, 
Právě vyšlo naše sedmnácté, květnové číslo měsíčníku SF-inga. 

 
SHRNUTÍ PRO ČÍSLO 17: 

 POSLEDNÍ PRINC V tomto čísle opět pokračujeme v historickém románu o posledním českém princi 
Ruprechtovi Falckém, kapitolou "Edgehill".  

 ZÁHADY mají další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE?"), esej DEVĚT ZNÁMÝCH IRČANŮ 
a článek OTAZNÍKY KOLEM VESMÍRNÝCH CEST  

 VM uvádí články ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 3. a SOUKROMÉ RESUMÉ V MEZIČASE  
 SCIFI má scifi povídku ZBYTEČNÁ CESTA, rozdělenou na dvě čísti  
 JINÉ mají opět novou puzzzle-šoupačku a další kapitolu z knihy UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 10, 

Alogizmy 7. ) .  
 Sekce BUX má dva články: I-PAD A PŘIDRUŽENÉ ČTEČKY jakož i LITERA SCRIPTA MANET.  

 
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo), kde už je téměř 130 knih (z toho asi 
44 už ve formátu PDF pro čtečky) a níže si můžete hned stáhnout i nové přírůstky.  

 
NOVÉ ČLÁNKY V DETAILU: 

 
POSLEDNÍ PRINC:  
Kapitola 4, Edgehill - Historický román na pokračování o posledním českém princi Ruprechtovi Falckém, který se 
narodil v Praze.  
 
ZÁHADY:  
UHODNETE? - aneb Malé detektivky, č.15.  
DEVĚT ZNÁMÝCH IRČANŮ - V roce 1874 se dozvěděla královna Viktorie ke svému úžasu  
OTAZNÍKY KOLEM VESMÍRNÝCH CEST . . . kolem misí Apolla byla celá řada fám.  
 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 3. - Z uvedeného lze usoudit, že zde máme celkem ctyři možnosti:  
SOUKROMÉ RESUMÉ V MEZIČASE - Začal jsem zcela logicky v Klementinu  
 
SCIENCE FICTION:  



ZBYTEČNÁ CESTA (DÍL 1.). Problémy mají tendenci se kumulovat.  
ZBYTEČNÁ CESTA (DÍL 2, závěr). ...Většina cest ve vašem směru vede buď do kopce nebo nahoru  
 
JINÉ:  
HEX14© - naše nová šoupačka  
UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 10, Alogizmy 7. )  
 
BUX : (čti Books :-)  
I-PAD A PŘIDRUŽENÉ ČTEČKY - musíme se zmínit o jedné jeho schopnosti: totiž číst ebuky 
LITERA SCRIPTA MANET. - je to místo, kam jsem se vždy vracel rád  
(Do této sekce jsme přesunuli i všechny starší články se stejným námětem.)  

STARŠÍ ČÍSLA SFINGY JSOU KE STAŽENÍ V ARCHIVECH. Nové číslo je ke stažení na Netu až po 15tém 
dni daného měsíce.  
Archiv 2010: zde,  
Archiv 2011 zde  

NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ, únor 2011:  
 
* BUKMÁRKY zip or PDF Soubor esejí o knihách více i méně známých. Ilustrace jsou též od autora. 
* CO TY NA TO, MÍŠO? zip or PDF Divadelní hra o umělé inteligenci.ENIGMA 2006  
* DIES IRAE - DNY HNĚVU zip or PDF Gotický román z doby poděbradské  
* DIMENZE zip or PDF Soubor článků z časopisu Amberzine s autorovými ilustracemi.  
 
Ostatní knihy novinky najdete v sekci NOVINKY vlevo. Formát knih ZIP se čte po odzipování v jakémkoliv 
prohlížeči (browseru), formát PDF pak v Adobe Reader či v digitální čtečce (více detailů v sekci INSTRUKCE 
vlevo anebo v sekci BUX) . Celá naše knihovna je přístupná v sekci KNIHY OFF-LINE a knihy ke stažení jsou tam 
seřazeny abecedně. Že jsou zcela zadarmo, to už také jistě víte.  

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. Připravujeme překlad 
seriálu Ďáblova advokáta do angličtiny.  

A ještě náš citát:  
HLE, OPĚT JEDEN PŘÍPAD VÍTĚZSTVÍ NADĚJE NAD ZKUŠENOSTÍ  
- Johnson  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : POSLEDNÍ PRINC - Část 4.  
 
 
 
 
 

 
Opět jeden spánek beze snu. Ruprecht otevřel oči, aby se přesvědčil, zda už není ráno. Nebylo. A zároveň spatřil 
Maurice, jak seděl na židli u postele. 
"Ty jsi mě pozoroval, jak spím?" zeptal se. 
"Jen chvilku, ale brzo jsi se vzbudil, jako kdybys věděl, že už tu jsem," řekl Maurice.  
 

 
EDGEHILL. 

 
"O čem jsme se to posledně bavili?" zeptá se Ruprecht, jako by si to 
nepamatoval. 
"No přece o tom, jak jsi se nikdy neoženil, protože jsi pořád miloval 
jen tu Zuzanu," zkouší ho Maurice. 
"Ale to není pravda, to jsem nikdy neřekl," vzpouzí se nemocný. 
"Však víš sám, jak to je, když jsi druhý nebo třetí princ v řadě. Ale 
hlavně to bylo proto, že jsem na to nějak neměl čas." 
"Tehdy teda určitě ne. Šli jsme do války a do té nejhorší, co se jí 
říká občanská, jakoby zrovna ten název měl být její omluvou. Ale to 
jsme tehdy ještě nevěděli. Každý jsme si myslel, že to bude tak 
jedna nebo dvě bitvy a bude konec. Já to měl snadné, šel jsem, 
protože jsem chtěl být s tebou, ale ty - jaké byly vlastně tvoje 
důvody? " 
 
"Těch bylo víc. Především jsem chtěl pomoci strýci, protože nebýt 
jeho, tak jsem byl pořád ještě zavřený na lineckém hradě. Druhý 
důvod byl, že jeho armáda byla směšná hrstka amatérů, zatímco na 
druhé straně byla řada veteránů z třicetileté války, potřeboval mě. A 
třetí důvod byl, že jsem něco dělat musel a vojna byla to jediné, co 
jsem pořádně uměl," odpověděl po pravdě Ruprecht.  
 
"Ale jeden důvod jsi zapomněl, ten hlavní," zasmál se Maurice. 

"Válka byla tvůj život. Tři roky jsi musel být bez ní a moc ti chyběla, však jsi dlouho po návratu do Holandska u naší 
rodiny ani nepobyl. Odjel jsi do Anglie a strýc tě hned poslal doprovodit královnu Henriettu na kontinent, aby 
sháněla příznivce a hlavně zbraně a peníze. Ty získala prodejem šperků, teprve pak se mezi Angličany začalo 
dobrovolně vybírat na královo vojsko a jedni z prvních byli studenti z Oxfordu.  
Situace v Anglii se zhoršila, tak jsi se hned vrátil, ale to už jsem se k tobě připojil. Kapitán lodi Lyon, na které jsme 
vezli zbraně a vojenský materiál, byl na straně parlamentu a odmítl náš náklad dovézt do Anglie. Vrátili jsme se, 
naložili jsme to teda na jinou loď a protože anglické přístavy už byly v rukou puritánů, přistáli jsme v jednom z těch 
menších, vyložili náklad a spěchali za králem. Tvůj kůň tehdy spadl a vykloubil sis rameno, pamatuješ?"  
 

 
"Ano, situace tam už byla kritická." přitakal Ruprecht, "Dávno se totiž dalo tušit, že hrdým Angličanům se nebude 
líbit těch jedenáct let, kdy strýc vládl bez parlamentu, jen aby si mohl uzákoňovat ty nové daně sám, když mu to 
nechtěli schválit. Ani to, že pak parlament přece jen svolal, mu moc nepomohlo.  



Jako vždy, šlo o peníze: kdysi je potřeboval na jeho zamýšlený plán na osvobození Falce, s kterého ale stejně sešlo: 
Teď šlo přímo o Anglii: bylo třeba potlačit povstání v Irsku a navíc hrozila válka se Skotskem. Na ty vysoké daně 
potřeboval přece jen přímý souhlas parlamentu. Ten ale nedostal a došlo to tak daleko, že chtěl zatknout a uvěznit pět 
členů parlamentu, kteří my nejvíc odporovali. To mu navrhl George Digby, Earl z Bristolu. Jako obvykle, také tento 
jeho nápad nevyšel: parlament těch pět ochránil a odmítl je vydat. Král prostě porušil imunitu parlamentu a tím 
vyvolal občanskou válku, díky právě tomu hlupákovi Digbymu. Obě strany začaly shromažďovat armády a my se 
přidali ke králi. Královna Henrietta mě také ještě v Holandsku jmenovala generálem královské kavalérie."  
 
"Mnoho lidí v Anglii ale nechápalo," namítl Maurice, "že zrovna ty jsi se dal na strýcovu stranu: vždyť Stuarti nás 
vlastně zradili, Ani Karel, ani jeho otec Jakub, náš děda, našemu otci v Čechách nijak nepomohli. Náš bratr Karel 
Ludvík, tehdy už falcký kurfiřt, i když bez Falce, dokonce napsal parlamentu dopis, kde tě on - a psal to i za naši 
matku - odsuzovali. Důvod byl jasný: jejich penze vyplácel právě anglický parlament, ne král. Bratr si tím svou penzi 
podržel, ale naše matka v nějakém soukromém dopise prozradila své pravé sympatie ke svému bratrovi a dokonce 
napsala, že je hrdá na to, že tam sloužíš. A tak jí penzi zarazili."  
 
"Pravda, bylo mi tehdy dvacet tři let a byl jsem plný elánu," přitakal Ruprecht. "Nic mi nezáleželo na tom, co si kdo o 
tom myslí. Nevěděl jsem ještě tehdy, jak se ke mně špatně později náš strýc zachová, v té době byl velmi přátelský. 
Druhý den po našem příjezdu nechal nastoupit v Nottinghamu celou svou armádu a vztyčil před palácem svou 
královskou vlajku, jako oficiální vypovězení války parlamentu. Bylo to 22ho srpna 1642 - to datum se nedá 
zapomenout – a když ji v noci porazil vítr, brali to mnozí jako špatné znamení.  
 
Byl jsem tehdy bez nadsázky vlastně jediný vyšší oficír, který zažil osobně onu tvrdou válku v Evropě. Teprve 
později se připojili jiní veteráni, ale i tak jsme měli málo lidí i materiálu: nebylo dost koní, kanonů a dokonce ani 
mušket. Vojáci i šlechtici byli vlastně dobrovolníci a obě strany používali i nováčky v tak zvaných "trénovaných 
jednotkách" občanské milice. Ti ovšem nestáli za mnoho, stejně jako narychlo vytrénovaní mušketýři. Byla to bída: 
naše kavalérie se skládala jen z osmi set jezdců, většinou mladí šlechtici, dobří jezdci, ale naprosto nezkušení, co se 
týkalo války. Musel jsme je vše učit vlastně 'za pochodu', jak se říká. "  
 

 
"A hlavně shánět další: i to jsi udělal dobře: za pár měsíců jsi už jich měl tři tisíce. Byla to hlavně válka dvou různých 
světů," namítl Maurice. "Parlamentní strana - říkali jim puritáni či "roundhaeds" podle střihu jejich vlasů - měla mezi 
sebou velmi málo vyšších šlechticů jako byl Essex, Hampden či Fairfax - velitelé byli většinou jen majetní měšťané 
nebo venkovští baroni. Většina šlechty bojovala za krále, který měl udržet současný systém vlády a šlechtická 
privilegia. A hlavně ta jeho, pochopitelně, o ta mu šlo nejvíce. Věřil totiž ještě, že je králem z boží vůle, zapomněl, že 
on není Jindřich osmý ani jeho dcera Alžběta. Nejen, že se změnila doba, ale neměl ani jejich silnou vůli něco z 
Anglie udělat. On byl jenom umíněný vladař a až moc poslušný manžel," zachechtal se Maurice. "To, že Henrietta 
byla katolička, ta ho také hodně ovlivnila."  
 
"Ale byl králem a o to šlo především," řekl Ruprecht. "Nechci ho obhajovat, ale kam by to došlo, kdyby si obyčejní 
lidé dělal zákony? Když to nešlo dohodou, zkusil to prostě po zlém, musel se nějak bránit."  
 
" Jenže ani to moc dobře neuměl. Nepochopil, že se svět mění a pořád měnit bude," namítl Maurice, "To jsme tehdy 
ani my dobře nepochopili. Ustavičný boj šlechty s králem jen oslaboval Anglii. Tehdy se už, podobně jako v Evropě, 
dostávala ke slovu města a řemesla. Šlechtě ovšem nezbývalo, než podporovat krále, v zoufalé snaze, aby hlavně 
neztratili svou už beztak oslabenou moc. Jsme beztak odsouzeni k vyhubení nebo směšné roli palácových 
přikyvovačů. Vsadil bych se, že přijde doba a nebude už žádná šlechta. Lidstvo se prostě musí vyvíjet. 
Víš, poznal jsem otroctví a nenávist, kterou mají otroci ke svým pánům. A nemusí to být zrovna otroci: to, že si i 
puritáni troufali na svého krále, ukazuje, že se časy mění. A říkám ti, nebylo to asi naposled, co královi setnuli hlavu, 
jen aby dokázali, že už nejsou jeho otroky - "  
 
" - a stanou se otroky někoho jiného, " vpadl mu do řeči Ruprecht. "Podívej se do historii: vždy, když se lidé snažili 
svrhnout krále, dopadlo to ještě hůř. Stačí připomenout Cromwella."  
 
"Ano, to byla jen výměna jednoho tyrana za jiného. Ale vezmi si třeba staré Řecko, kde byla opravdová demokracie," 



namítl Maurice.  
"Chyba, pane bratře! Měl jsi víc dávat pozor ve škole: jaká to byla demokracie, když měli i otroky?" "  
Nevím, ale radši bych byl stokrát otrokem v Athénách než jednou u Turků, " zachechtal se Maurice, který si právě 
vzpomněl na ta léta na galéře. "Ale asi máš pravdu, opravdová demokracie je jen utopie. Povídejme si radši o té 
válce. Ty jsi tehdy sháněl proviant a zbraně všude v okolí, kde jsi po evropském způsobu obléhal města a žádal 
výkupné. Doneslo se to ke králi, který byl najednou samá morálka a hned tě veřejně pokáral. Ale peníze si nechal, ten 
starý pokrytec."  
 

 
"Však právě, peníze jsme potřebovali, dobrovolně nikdo nechtěl přispět. To přece už říkal Valdštejn, že válka se musí 
sama uživit. Parlament si uzákonil zvláštní daně pro svou válku a kdo nezaplatil, toho hned zavřeli. A my neměli za 
co koupit zbraně, hlavně ty z ciziny. Ani pořádné kanóny jsme neměli. Král tehdy poslal velkého válečníka Digbyho, 
aby mu sehnal bombardu na rozbíjení městských bran a ten hlupák ani nevěděl, co to je. Musel jsem mu to vysvětlit a 
pak mu ještě improvizovat náhradu ze dvou hmoždířů," zachechtal se Ruprecht.  
 
"A asi ses mu hned vysmál do očí, protože se pak stal tvým úhlavním nepřítelem. Ale přiznej se, že jsi ho neměl rád 
hlavně proto, že byl větší fešák než ty!" dráždil ho jeho bratr.  
 
"Hezký byl, to přiznám a i s ženami to uměl dobře. Rozhodně znal lépe mluvit než já, nejen anglicky, byl opravdu 
dobrý řečník. A intrikán byl ohromný, všechna čest stranou. Mně ale opravdu vadila hlavně ta jeho ignorance a 
drzost, se kterou prosazoval ty svoje nesmyslné plány. A pak to, že mě vyloženě pomlouval všude, kde mohl. A král, 
sám nevoják, mu ty nesmysly věřil."  
 

 
"Ano," přitakal Maurice, "to byla velká chyba, udělat si z něj nepřítele. Ze začátku ale dal strýc na každé tvé slovo. 
Byl jsi znalec válečných umění a ač mlád, už jsi už veterán z evropských bojišť. A hrdina."  
 
"Nesmysl, " přerušil ho Ruprecht, " hrdinou dokáže být každý idiot. Či si snad myslíš, že bych vystavoval svou kůži 
jen tak pro nic za nic? To byla taktika, bratře. Bitvu nevyhraješ tím, že pobiješ nepříteli víc vojáků než on tobě. Ne, 
bitvu vyhraješ, když zaženeš nepřítele k ústupu nebo ještě lépe k útěku. A to právě dobře pochopil Gustav Veliký. 
Staré čtverce o straně až padesáti pěšáků, se kterými se nedalo manévrovat, ty roztáhl do řad o hloubce pouhých pěti 
mužů. Mělo to i jinou výhodu: víš jak bylo těžké pro pěšáka s kopím šestnáct stop dlouhým udělat v tom velkém 
čtverci obrat nebo čelem vzad? I své mušketýry rozházel Gustav mezi pěšáky, aby se navzájem lépe ochránili. A to, 
že dokázali střílet třikrát rychleji a daleko přesněji než Rakušáci, to byla právě jeho zásluha.  
 
Královnou vojska ovšem byla a vždy bude kavalérie: může se pohybovat rychle jako vítr, postřílet a hlavně porubat 
mušketýry, pěšáky i kanonýry. I tam udělal velký Švéd velké změny: vezmi si tu starou španělskou karakolu, kde 
jezdci vyjeli k nepříteli na dostřel, vystřelili z obou pistolí do prvních řad nepřátel a rychle se obloukem vraceli zpět. 
Moc škody tím nenadělali, většinou ani moc nemířili, už jen aby byli zase pryč, z dosahu střel nepřítele. Na zpáteční 
cestě po nich totiž pálili nepřátelští mušketýři a to salvou a přesněji. Karakola byla zkázou hlavně pro útočníka. 
Gustav Adolf trénoval kavalérii tak, aby prorazila do předních řad nepřítele a teprve tam začali pálit a rubat. Tím se 
podařilo rozrazit nepřátelské formace a způsobit strach a paniku. Na čelní útok na pěchotu, která se ježila jejich 
dlouhými kopími si ovšem nemohla kavalérie troufat, tam bylo lepší na ně jít z boku."  
 
" Ano, pokud vojáci nestačili utvořit z kopí kolem dokola pro nás neproniknutelného 'ježka'. Ale to nebylo tak lehké 
zformovat, právě díky těm dlouhým kopím," přiznal Maurice.  
 
"To je pravda, musíš proto vždy hledat mezeru, kde mezi ně vnikneš. Nejlepší zaútočit na mušketýry, ti kopí nemají a 
když se dostaneš mezi ně, nemají čas nabíjet, Tak obrátí mušketu pažbou vpřed a snaží se s ní mlátit jako kyjem. Na 
naše meče to ovšem nestačilo. Když se přibližuješ, mohou sice střílet salvou, ale ani ta není moc úspěšná, ženeš-li se 
na ně ze strany a tryskem. Já to ještě vylepšil tím, že jsem nechal hochy prorazit nepřátelské formace úplně a 
obchvatem pak vytvořit moment překvapení. Obklíčení vojáci se vždy snaží uprchnout a tím zpanikaří i ostatní ."  
 



 
"Nu ty jsi měl na překvapení opravdu nadání, " zasmál se Maurice. "Vzpomínám na tu naši první bitku, u Powicku. 
Leželi jsme tam zrovna v trávě u mostu a odpočívali, Bylo nás jen hrstka, asi 200. Vyjeli jsme jen na rekognoskaci; 
neměli jsme ani prsní krunýře a většina ani ne pistole. Vtom se přiblížila Essexova kavalérie, jeli v útvaru a asi 
dostali stejný nápad, odpočinout si u mostu. Jak ho překročili, najednou nás spatřili a zaútočili. Ty jsi tehdy popadl 
meč, vyskočil na koně a zařval 'Za mnou!' Vyrazil jsi jako když tě vystřelí, sám, ale my se se hned přidali - tehdy 
jsme tě všichni obdivovali, byl jsi nám příkladem. "  
 
"Samozřejmě že jsem musel skočit na koně a hned zaútočit. Nebyl čas se nějak zformovat, nebo začít rozdělovat 
rozkazy, to by nás zatím pobili " přisvědčil Ruprecht. "A všichni důstojníci hned za mnou, a jak jsem doufal, připojila 
se i celá jednotka. Navíc nám pomohlo, že jsme měli slunce za zády. Jejich koně se při našem nárazu splašili a 
otáčeli; netrénovaná puritánská kavalérie je nemohla udržet. To víš, správný kavalerista musí rozumět i koním," 
zasmál se Ruprecht. "Ostatně jak víš, vycvičit dobrého koně trvá déle než výcvik kavalristy: kůň se nesmí bát 
výstřelů, nejen z mušket, ale ani z kanónů. Dobrý kůň si sám najde mezeru mezi druhými koňmi a ty se můžeš 
soustředit na boj. Koně také mají víc ztrát než my a vždy mi bylo líto těch nevinných zvířat - my si válku vybrali, oni 
ne."  
 
"Tehdy to byla hlavně tvoje genialita a schopnost nepokládat žádnou situaci za ztracenou. My měli jen naše 
kavaleristické meče, kterými se dalo bodat i sekat. Oni měli navíc karabiny a pistole. Bylo jich dvakrát tolik než nás a 
nevzdali se nijak lehce, Já sám mám ještě odtamtud tuhle hlubokou jizvu na hlavě, zatímco ty jsi měl štěstí, jako 
vždy. Asi jsi si myslel, že jsi nezranitelný, co?""  
 
"Ale ne," usmál se Ruprecht. "Měl jsem prostě štěstí. Hlavní bylo vyhrát a to chce správnou taktiku. Jiní by se jim v 
takové situaci vzdali - a oni určitě takový předem nepřipravený protiútok nečekali. Navíc jim při boji zblízka ani 
jejich pistole moc nepomohly. Ujížděli pak zmateně po cestě zpět, asi čtyři míle, až do vesnice, kde byla Essexova 
osobní stráž a i tu pobláznili k útěku. Byla to vlastně jen malá šarvátka – "  
"- ale proslavila tě navždy. Byla to velká ostuda pro Essexe, teda když nepočítáme tu jeho aféru s rozvodem," 
zachechtal se Maurice.  
"To si nějak nepamatuji," snažil se rozpomenout Ruprecht.  
 

 
"Ani nemůžeš," vysvětloval Maurice, "nebyli jsme tehdy ještě ani na světě. Vzal si za ženu Frances Howardovou, 
dceru vévody z Norfolku; jí bylo 14 a jemu 13. Po pěti letech se zamilovala do jiného a požádala o rozvod. Jako 
důkaz uvedla manželovu impotenci, což ho přimělo k tomu, že mezi přáteli pak ukazoval jako důkaz její lži svoji 
erekci. Frances naopak tvrdila, že je dosud panna, což kupodivu potvrdila inspekce přivolaných starých a vážených 
dam. Je ale zajímavé, že tehdy měla Frances přes obličej roušku, takže to ani nemusela být ona," zachechtal se..  
"Soud je rozvedl a hned druhý den si Frances vzala za muže hraběte Somerseta. Pak ale vypukl skandál: přítel rodiny, 
Sir Thomas Ovebury, radil Somersetovi proti tomu sňatku. Byl proto během rozvodového řízení na žádost Howardů 
uvězněn, ale těsně před rozvodem ještě stačil umřít ve vězení na otravu. U soudu se zjistilo, že ho otrávila její 
služebná a Frances s manželem byli uvězněni v londýnském Toweru, odkud je až po devíti letech dal propustil náš 
děda, král Jakub."  
 
"Vidím, že si ještě pořád potrpíš na drby," zasmál se Ruprecht. "Je ale pravda, že ani v armádě se náš Essex moc 
neproslavil: v roce 1620 neubránil Falc, v roce 1624 se mu nepodařilo osvobodit Bredu a v roce 1625 vedl 
neúspěšnou expedici do Cadizu. V roce 1639 mu ani nesvěřili vedení v druhé válce se Skotskem. Později se jeho 
štěstí obrátilo, hlavně u krále: stal se velitelem královy jižní armády a pak i jeho kancléřem. Opět později ho ale král 
požádal o rezignaci a to stačilo, aby se Essex stal jeho nepřítelem na život a na smrt. Prozradil puritánům, že král jde 
zajmout oněch pět "rebelů" a když ho král vyzval, aby se k němu v Nottinghamu připojil, odmítl a tak zradil podruhé. 
Přijal místo hlavního velitele armády puritánů a vytáhl s armádou k Nottinghamu, aby "zatkl a přivedl krále a jeho 
syny", jak zněl rozkaz. A tím zradil potřetí. Však to měli u nich v rodině: jeho otce přece dala královna Alžběta 
popravit, a také právě za zradu. "  
 



 
"Takže ty jsi přece jen ty anglické dějiny studoval," podivil se Maurice, "i kdy mnozí říkali, že se o ně nezajímáš a že 
teda nemůžeš pochopit příčiny ani cíle té občanské války. Ty, kalvinista, jsi se přece měl připojit k armádě 
parlamentu."  
 
"Měli pravdu: nikdy jsem například nepochopil, proč má jeden Angličan zabíjet jiného Angličana, " zasmál se 
Ruprecht. "Sama příčina té jejich vzájemné nenávisti mě také unikla - nakonec víš sám, jak ta válka dopadla. Když se 
vášně Vybily - a snimi i tisíce Angličanů - ještě rádi po Cromwellově smrti povolali z exilu našeho bratrance Karla, 
toho času druhého. Ten naopak Angličanům rozumí velmi dobře. Ne zbytečně mu říkají "dobrý král Karel", byl to asi 
nejlepší ze všech anglických králů a neproslavil se vůbec válkami, ale zato trvalým mírem. Ví, co dělá Angličana 
Angličanem: obchod i řemeslo vzkvétají a dokonce má rád i vědu a umění." 
 
"Ano," přitakal Maurice, "vzduch se vyčistil a snad i ty oběti stály za to."  
"Vidíš, teď mluvíš jako demagog. Kdyby byli lidé rozumní, mohlo to jít i bez těch obětí. Všechny ty masakry byly 
zcela zbytečné: když parlament chtěl mír, král to hloupě odmítl. Když pak zase on nabízel mír, parlament už nechtěl. 
Ale po bitvě je každý generálem, jak se říká."  
 
"Máš pravdu, válka trvala několik let a nejprve vyhrával král. Ale už naše první velké vítězství nebylo nijak moc 
vítězné. Ještě ten samý rok, co strýc v Nottinghamu vyhlásil válku svému lidu, radil jsi mu, aby táhl na Londýn, ještě 
než se to město – díky dostatku peněz a zabraným válečným arzenálům - vyzbrojí natolik, že už ho nebude možno 
porazit. Král jako obvykle váhal a ztrácel čas. Konečně se v polovici října rozhodl. Oklamali jsme Essexe a dostali se 
mezi jeho armádu a Londýn. On pak rychle spěchal, aby nás zastavil, jenže jsme nevěděli, kde zrovna je."  
 
"Ale," doplnil ho Ruprecht "pak jsem na něj při jedné rekognoskaci narazil, bylo to blízko Kinetonu. nedaleko 
Stratfordu. Poslal jsem hned zprávu králi, tam ji ale nepřijali, že prý spí. Bylo to od něj nezodpovědné, tak jsem tam 
sám osobně dojel a přesvědčil strýce, že se musíme postavit a svést bitvu, jinak nám Essex bude v patách a sevře nás 
u Londýna do kleští. Druhý den ráno bylo teda naše vojsko připraveno na kopcích u Edgehillu k bitvě.  
 

 
"Ještě před bitvou ale došlo k neshodě,"namítl Maurice, "Ty jsi se pohádal s Lordem Lindseyem, vrchním velitelem 
armády. Chtěl jsi útočit v holanské formaci, v osmi řadách, zatímco ty a Lord Ruthven jste chtěli tu švédskou, v 
šachovnicovém složení. Lindsey, který kdysi sloužil pod Essexem na kontinentě, si asi myslel, že ho zná lépe a 
okamžitě rezignoval. Trucovitě se pak postavil do čela své pěchoty. Král udělal velitelem Ruthvena, také veterána z 
evropských válek. S tím jste se už dost znali a také jste si lépe rozuměli. Předávat velení před bitvou je ale vždycky 
riskantní nemluvě už o změně taktiky v poslední chvíli. Jinak ale byly síly vyrovnané: obě strany asi 14 tisíc, z toho 
deset tisíc pěchoty a zbytek kavalérie a pojízdná pěchota, teda dragouni.  
 
Bitva ale nakonec začala až odpoledne. Puritáni pořád čekali na posily, takže jsme se museli zbavit svého dobrého 
postavení a sestoupit s kopců dolů na rovinu, aby naše koně zaútočili v klusu. Nejprve jsi vyrazil ty a snadno jsi 
zahnal jejich levé křídlo – kavalérii, mušketýry i kanonýry – na útěk. Jako u Augusta, dal jsi svým hochům rozkaz 
nestřílet, dokud neprolomí nepřátelskou formaci. Na levém křídle našeho postavení byla druhá kavalérie, Lorda 
Wilmota a Digbyho, kteří tě - navíc bez rozkazu – chtěl napodobit.  
Vyrazili, ale měli smůlu: když se dostali ke keřům, za kterými byli schováni mušketýři Lorda Ramsaye, ti jich pak 
hodně postříleli. Přesto i toto křídlo nepřítele se zhroutilo a on je pronásledovali dál a cestou se zastavili jen aby 
plundrovali jejich opuštěné zásobovací vagóny. Naše kavalérie zahnala tu nepřítele na obou křídlech a zdálo by se, že 
je bitva rozhodnuta. Bohužel tím, že zaháněla nepřítele daleko zpět, zůstala naše pěchota sama bez její ochrany. 
Nepřítel, který měl ještě záložní kavalérii pod Skotem Balfourem, pak napadl náš střed, kde byl i král. Podařilo se jim 
ukořistit vlajku a málem i krále. Za to vše se hodně dávala vina jen tobě, že jsi svou kavalérii nezastavil a nevrátil se 
včas."  
 
"A co Wilmot - on se zatím po tom kočkování s puritánskými mušketýry zdržel, jak proháněl nepřítele a vrátil s 
dokonce později než my. A ochrana krále? On sám dovolil své osobní kavalérii, aby zaútočila s námi a jinou zálohu 
jsme neměli. . Ale i kdyby měli ti kritici částečně pravdu, porazit protivníkovu kavalérii je pro nás vždy to 
nejdůležitější - v tom je jejich síla a tím zbavíme naši pěchotu jejího nejnebezpečnějšího nepřítele. A museli jsme ji 



zahnat dost daleko, aby už nemohla zasáhnout do bitvy, ale pak sjsme se nemohli všichni tak rychle vrátit. Rychtoval 
jsem je hned dohromady k návratu - tři jednotky jsem dal jakž takž dohromady, ale naše koně už byli unaveni. 
Nakonec ani jezdci neprojevovali moc ochoty: byli to mladí šlechtici, mnou trénovaní hlavně pro útok, ne na to, aby 
se vraceli, na to sjem už nemlě čas. Wilmot i Digby měli čekat na rozkaz a místo toho vjeli do hnízda mušketýrů. K 
obraně by bývaly pomohly kanóny: nebyl čas je svést s kopců na rovinu a protože stály v úhlu na svahu, daleko 
nedostřelily.  
 
"Vím, Wilmota jsi nikdy neměl rád," přiznal Maurice, "znal jsi ho už z Holandska. Ale to, že jste se dost rychle 
nevraceli, to ti vyčítali i později, když jsme začínali víc a víc prohrávat. bylo to potřeba na někoho svést. Ale řekni: 
proč se tobě nedařilo rychle vrátit kavalérii zpět a Cromwellovi ano? "  
 
"Tomu se to podařilo, ale až v jiných bitvách, k Edhehillu už přišel pozdě. A ta, kavalérie, co tam byla, ještě za nic 
nestála. On se z toho ale náramně poučil, věděl, že jsme je tehdy zahnali hned při prvním útoku. Jak už jsem říkal, 
moji hoši byli plni elánu, nebylo je možno lehce vrátit. K návratu bylo třeba je zformovat a oni byli rozuteklí široko 
daleko. Rozhodně to nešlo bez pořádného výcviku a na to prostě nebyl čas: ve volném čase jsme museli shánět 
proviant a zbraně, prostě vše, co měla dělat armáda a ne kavalérie. Když jsme se konečně vrátili, rozhodli jsme bitvu 
zase my: Essex, když nás uviděl, raději přerušil boj.  
 
Ostatně nevím, co by na mě ještě chtěli: porazit nepřítele na křídle a pak se vrátit a dobojovat to ještě za pěchotu?Je 
mi líto, že lord Lindsey v té bitvě padl, ale nikomu přece nepomohlo to, že odstoupil – však mi to také nikdo nedával 
za vinu. Urazil se jen proto, že jsem byl mladší a že mi král naslouchal. Je pravda, že jsme mohli celou bitvu vyhrát 
stejně dobře jako prohrát. A i když to vlastně dopadlo nerozhodně, už jen to, že Essex se hned druhý den po bitvě 
stáhl, znamenalo, že cesta na Londýn byla volná. Bitva u Edgehillu, kde z třiceti tisíc vojáků jich padl celý tisíc a 
zraněných bylo asi čtyři tisíce, nám ukázala, že válka nebude tak krátká, jak se zdálo. Jako obvykle, náš strýc zase 
zaváhal – v tom byl nepřekonatelný, bohužel. S útoku na Londýn pak sešlo a tak jsme strávili zimu v Oxfordu . . .  
 

 
Ruprecht se rozkašlal. Únava ho přemohla a už nemohl ani mluvit. Pak to najednou přišlo - byl to spánek nebo 
bezvědomí? Nakonec ani nevěděl, kdy Maurice potichu odešel. Jeho poslední myšlenka byla na tu noc po bitvě. Byla 
to mrazivá říjnová noc, kterou přečkali v narychlo postavených stanech, zatímco král se choulil v kožešinách v 
kočáře. Ráno přišla sice puritánům posila, tři tisíce mužů., ale naštěstí už pozdě. . .  
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Následující historku jsem našel vytištěnou na ubrousku v jedné irské restauraci v  městečku Grand 

Bend na břehu Huronského jezera. Přikládám k ní tedy jen překlad, slova mluví sama za sebe:

 

NINE FAMOUS IRISHMEN
 

In the Young Irish disorders, in Ireland in 1848 

the following nine men were captured, tried, and 

convicted of treason against Her Majesty, the 

Queen, and were sentenced to death: John 

Mitchell, Morris Lyene, Pat Donahue, Thomas 

McGee, Charles Duffy, Thomas Meagher, 

Richard O'Gorman, Terrence McManus and 

Michael Ireland. 

 

Before passing sentence, the judge asked if there 

was anything that anyone wished to say. 

Meagher, speaking for all, said: 

 

"My lord, this is our first offense but not our last. 

If you will be easy with us this once, we promise, 

on our word as gentlemen, to try to do better 

next time. And next time - sure we won't be fools 

to get caught." 

 

Thereupon the indignant judge sentenced them 

all to be hanged by the neck until dead and 

drawn and quartered. Passionate protest from all 

the world forced Queen Victoria to commute the 

sentence to transportation for life to far wild 

Australia. In 1874, word reached the astounded 

Queen Victoria that the SIR CHARLES DUFFY 

who had been elected Prime Minister of 

Australia was the same Charles Duffy who had 

been transported 25 years before. On the Queen's 

demand, the records of the rest of the transported 

men were revealed and this is what was 

uncovered.

 

THOMAS FRANCIS MEAGHER, Governor of 

Montana

DEVĚT ZNÁMÝCH IRČANŮ
 

Během tzv. irských nepokojů v roce 1848 bylo 

následujících devět mužů zajato, souzeno a 

odsouzeno k trestu smrti: John Mitchell, Morris 

Lyene, Pat Donahue, Thomas McGee, Charles 

Duffy, Thomas Meagher, Richard O'Gorman, 

Terrence McManus a Michael Ireland.  

Ještě než vynesl rozsudek, soudce se jich zeptal, 

mají-li něco co říci. Meagher mluvil za všechny, 

když řekl::

 

"Vážený soude, toto je náš první přečin, ale 

rozhodně ne náš poslední. Když k nám budete 

shovívavý, slibujeme na slovo gentlemana, že se 

to příště pokusíme udělat lépe. A příště už jistě 

nebudeme takoví blázni, abychom se nechali 

chytit." 

 

Rozzlobený soudce je všechny odsoudil k smrti 

provazem a rozčtvrcení. Vášnivé protesty z 

celého světa přinutily královnu Viktorii, aby 

rozsudky změnila na doživotí v Austrálii. V roce 

1874 se dozvěděla královna Viktorie ke svému 

úžasu, že Sir CHARLES DUFFY, zvolený 

předsedou vlády Austrálie, je ten samý, kterého 

dala vypovědět před 25 lety. Na žádost královny 

bylo zjištěno, co se stalo s dalšími vypovězenci a 

našlo se, že se zatím stali: 

 

THOMAS FRANCIS MEAGHER, guvernérem 

státu Montana

TERRENCE McMANUS, brigádním generálem, 

United States Army

PATRICK DONAHUE, brigádním generálem,, 

United States Army



Montana

TERRENCE McMANUS, Brigadier General, 

United States Army

PATRICK DONAHUE, Brigadier General, 

United States Army

RICHARD O'GORMAN, Governor General of 

Newfoundland

MORRIS LYENE, Attorney General of Australia,

in which office MICHAEL IRELAND succeeded 

him

THOMAS DIARCY McGEE, Member of 

Parliament, Montreal, Minister of Agriculture 

and President of Council Dominion of Canada

JOHN MITCHELL, prominent New York 

politician. This man was the father of John 

Purroy Mitchell, Mayor of New York, at the 

outbreak of World War 1. 

RICHARD O'GORMAN , guvernérem 

Newfoundlandu (v Kanadě)

MORRIS LYENE, státním prokurátorem 

Australie, v kteréžto funkci ho pak nahradil 

MICHAEL IRELAND 

THOMAS DIARCY McGEE, členem 

parlamentu v Montrealu, ministrem zemědělství 

a presidentem rady kanadského Dominia

JOHN MITCHELL, prominentním politikem v 

New Yorku. Jeho syn, John Purroy Mitchell, se 

stal před vypuknutím První světové války 

starostou New Yorku. 
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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.14):  
Moc toho opravdu už nezbývalo, jen to, že dcera byla patrně imunní na jed - ať už od nátury (to asi sotva) nebo spíše 
úmyslným požíváním jedu v malých dávkách po delší dobu.  
 
Pochopitelně každé tvrzení by se dalo dále zpochybňovat, například tvrzení felčara, že hradní pán byl otráven - mohl 
mít jen allergii na nějaké jídlo ale mohlo to být i něco jiného: spasmatická smrt nemusí mít za příčinu vždycky jen 
jed. Pokud ale felčar jed cítil nosem či nějak přesněji identifikoval, pak už jinak opravdu nezbývá vůbec nic. I když, 
pravda, ani eksamotérská výměna číší je možná :-).  
 
Poznámka: V předminulém případě jsme uvažovali poruchy řízení automobilu za jízdy, např. silové řízení pomocí 
hydrauliky, když toto ztratí kapalinu. Neuvažovali jsme novejší posilované řízení elektrické (EPS nebo EPAS), které 
používá elektrický motor. Tam by bylo asi těžší "načasovat" nehodu, aby se stala až za jízdy. Na druhé straně ale 
tento systém má nevýhodu, že řidič vůbec necítí odpor vozovky na řízení, tedy by mu asi trvalo déle zjistit, že je 
řízení opravdu vadné. Tím pádem by i zareagoval pomaleji.  
 

 
HOLEŠOVICKÝ VODNÍK.  

 
 
 
"Pane Doufal, když už jste ten detktiv amatér, mám pro vás případ jako z pohádky a je to dobré procvičení, aniž byste 
se musel zabývat přímo fyzicky s obětí. Co vy na to?" lákal strážmistra Příhoda.  
"No jen jestli to nebude zase nějaký váš vtip," odpovídal opatrně Doufal. "Nerad bych vypadal jako nějaký nekňuba, 
jen proto, že jsem vám naletěl."  
 
"Vidíte, to je krásný výraz: nekňuba. To já si o vás ale nikdy nemyslel. Pro mě jste vždy byl a budete jen a jen 
opravdový kňuba," usmíval se detektiv.  
"No proto," uklidnil se strážmistr. "le co to vlastně jen ten 'nekňuba'?"  
"A víte, že ani nevím? Nejblíže je k tomu amglické slovo 'nincompoop' tedy vysloveno 'ninkompůp', což znamená 
něco jako 'hňup', ale až na podobná písmena zde nemáme nic, o co bychom s emohli opřít. V němčině by zase 'kňuba' 
bylo nejbližší slovu 'knabe', což znamená 'chlapec', ale ani to moc neříká," pokračoval ve svém žertu detektiv.  
"A jak je to teda s tou hádankou?"  
"To máte tak: ve Starých Holešovicích žila kdysi panna Lenka, která milovala panoše Járu ze mlýna. Chodívali spolu 
randit na hráz rybníka Rákosníka. Jednou se ale Lenka opozdila a když přišla na hráz, Jára nikde. Procházela se tedy 
na hrázi a najednou kouká, z rákosí Rákosníka trčí noha. Když přišla blíže, viděla, že je to Jára a navíc i utopený. Ale 
tu už se přiblížil i porybný Francek, kterého kdysi lenka odmítla a vida ji u mrtvoly, začal ji obviňovat, že prý ho ona 
utopila. Marně nešťastné děvče plakalo a hájilo se, hned ji táhl k rychtáři a ten šup s ní do vězení," vykládal Příhoda.  
 
"Ale to je hrozné! Ubohé děvče! A jak to s ní dopadlo?" vyzvídal Doufal. "To určitě udělal to ten Francek, on měl na 
ni spadeno, že ano?"  



"No to já nevím, ostatně to by ale nic nedokazovalo. Jisté je, že svědek žádný nebyl, jen ta přitěžující okolnost, že 
každý věděl, že lenka s Járou chodila a to, že je někdo předtím viděl, jak se hádali. Marně jim vykládala, že se hádali 
o to, kolik lidí pozvou na jejich svatbu," vysvětloval detektiv.  
"A jak to dopadlo?"  
"Nu žádné zranění na Járovi nenašli, tak ji obvinili z čarodějnictví a že jí dají na útrpné právo."  
 
"Jaké právo?" . 
"Nu tak se říkávalo mučení. To by ovšem nikdy nevydržela a tak už už se zdálo, že je ztracená. Naštěstí ale - "  
"- naštěstí co?" zaúpěl Doufal. "Nenapínejte mě, pane detektive!"  
"Naštěstí vše dobře dopadlo. Zavolali místního lékaře a ten zjistil, že - "  
"Že to byla sebevražda, že ano?" vykřikl se strážmistr. 
 
"No tak, pane Doufal, jak se může někdo jít utopit v takové malé hloubce, že mu ještě kouká noha z rákosí?" 
popichoval ho Příhoda. 
"Tak to byl přece jen ten Francek!" zadoufal Doufal. 
 
"Nu to nechám na vás. Ze mne to ani útrpným právem nedostanete!" zachechtal se ďábelsky Příhoda a dal si ještě 
jedno pivo.  
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Pamatuji si to vzrušení, když první kosmonaut obletěl jedenkrát zemi. Sověti v té době měli v závodech o dobývání 
vesmíru opravdu navrch, i když jim Američané byli těsně v patách. Ale propaganda tehdy ruské úspěchy uměla 
pořádně nafouknout a americké potlačit.  
 

 
Pak ovšem přišel projekt Apollo, který i když začal velmi nešťastně, 
  vyústil nakonec v let Apolla 11, kdy celý svět( krom SSSR a Číny) 
mohl 20.7.1969 pozoroval jak se Armstrong neohrabaně souká 
z přistávacího modulu a slézá po žebříku , aby se jako první člověk 
dotkl jiného nebeského tělesa.  
 
Je málo známo, že podobný projekt připravovali i Rusové. Tedy 
nejprve oblet měsíce a pak přistání na něm i když oni počítali pouze 
s dvoučlennou posádkou.  
 
O důvodech proč nakonec boj prohráli se vedli dlouhé diskuze a 
vznikly i četné fámy. Pravdou ale je to, že Rusové vsázeli na 
osvědčenou techniku i když již byla zastaralá a nebyla schopna plnit 
nové náročnější úkoly. Nová technika, ve spěchu vytvořená(= pro ty 
jenž nepamatují- tehdy tam bylo plnění vědeckých úkolů direktivně 
termínováno, většinou k nějakému významnému politickému 
výročí) nebyla nikdy spolehlivá a trpěla četnými poruchami. Přesto 

bylo nařízeno dál v programu pokračovat a tak docházelo k stále dalším haváriím, které vyvrcholily smrtí 
kosmonauta V.Komarova na palubě lodi Sojuz 1. 
 
Ačkoliv vedoucí projektu Mišin tvrdil, že bylo vše v pořádku, později se prokázalo, že technici z jednotlivých úseků 
upozorňovali na 230 nedostatků a nedodělků! 
 
Též smrti J.Gagarina v Mig-u   při cvičném letu věřil jen málokdo a kolovala legenda, že zemřel v kosmické lodi a 
jeho zmrzlá mrtvola stále ještě létá kolem Země. Je pravda, že jeho smrt nebyla zcela vyjasněna, ale zdá se, že těžce 
trpěl svým ústupem ze slávy a řešil to více než nadměrnou konzumací alkoholu. 
 
Též kolem misí Apolla byla celá řada fám. Ta nejrozšířenější je, že celý projekt byl kolosální podvod, zcela ve stylu 
filmu Kozoroh 1. Tedy, že rakety byly vypuštěny prázdné a vše co se odehrávalo na Měsíci bylo prý nafilmováno ve 
speciálně připraveném studiu někde na poušti v Nevadě. 
  
Dokladem toho mají být některé fotografie, kde   vlaje americká vlajka, je zcela temné nebe, jsou údajně špatně 
vržené stíny, či dokonce lze prý v dálce rozeznat nějaké stavby. ( fotografie se u nás objevily v časopise Magazín 
2000, Fantastika, Akta X) atd. 
 
Jsem naprostý fotografický laik a tak se této otázce mohu jen těžko vyjádřit, ale myslím, že pokud by se takový 
podvod připravoval, byly jeho režiséři mnohem opatrnější a nemohlo by dojít k tomu, že by „ někdo zapomněl zavřít 
dveře, takže vlajka se v průvanu pohybuje“. 
 
Tajemně se tvářící konspirátoři též tvrdí, že se kosmonauté na Měsíci setkali s cizí civilizací a bylo jim sděleno, že 



oni si nepřeji další výpravy na Měsíc. Z tohoto důvodu byly pak plánované mise Apollo 17-20 zrušeny a celý projekt 
stornován.  
 
Pravdou ovšem je, že po prvotním nadšení, když bylo dosaženo cíle, zájem o mise na Měsíc prudce opadal. A 
konstruktéři v NASA si uvědomili, že stejně jako před lety když opouštěli program Merkury a Gemini, bude nutno 
pro nové úkoly vyvinout i zcela novou techniku. Peníze, které byly takto ušetřeny, přešli do projektu vývoje 
raketoplánů.  
  
Jestliže někdo po dosažení Měsíce čekal, že vbrzku přijde cesta na Mars, neuvědomil si, že Měsíc je dá se říci téměř 
za humny naší Země, kdežto cesta na Mars by na techniku i lidi kladla zcela nové nároky. Též doba letu i vzdálenost 
přináší nové logistické problémy. 
  
Na druhou stranu je třeba připomenout, že   existují již dnes teoreticky realizovatelné projekty, které by umožňovaly 
cesty na okraj naší sluneční soustavy. 
 
ALE! Chtějí nás tam? Sonda Pioneer 10, která se nedávno přiblížila hranicím Sluneční soustavy totiž místo toho, aby 
dále zrychlovala, začala být zdá se čímsi záhadně brzděna. Že by konspirátoři měli přeci jen pravdu? :-)  
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Před nějakým časem mě redaktor jednoho časopisu požádal o rozhovor týkající se Voynichova 

rukopisu. Přimělo mě to, abych si shrnul vše, co se kolem VM za těch zhruba deset let událo. Já se o 

záhady zajímám odmala. Chytlo mě to už v šedesátých letech, kdy vyšly první články o UFO od pana 

Flessingera. Pak jsem samozřejmě zhltnul Velké otazníky, Vzpomínky na budoucnost a dnes už 

legendární Jitro kouzelníků.

 

 

Klementinum 

V devadesátých letech, po dlouhé odmlce, pak vycházela 
jedna záhadologická kniha za druhou a někde mezi těmi 
záhadami jsem se poprvé dočetl i o VM.
 
Dokonce jsem o něm napsal i článek pro jeden časopis. A 
i když dodnes na netu koluje, docela se za něj stydím, i 
když na omluvu mi je to, že vycházel z mých tehdejších 
znalostí. Později jsem se náhodou seznámil s prací Jana 
Hurycha. Obdivoval jsem ( a dodnes obdivuji) to úžasné 
množství informací, které se mu podařilo shromáždit a 
úsilí, které luštění téhle záhady věnoval.

 
 
Když jsem se dočetl, že Jakub Horčický ( velmi pravděpodobný majitel VM) dělal tady na Mělníku 
hejtmana ( něco jako dnes starosta, ale s většími pravomocemi), řekl jsem si, že bych se také mohl 
pokusit něco udělat pro vyluštění téhle záhady. Byl-li Horčický hejtman, určitě podepisoval spoustu 
listin, napadlo mě, třeba se něco zachovalo, a opravdu.
 
Když jsem zašel do mělnického archívu, můj nápad Mg. Macha zaujal a skutečně našel kousek textu a 
jeho podpis.
Povzbuzen tímto úspěchem jsem se odhodlal pokračovat.
Víme, že Horčický část svého majetku po své smrti daroval Klementinu a tak můj další nápad byl, že 
to byly především jeho knihy, možná nějaké zápisky. Co kdyby mezi nimi bylo něco, co se týká VM a 
pomohlo nám objasnit jeho původ?
 
Začal jsem zcela logicky v Klementinu. Tam mi ale tehdy odepsali, že jezuité si vše po zrušení řádu 
Josefem II. odvezli. Kontaktoval jsem jezuitskou komendu v Praze, kde jsem tehdy mluvil se starým 
pánem. Byl velmi ochotný, ale o osudu archívu moc nevěděl. Vyslovil domněnku, že byl odvezen do 
Vatikánu. Tam tehdy byla při rádiu Vatikán, česká jezuitská sekce. Ti už tak vstřícní nebyli. 
Odpověděli mi stroze, že možná archiv ve Vatikánu je, ale oni nemají čas se tím zbývat, protože 
hledají, nějaké záznamy o jakémsi bulharském mučedníkovi, který má být blahořečen.
 
Nechtělo se mi to vzdát a tak jsem to zkusil přes školu v Olomouci. Od nich jsem dostal jinou 
informaci, která mě navedla na novou stopu. Archiv by měl být podle nich odvezen do Vídně. Nechal 



jsem si tedy dopis přeložit do němčiny a poslal mail. Bez odpovědi. Vypadalo to bledě, ale pak během 
telefonického rozhovoru s dr. Pařezem z Památníku národního písemnictví na Strahově, na to náhodou 
přišla řeč. Překvapil mě tím, že archiv by měl být vrácen někdy po r. 2000 do Prahy, ale nevěděl kam.
 
Nejdříve jsem zkusil Národní museum. Bez odpovědi. Ani z Archívu Pražského hradu jsem se 
odpovědi nedočkal. Zato z Národního archívu ano, ale nepotěšili mě. Archív prý z Vídně sice dostali, 
ale byly to jen nesouvislé trosky a nic co by mělo spojitost s Horčickým tam prý není.
 
Vypadlo to na vyvěšení černého praporu, ale shodou okolností jeden můj známý, který se také o VM 
zajímá, tehdy navštívil Klementinum. A ejhle!
 
Objevil hned několik zajímavostí. Předně jakýsi J. Baroš ( víme, jak se tehdy komolila jména, takže jde 
nejspíše o „našeho“ Jiřího Bareše) tam po r. 1620 pracoval jako pomocný písař. Dále objevil knihu, 
kterou Horčický napsal ( jedná se o náboženskou knihu, kterou sepsal s něčí pomocí) a jednu stránku 
textu, pasnou patrně jím samým.
 
O něco později se mi podařilo přes net zjistit, že J. Bareš v Klementinu též i studoval práva v době, 
kdy tam žil i Horčický. Jistě se tu vtírá myšlenka, že Bareš věděl, že Horčický vlastní VM a po jeho 
smrti si ho předisponoval do svého vlastnictví, ale o to tu teď nejde.
 
Nemůže mě totiž nenapadnout, kde se to tam všechno vzalo, když si prý jezuité vše odvezli. Nebo 
neodvezli vše? Jak to doopravdy je?
Otázka možné existence nějaké pozůstalosti po Horčickém tedy zatím zůstává otevřená. Z mého 
popisu je jasné, jaké jsou možnosti.
 
Do budoucna si myslím, že pokud se někdo bude ochoten pustit do dalšího pátrání v tomto směru, měl 
by to být nějaký archivář nebo historik, který bude mít plný přístup a to jak do Národního archívu tak i 
do Klementina.
To je v možnostech českých badatelů.
 
Trochu obtížnější by patrně bylo navštívit znovu Kircheriárum a pokusit se nalézt první Barešův dopis 
a jeho pokusy o luštění VM, o kterých se ve svém dopise zmiňuje J. Marci.
Při svém pátrání jsem vycházel z toho, že VM patrně vznikl někdy kolem r. 1600 ( + -), ale nedávno 
provedené zkoušky stáří pergamenu, určují stáří výroby někam do roku 1400-1450.
I v této době by se dalo jistě najít několik vhodných kandidátů na autorství. Je tedy otázkou, zda by 
nebylo vhodnější napřít své hledačské úsilí tímto směrem. 
 

Nepíšu to tady proto, abych se chlubil, co vše jsem podnikl. Spíš jsem chtěl ukázat dalším možným 
pokračovatelům, i to jak je hledání obtížné a na jaké problémy mohou narazit. 
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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.  
 
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 . . .  
 

 
Snad abych začal s tím, co uvádí ve svém druhém dopise Bareš Kircherovi 
z roku 1639 – je to totiž nejstarší záznam o VM vůbec, nejen v Praze. 
Pověsti o Rudolfovi, Johnovi Dee a Baconovi jsou až v Marciho dopise, z 
roku 1665. Později sice Vojnič objevil v Deeových denících něco o nějaké 
transakci, ale Dee tam nic neříkal o prodeji, Rudolfovi a dokonce už vůbec 
ne o VM. Neřekl prostě nic, což se mu jinak ale nestávalo :-). Šlo tedy buď 
o něco nepodstatného (ale s poměrně vysokou hodnotou 600 dukátů ?) , ale 
spíše tajného (například, že dostal zapalceno z Anglie za své špionování na 
dvoře císaře Rudolfa).  
 
První dopis od Bareše byl poslán Kircherovi už v roce 1637. Ten se ale 
nezachoval, i když se dá předpokládat, že obsahoval něco podobného co ten 
druhý, který existuje. Tam právě Bareš naznačuje, že se první dopis asi 
ztratil a proto zřejmě informaci pro jistotu opsal. Oba dopisy poslal 
Kircherovi spolu se vzorky (patrně několik poslaných listů , tzv. folios, ale 
zdá se spíše, že poslal jen kopie). Datum prvého dopisu jsme vypočítali 
snadno, protože ve svém druhém dopise (27. dubna 1639) říká, že první 
dopis poslal "před rokem a půl", tedy ke konci roku 1637.  
 
První dopis Kircherovi donesl páter Moretus z Klementina, který v té době 
cestoval do Říma. Po návratu potvrdil, dopis "došel do Říma v pořádku". 
Ani dopis ani vzorky se ale nikdy nenašly a Kircher se ani neozval. Z té 
doby také pochází jeden z dopisů Marciho, který se také neztratil. V něm 

ale jen dává dobrý posudek na Bareše, který ho asi o to požádal. Ale o rukopise se nezmiňuje.  
 
Z uvedeného lze usoudit, že zde máme celkem čtyři možnosti:  
 
1.Dokumenty sice došly do Říma, ale už ne ke Kircherovi. To se zdá značně nepravděpodobné a i když o tom Bareš 
uvažuje ve svém druhém dopise ( ze slušnosti mluví o ztrátě, asi aby Kirchera neurazil tvrzením, že mu ani 
neodpověděl) vidíme, že tomu sám nevěří. Koneckonců Moretus mu potvrdil, že jej donesl do Říma osobně. Musel ho 
tedy předat přímo Kircherovi nebo – což je nepravděpodobné - ve vrátnici. Je ale jisté, že se Moretus s Kircherem 
viděl osobně, když si s ním pak i psal. Byli totiž oba matematici a Kircher byl už tehdy světoznámý vědec; takovou 
příležitost by si jistě Moretus nenechal ujít. Kromě toho by asi sotva předával dopis, který vezl až z Prahy, jen tak 
někomu, kdo byl jen Kircherův asistent. Musel se totiž přesvědčit, že Kircher opravdu dopis dostal – dopis byl přece 
adresován přímo Kircherovi.  
 
2.Kircher předpokládal, že mu Bareš poslal podvrh (už byl předtím byl oklamán Andreasem Muellerem, ale bylo to 
skutečně před rokem 1637?), z opatrnosti neodpověděl, doufaje, že bareš uváží variantu 1. A pak dokumenty zničil. 
Ovšem o Kircherovi víme, že byl vždycky zvídavý (jednou se nechal spustit do jícnu sopky Vesuv) a jistě by si je 

Kircher (podle Wikipedie)  



schoval, alespoň ten dopis, tím se nedalo nic zkazit a jak vidíme druhý dopis si už schoval. Přesto se nikde nic nenašlo. 
Navíc, jak jsem uvedl v jiném článku, z náznaků jednoho pozdějšího dopisu Moreta Kircherovi by se dalo odhadnout, 
že Bareše u Kirchera tehdy pomluvil a ten radši na první ani druhý dopis neodpověděl.  
 
3.Stejně jako dopis, přílohy se opravdu prostě nějak ztratily a detaily nejsou známy. Při pronásledování Jezuitů v Itálii 
se například do jejich dokumentů balily ryby na prodej. Když nakonec po smrti Bareše poslal Marci celý rukopis 
Kircherovi i s poznámkami Bareše, ty se také nenašly (ale VM ano!).  
 
4.Poznámky a vzorky mohou sice být stále ještě někde uschovány, ale ty k prvního dopisu se asi ztratily, stejně jako 
dopis. Druhý díl příloh byl tedy poslán s druhým dopisem Bareše Kircherovi, po páteru provinciálovi, který také 
zřejmě osobně cestoval do Říma. Zatímco tento dopis to přežil, přílohy se opět nenašly. Protože dopis existuje, je 
docela možné, že i přílohy (které jistě Kircher dostal také, když dostal dopis) ještě dnes existují. Není ovšem o nich 
nikde záznam, ale bylo by to asi nejspíše v Muzeu Kircheriano v Římě. Je ovšem možné, že se také ztratily nebo že i je 
Kircher zahodil (ale to už spíše ne, když si nechal dopis).  
 
Pokud je ale zahodil, pak se ovšem musíme ptát, proč si Kircher dopis pečlivě schoval, ale přílohy zahodil, ty jediné 
kopie z VM co vůbec měl! Dá se totiž předpokládat, že právě v té době se začal o VM zajímat, protože rok na to ( 12. 
září 1640) mu Marci posílá dopis, kde mu Bareše doporučuje jako svého přítele, zřejmě na dotaz od samotného 
Kirchera. Marci se také v dopise zmiňuje o nějakých přílohách zaslaných Kircherovi v Marciho posledním dopise s 
VM, což podle René Zandbergena potvrzuje možnost, že to by už byl třetí balíček vzorků z VM, tentokrát ale zaslaný 
Marcim samotným – i když nevím jak a po kom.  
 

 
Nuže celá tato historie je celkem známá a kdyby šlo jen o to, pak bych ji tu ani neopakoval. Jenže - a to je novinka - 
jsem před nějakou dobou našel zmínku ještě o jednom balíčku vzorků zaslaných Kircherovi. Nebyl jsme první, který 
to objevil, ale nikdo tomu předtím nevěnoval patřičnou pozornost :-). Zmiňuje se o nich sám Marci ve svém posledním 
dopise, kdy je zasílá Kircherovi přímo s VM (19 srpna 1666), přesněji řečeno, nejde jen o vzorky písma z VM, ale o 
"Barešovy pokusy vyřešit VM"..  
 
Překlad onoho dopisu je v knize Mary d' Imperio, "The Voynich manuscript - the Elegant Enigma", str. 81, a v první 
kapitole autorka píše, že překlad byl připraven někým pro Vojniče a byl jím zveřejněn (roku 1921, s.271)". Originální 
text říká:  
 
"....uerum librum ipsum transmittere tum recusabat in quo discifrando posuit indefessum laborem, uti manifestum ex 
conatibus ejusdem hic una tibi transmissis neque prius huius spei quam uitae suae finem fecit. "  
 
Přeloženo do češtiny:  
"...ale on sám v té době odmítal zaslat (Vám zaslat, j.h.) celou knihu, jejímuž řešení věnoval úmornou práci, což je 
vidno ze vzorků, které vám zde zasílám a jeho naději (vyřešit VM, j.h.) ukončila jedině jeho smrt."  
 
Slovo "conatibus" je ablativ slova "conatus" (= pokus, snaha), a mohlo to znamenat jedině to, že se v tomto případě 
nejedná o vzorky či kopie z VM, ale hlavně o záznamy, tedy poznámky, skeče, možná i částečné řešení od samotného 
Bareše. Tyto poznámky zcela jistě zastihly Kirchera i s rukopisem, ale ani ty nebyly nikdy nalezeny. VM a dopis byly 
zakoupeny Vojničem od páterů z Vily Mondragone - podle vyzrazení Ethel Vojničové, ale až po její smrti. Divil bych 
se, kdyby se našel nějaký účet či potvrzení prodeje ( Vojnič to už od začátku až do své smrti tutlal) a tedy už se asi 
nikdy nedovíme, zda i ty poznámky byly součástí prodeje. Pokud si je nechal, doufal jistě, že s jejich pomocí vyřeší 
VM sám :-). Vojnič se o nich nikdy nezmínil aniž by někdy veřejně prohlásil, že by se ztratily nebo jim veřejně 
věnoval nějakou pozornost. V tomto stadiu se zdá už zcela nemožné, že by je Kircher vyhodil. Bareš byl mrtev a to 
byla jeho poslední možnost se ještě něco o VM dozvědět!  
 
Dává to tedy dokonalý smysl, že pokud si je Kircher uschoval, asi si myslel, že se někdy na řešení VM vrhne. Mohl si 
totiž zcela dobře pomyslet, že Bareš věděl víc, než řekl Marcinu a Marci pak Kircherovi. Možná, že dokonce i věděl, 
kdo je skutečný autor nebo alespoň historii VM. Možná, že tam jsou nějaké návody jak získat klíč k řešení. Je 
zajímavé, že se ani nenašly dokumenty, dokazující, že Kircher VM někdy řešil. Kdybych byl autor Šifry Mistra 
Leonarda, patrně bych i hádal, že Kircher VM vyřešil, ale že to církev utajuje, ale naštěstí nejsem Dan Brown :-). Jisto 



je, že až teprve později Vojnič kusy VM zveřejnil a předložil k řešení – pokud teda Barešovy poznámky měl, nic mu 
nepomohly.  
 
Ve VM jsou sice nějaké poznámky, ale jsou příliš krátké, aby se kvalifikovaly jako "nějaké pokusy k vyřešení" . 
Koneckonců Bareš měl VM přinejmenším dvacet pět let a mohl tam a leccos připsat sám, ale nevypadá to na jeho 
písmo. Poznámky zaslané Kircherovi by jistě někde měly být, ale kde? Je sice možné, že je padres nikdy nepřevezli od 
Kirchera do Mondragone, jako to udělali s VM a dopisem, ale spíše je možná, že si je předtím Kircher uložil na jiné 
místo.  
 

 
Co je ale nejvíc překvapující je to, že výzkumníci zmínku o poznámkách přešli, jako by neexistovaly a že už je ani 
tehdy, když se objevil u Vojniče dopis, kde o tom Marci píše, nikdo je nikdy nehledal. Je jisté, že Marci těm 
poznámkám přikládal velkou důležitost, když je Kircherovi poslal a nezahodil. Můžeme dokonce hádat, že Barešovi v 
něčem pomáhal a že si teda sám podržel VM po několik let, jak hádá René Zandbergen. Marci byl velice dobrý v 
matematice, jak ukazují jeho knihy (jeho kniha o optice předběhla i samotného Newtona) a jednou se dokonce snažil 
vyřešit šifru švédského generála Banéra, spolu s Kircherem, jak dokazuje jeho jiný dopis. Že se jim to nepodařilo, lze 
usoudit z toho, že se tím nikde nechlubili. Ani po skončení třicetileté války :-).  
 
Je zajímavé, že žádná z těchto tří zásilek (nebo dokonce čtyř, má-li Zandbergen pravdu) se nikdy nenašla. Pravda, 
první dvě byly asi jen kopie jednotlivých listů rukopisu,(možná dokonce obsahovaly i originály dnes chybějící folií), 
ale v té třetí (čtvrté?) zásilce měly být Barešovy pokusy o vyřešení záhady VM. To by bylo závažným obohacením 
našich současných dokumentů, kterých není mnoho. Mohli bychom dokonce studovat Barešova řešení a udělat si 
dojem, o jakou šifru, písmo nebo dokonce jazyk šlo. Koneckonců Bareš byl době vzniku rukopisu daleko blíž, než my! 
A jak už jsem psal, mohl vědět něco, co my ještě nevíme.  
 
Zatímco Marci tvrdí, že Bareš rukopis nikdy nevyřešil, nemohl ovšem vědět, zda třeba Bareš nebyl už ke konci svého 
života k tomu vyřešení hodně blízko. Dokonce je možné, že poznámky obsahovaly (nebo ještě obsahují? :-) celou 
historii rukopisu, když si Bareš uvědomil, že po jeho smrti se to už nikdo nedozví, a když ji nenapíše, že bude ztracena 
navždy. Možná, že to vše Marci v poznámkách našel a právě proto je Kircherovi poslal spolu s rukopisem. Poznámky 
by teda byly skvělým doplňkem trojice dokumentů, které máme: Marciho dopisu, Barešova dopisu a samozřejmě 
samotného VM.  
Tolik tedy o Barešových dopisech a vzorcích, první dokumentaci k VM vůbec.  
 

(pokračování) 
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Hrad svítil do šera mnoha okénky. Ze všech stran se ozývala hlučná hudba. Hudci přestávali jen na 

malé chvilky, aby svlažili vyprahlá hrdla. V těchto krátkých okamžicích doléhal ven smích dam a 

hluboké bručivé basy mužů. Bylo patrné, že slavnost už pokročila a všichni jsou pořádně 

nachmelení. Po chodbách se procházeli rytíři v krásných zbrojích, bavíce dámy, které jim 

odpovídaly zářivými a mnohoslibnými úsměvy. Sloužící pobíhali, aby panstvo mělo stále plné poháry 

i dostatek lahůdek. 

 

 
 

ZBYTEČNÁ CESTA (DÍL 1.).
 
Motto: Zkratka je největší možná vzdálenost mezi dvěma body. 
 

Kapitola I. Problémy mají tendenci se kumulovat.
 

V hlavním sále byla zábava nejhlučnější. Pestře oděné dívky s 
hlubokými výstřihy byly svými matinkami manipulovány sem a 
tam podle toho, kde se nacházel vhodný kavalír. V čele sálu na 
vyvýšeném praktikáblu seděla královská dvojice. Král, značně 
unaven slavností, která trvala od oběda, sledoval již jen s 
obtížemi děj. Odložil korunu i žezlo a už jen mžoural. Nejraději 
by si šel lehnout, ale osmnáctiny jeho dcery Brigity si 
vyžadovaly, aby setrval až do konce. Ani královna na tom 
nebyla o moc lépe. Její slavnostní šaty byly sice krásné, ale 
velice, velice nepohodlné a tak už se těšila, až si v soukromí 
udělá pohodlí a sundá si ty zatracený hadry!
 
Konečně začaly velké hodiny na věži odbíjet půlnoc, což byl 
signál k ukončení oslav. Unavení hudebníci si oddychli, ale 
řádně opojení hosté nejevili žádnou ochotu, aby se rozešli. 
Všichni se hlasitě bavili dál a z různých míst se každou chvilku 

ozval mohutný smích, smíšený s rádoby cudným pochichtáváním dam, neboť přišly na řadu i peprnější 
historky. Třeba ta o králi Mramorovi, který než odjel na křížovou výpravu, tak nechal pro svou choť 
udělat pás cudnosti a pak, když se po šesti letech vrátil, byl pás sice na svém místě a neporušen, ale 
krále vítalo šest synů, kteří se nápadně podobali místnímu zámečníkovi. NE! Král se rozhodl, že 
dcerunce sice již bylo osmnáct, ale že TAKOVÉTO řeči ještě poslouchat nemusí, obzvlášť, když i její 
zrození bylo pro starého krále překvapením z největších. 
 
Již se chystal vstát a rázně slavnost, která nabírala nevhodný směr ukončit, když tu se náhle zdánlivě 
odnikud přihnal strašlivý vítr, který pozhasínal všechna světla v sále. Bylo to podivné, předtím totiž byl 



krásný jasný večer.
Ze všech stran se ozvaly výkřiky, které dlužno podotknout, nebyly vždy jen vyděšené. Mnohé z nich 
naopak svědčily o tom, že podroušení rytíři zapomněli v nastalé tmě na dobré vychování a dovolují si k 
dámám, kterým to popravdě nebylo zcela proti mysli a pištěly jen proto, aby zachovaly dekorum.
 
Celé to trvalo jen pár minut. Pak již začali sloužící opět zažínat svíce. Světlo zastihlo některé dvojice v 
opravdu groteskních pozicích. Jak se v sále začalo světlo opět ujímat vlády, viděli všichni, jak 
uprostřed parketu stojí vysoká hrozivě temná postava. Lekli se a instinktivně se stáhli. Stála tu docela 
nehybně, jakoby vytesána z černého mramoru a zdálo se, že se od ní šíři hrůza, která všem přítomným 
stáhla hrdla a sevřela je od své ledové náruče. Hovor a smích ustal a i ti nejudatnější rytíři okamžitě 
vystřízlivěli a jen se zraky vytřeštěnými hleděli na tajemného hosta.
 
Ten okamžik vychutnával mohutný dojem, které na přítomné udělal a pak teatrálním gestem odhodil 
kápi, která dosud kryla jeho tvář. Do všech koutů hradu se rozléhal jeho hromový hlas: „Víš- li pak, 
králi, kdo já jsem?“
 
I král už byl zcela střízlivý a poněkud zastřeným hlasem odpověděl: „Ano, vím! Jsi čaroděj Cheth, 
známe, tě moc dobře a rovnou ti říkáme, že tě sem nikdo nezval a taky sis mohl tohle divadýlko 
odpustit, nejsme zvědaví na to, aby si nám tu lekal hosty!“
Všechny tento rasantní králův projev překvapil, neboť tentýž slul široko daleko jako vyhlášený 
zbabělec. Ze všeho nejvíc byl překvapen Cheth. Jak král mluvil, začal rudnout a v závěru řeči 
připomínal ze všeho nejvíc rozžhavený kotlík a zdálo se, že každým okamžikem vybuchne 
potlačovanou zlobou. Pak se však ovládl a klidným hlasem odpověděl. „Jak si dovoluješ mě urážet? 
Kde by jsi byl ty i s tvým slavným královstvím nebýt mě?“
 
Hlas byl tak ledový, že se na oknech začala tvořit námraza a na ozdobách se dělaly rampouchy. 
Čaroděj pokračoval: „To už jsi tak starej, že máš sklerózu a zapoměls, kdo ti pomohl v bitvě tří králů u 
Tiluka? Už nevíš, kdo ti přičaroval bouřku, když už tvoji vojáci utíkali z boje a vojsko Sedmi beduínů 
tě štvalo jako zvěř? Kdo to byl, kdo ti prozradil spiknutí Sdružení chrabrých rytířů? Máš krátkou 
paměť králi a rád zapomínáš na své přátele a pomocníky a ještě raděj na své sliby…“
 
Nechal větu nedokončenou a vyzývavě se díval na krále, kterého každé slovo deptalo a zdálo se, že se 
téměř na trůně zmenšuje a zcvrkává. Náhle se zdál být starý nemocný. „Víme co jsme ti slíbili,“ 
vydechl těžce.
„Víš? Ano? Tak buď tak laskav a řekni to všem.“
„Slíbili jsme ti svou dceru,“ zašeptal zhypnotizovaně stařec.
„Buď tak hodný a opakuj to nahlas ať to všichni slyší,“ pásl se na jeho pokoření čaroděj. Nebylo to 
zapotřebí, protože i když to král jen zašeptal, slyšeli všichni velmi dobře a sálem se nesl šum.
 
Královna, která příchod Chetha i celou rozmluvu pozorovala poněkud méně emocionálně, si zrovna 
říkala, že by nebylo marné mít za zetě tak mocného a silného mága, který navíc při svém věku vypadá 
docela k světu a je fešněj, když tu se z hloučku ozval děsivý jekot a vystartovala osud mladá dívka.
Nelze o ní říci, že byla krásná, ale nebyla ani ošklivá, nicméně nutno přiznat, že ruce hradních masérek 
a lazebnic na ni pracovaly usilovně dnes a denně, což je nutné vzít v úvahu.
„Otče! To snad nemůžeš myslet vážně?!! To bych si měla vzít takového starého ohavu? Vždyť jste mi 
slibovali vždycky krásného a mladého prince!“ 
 
Ječela vysokým diskontem, který přešel v usedavý pláč proložený slovy: „Co já jsem se natěšila. Já 
hloupá husa, že já těm vašim slibům věřila! Krásný princ! HOUBELEC!“



 
Jeden z rytířů, který se již stačil vzpamatovat z úleku, vytasil meč a vrhl se k Chethovi. Ten se neuráčil 
ani ohlédnout a jen lehce jeho směrem mávl rukou. Zablesklo se, zakouřilo a když se dým rozplynul, 
zbyla na zemi jen hromádka popela a jeho zbroj. Čaroděj se zlomyslně zachechtal, takovým tím 
ošklivým smíchem, jakým se smějí jedině záporáci a který dává tušit, že často pracují v blízkosti 
nakažlivých chorob. Vida, že ještě někteří mají ruce na jílcích svých mečů, ukázal na začouzené 
brnění: „Raději se uklidněte, pánové, jestli nechcete dopadnout tak, jako tenhle hrdina.“
 
Slovo „hrdina“ bylo řečeno velmi ironicky a Cheth se pohrdlivě ušklíbl. Usmíval se, i když před něj 
předstoupila princezna a nasupeným pohledem si ho měřila: „To by ses nestyděl, ty plesnivej dědku, 
chtít po starém člověku, aby plnil sliby, které ti dal v nějaké mladické nerozvážnosti?“
 
Na to se Cheth jen znova cynicky zachechtal. To co se pak stalo, vypadalo, že se odehrálo v jediném 
okamžiku.
Cheth mávl pláštěm, ten se prudce rozvlnil, pohltil princeznu a vzápětí se obrysy obou rozostřily, 
zavibrovaly a pak zmizely. Sál jenom vzdychl údivem a několik neodvážnějších se vrhlo za mizejícím 
stínem a pokusilo se do něj tnout mečem. Bylo však již pozdě. Cheth již byl někde úplně jinde. Možná 
jen den cesty, ale také mohl být na druhém konci světa. V sále nastal strašný a nepopsatelný zmatek. 
Jako první se vzpamatovala královna: „Kde je dvorní mág? Kde jsou naši rádcové? A vy všichni, 
uklidněte se a udělejte místo!“
 
Prožitou hrůzou vystřízlivělí dvořané se velice ochotně rozcházeli. Netrvalo dlouho a bylo tu téměř 
prázdno. 
Sloužící přivedli rádce. Ti však jen krčili rameny. Králův mág nebyl k nalezení a až teprve po dlouhé 
době ho objevili hlasitě chrápajícího u dalekohledu ve věži, když si jeden ze sluhů vzpomněl, že tam 
chodí šmírovat lehké slečny z podhradí pod záminkou, že sleduje Venušiny fáze. 
 
Dalet byl muž, který se snažil nošením vousů a brýlí zakrýt svůj mladistvý zjev. Místo nepohodlným 
kouzelnickým hábitům dával přednost normálnímu ošacení, takže připomínal spíš lovčího nebo kupce.
Než ho sluhové našli a přivedli, vzala si královna svého chotě stranou a tichounce, ale zlostně na něj 
syčela: „O té úmluvě s kouzelníkem jsi mi nikdy neřekl. Když ses o mě ucházel, vždycky si mi o svých 
bitvách vypravoval tak, že to vypadalo jakoby jsi je vyhrál jen svou osobní statečností. O tom si spolu 
ještě promluvíme! A to, že si zašmelil naší dceru dávno před tím, než se narodila, ti také hned tak 
neodpustím. I když, po pravdě, na druhou stranu ON zase tak špatná partie není,“ dodala již klidněji. 
 
„No vidíš miláčku,“ špitnul král v domnění, že hlavní bouře se již přehnala.
„Ty se neopovažuj mi po TOM všem ještě říkat miláčku! A vůbec, nejlepší bude, když se do celé věci 
nebudeš dále angažovat. Maximálně ti tak dovolím, aby sis vzal ty své tupé rádce a společně jste 
sesmolili nějaké pravděpodobné komuniké. Do zítřka se to rozkřikne a je zapotřebí uklidnit lid, jinak si 
budeš moct to svoje království strčit za klobouk, respektive za korunu.“
 
To už se ale blížili sluhové vedoucí Daleta a tak královna ještě víc ztišila hlas a řekla: „Teď jdi a zpytuj 
své svědomí! Bídníče!“
Pak s rádoby sladkým úsměvem, který nevěstil nic dobrého, obrátila se na Daleta a medově se zeptala: 
„Kdepak to byl náš velectěný pan čaroděj, když jsme ho nejvíce potřebovali, co?“ 
 
Dalet, který byl již od sloužících ve zkratce informován co se stalo, se tvářil zkroušeně, protože věděl, 
že vzteklá královna se podobá spíše přírodně katastrofě, ta to bere taky všechno šmahem. Přehluboce 
se uklonil a odpověděl: „Byl jsem na věži, má paní, a sledoval jsem...“ Královna ho nenechala 



dopovědět: „My moc dobře víme, co na tý věži děláš, máme svoje informace, ty tatrmane! A nech toho 
klanění, než nám tu nosem odřeš parkety!“
 
Byla ve svém hněvu naprosto velkolepá. Procházela se sem a tam, podobna korvetě pálící ze všech děl. 
Rázovala sálem a každý, kdo jen mohl se jí klidil z cesty. Všichni sloužící prchali, aby nesklidili 
nadávku, pohlavek, nebo ještě něco horšího, a tak tu po chvíli stál Dalet s královnou sám.
 
„No tak mluv, oněměls, či co?“ dorážela na něj.
„Ale paní...“ začal nesměle.
„Nic nám neříkej,“ přerušila ho poněkud nelogicky. Pak si to uvědomila a ač nerada,se opravila: „Totiž 
chtěla jsem říci, mluv.“
„Vzácná paní: Už před týdnem jsem pro jeho veličenstvo sestavil horoskop a dal ho jeho veličenstvu 
spolu s obsáhlým vysvětlujícím dopisem, ve kterém jsem ho varoval, že hvězdy jsou ve velmi 
nepříznivé konstelaci: Mars je v opozici k Venuši a vladařskému Jupiteru...“ „Zkrať to a říkej jen fakta. 
Tyhle tvoje bláboly si nech pro někoho jinýho, nebo tě předám katu,“ zavrčela nevrle královna.
 
„Nuže, výslovně jsem jeho veličenstvo varoval před konáním slavnosti a uvedl možnost, že zlé síly 
vstoupí na scénu. Dokonce jsem v tomto směru podnikl pátrání v knihovně, abych našel vhodné 
protiopatření...“
„A...?“ podupávala netrpělivě královna.
„Jeho veličenstvo mi nechalo vzkázat, abych se staral o přípravu slavnostního ohňostroje a na ostatní 
zapomněl.“
„Na to jsme se tě neptala, ty tupče!“ vybuchla královna jak ucpaná sopka, „chtěla jsem vědět, jestli jsi 
na něco přišel.“
„Ano v jedné knize jsem našel něco, co se k této situaci hodí.“
„Dobrá,“ uzavřela královna, „ půjdeme se raděj podívat osobně. Veď nás.“
 
Uklonil se, obrátil se ke dveřím a vyšli. Královna za ním vzdychala, protože jí šaty škrtily v pase, 
snažíce zformovat jí do vosí fazóny, což už samozřejmě dávno nebyla pravda, neboť královna se za ta 
léta vyvinula v plnotučnou krasavici. I zadní část byla příliš malá a průramky neseděly, což mělo za 
následek, že její ruce byly nuceny zaujímat vyloženě nepohodlnou pozici.
 
„Nechám švadlenu za trest spolknout jehelníček,“ myslela si pomstychtivě, dusajíc za kouzelníkem po 
úzkém schodišti vzhůru do knihovny.
„Kruci, proč my jsme tu knihovnu odstěhovali tak daleko?“ napadla jí otázka. „No jó, vždyť u nás 
skoro nikdo nečte,“ odpověděla si vzápětí.
 
Když konečně stanuli před dveřmi knihovny, připomínali spíš spolek astmatiků, nežli královský 
průvod. Dalet tu byl nejsvěžejší, jelikož měl kondičku, protože tuhle cestu absolvoval v případě 
nutnosti i několikrát.
Sloužící nesoucí světlo je předešli, vstoupili do místnosti a začali rozsvěcet svíce. Dalet uviděl na stole 
rozevřenou jednu knihu a čile jako fretka se prosmýkl kolem královny a vyrazil k ní. Už ji chtěl 
zaklapnout, ale proti královně neměl šanci.
 
„Ukaž nám to, ať se podíváme, copak to taky studuješ za naše peníze.“
Na obrázku se mohutný svalnatec oděný toliko do černé masky právě zmocňoval v akrobatické póze 
krásné štíhlé blondýnky, která byla taktéž nalehko.
„Zajímavé, i když poněkud krkolomné,“ konstatovala královna a pak zamyšleně dodala, „Nicméně se 
budeme muset podívat na tvůj plat, aby byl přiměřený tvé činnosti.“



 
„Studoval jsem tu náboženské obřady kmene Dalogů,“ opovážil se hlesnout Dalet, stižen náhlým 
záchvatem kašle.
„Velice instruktivní. nicméně, aby jsme nemařili časem, kde máš knihu, ve které si našel něco co by 
mohlo naší dceři pomoct? Nehodláme jí nechat v její frapantní situaci ani o chvilku déle, než bude 
nutno.“
 
Dalet se začal prohrabávat svazky povalujícími se po stole gigantických rozměrů. Královna ho 
sledovala zprvu klidně, ale postupně se stále vzrůstající netrpělivostí, která již téměř hrozila vyvrcholit 
ve výbuch hněvu, když tu čaroděj zajásal a vylovil z jednoho stohu útlou knížku: „Hurá tady je to!“ a 
začal horečně listovat. Když našel inkriminované místo, zabodl do něj prst a začal číst:
 
 „Ztratíš-li dceru 

a ona zmizí v dáli

nezoufej a na cestu se dej

tam co slunce ráno  chválí.

Jen ten zdolá všechny nástrahy

kdo je moudrý a pilný,

však sám by nic nesvedl, 

když by tu nebyl muž silný.

Aby výprava byla celá

ještě chybí tu do třetice

pro obveselení a smích

ten kdo tropí taškařice.“ 

„No poezie je to prachmizerná a autora bychom nechali nejraději nějaký čas působit v našich solných 
dolech, aby konečně dělal něco užitečného a pozitivního, ale jinak musíme uznat, že je to velmi 
vhodné.“
Chtěla Daleta pochválit, ale pak to raděj spolkla. Zamyslela se: „ Směr je tu naznačen jasně, nad tím 
není zapotřebí nijak zvlášť přemýšlet. Je třeba se vydat přímo na východ. Jasné je i to, že na cestu se 
mají vydat tři. Víme, že jeden z nich by měl být silák, ale co ti další dva... Aha, první by měl být nějaký 
mudrc, ale třetí?“
 
„Klaun, šašek!“ zvolal Dalet.
„Ano máš pravdu,“ pokývala hlavou a uzavřela debatu, „takže je to jasné. Na výpravu půjdeš ty jako 
mudrc i přesto, že jsi lenoch a damožrout. Náš první rytíř Goldman je silák k pohledání a doprovázet 
vás bude šašek Qwot.“ Při vyslovení jména Goldmana se zamyšleně usmála, jakoby vzpomínala na 
cosi hezkého.
 
„Bude mi potěšením,“ vydechl zdrceně čaroděj, který si dodatečně uvědomil, co vládkyně řekla. Její 
hlas však nepřipouštěl žádné námitky. Rozhlédla se a s mírným zapýřením se zeptala: „Je tam v té 
knížce těch zajímavých obrázků víc?“ Dalet zalapal po dechu a úspěšně napodobil kapra na suchu. 
„A...aano,“ podařila se mu zakoktat posléze.
„Přineste nám jí do našeho budoáru,“ řekla tak důstojně, jak jen to v dané situaci šlo a vyplula ven.
„Ano paní,“ řekl, ale královna už byla pryč.
 

Kapitola II. Mapy jsou určeny k tomu, abychom mohli bloudit plánovitě
.
Rytíře Goldmana čaroděj znal. Byl to opravdový obr, který uměl bojovat s jakoukoliv zbraní, stejně 
jako pít, což z něj dělalo dobrého společníka. Rozhodně nepatřil k těm napomádovaným hejskům, kteří 
zbraň nosili jen jako ozdobu a když by jí měli použít, nejspíš by zranili sami sebe. Šašek Qwot naproti 



tomu byl pro Daleta velkým otazníkem. Na hradě byl sotva pár dnů a tak se zatím nijak neprojevoval.
 
Dalet vzal knihu o zvycích Dalogů a vydal se s ní ke královniným komnatám. Tam jí předal první 
dámě. Pak se sebral a šel si zabalit to co bude potřebovat na cestu. Nepochyboval totiž, že rázná 
královna bude trvat na tom, aby vyrazili co nejdříve. Neměl toho moc a tak to nezabralo příliš času. Na 
spánek nebylo ani pomyšlení, sedl si k oknu, díval se do tmy a přemýšlel nad tím, co je asi na cestě 
očekává. Bude to dlouhé a úmorné trmácení, proložené těmi nejméně očekávanými nástrahami. Dalet 
si o svých kvalitách nedělal vůbec žádné iluze a věděl, že když by na to přijde, nemá proti Chethovi ani 
tu nejmenší šanci. Byl tak zabrán do svých trudných myšlenek, že z toho usnul v křesle.
 
Ráno, když se probudil, měl pocit, že ho v noci navštívil jeden nebo spíše několik ničemů, kteří mu 
pořádně namlátili. Ztěžka vstal a vydal se do kuchyně, aby se nasnídal. Zpráva o plánované výpravě se 
rozšířila po hradě rychlostí blesku. podle toho jak se k němu všichni dnes chovali ohleduplně a byli k 
němu až nepřirozeně hodní, poznal, že jim nikdo nedává ani tu sebemenší naději na přežití.
 
Posílen ve svých pesimistických náladách a katastrofických vizích, šoural se do knihovny podoben 
spíše funebráckému vozu, aby nastudoval něco o jižních krajích, pokusil se nalézt nějaké mapy a byl 
tak výpravě alespoň trochu užitečný.
Velice ho překvapilo, když tam vstoupil a uviděl mladého muže, který měl po stole rozloženo několik 
portulánů. Dalet považoval za ty roky co tu působil knihovnu takřka za svoje osobní vlastnictví, 
protože nikdo jiný sem nechodil. „Co je zač ten kluk a proč se mi tu hrabe v atlasech?“ říkal si v 
duchu. Zdálo se, že mladíčkovi nečiní zvláštních potíží číst jeho myšlenky, neboť vzápětí se na něj 
usmál a odpověděl na jeho nevyřčenou otázku: „Já jsme Qwot a napadlo mě, že by před cestou nebylo 
marné podívat se kamže to budem vlastně mašírovat abych byl alespoň nějak užitečný.“
 
Dalet jen překvapeně zamrkal. Teď, když na sobě ten mládenec neměl šaškovský hábit, vypadal docela 
jinak a udělal na něj velmi příjemný dojem. Rozhodně mu to myslelo. Někde vzadu v jeho podvědomí 
sice vyskočila myšlenka, kdože to na výpravě bude vlastně ten moudrý a kdo směšný, ale zatlačil jí do 
pozadí, stejně jako nápad, že takováto inteligence se jaksi u klaunů nepředpokládá. Obešel stůl a 
přistoupil k mapě.
„Problém je v tom, že právě východní směr není příliš probádán,“ řekl Qwot, „Tady podívej...“ (Viz 
obrázek mapy)
Čaroděje problém zaujal natolik, že si ani neuvědomil tykání: Sledoval cestu, kterou šašek ukazoval a 
souhlasně kýval na jeho vývody.
 
„Mapa už je hodně stará a nepřesná, ale tady je zcela jasně Vodopádová řeka. Ta je vyznačena modře. 
Vidíš? No takže náš hrad je asi někde tady,“ zabodl prst do houfu kopců, který ze všeho nejvíce 
připomínal stádo velbloudů, „když půjdeme rovně, přijdeme někam sem, jenže tady je řeka příliš 
prudká na to, aby jsme se jí pokusili překonat. Lepší by to bylo jet na jih okolo městečka Stis k brodu 
(posunul prst po mapě) přes Modrý les, a tady vede přes Faramské hory Ballardovým průsmykem stará 
kupecká cesta. Ta se pak obrací k jihu na území Sedmi beduínů. Co je tady nikdo neví,“ uzavřel a 
ukázal na východ, kde bylo bílé místo. Mezitím vstal i rytíř Goldman a jeho mírně začervenalý nos 
dával všem na vědomí, že už si před snídaní dal žejdlík, a vydal se do zbrojnice, aby si k svému meči 
vybral nějaké vhodné zbraně.
 
Královna, kterou kniha o náboženských obřadech Dalogů zaujala tak, že jí věnovala i část již pokročilé 
noci, stála nyní u okna, aby se občerstvila svěžím ranním vzduchem. Uviděla Goldmana, který právě 
přecházel přes nádvoří a pozorovala jeho vypracovanou muskulaturu s myšlenkami velmi určitými. 
Zatímco král se svými rádci dával pracně dohromady provolání k lidu, královna z příčin, které skoro 



nikdo nechápal, dala příkaz, aby odchod výpravy byl zdržen o jeden den a poslala pro Goldmana 
dvorní dámu, pod záminkou, že s ním musí ještě projednat nějaké podrobnosti.
 
Schůzka v knihovně tím získala čas na pokus o načerpání dalších informací. Královna byla celý den v 
nezvykle dobré náladě. Někteří dokonce tvrdili, že slyšeli jak si prozpěvuje, avšak druhý den bylo 
všechno jinak.
Vládkyně řádila jak jarní tajfun a všichni před ní prchali. Dalet i Qwot jak již bylo řečeno, neměli příliš 
mnoho věcí na balení a tak byli připraveni vyrazit. Goldman se dostavil opožděně a byl poněkud 
pobledlý a nezvykle zamlklý. Odjezd se trochu opozdil, protože královna se sice nejprve omluvila, ale 
pak se dostavila a z jejích očí sršely spalující blesky na Goldmana. ten uhýbal pohledem a všemožně se 
snažil, aby už byli pryč.
 
Tato zdánlivě bezvýznamná epizoda měla později dalekosáhlé následky. Nebudeme však předbíhat a 
sledujme naše budoucí hrdiny, jak napakováni zásobami právě vyjíždějí z hradu. Sotva se vzdálili, rytíř 
znatelně pookřál a sáhl po paměti do sedlové brašny, aby odtud vylovil placatou butilku o jejímž 
obsahu nemohlo být pochyb. bohatýrsky si přihnul, aby doplnil obsah alkoholu v krvi a polohlasem si 
ulevil: „Zatracená semetrika. Uhnala by souchotiny i obecnímu býkovi...a ty pozice...kde na to přišla?“ 
Popojel dopředu a nabídl Daletovi i Qwotovi butilku i tykání.
 
Dalet, který to zaslechl a spojil si všechny souvislosti, se zařekl, že už nikdy knihu o Dogonech 
nevezme do ruky, nicméně měl co dělat, aby smíchy neslítnul s koně. Když se ho posléze ptali co mu 
to přišlo k smíchu, odpověděl, že si vzpomněl na výpravu krále Karla XVII.: Tomu rádci nakukali, že 
by nebylo marné zmocnit se pohraničních hor, protože z nich by se zem mohla bránit mnohem lépe 
eventuálním nájezdům nepřátel, protože ( jak známo) do kopce se vždycky blbě útočí. 
 
Král musel uznat, že proti tomu nelze nic namítat. Celá věc měla jen drobnou vadu na kráse: Bílé hory 
patřily k území sousedního státu. Karel XVII. tedy pracně vypotil memorandum, kterým, vypověděl 
pod záminkou náboženských neshod sousedovi, válku. Vyprázdnil pokladnice, nechal najmout vojáky, 
nakoupil zbroj a menáž. Pak dohodli bitvu a vydali se na cestu. Když tam dorazili, protivník tam nebyl. 
„Zdržel se,“ řekli si, utábořili se a čekali. Den, dva, týden. Po čtrnácti dnech došla králi trpělivost i 
peníze a tak poslal vyslance, aby se zeptal, co se děje. Ten se vrátil s tím, že si to soused rozmyslel. že 
válčit nebude a aby si Karel XVII. ty hory tedy vzal, když po nich tolik touží. Král už na tom byl 
psychicky i ekonomicky tak špatně, že spáchal sebevraždu, když sám sebe zardousil polštářem a jeho 
království spadlo bez boje do klína sousedovi.
 
Všichni se dobře bavili, i když tuto historku slyšeli nejméně pošesté. Zatím nebyl důvod k chmurám. 
Cesty byla vcelku upravená, klidná, počasí mírné a zásob dostatek. Mezitím na hradě byla v plném 
proudu rozmíška královského páru, ve kterém měla jasný prim královna: „Nehraj si tady na žárlivce! 
Už se ani nepamatuji, kdy jsi naposled navštívil moji ložnici. Rytíř Goldman nosil vždy moji barvu, 
protože ta jsi nebyl schopen ani vsednout na koně. Je to můj přítel a nic se mezi námi nestalo. 
(tentokrát, myslela si a dodala pro sebe, bohužel.) Tohle podezřívání je potupné! Ven! Chci být sama!“
 
Rytíř Goldman jí krutě zklamal. Vzpomínala na to jak se před lety scházívali v poustevníkově jeskyni 
v lese. Ten se zatím (tedy jak ON tvrdil) modlil někde venku. Teď si místo vášnivého milence pozvala 
do budoáru měch vína a její choť to odnášel. I když se jejich podrážděné hlasy rozléhaly široko daleko, 
sloužící věděli, že je lépe neslyšet a tak další obsah tohoto historicky zajímavého rozhovoru nezůstal 
pro příští generace zachován.
 
Skončilo to tím, že král vyrazil ven jak vystřelená koule, ve tváři podoben rakovi. Práskl dveřmi a 



uviděl sloužící, která právě nesla své paní projímavý lék, kterýmžto razantním způsobem tato chtěla 
léčit obezitu na postupu. Mysle, že je to víno, vypil pohár jedním douškem. Bylo to to poslední, co 
udělal.
Královna jsouce zpravena o jeho smrti jen povzdechla. „Už to má za sebou ten starej paprika!“ Je 
pravda, že oficiální nekrology byly mnohem květnatější, leč méně výstižné, protože král zesnul v jarém 
věku osmaosmdesáti let.
 
A tak zatímco se švadlenky i krejčíci snažili, aby se hrad v co nejkratší době oděl do smutku a královna 
před zrcadlem konstatovala, že být vdovou má své výhody, protože jí černá barva sluší, trojice našich 
čackých potencionálních hrdinů zjistila, že butelka je prázdná. Dohodli se, že slunce příliš pálí a hrozí 
nebezpečí úžehu. Jednomyslně se dohodli, že nejlepší bude, když se utáboří pod rozsochatým stromem, 
který stál jak na zavolanou poblíž cesty. O nějakou chvíli později se již z pod stromu ozýval jen 
trojhlas, který by člověk neznalý přisoudil spíše smečce hladových tygrů.
 

Kapitola III. Slovo cesta by měl být doplněno přídomkem: daleká, nepříjemná, nebo do kopce.
 
Když se probudili, měli pocit, že by mohli vypít Vodopádovou řeku. Sháněli se po koních, ale ti 
(zřejmě nedočkavý) šli napřed a tak se museli k městečku vydat potupně pěšky.
Obyvatelstvu se tak naskytl nezvyklý pohled, jak se od severu přibelhali tři muži podobni stupínkům a 
svorně se vrhli ke kašně, jakoby přicházeli z pouště. Koně našli kupodivu v pořádku ustájené v 
místním hostinci. Přičítali to poctivosti místních lidí, pravdou ale bylo, že na věcech byly královské 
znaky a erb rytíře Goldmana.
 
Byli značně unaveni a vedeni vcelku rozumnou úvahou, že jeden den zdržení na celé věci nic nezmění 
a pro princezninu ctnost je zcela lhostejné, zda ji osvobodí o nějaký ten den dřív nebo později, rozhodli 
se strávit zde noc. Za nejdůležitější v této chvíli považovali to, aby jejich butilka byla naplněna 
kvalitním truňkem. Jako znalec na to měl dohlédnout Goldman, ale když se dlouho ze šenku nevracel, 
rozhodl se Qwot podívat se za ním, jestli se mu něco nestalo, nebo nepotřebuje s výběrem pitiva 
pomoci. Po hodině usoudil Dalet, že Qwot se zdržel protože jeho pomoci bylo třeba a tak se vydal za 
nimi. Našel je ve výčepu při znaleckém ochutnávání pálenky, což se ukázalo být velmi náročné a 
únavné a oba z toho už byli značně unavení. Se šaškem si poradil a pracně ho dotáhl na lůžko, ale 
obrovitého rytíře nedokázal odnést a tak ho musel zanechat na tvrdé lavici ve výčepu.
 
Na druhý den do městečka dorazila zpráva o králově skonu uprostřed panovnických povinností a 
odvážná trojice usoudila, že jejich zdraví nejlépe prospěje, když se vydají ihned na další cestu. Druhým 
důvodem byl mírně pohublý váček s penězi.
Čerstvý vzduch jim pročistil alkoholem zamlžené myšlenky a tak vcelku velice rychle dorazili k brodu. 
Léto bylo mimořádně suché a tak tu bylo sotva na dvě dlaně vody. Jakmile byli za vodou, opět zvolnili 
tempo, poukazujíce na to, že mají před sebou ještě dlouhou cestu a je zapotřebí šetřit koně. Jen 
škarohlídi by si mohli myslet, že důvodem bylo to že řeka tvoří hranici království, za kterou již 
výkonná moc nemá na ně žádných práv. Na přetřes přišla otázka, kam se nyní dát, zda na sever přes 
Modrý les nebo na jih do města královny Agnes. Posléze po poradě s finančními prostředky usoudili, 
že by jim město nemuselo jít k duhu a vyrazili směrem k lesu.
 
„Proč se mu vlastně říká Modrý, když je ve skutečnosti zelený?“ ptal se Qwot, „ To je trochu divné.“
Daleta to vysvětlil: „Modrý les dostal název podle velkého množství modřínů, které v lese rostou. 
Jejich jehličí je tak tmavé, že při pohledu zdálky se zdá být les namodralý.“
 
To už přejeli krátkou planinku a vstoupil do stínu vysokých velikánů. Stromy tu rostly poměrně daleko 



od sebe a nebylo tu ani žádné houští a tak paprsky slunce dopadaly až na hustý povlak mechu, který 
kryl zem. V něm byla vyšlapána uzoulinká pěšinka svědčící o tom, že tudy občas přeci jen někdo 
projde. Bylo tu však až téměř mystické ticho, které na ně doléhalo celou svou vahou.
 
„Poslyšte,“ začal rytíř řeč o záležitosti na kterou musel myslit již od první chvíle, kdy se o cestě 
dozvěděl, „řekněte mi upřímně, co si o téhle výpravě myslíte? Už jenom to složení! Koho to napadlo?“ 
(Dalet byl zticha a ani nešpitl.)
„Podle toho co nám Cheth na hradě předvedl, tak nevím, zda proti němu vůbec máme nějakou šanci. 
Neber to jako podceňování,“ obrátil se na kouzelníka. ten jen zavrtěl hlavou na znamení, že to necítí 
jako urážku, naopak byl rád, že o tom začal Goldman mluvit.
 
„No i kdyby se nám nakrásně podařilo nějakým zázrakem dostat dovnitř, překvapit ho a přemoci, tak 
princezninu čest už nejspíš nezachráníme, protože než se tam doplácáme, může si užívat jak je libo. 
Takže vzato kolem a kolem, je vlastně ta naše cesta úplně zbytečná. Nejsem žádnej zbabělec, ale 
nejsem taky sebevrah.“
 
„No a co by jsi navrhl?“ zeptal se diplomaticky Dalet.
„Je tu měkounký mech, příjemný stín, sedneme si, odpočineme a pak promyslíme další postup.“
 
Návrh byl jednomyslně přijet. Zatímco tedy naši rekové sedí a debužírují, zapíjejíce mnohými 
hlubokými doušky vína, opusťme je, aby nám nedělali chutě a pojďme se podívat zpět na hrad, kde se 
zatím děly věci...
Den již značně pokročil a královna byla utahaná, že už ani nohy necítila. Nejdřív ráno musela vítat 
smuteční hosty. Pak byl pohřeb, kde všechno bylo náležitě pomalé, pompézní a většinou to od ní 
vyžadovalo, aby stála. Zdánlivě nekonečný a odporně nudný náboženský obřad, potom neméně dlouhé 
litanie a to vše končilo dlouhatánským průvodem truchlících.. Teprve, když se vrátili z chrámu, tak si 
mohla oddychnout při obědě, ale ne na dlouho. Prostě, aby jsme to zkrátili, královna měla těžký den.
 
Nyní, když se konečně zhostila všech povinností vdovy, nechala si do vany nalít horkou vodu a 
blaženě se do ní ponořila. Klid a teplá koupel jí uklidnily a tak není divu, že si trošičku zklimbla. 
Probudila jí velká rána. Ještě v polospánku si říkala, že to asi nějaké nemehlo roztřískalo něco jistojistě 
drahocenného. Otevřela oči a uviděla před sebou něco strašlivého. Přímo před vanou se tyčil velký 
neforemný útvar. V záchvatu hrůzy vstala a chtěla křičet, ale nevydala ze sebe ani hlásku. Náhle se TO 
černé rozevřelo a před ní stál Cheth s její dcerou. Několik dlouhých chvil zůstali všichni nehnutě jako 
sousoší nazvané avantgardním sochařem „ Překvapené trio“. Pak královna zahučela do vody jako 
torpédo. Cheth se pootočil k princezně, trochu jí ťukl do hlavy. Brigita ožila, zamrkala a pak s jekotem 
vyrazila ven. Černokněžník se podíval na vanu, kde na něj z pěny koukaly zlostné oči. Královna se 
tvářila jako krokodýl, kterému někdo šlápl na ocas.
 
„Madam,“ zahovořil tím nejpříjemnějším hlasem, kterého byl schopen, „velice se vám omlouvám, že 
jsem se objevil v tak nevhodný okamžik, ale přišel jsem na to, že Brigita není dcerou krále a také, 
abych byl upřímný, je pro mě příliš mladá. Dozvěděl jsem se, že jste se stala vdovou. Upřímnou 
soustrast. Nicméně, jak praví klasik, život jde dál a tak mi dovolte vyslovit myšlenku, že vy zralá žena, 
by jste dokázala lépe ocenit mé kvality nežli to mladé kůzle.“
 
Pěna mlčela a Cheth ihned bystře pochopil, že jeho úvod se setkal s příznivým přijetím a spustil 
vodopád výřečnosti na plný výkon. Děj, který následoval, byl již mnohokrát zpracován beletristickou 
formou mnohem kvalitnějšími kronikáři, pročež od něj upouští a zaznamenáme rovnou, že týden po 
pohřebním obřadu se na hradě konala zcela jiná slavnost.



 
Princezna Brigita byla samozřejmě za družičku a vypadala v růžových šatičkách jako broskvička, jen jí 
nakousnout. Loupala sice po ženichovi nenávistným zrakem, ale poté zachytila pohled prince Erika, při 
kterém záclona vedle ní začala doutnat a řekla si, že se stejně brzy vdá a vypadne odsud.
Ihned druhý den začala šeď teorie měnit v zeleň praxe a při dodržení všech konspiračních zásad si dala 
s Erikem rande. V reálu to vypadalo tak, že o tom věděla většina obyvatel hradu hodinu poté, co se to 
Brigitě vylíhlo v hlavě. Tehdy nikdo netušil, že tato drobná epizodka je oním malým a nenápadným 
kamínkem, který dá do pohybu lavinu pozdějších událostí. Schůzka se tedy uskutečnila za tichého 
souhlasu její matinky i čerstvého otčíma. Princ Erik zahořel k Brigitě takovou vášní, že všichni hasiči v 
celém království měli nejvyšší stupeň pohotovosti. Vcelku jim byla ponechána značná volnost, protože 
jejich rodiče právě prožívali reprízu líbánek.
 
Popravdě nutno říci, že královna si toho se svým dřívějším manželem moc neužila a o potomstvo se ( 
jak správně tušíte) postaral rytíř Goldman. Cheth žil dlouhou dobu ctnostným životem a královniny 
rubensovské tvary splňovaly jeho zastydle -pubertální představy. Čtenáři, kteří se diví, proč se těmito 
pikantnostmi zabývám, zapomínají, jak mnohdy malicherné a nepatrné pohnutky hýbají dějinami.
 
Brigita a Erik právě díky tomu měli možnost zůstávat spolu stále častěji bez dozoru až do chvíle, kdy 
se Brigita s uzarděním svěřila svému milému, že budou tři. Statečně se rozhodli, že půjdou za 
královskými rodiči a budou hrdinně snášet hněv, který se jistojistě snese na jejich mladé hlavinky. Leč 
již když přicházeli držíce se za ruce a dodávajíce si odvahy ke královským komnatám, zaslechli zvuky, 
které by každého z nás vedly k domněnce, že tam někdo velice intenzívně pracuje na ničení lože. Po 
dlouhém bušení konečně přišli rodiče otevřít. Ona měla na krku cucflek a průsvitné kombiné a on jen 
bederní pás a vypadal jakoby byl obatikován červenými rtíky. Kupodivu zhýralý rodiče neláteřili, ale 
přijali tuto novinku vcelku klidně (Však o tom královna věděla od své zpravodajské služby už týden) a 
byli připraveni ihned jednat.
 
Erik byl shledán vhodným co se týče věku i urozenosti i přesto, že nebyl dědicem trůnu. Ihned se 
konaly zásnuby. Cheth jim jako svatební dar věnoval své dřívější sídlo. Nebylo to od něj zas tak 
šlechetné, jak se na první pohled zdá, neboť zdejší lidé by si jistojistě spočítali, kdy se konali zásnuby a 
kdy se narodil potomek, což by nadělalo řeči. Zároveň si tím zajistil dostatečnou vzdálenost od Erika, 
pokud by tento začal jevit vladařské ambice. Ne, že by mu dělalo problémy s nevýrazným princátkem 
pořádně zatočit, nebo že by měl nějaké zábrany, spíš chtěl všechen čas věnovat královně, jejíž zralé 
vnady ho stále více pohlcovaly. Posledním důvodem bylo, že Chethovo sídlo bylo mírně řečeno značně 
neudržováno. Mladý pár měl oči jen pro sebe a tak jim život daleko od civilizace připadal značně 
výhodný a nesmírně romantický.
Vše tedy dohodnuto a ve velmi krátké době i vykonáno. 
 

Kapitola IV. Pořadí událostí je přímo úměrné k velikosti jejich nepříjemnosti.
 
Možná se mnohým zdá, že jsem trochu pozapomněl na tři udatenské cestovatele, ale zatímco na hradě ( 
jak jste si právě přečetli) se dělo mnohé, naši zachránci nic z těchto převratných událostí netušíce, jen 
zvolna a pomalu postupovali kupředu. V Modrém lese byl dostatek lovné zvěře a tak Goldman neměl 
žádné problémy s opatřováním dostatečných zásob masa, které Dalet, jenž znal mnohé koření a byliny. 
Pekl, vařil, udil smažil a marinoval. Protože příprava takovýchto kořeněných jídel vyžadovala časté 
ochutnávání, Dalet, dříve kostnatý a šlachovitý, se začal pěkně zaoblovat. I přesto, že nijak nespěchali, 
jednoho dne začal Modrý les řídnout a oni se ocitli v předhůří Faramských hor. Vystupovaly tu do 
impozantních výšek náhle, téměř bez přechodu z roviny a tvořily jakýsi přírodní předěl.
 



Naše trojice se zde rozhodla utábořit, aby si před náročným horským výstupem všichni dostatečně 
odpočinuli. Večer u ohně se vedl hovor o problémech královských dcer a Dalet vyprávěl o králi 
Petrovi, který se rozhodl, že své tři dcery dá jen těm slavným rytířům, kteří přinesou na hrad jako 
důkaz svých hrdinských činů, tři dračí hlavy. Konaly se dlouhé a náročné přípravy na přivítání reků. 
Když se asi měsíc nic nedělo a většina jídla už se musela zlikvidovat, začal si král lámat hlavu, zda to 
není tím, že letos byla neúroda draků. O týden později by mu bývala stačila již jen jedna dračí hlava. 
ještě později musel přiznat, že by bral jakéhokoliv rytíře i bez dračí hlavy.
 
Ještě o měsíc později byl ochoten provdat dcery za barona, zemana nebo jiného jen trochu urozeného 
muže. To už dcery ztratily trpělivost a vtrhly do jeho komnat jako tajfun. Král se zbaběle zkryl za 
křeslem, ale princezny ho vzaly ztečí za útoku. Trvalo to jen několik okamžiků a pak bylo jasno. 
Zdeptaný král souhlasil se vším. Nejstarší si vybrala nájemného povozníka, prostřední si vezme 
lichváře a srdce té nejmladší prahlo po potulném bardovi. Poté co dcerunky spokojeně opustily bojiště, 
usedl zdrcený stařec do křesla, hlavu v dlaních a štkal. „Holky hloupý! Koho si to jen vybraly? 
Doprava, peněžnictví a kultůra, vždyť to nemá žádnou budoucnost!“
 
Daletovo vyprávění bylo natolik zajímavé, že než skončil, všichni spali.
Na druhý den začali stoupat po takzvané Kupecké stezce do lůna hor. Název Kupecká stezka, jak hned 
zjistili, silně přeháněl, protože pod tímto názvem se skrývala uzoulinká pěšinka, která se jen místy 
rozšiřovala.
 
Bylo to poněkud krkolomné. Cesta totiž vedla po hraně skály a pohled téměř kolmo dolů jim přinášel 
žaludeční problémy. Proto přivítali, když kolem poledního konečně pěšinka uhnula mezi skaliska a oni 
se nemuseli dívat do té hrozivé hlubiny. Ihned toho využili a na jednom z trochu širších míst se 
utábořili.
 
Goldman začal vzpomínat na mládí, kdy právě tyto hory byly hraničním předělem a na pláních za nimi 
se odehrávaly mnohé slavné bitvy ke kterým patřila i již zmíněná bitva Sedmi beduínů. Z těchto 
vzpomínek selektivně vypustil ty, které měly vztah k jeho dlouholetému milostnému poměru s 
královnou.
 
V současnosti hory tvořily území nikoho, respektive si na něj dělali nárok všichni. Panovalo tu příměří, 
i když napjaté jako strunka. Stačilo málo, aby vznikaly malé potyčky, ve kterých fanatičtí přívrženci 
beduínů bojovali vždy jako lvi a nikoho nešetřili.
 
Je tudíž vcelku pochopitelné, že naše trojice, která dosud seděla na malém prostranství a debužírovala, 
slyšíc shora neklamné zvuky blížící se karavany, byla ihned ve střehu. V zákrutu se za okamžik zjevil 
první obrovitý velbloud vedený mužem, který byl celý od hlavy až po paty zabalen do kdysi snad bílé 
látky. Dalet i Qwot se vší silou snažili splynout s okolní skálou, zatímco Goldman jen položil ruku na 
jílec svého meče, ale netasil, protože to by byla okamžitá výzva k boji.
 
Jeden za druhým je míjely tyto obrovské koráby pouště naložené drahými, jemně utkanými látkami, 
vzácným kořením, vonnými parfémy a dalším zbožím. Z pod kaftanů na ně hleděly temné pohledy a 
napětí bylo téměř hmatatelné. Řada velbloudů se zdála být nekonečná a Dalet, který viděl beduíny 
poprvé, téměř omdléval strachy. Posléze přešlo poslední ze zvířat a všichni si ulehčeně oddychli. Jaký 
však byl jejich šok, když o kus dál a o několik hodin později se podobné setkání opakovalo. Než 
dorazili k vrcholu stoupání, minuli takto čtyři sestupující karavany. Měli štěstí, když jen v jednom 
případě byli přinuceni couvat až k rozšiřujícímu se místu. Byl to vskutku impozantní pohled na 
zasněžené velikány, kteří je obklopovali za všech stran. Zde se úzká pěšina trochu rozšiřovala v něco, 



co bylo možno v záchvatu euforie zváti i cestou. Když je míjela další z dlouhých karavan, Dalet si 
zhluboka a nahlas oddychl: „Jsem rád, že po nás ti chlapíci vrhají jen pohledy.“
 
„A co jiného by to mělo být?“
„No třeba oštěp nebo dýku.“
„Hele, neměl bys koukat na svět tak pesimisticky. Měl by ses snažit vidět ho taky trochu ve světlejší...“
 
Nedopověděl. Těsně vedle jeho nohy se zabodl se zadrnčením oštěp tlustý jako jeho ruka. Ještě se 
malinko chvěl. Dalet taky. Je těžké rozhodnout komu to šlo v dané chvíli lépe. Vypadalo to, že 
Daletovi. Ten si totiž představil, jaké by to asi bylo, kdyby mu tenhle tlustý klacek teď trčel z břicha 
procházejíc přitom celým jeho trávícím ústrojím. Vzpomněl si na své anatomické studie a došel k 
přesvědčení, že by mu asi bylo nejspíš nevolno. Civěl hypnotizován na to vibrující bidlo a tak si 
povšiml teprve po delším čase jak se okolo nich zšeřilo. Vzhlédl a uviděl, že jsou obklopeni skupinou 
asi šesti obrovitých velbloudů. Shora je pozorovali jejich jezdci. Qwot na ně hleděl vzhůru s tak 
vypouleným zrakem, až připomínal hlemýždě. Dalet se tomu musel chtě nechtě začít smát.
 
Tento zvuk prolomil hráz napětí. Jeden z jezdců, soudě podle nádherného sedla i velmi ozdobného a 
především čistého oděvu jakož i úcty, které se mu dostávalo od ostatních, zarazil své poddané jedním 
rázným gestem ruky. Ti se poslušně rozestoupili. Pohlédl na trojici a pak pokynul velbloudovi. Ten 
klesl na přední, aby mohl jeho pán pohodlně sestoupit.
„Ty jsi rytíř, viď?“ zeptal se Goldmana.
„ANO,“ odpověděl hrdě otázaný, „Jsem rytíř Goldman.“
 
„Já jsem Pátý beduín Abu Ali Ent. Jsi- li rytíř, můžeme spolu mluvit jako rovný s rovným. Chtěl bych 
vědět, kam směřuješ se svými druhy,“ pohrdlivě si změřil učence i šaška. Goldman mu to celé po 
pravdě vypověděl. Pátý beduín se smál: „Kůli jedné dívce se táhnete takovou dálku? V mém harému je 
jich tolik, že je nelze spočítat. A řídit se podle nějaké říkanky... jste blázni!“
 
„Je to náš osud,“ namítal rytíř a zastal se Daleta, který ho mocně šťoural do žeber, „ a tohle je náhodou 
velký učenec Cyril Dalet. My nevěříme na náhodu, ale na osudová znamení.“ Pátý beduín sice jejich 
vysvětlení vyslechl, ale přesto stále nevěřícně vrtěl hlavou a smál se: „Nebudu se s vámi přít, každý z 
nás má svou víru, ale protože jste mě pobavili, zvu vás ne malou hostinu.“
 
Goldman začal děkovat a Pátý beduín jeho díky opětoval. Byli by si tak strouhali poklony 
donekonečna, kdyby je hlučná triáda z Qwotova žaludku nepřerušila a nepřipomenula jim, že je čas k 
jídlu.
 
Pátý beduín tleskl a v několika okamžicích tu stál plátěný přístřešek a pod ním stůl obtěžkaný těmi 
nejvybranějšími lahůdkami, o jakých se našim hrdinům ani nezdálo. Ponechme je v klidu hodovat a 
podívejme se, co se zatím dělo tu i onde.
 

Kapitola V. Láska dělá z mladých mužů staré a ze starých děti.
 
Hrad ve kterém Cheth sídlil, byl postaven mnohem dřív než ho tento kouzelník objevil. Byl zbudován 
na skalním ostrohu, na velmi úzkém prostoru a tak uličky mezi jednotlivými objekty byly projektovány 
pro osoby štíhlé, držící drastické diety, nebo cvičící dennodenně aerobic. Všechny budovy, protože 
měly minimum prostoru, rostly pouze do výšky. Architekt, který to stavěl, zřejmě nenáviděl lidstvo, 
protože to bylo projektováno s ohledem na co možná největší nepohodlí bydlících.
 



Když se tu Erik se svou novomanželkou začali trochu více rozhlížet, zjistili, proč sem byli tak ochotně 
a rychle přetransportováni. Jen málo míst na světě by mohlo s tímhle soutěžit v neútulnosti. Z jedné 
vysoké a studené ratejny do druhé se muselo přecházet nahoru nebo dolů po schodištích a chodbách, 
kde to beznadějně táhlo. Slíbení sloužící se nekonali, jen v kuchyni našli podivného hluchoněmého 
mužíčka se zažloutlou pletí, sešikmenýma očičkama a knírkem, který připomínal dvě omdlelé žížaly.
 
Famózním pantomimickým výkonem jim vysvětlil, že on je tu kuchař, správce i kustod v jedné osobě. 
Když se prokázali dopisem od Chetha, následoval další kreace. Pochopili z ní, že večeře bude za 
chvilku.
 
Ačkoliv to, co dostali na talíři, nepadalo nijak vábně, chutnalo to náramě báječně a tak s plným 
žaludkem začali na svůj pobyt zde pohlížet optimističtěji. První noc museli sice strávit v malé 
komůrce, zatímco sluha si ustlal u kamen v kuchyni. ale již druhý den jim ustal lůžko v docela 
ucházející místnosti, která měla jen dvě vady. Byla až docela nahoře v podkroví a při dešti doprostřed 
kapala voda. Nutno dodat, že tam pršelo téměř pořád. Brzy si však zvykli a princezna s vtipem sobě 
vlastním naaranžovala doprostřed vkusnou vaničku. Zdálo se, že jejich budoucímu štěstí nestojí již nic 
v cestě. Měli hrad, sice starý, omšelý a ve stavebním slohu, který vyšel z módy ještě v dobách, kdy na 
zemi žili draci, ale hrad to byl, o tom nemohlo být sporu.
 
Chybělo již jen několik sloužících, něco drobné šlechty zajišťující kulturní a společenský ruch a pak 
také trocha poddaných, kteří by to všechno zaplatili.
Problém nastal tehdy, když Erik objevil Chethovu laboratoř. Při prvním zběžném pohledu to vypadalo, 
že je ta děsný nepořádek. Když jste se rozhlédli pozorněji, zjistili jste, že je to ještě horší. Do výšin se 
tu vršily vratké pyramidy knih a všude se povalovaly různé předměty, nesporně starožitného 
charakteru, dále velké množství skleněného nádobí, které soudě podle tvarů, nepochybně vyrobil mistr 
sklář v alkoholickém delíriu. To vše spolu s nejrůznějšími lahvičkami, miskami, flakónky, filtry, 
kahany, prachem, pavučinami a dalším harampádím tvořilo hutný a téměř kompaktní celek. Erik byl 
nadšen. Oči se mu rozzářily jako dítěti, které uvidí výklad obchodu s hračkami. Ihned nedočkavě vtrhl 
do toho svinčíku a začal se v něm ráchat. Neopustil místnost dřív než se mu podařilo propálit si šaty a 
vyrobit menší výbuch, jenž mu ožehl obočí.
 
Následující dny začal stále častěji pod velice průhlednými výmluvami navštěvovat laboratoř a to i 
přesto, že průběh některých pokusů byl vysloveně dramatický a několikrát se probral až na chodbě. 
Když mu princezna vyčítala, že by vzhledem k jejímu stavu ( Bříško už se jí začalo velmi pěkně 
zakulacovat ) měl být více s ní, jen cosi zamumlal v tom smyslu, že jen dokončí něco veledůležitého a 
pak již jí neopustí.
 
Jedné deštivé noci (jiné tu ani nebyly k mání ) otřásl hradem další z četných výbuchů., který se v 
pustých prostorách ozýval v mnohonásobné ozvěně, Brigitě došla trpělivost. Valila se dolů z jejich 
podkrovní místnosti jako lavina, podobna bohu hněvu nesoucímu ve své ruce pochodeň pomsty. Erik 
byl v pracovně a s tváří kominíka se právě zotavoval z vzrušujícího průběhu pokusu, když vstoupila. 
Ve skutečnosti to vypadalo tak, že se nejprve ozvala rána, která si nezadala příliš s tou předešlou, pak 
do místnosti vrazily dveře následovány vzápětí princeznou. Na lících zbarvení vařeného raka, jala se 
do svého chotě pálit těmi nejtěžšími kalibry. Když konečně vyčerpala všechen hněv i repertoár 
nadávek, kterými v hojné míře svého manžílka častovala, překvapil jí tento klidnou odpovědí, že tu 
tráví tolik času ve snaze zlepšit jejich postavení pomocí kouzel. Proti tomu se nedalo nic namítat a tak 
se zcela vyčerpaná a zdrcená princezna obrátila a dala se na ústup.
 
Zdálo se však, že Erik nemá k tomuto umění ty správné vlohy, neboť pokusy měly jen jeden fatální 



výsledek, a to ten, že se vracel do manželského lože ve stále zbědovanějším stavu. Většinou to 
vypadalo tak, jakoby ho několik mužů pořádně zmydlilo a pak ještě vykoupalo v něčem nevábně 
vonícím.
Kung jim sice vařil výborná jídla, ale oba byly z dřívějších časů přivyklí zcela jinému způsobu života a 
tak se nelze divit, že jejich odpor k tomuto místu narůstal každým deštivým dnem, což Erik shrnul c 
krátké, leč výstižné: „Já to tomu zmetkovi nedaruju!!!“ 
 
Výše zmíněný kouzelník se však daleko odsud věnoval dobrému jídlu, pití a radovánkám s královnou, 
které to moc prospívalo a dalo by se říci, že přímo kvetla a mládla. Byl sám se sebou spokojen, jak 
elegantně se mu podařilo vystrnadit tu omladinu. Stejně tak se mu zamlouvalo, že nyní má velkou 
moc, aniž by byl přinucen kouzlit. Tento pocit sebeuspokojení je, jak všichni dobře víme, prvním 
krůčkem, který vede do záhuby. V jeho případě byl prvním příznakem prudký pokles jeho magické 
síly. Jeho předchůdce byl sice jako manžel a milenec zcela neschopný, ale dařilo se mu držet vládu 
pevně ve své moci, zatímco Cheth se spokojil jen s těmi projevy moci, které mu přinášely uspokojení a 
tak na hradě byly zcela normální každodenní hostiny, pijatiky a orgie. Je jasné, že státní moc mizela 
jako sníh na sluníčku. Tyto případy se v dějinách neustále chronicky opakují a popsal je již přede mnou 
nejeden nadaný spisovatel ( kterým já bohužel nejsem ), pročež si myslím, že není třeba se tomu více 
věnovat. 
 

Kapitola VI. Máte-li málo starostí, zploďte potomstvo, do konce života už nebudete mít klidný den.
 
Vraťme se proto zpět k Erikovi a Brigitě, jejíž neustále více se vzdouvající šat dává již tušit blížící se 
příchod potomka. To přeci jen dokázalo vypudit Erika z laboratoře a přinutilo ho, aby vyrazil ven 
hledat zavčas porodní bábu. Je ironií osudu, že jí minul téměř těsně, hnedle jak vyšel z hradu. Tato 
dáma gigantických rozměrů se tam totiž dostavila sama a proto o Brigitu nemusíme mít strach.
 
Pršelo (jak taky jinak) a než objel několik těch nejbližších vesniček byl zcela promočen. Všude ho 
vítali značně nevrle. O tom, že by někde požádal o přístřeší a tím i o možnost osušit si oděv, vůbec 
neuvažoval. Přivítal proto, když na svahu poblíž cesty uviděl ústí značně rozměrné jeskyně. Bez 
zaváhání do ní vjel, ošetřil koně, našel několik suchých větviček navátých sem větrem a vyndal z 
voskového plátna křesadlo a hubku. Vytvořil malé ohniště a netrvalo dlouho a uprostřed jeskyně zaplál 
malý ohníček. Princ podnikl ještě krátkou výpravu do okolí, aby nasbíral zásobu paliva. Některých 
klacků využil na to, aby na ně pověsil usušit své šatstvo. Usedl na jeden z kamenů. Byl to takový 
dlouhý válec připomínající silný sloup a vypadal pohodlně. Sotva si sedl, musel uznat, že pohodlné to 
příliš není. Mělo to na svém vršku spoustu drobných špiček. Opřel se o to alespoň zády. Protože oheň 
dohoříval a nevydával příliš mnoho světla, šmátral poslepu, aby přiložil. Nahmatal docela slušně silnou 
větev, popotáhl jí a položil konec do ohně. Otočil se a zjistil, že zírá přímo do dvou žlutých očí 
velikosti salátové mísy.
 
„Nezlob se, že tě ruším, ale stala se taková malá nepříjemnost. Přiložil jsi do ohně i můj ocas.“ Hlas 
byl hluboký a mohl pocházet jedině z útrob země. Erik jektal zuby zimou strachem zároveň.
 
„Éééééééééáááááággggggrrrrrr!“ vyšlo z něho, neboť v krku mu nevysvětlitelným způsobem narostl 
tuhý knedlík.
 
„Když sis mně na něj sedl, tak to bylo možné tolerovat, takové trapné přehmaty se občas ve společnosti 
stanou, ale pochop, že mít špičku v ohni je velice nepříjemné,“ zahovořil znovu dunivý bas.
„Ah, ano, promiňte,“ na to Erik, kterého v té chvíli nic lepšího nenapadlo a uchopil to co před chvílí 
považoval za větev a dal to stranou.



Bylo to silné jako stehno.
„Převelice děkuji.“
 
Pokusil se představit si zbytek těla patřící k těm dvěma obrovitým žlutým očím, jenž na něj stále 
civěly, spojil to v myšlenkách se sloupem na kterém se pokoušel uvelebit, a hned toho litoval. Byla to 
ta nejstrašnější představa bláznivých horečnatých nocí, které se snažíme odstrkat do nějakého velmi 
vzdáleného a pokud možno málo používaného kouta naší paměti, kde jí zavřeme, zahodíme klíč a 
rychle se vytratíme do radostného a jasného dne.
Tak tohle mohl být jen jediný tvor - drak! Hlavou mu proběhla myšlenka, že to s ním bude mít drak asi 
jednoduché. Když by byl oblečený, asi by byl hůře poživatelný, ale teď byl jen v košili a spodkách. A 
oheň na upečení večeře rozdělal sám. Naštval se.
„Co tady děláš? Měl jsi už dávno vyhynout! A abys věděl, teď se rozčílím, praskne mi žluč a budu 
nepoživatelný!“
 
„Vy lidé věříte každé fámě. Nevymřeli jsme, jen jsme emigrovali pryč od té vaší takzvané civilizace. 
Víš- li co je to civilizace?“ nečekal na odpověď a basoval dál, „Hluk a smrad je to, abys věděl. Nic 
jiného a bude to ještě horší, to mi věř. Jo a abych nezapomněl, kdo tu povídal něco o jezení lidí? My 
draci jsme vegetariáni a jsme na to patřičně hrdí!“
„Takže žádné sličné panny, pokud možno královského rodu?“
 
Drak se chvilku ošíval: „Víš, byla tu jedna náboženská sekta, která věřila, že to prodlužuje život, ale to 
už je dávno překonané, protože dlouhodobé statistiky ukázaly pravý opak.“ „Nebylo to náhodou tím, 
že se vždy našel někdo, kdo se postaral o zkrácení drakova života?“ „No, ještě jsme se k prošetření 
jednotlivých případů nedostali, ale poslyš my si tady povídáme, ale ještě jsme se nepředstavili. Mé 
jméno je Daniel a ty?“
„Já jsem princ Erik, pátý syn krále Seinena vládce Lerákie, Knázora...“
„A tak dále a tak dále,“ přerušil ho drak.
 
„No a teď bydlím se svou ženou Brigitou na hradě, kde byl dřív kouzelník Cheth...“
„Tak on už tam není!“ skočil mu do řeči zase drak a bylo znát, že ho to potěšilo, „ To jsem rád, 
neustále mě pronásledoval a chtěl mi pouštět 
žilou, nebo trhat zuby v domněnce, že je to nezbytná ingredience pro to jeho kouzlení.“
 
Když mu Erik vypověděl svůj příběh, drak se zamyslel:„ Jak tě tak poslouchám, tak vás Cheth pěkně 
vypek. To ho máš asi hodně v lásce, co?“
„Nejraději bych mu...,“ následoval zevrubný popis řady úkonů, při kterých ve valné většině dochází ke 
ztrátě končetin, hlavy a nebo jsou jinak bolestivé a nepříjemné. Asi v polovině ho drak přerušil: „To 
poslední to by se mi líbilo, to bych si s ním chtěl prožít!“
Pak přešel na jiné téma: „Říkal jsi, že čekáte potomka, tak to u ní porodní bába už bude, ona Berta sice 
vypadá spíš jako zápasnice, ale blížící se porod cítí na míle daleko. Myslím, že se nemusíš o nic bát. A 
co kdybych šel děcku za kmotra? Nebylo by to báječné!“
Idylka to byla tak nádherná, až se Erikovi zdálo, že i venku přestalo pršet. Měl pravdu, místo hustých 
provazců vody zcela mimořádně jen mžilo.
 
Rozloučil se s drakem, oblékl se a vyšel ven. Z jeho hlasu byl nahluchlý a měl pocit, že má v hlavě 
kovárnu. Ke svému údivu zjistil, že špičky hradu jsou na dohled a vydal se tedy na zpáteční cestu. Ještě 
než přejel první kopec, začalo znova cedit. Proklínal tenhle hnusný kraj a nezapomněl přitom ani na 
Chetha. Ačkoliv byl Danielem upozorněn, překvapily ho rozměry porodní báby, která ho drapsla pod 
krkem a bublajíc jako rozvodněný potok, vlekla ho vzhůru do ložnice, kde vedle pobledlé a spící 



Brigity leželo cosi nepatrného a růžového. Teprve, když se nad to nahnul trochu blíž, zjistil, že je to 
malinkatá hlavička s neobyčejně ohyzdným a pomačkaným obličejíčkem. 
 
„Že je krásná!“ dýchala mu za zády Berta nadšeně. Chabě přikývl. Jako odpověď se uprostřed té 
malinkaté tvářičky otevřel neuvěřitelně velký rudý otvor a ozval se válečný ryk, za který by se nemusel 
stydět ani náčelník Siuxů. Erik se polekal, trhl hlavou, bacil se o sloup podepírající nebesa až mu zuby 
zacvakaly a jeho zděšení a panika narůstaly.
 
Probudilo to Brigitu, která nezůstal za tím nepatrným tvorečkem nijak pozadu, co se týče mohutnosti a 
síly projevu.
„Kde jsi tyl ty ničemo, když tvoje choť měla těžkou chvilku a ty jsi měl stát u jejího lože a konejšit jí, 
aby lépe snášela porodní bolesti 
 
(o Erika se při té představě pokoušely mdloby)? Zase si byl zalezlý jako pavouk v té odporné špinavé 
špelunce toho mizeného Chetha a my ( kývla při tom hlavou na vřeštící růžovou kuličku, která se jí 
snažila překřičet a nutno podotknout, že se jí to i téměř dařilo) jsme byli odkázáni na dobrodiní zde 
přítomné ctěné dámy!“
 
Oslovená se pokusila udělat pukurle, což při jejím zjevu byl značně obtížný tělocvičný prvek. 
Popravdě Erikovi ze všeho nejvíc připomínala starou čarodějnici, ale byl zcela zatlačen do defenzívy, 
že se neodvážil ani špitnout.
Brigita burácela dál a budova se otřásala v základech. Pavouci balili sítě a švábi i ostatní obyvatelé 
hradu se chystali prchat. Uměle nasazená obluda v hradním příkopu si vzpomněla, že před časem četla 
v nějakém prospektu cestovní kanceláře o hezkém jezeru v severním Skotsku a zauvažovala o změně 
klimatu.
Erikovi blesklo hlavou, že z dcery se stává stejná megera jako je matinka a čerstvě narozený potomek 
jim bude taky podoben. Zdálo se, že se vůbec neunavují, ba naopak kvantum decibelů narůstalo a ze 
stěn se začala loupat omítka.
 
Byla už temná noc a nemusím snad ani podotýkat, že pršelo, když se u vchodu jeskyně, kde spokojeně 
chrápal Daniel, který se dopoledne napral tajnosnubnou dvoudomou kapradinou, ozvalo bušení. 
Protože nereagoval, vtrhl Erik dovnitř a začal mu zběsile ramplovat ocasem, jako žíznivý pocestný u 
zaschlé pumpy.
 
„Co se děje?“ otázal se drak a otevřel jedno oko. Chvíli uvažoval, zda má otevřít i to druhé, ale pak se 
dohodl sám se sebou, že na něco tak nicotného je to škoda a navíc byl líný.
„Vzbudil si mě, a já když jsem takhle prudce vzbuzenej, tak jsem velice nevrlej, a když jsem nevrlej, 
tak jsem vzteklej, podrážděnej, nervní, vyplivanej a vůbec!“
Po chvíli odmlky dodal: „Jo a taky jsem zlej a vystresovanej, na to jsem zapomněl a přestaň mi mlátit s 
tou oháňkou.“
„Posledně jsi vypadal tak vyrovnaně,“ zarazil se Erik, „ a teď mám pocit, že by jsi potřeboval dračího 
psychiatra.“
„Jen jsem zprudka probuzenej, nic víc. Co by si ráčil pán přát, že je to tak urgentní a nepočká to na 
nějakou rozumnější, ale pokud možno denní dobu?“
 
„Mohu u tebe nějaký čas zůstat?“
„Odkdypak jsi začal horovat pro skauting a spaní pod širákem?“
„Od té doby co mám doma dvě ženské,“ odvětil dutě tázaný a posadil se na nejbližší kámen stylem 
člověka, kterému změkly kosti v těle. Daniel si ho se zájmem prohlížel pohledem, jakým pozorujeme 



zajímavý přírodní úkaz, a pak kývl hlavou: „Tak dobrá, vstávám v sedm, pak je snídaně. Na zítřek 
mám naplánováno...ééé... co jen to mám na jídelníčku? Aha! Už vím! Kapradinu s vodou. Vřele 
doporučuji. Je to chutné, ale hlavně to obsahuje spoustu vitamínů a výživných karciogenů.“
 
Erik zapojil do přemýšlení o daném návrhu i chuťové buňky, což přineslo nečekaně dobrý výsledek, 
což dokazuje, že i zázraky jsou možné.
„V hradním příkopě žije jedna mladá pohledná dáma, kterou jekot těch dvou natolik traumatizuje, že 
uvažuje o emigraci do Skotska.“
 
„Jakže! To snad není možné! Moje milovaná Nessy!“
Jméno Nessy řekl velice něžným tónem, při kterém se lámaly stalagmity.
„Abys rozuměl, nic mezi námi nebylo, jde čistě o přátelský vztah, ale nechtěl bych jí ztratit.“ V temnu 
sluje nebylo vidět, že se Daniel červená jako mladíček.
„Mám nápad!“ sdělil Erik.
 
„A vlastní? No to je vzácné! Tak rci, totiž, chci říci, mluv!“
Netrvalo dlouho a poslední článek řetězu bitevního plánu byl ukut. Poté se už jen tmou jeskyně 
ozývalo jedno mocné a bohatýrské řezání, které doprovázela jemňoučká pilka Erikova.
 

Kapitola VII. Někdy i muži mávají dobré nápady.
 
Druhý den ráno zcela vyjímečně nepršelo. Sluníčko jen opatrně osahávalo svými paprsky zem, z které 
stoupal vzhůru bělavý opar, tvořící tak velmi vhodnou kulisu k nastávajícímu divadýlku.
 
Brigita se probudila a značně nevrlým pohledem sledovala světlo deroucí se do její ložnice. Uvažovala, 
kde je asi ten mizera, zbabělec, sketa... atd. Náhle spatřila to, co patří k nejčernějším snům všech 
princezen. K hradu se blížil obrovský hrozivý drak, který se asi dozvěděl, že ona je na hradě a nyní si 
přilétá pro snídani!
 
Okýnko sice bylo neširoké, ale drakovi jistě nebude dělat problém si jej upravit do rozměrů dle své 
potřeby. Chtěla vstát, ale byla dosud značně vyčerpána. Zkusila propadnout panice a začít křičet, jenže 
hlas zabloudil někde v hlasivkách, zalomil se a tak ze sebe vydala jen jakési zakviknutí. To už byla 
drakova hlava docela blízko. Jeho oči ji dychtivě pozorovaly a jazyk v tlamě lemované sadou 
bělostných špičáků se již labužnicky olizoval Hrůza! Hrůza!
 
V tom do místnosti vstoupil Erik s taseným mečem naprosto nevídaných proporcí. Byl to ten největší 
krám, který ve zbrojnici našel, a byl rád, když se mu ho podařilo s krajním úsilím dotáhnout až nahoru. 
Představa, že by měl s něčím tak nemožně těžkým i šermovat, byla pro něj naprosto nepředstavitelná. 
Brigita s uspokojením viděla, že drakovi stačilo, aby uviděl záblesk ostří a ihned ztratil chuť na 
předkrm v podobě princezny. Danielovi se podařilo nasadit nádherně polekaný kukuč a velkým 
obloukem se začal snášet k hradnímu příkopu, aby tu poklábosil s Nessy. Nevíme o čem si 
„zachráněná“ se svým hrdinou povídala, ale jako jistý fakt z toho vyplynulo, že od té doby se značně 
změnila.
 
Erik zase během několika dnů zjistil, že jeho malá dcerka Brigita II je tím nejkrásnějším miminkem na 
celém světě.
Pro tuto chvíli byla idylka téměř dokonalá, stejně jako tam odkud byl mladý pár vyexpedován. Zde se 
totiž Cheth z důvodů stále náročnějších choutek své choti dopracoval zdárně k druhému infarktu a s 
údivem zjistil, že jeho magická síla se rovná nule, ačkoliv popíjel Lva rozpuštěného v glutenu Orla v 



hojném množství. Díky přečasto opakovanému tantrickému rituálu měl sice druhé z obou potřebných 
ingrediencí stále dostatek, ale prvé se mu začalo nedostávat. Čím více Cheth chátral, tím více vzkvétala 
královna a černokněžník s ní přestával držet krok.
 
I naši tři hrdinové, kteří jen pomalu postupovali řetězem hor, se díky přízni Pátého beduína těšili 
naprosté pohodě. Navíc, průvodci, které jim dal, se ukázali jako znamenití vypravěči a Dalet si nestačil 
dělat poznámky.
Nejvíc se mu líbil příběh o královně, která rozhlásila, že se vdá.
 
Ženich měl být urozený a majetný, což byly požadavky, které se všem jevily jako rozumné. Uspořádala 
velkou slezinu na svém sídle, kde všichni zájemci předali své dary s tím, že ona si je později 
prohlédne. Pak se sešli na velké hostině a když byli všichni už pěkně pod párou, královna se s 
úsměvem vzdálila.
Sotva zmizela, vtrhli do hodovní místnosti její vojáci a všechny námluv chtivé pány vyhodili ven jako 
nežádoucí nápadníky, načež si královna přivlastnila jejich majetek a vzala si potulného herce, s kterým 
už půl roku měla poměr.
 
Fargašské hory končily stejně jako začaly. Ballárův průsmyk tu otvíral nádherný pohled do širé krajiny. 
Goldman a spol. se rozloučili se svými průvodce a pozorovali panoramato, které se před nimi 
rozevíralo. Kupecká stezka tu sestupovala dolů stejně krkolomným způsobem, jako stoupala. Přímo 
před nimi se táhlo pásmo kopců.
Qwot, který se projevoval na šaška kupodivu velice málo, to komentoval slovy: „Tady v těch kopcích 
se může schovávat tisíc kouzelnických hradů a než tohle území prohledáme, budeme mít takovýhle 
fousy, můžeme to místo minout třebas jen o chloupek a dojdeme až k Velké vodě.“
 
Zasnil se: „Prý tam země končí a všude okolo, kam člověk dohlédne, je voda. Slunce do ní večer padá 
a ráno se z ní zase vynoří. Po té vodě se pohybují kouzelné domy ozdobené spoustou prostěradel. 
Vládnou jim mocní kouzelníci, zvaní kapitáni, kteří svými čáry dokáží přinutit ten dům, aby držel na 
vodě a pohyboval se kam oni chtějí. Lidé, kteří v těch krajích žijí jsou tak blízko slunci, že jsou od něj 
opálení do černa.“
 
Dalet mezitím vyndal vlastnoručně upravený dalekohled, který používal k pozorování jedné obzvláště 
hezké Venuše, a obhlížel kopce.
O Velké vodě už četl hodně pověstí, ale překvapilo ho, že o tom ví i ten šašek. Pak zahlédl konečně to 
co hledal a přerušil Qwotovu samomluvu. „Myslím, že až tak daleko se nebudeme muset vláčet,“ a bez 
dalšího vysvětlování podal rytíři svůj vynález a naznačil mu svůj směr. Goldman chvíli pozoroval 
kopcovitý horizont a pak to uviděl. Zatímco široko daleko byla obloha jasně modrá a čistá, nad jedním 
místem visel temný mrak, a i na dálku bylo vidět, že tam hustě prší.
 
„Copak to je?“ ptal se.
„Říkám tomu koukátko,“ odpověděl Dalet a při vzpomínce na původní účel této konstrukce se lehce 
zapýřil.
„Né, já myslel támhleto,“ máchl rukou rytíř směrem k vzdálenému mračounu.
„Ach tak. každé větší působení magické moci po sobě zanechává zbytkové záření, které se projevuje 
většinou srážkovou anomálií, jejíž intenzitě klesá v přímé úměře s časem, případně zaniká s čarodějem, 
který jí používal,“ citoval po paměti Dalet základní poučku magie. Teď, když byl cíl jasný, šlo se jim 
mnohem lépe, ale jak se den za dnem blížili k hradu, zdálo se, že jim nohy cosi svazuje a jejich postup 
se zpomaloval.
 



Dalet věděl, že s jeho kouzelnictvím je to špatné a proti Chethovi, který válí extraligu, nemá tu 
nejmenší šanci. Goldman se jako mladík hrnul do každého souboje, ale dnes už jeho tělo i mysl byly 
unaveny a spokojoval se většinou jen s významným položením ruky na jílec meče. Ostatně si ani 
nedělal velké iluze o účinnosti svého meče proti Chethovým ďábelským kouskům. Obdobně i Qwot 
neměl žádné ponětí o tom, jak by mohl být v boji prospěšný. Všichni se společně při večerních 
sedáncích domluvili, že cestují dlouho a mezitím se mohlo stát cokoliv. Uvědomovali si moc dobře 
zbytečnost jejich cesty, ale ačkoliv se to zdá být pošetilé, přesto v ní pokračovali a den za dnem se 
blížili k hradu.
 
Opusťme na chvíli opět naší trojici a podívejme se do místa kde to vše začalo. Zde se totiž stala vcelku 
očekávaná věc, neboť zesnul král Cheth po jedné z obzvláště rušných nocí, během které se s královnou 
až příliš nechali inspirovat knihou o náboženských obřadech Dalogů. Královský lékař, který se 
dostavil, vedl s chladnoucí mrtvolkou následující konverzaci: „ Jó, kamaráde, když si žil takovou dobu 
bez ženský a pak si to chtěl honem dohnat a rozjel to naplno, tak se dalo čekat, že to dlouho nevydrží. 
No, alespoň si se před smrtí poměl.“ Chvíli se nepřítomně usmíval, vzpomínaje na královniny náročné 
vnady a pak mu se slovy: „Vlastně ti takovou smrt závidím!“ zatlačil oči a podvázal bradu.
 
Královna si oblékla k úžasu všech černé šaty, které měla po smrti svého prvního chotě. Vyzkoušela si 
je totiž a zjistila, že jsou jí velmi volné, což jí nadchlo tak, že si je ponechala. Aby pozapomněla na to, 
že nedávné noční radovánky jsou již minulostí, vrhla se s energií sobě vlastní do vladařských 
povinností. S hrůzou zjišťovala, jak je vše strašlivě zanedbáno a snažila se napravit co ještě šlo. Lítala 
po hradě podobna černé fúrii a řádila jak rozzuřený tygr. Ten den se Brigita a Erik probudili a nevěřili 
svým očím - venku byl krásný den plný slunce. 
 

Kapitola VIII. V jistém věku má hrdinství již jen záporné stránky.
 
Zmizení frontální přeháňky zaznamenalo i trio našich turistů. Měli štěstí. Byli už tak blízko, že ho coby 
orientační bod již nepotřebovali. Hrad se proti nim tyčil v celé své šerednosti. Připlácnut na skálu 
připomínal spíš černě nabarvené mrkve zapíchnuté do skalní plošinky. Vešli dovnitř a jejich srdce se 
sevřela úzkostí, stejně jako úzké uličky sevřely je. Připadali si jako myši v pasti a všichni ve střehu 
čekali, kdy se na ně za nejbližším rohem vyhrne banda hrdlořezů, nebo nějaká potvora, která je v 
jednom okamžiku sežehne. Na každém kroku mohla být nastražena past. mohlo se otevřít propadlo, 
nebo došlápnutí právě na tuto dlaždici mohlo spustit zrádný samostříl ukrytý za tamtím oknem, nebo 
snad za druhým?
 
Zpočátku měli pocit, že vlezli do nekonečného bludiště a motají se dokola, ale pak přeci jen získali 
orientaci a postupně se spletí uliček propracovávali ke středu, kde byla hlavní budova. Za vchodem je 
uvítala hala tak velká, že si v ní připadali ztracení jako mravenci. Zvuky jejich kroků se tu ozývaly v 
mnohonásobné ozvěně. Šli vpřed jen pomalu a obezřetně. Rytíř držel v ruce svůj těžký meč a jeho 
druhové měli připraveny dlouhé tesáky. Takto zády k sobě, podobni ježatce, postupovali do hloubi 
hradu.
 
Příšerný jek přehlušil hrobové ticho a zařízl se jim do uší. Zde v obrovských prostorách se zdálo, že to 
přichází odevšad. Ztuhlí hrůzou očekávali, odkud se na ně vyřítí nějaká nepředstavitelná potvora, ale 
nedělo se nic. Jen jek neustával. Posléze, když první vlna strachu polevila, zaposlouchali se do tohoto 
zvuku, který se nesl celou budovou.
 
„To je dětský pláč!“ vykřikl Qwot, který to rozeznal jako první.
„To děti dokáží dělat tak hrozný kravál?“ divil se rytíř.



„No většinu času ne, jen když mají hlad, nebo jsou... tentononc.“
 
Po tomto zjištění šli dál, bloudíce při tom obdobně jako Brigita a Erik, když tu byli poprvé. Jen 
nadávky, kterými častovali stavitele těchto kasemat, byly mnohem peprnější. Podařilo se jim minout 
laboratoř, ve které už zase Erik cosi kutil. V kuchyni to vonělo tak omamně, že tu Qwot i Dalet nechtě 
uvízli a tak Goldman naštvaný a utrmácený posléze došel do podkroví sám.
 
Rozrazil dveře a stanul proti Brigitě, kojící právě svého potomka. Radostná výkřik z obou úst provázel 
shledání, zatímco miminko výjimečně bylo zticha, protože bylo zaměstnáno zcela jinou činností. 
Brigita chtěla něco říct, ale rytíř jí nedal ani tu nejmenší šanci. Probudil se v něm totiž válečník, 
organizátor a hrdina v jedné osobě.
„Musíme rychle pryč!“
„Ale...“ namítla princezna, ale Goldman jí zakryl ústa svou obrovskou dlaní a zdusil tak jakýkoliv 
pokus o mluvení. Vžil se tak do role ochránce, že zapomněl na jednu drobnou maličkost. Nadělali totiž 
tolik hluku, že kdyby tu Cheth byl, už by o nich dávno věděl. Drapsnul jí kolem pasu, což při jejích 
proporcích bylo docela snadné, a strkal jí ven nedbaje, že má dosud dcerku u prsu. Mezi dveřmi se jí 
podařilo se zašprajcovat o futro a Goldman musel svůj stisk povolit.
 
Vyrazila ze sebe: „Ne, to všechno je omyl!“
„Princezno, my jsme vás přišli zachránit.“
„Tak to jste přišli drobátko pozdě.“
„To vidím,“ na to rytíř a ukázal na mrně.
 
„Ale ne, všechno je jinak,“ zasmála se Brigita a několika slovy uvedla rytíře do situace. „Sakra, jen aby 
si Dalet a Qwot nemysleli, že Erik je Cheth a nezamordovali ho. Rychle!“ Jako v odpověď na jeho 
slova otřásla celou budovou obrovitá exploze.
„To zase ten můj blb Erik!“ zaječela brigita, odstrčila rytíře jako paravan a vyrazila. Goldman v závěsu 
za ní.
K laboratoři to byla pěkná štreka vedoucí nahoru, dolů a znova nahoru po schodech, přičemž se chodba 
ještě kroutila v mnoha meandrech. Pohled, který se jim po zdolání posledního zakrutu naskytl, byl však 
opravdu úchvatný. Nějaký obr vzal silné dubové dveře, vytrhl je z pantů a majznul s nimi o zem. Na 
těchto troskách se povaloval párek nadšeně hýkajících černochů v značně zdevastovaném ošacení. 
Opodál třetí ležel v náručí vycpaného horského medvěda a jeho bělmo dávalo jasně najevo, že je 
momentálně trochu mimo a není schopen společenské komunikace.
 
Goldman se nad nimi tyčil jako strážní věž a řval jako tur. „Co se to tu hrome děje!“ Pak pokračoval 
adresněji k těm dvěma na zemi: „Můžete nechat toho kočkování a vysvětlit mi, co to má sakra všechno 
znamenat?!“
„To je můj bratr!“ jásal Erik.
Pak začali mluvit všichni najednou, přičemž každý si vedl svou řeč a tak se situace stala nepřehlednou. 
Jedině Dalet se toho nezúčastnil. Probral se sice z mrákot, ale poté co zjistil, že svírá ve vášnivém 
objetí obrovité chlupaté zvíře, propadl se raději opět do nevědomí. Toto seskupení by jistě lahodilo oku 
nějakého malíře, ale nebylo ke škodě budoucích generací dopřáno zachytit ho geniálními tahy jeho 
štětce, neboť tato vypjatá chvilka byla přerušena civilním: „ K óó-běéé-důů!!“ Životodárné zvolání 
dokázalo vyrvat z mdlob i Daleta, který kupodivu velice svižně ukončil své miliskování s vycpaninou a 
společně s ostatními se spěšně vydal do jídelny. Po báječném obědě, kdy si všichni nacpali břicha, 
dostalo povídání přeci jen trochu smysluplnější charakter. Zlé jazyky později tvrdily, že na to značný 
vliv mělo i odeslání princezny Brigity pryč, aby uspokojila řvoucího potomka, který se opět hlásil o 
svou stravu. Hlavní slovo měl Qwot, který vypravoval, že stejně jako jeho bratr Erik, tak i on neměl 



žádnou chuť zůstávat doma, být peskován, dělat rytíře nějaké znuděné matroně, od které se stejně 
nedočká těch potěšení, po kterých toužil a které ostatně venku v ulicích jiné dámy nabízejí jen za velmi 
mírný poplatek, a čekat, zda si na ně otec vzpomene a přidělí jim nějaký darebný statek na konci světa. 
Ne, to nebyl život pro Qwota. On toužil vždy po cestování a dobrodružství!
 
A tak se vydal jednoho pošmourného jitra bez svolení svého papá do světa, vzav si z rodinného sídla 
jen nevelký měšec zlaťáků a to pouze jen jako sentimentální vzpomínku ( jak později tvrdil). Zkroušen 
žalem a steskem po rodné hroudě, ocitl se řízením osudu v jednom velmi veselém domě s mnoha 
krásnými, vnadnými dívkami, spoustou dobrého jídla a pití. Dívky se za své vnady nijak nestyděly, ba 
naopak, velice ochotně se o ně s princem dělily. Ten hostil celý dům tím nejlepším pitím a 
nejvybranějšími pochoutkami tak dlouho, až se cinkot zlaťáků změnil v chřestění měďáků. Tak se 
stalo, že se Qwot jednoho jitra po děsné opici probudil s hlavou jako škopek na hnojišti za domem, kde 
prožil ta krásné dny slávy. Vrátit se domů bylo nemožno a tak se zchudlý princ vydal do světa ochoten 
přijmout jakkoliv vhodné zaměstnání. V tomto momentě se vrátila princezna Brigita a tak musel Qwot 
upustit od vyprávění některých detailů pobytu v tom veselém domě, jak od něj ostatní požadovali. Řeč 
se zákonitě stočila na budoucnost. 
 
Brigita vzkřísila svou oblíbenou vizi nového dvora, přičemž pozapomněla na tu maličkost, že tu od 
začátku žijí na úkor kuchaře a nestarají se o to, kde bere suroviny. I s mrnětem jim hodně pomohl, 
protože odněkud sehnal tu spoustu nezbytností, které miminka potřebují. Aby přerušil její úvahy, 
vytasil se Erik s nápadem: „V laboratoři Chetha je taková skřínka, která když se otevře, tak ukazuje co 
se děje na jiných místech.“
 
Dalet, který byl vždy hotov podat poučení, se k tomu ihned vyjádřil: „Ten obraz v podstatě nevidíte, 
ale jen si ho představujete ve své mysli. Nazývá se to telepatická vize, zkráceně tomu my zasvěcenci 
říkáme televize. Má to prý velkou budoucnost.“
„To je jedno, jak se tomu říká, ale mohli by jsme se podívat, co se děje v našich domovech.“ Nápad byl 
shledán jako všeobecně podnětný a tak se celá společnost zvedla, aby absolvovala opět cestu bludištěm 
chodeb.
 
Po delší době dorazili do značně zdevastované Chethovi pracovny a skřínku se jim v tom binci 
skutečně podařilo najít. Byla kupodivu nepoškozena a tak se společnost seskupila okolo a vytvořila 
malebnou skupinku. Delší dobu se nic nedělo.
„K sakru, vždyť mi to včera fungovalo,“ lamentoval nešťastný Erik a začal okolo bedýnky pobíhat a 
potit se. Goldman vždy skeptický ke kouzlům už se chtěl otráveně obrátit, aby se vrátil ke sklenici 
vína, když Brigita předstoupila před vyleštěnou plochu a příšerně na ní začala poulit oči. Poskytla tím 
nechtě Erikovi námět k zamyšlení, cože to na ní tenkrát viděl tak extrovního, že se zamiloval. Ihned si 
za to však vynadal, protože sklo se zakalilo a vytvořil se na něm jasný obraz princeznina domova. Děj 
se tu odehrával v jakémsi groteskním zrychlení, ale byl jasný. Královna -vdova se právě silou svých 
vnad, cinkáním peněz i nabídkou šlechtických titulů pokoušela slepit již rozpadající se království. Moc 
se jí to nedařilo. Po tom co svými náročnými půvaby přivedla Chetha k infarktu, nikdo neměl zájem ho 
následovat, pokladna byla prázdná a tak i cinkot v měšcích zněl chudě. Šlechtický titul býval zajímavý, 
pokud s ním bylo spojena i država nějakých výnosných statků. Těch se ovšem jaksi nedostávalo.
 
Nakonec vše skončilo tak, že obnovené Sdružení chrabrých rytířů doporučilo dámě, aby si vzala 
zdravotní dovolenou, nejlépe v nějakém klášteře. Aby v něm měla dostatek klidu, byl vybrán klášter 
velmi odlehlý a vzdálený od sídelního města. Královna, maje meč na krku, ihned pochopila, jaké jí to 
skýtá nesporné výhody a rychle souhlasila, načež byl vyhlášena totalitní republika. Dalšího vývoje děje 
se vzdálení diváci nedočkali, protože Brigita nevydržela nervový nápor a padla do mdlob.



 
Poté se před skřínku postavili Erik a Qwot, aby spatřili jak je jejich otec na smrtelném loži sám, 
neobklopen davem trůnu chtivých synů, neboť tito se během času v soupeření o trůn vyvraždili. Tím 
představení skončilo a společnost šla spát.
Jak se ráno ukázalo, byla to poslední společná noc, protože při snídani pod dojmem včerejších vizí už 
měl každý připraven svůj plán.
 
Rytíř Goldman se rozhodl, zmítán sentimentálními vzpomínkami na chvíle strávené kdysi v 
poustevníkově jeskyni, vrátit se zpět, aby královně poněkud zpříjemnil pobyt v klášteře. Úplně při tom 
zapomněl na své poslední fiasko před odjezdem.
Daletovi se zase zalíbilo v Chethově pracovně natolik, že nebylo možno ho ze studia vytrhnout. Qwot 
prohlásil, že ho vladaření nezajímá a chtěl se vydat dál směrem k Velké vodě, zatímco Erik se ujme 
svých vladařských povinností jen co Brigita mladší bude schopna delší cesty. Jejich cesty se tedy 
rozdělily a o jejich dalších osudech již vypráví zase jiný příběh nazvaný: 
 

Kouzelník v nesnázích pokračuje v díle ZBYTEČNÁ CESTA 2. 
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Abych hned z počátku nebalamutil čtenáře, musím napsat, že Dalet nepatřil k onomu druhu velkých 

mágů vládnoucích neuvěřitelnými prostředky a obrovskou silou. Ba dalo by se říci, že Dalet nebyl ve 

skutečnosti ani mágem ani kouzelníkem. 

 

 
 

ZBYTEČNÁ CESTA (DÍL 2, závěr).
 

Kapitola I: Při balení na cesty se vám nikdy nepodaří to nejpotřebnější zabalit navrch. 
 

Narodil se jako čtvrté nechtěné dítě, následek to pozdního 
vzplanutí svých rodičů. Výsledkem byl hubený a neduživý 
chlapec. Dospělí ho neměli rádi z prvého důvodu a jeho 
vrstevníci ho mezi sebe nepřijali právě pro jeho tělesné 
nedostatky, naopak ho rádi trýznili. Děti jsou totiž stejně kruté 
jako dospěláci. Nelze se proto divit, že mladý Dalet nacházel 
často azyl v šeru hradní knihovny.
 
Je zajímavé zjištění, že i tento hrad (jako valná většina) byl 
stavěn s ohledem na co možná nejmenší pohodlí majitelů. Měl 
velké množství naprosto zbytečných věží, věžiček a cimbuří, 
které mu měly dodat alespoň z dálky zdání nedobytnosti. Lze se 
domnívat, že projektant z celého srdce nenáviděl investora, 
protože to pospojoval soustavou chodeb a sálů tak neútulných jak 
je to šlo. Vlivem pozdějších úprav se stal systém naprosto 
nepřehledným. Vyprávěly se historky o sluhovi, který vyšel s 

večeří z kuchyně, v pološeru si spletl směr, zabočil jinam a objevil se až po dvou dnech zarostlý, 
rozedraný a vynervovaný. Blouznil a vyprávěl příšerné podrobnosti, při kterých slabším náturám 
naskakovala husí kůže po těle. Sloužící, zejména ženy, potom ještě dlouho odmítaly chodit po hradě 
samotné, pohybovaly se pouze ve skupinách a ještě si dělaly cestou značky, čímž vznikla dnešní 
svérázná výzdoba místností.
 
Knihovna byla umístěna v té nejvzdálenější a nejodlehlejší části hradu. To mělo za následek, že 
frekvence návštěvníků značně poklesla.
Poté, co se Dalet naučil od starého knihovníka číst, trávil tam stále více času, až nakonec propadl zcela 
knižnímu obžerství. Když se časem profláklo, že umí číst i ty knihy, které byly psány starobylými 
klikyháky, rozumí aritmetice, astronomii a léčitelství, byl rázem pasován na hradního mága. Přijal to. 
Vládcům není radno odmlouvat a také vlastně teď dělal to co dřív, ale za královské peníze. Všimněte 
si, že jsem nenapsal „královský honorář“, neboť pod tímto pojmem si každý představuje pěkně naditý 
měšec, zatímco Dalet dostával nuzácký žold. Začal se oblékat do širokého pláště, který jednak splňoval 



jeho představu o obleku kouzelníka a také alespoň zakrýval jeho vychrtlou postavu. Jeho dívka (dcera 
druhého komořího), která vypadala vcelku nadějně vnadně, poté co byla Daletem po těžkém souboji se 
šatstvem svlečena, připomínala spíše sklad ramínek. Byla beznadějně plochá a chlupatá tak, že by se 
medvěd vedle ní styděl. Dalet se pak dlouho ženám vyhýbal a jen mudroval o tom, jak to ty chudinky 
dělají, když dostanou průjem.
 
Neštěstí má tu vlastnost, že k vám vtrhne v té nejméně očekávané chvíli, kdy si lebedíte a máte pocit, 
že se vám nemůže nic stát.
Královská dceruška Brigita byla unesena kouzelníkem Chethem ( tato událost a následující byly 
popsány ve Zbytečné cestě) a Dalet byl díky staré rýmovačce, na kterou si vzpomněl v momentální 
intelektuální krizi, nucen cestoval do naprosto neznámých končin. Nakonec to kodrcání přežil a 
odměnou mu bylo získání laboratoře a knihovny slavného mága. Jen namátkou tu vedle sebe byly: 
Necrocomunicon. Paranoické spisy, Rukojeť mága -začátečníka ve dvanácti svazcích atd. Dalet byl v 
ten okamžik šťasten a myslel, že tu zůstane navěky. Princezna Brigita mu však velice brzy vzala 
všechny iluze.
 
Sotva se ráno nasnídal a zalezl do knihovny, aby se pokochal nejvzácnějšími svazky, stála tu a 
propalujíc ho pohledem ječela: „To si myslíš, že se tady budeš, stejně jako doma, celé dny válet mezi 
knihami? Nemohl bys dělat něco pozitivnějšího? Co třeba pomoct Bertě s naší dcerou?“
Dalet zažíval pocit horolezce, na kterého se právě zřítila lavina. Trvalo mu chvíli než k němu dorazila 
realita a všechny souvislosti se složily v hrůznou skutečnost. Rázem se mu perspektiva zpáteční cesty 
nejevila v tak temných tónech.
„A koukej vymyslet nějaké kouzlo, které by nám přičarovalo poddané!“
 
Brigita zvýšila hlas, na podporu svých slov zadupala nožkama a s uspokojením zaznamenala, že Dalet 
je barvy zelené. Jeho nohy, ačkoliv stály, již v duchu kmitaly v šíleném útěku. Dá se říci, že v té chvíli 
dosáhl dokonalého byť i přechodného rozdvojení osobnosti. Jeho duch již byl na úpatí Fargašských 
hor, zatímco tělo dosud dlelo v knihovně. 
 
Princezna udělala čelem vzad a chtěla důstojně odkráčet pryč, jsouce si vědoma své právě získané 
morální převahy, když zakopla o práh a tak místo plánovaného důstojného odchodu musela zvolit 
potupný úprk. Jen díky jemu se jí o nějakých deset nebo patnáct metrů dál podařilo pracně udržet 
ztracenou rovnováhu tělesnou i duševní.
 
Dalet zabořil nos do knihy, nacpal si rukáv do pusy a dusil se. Brigita k němu vyslala zničující a 
masivně průbojný pohled. Když pocítil jeho intenzitu i skrz tlustý svazek, smích ho poněkud přešel a 
tak na otázku: „Je ti něco Dalete?“ dokázal odpovědět s tváří hráče pokeru: „Ne, má paní. jen jsem si 
tu chtěl něco přečíst a špatně jsem viděl na písmenka.“
Princezna si zachoval dekorum: „Ach tak,“ a odkráčela.
 
Dokud byla v dohledu, ztuhle stál a svíral v ruce knihu, ale v okamžiku, kdy odšustila za roh, změnil se 
jako mávnutím kouzleného proutku. Jeho tělo se nyní rozhodlo dohnat jeho mysl a tak v rychlosti o 
které si bláhově myslel, že jí není schopen, prosvištěl chodbami berouce zatáčky smykem. Ve svém 
pokojíku do malého tlumoku naházel něco šatstva, v kuchyni sledován vytřeštěným pohledem kuchaře 
přidal bez výběru trochu jídla. Vrátil se do knihovny, kde s táhlým zoufalým zasténáním přehlédl 
natřískané regály. Nejraději by sebou táhl vše, ale pak se mu zazdálo, že v dáli zaslechl klapot 
střevíčků. Byla to samozřejmě slyšina, ale popohnala ho k činu. Popadl první knihu, která se mu 
dostala pod ruku, hodil jí navrch do ruksaku a prchl opačným směrem než odkud se domníval, že 
přicházejí ty děsivé zvuky. Při vybírání koně přeci jen zaváhal. Ne, že by ho tížilo svědomí, že 



neuposlechl svou paní, ale byla to spíše vidina knihovny, nadité těmi nejvzácnějšími skvosty. Zasnil se 
a zauvažoval, zda by nestálo zato hořkou pilulku v podobě domácích prací spolknout výměnou za 
sladkou smetanu čekající ho při četbě knih.
 
Z výšky ho zasáhla s ďábelskou přesností kapka, která se mu rozpleskla přesně za krkem. Na Daleta to 
mělo stejný účinek, jako by byl zasažen vodopádem. Bez dalšího uvažování si vybral z jednoho stání 
koně, vyvedl ho ven a připravil si ho. Kůň to snášel trpně, ale jeho roztěkaný pohled měl Daleta 
varovat, aby užil jiný dopravní prostředek. V sešeřelé dvoraně, když na něj nasedal, byl ještě vcelku 
rozumný, ale v momentě kdy vyšli ven, vytušil možnost svobody a začal předvádět jak on si 
představuje sprint.
 
Kouzelník, napůl v mdlobách, se snažil alespoň udržet v sedle, ale na korigování směru už rezignoval. 
Krajina kolem se změnila v barevnou rozmazanou šmouhu a on se pokusil vzpomenout alespoň na 
paběrky svých vědomostí o koních. Nelze se divit tomu, že za této situace si neupamatoval na nic. 
Nakonec vypotil myšlenku, že když mu bodne ostruhy do boků, koně to zabolí a on zastaví. Výsledek 
tohoto činu zbavil Daleta všech iluzí o tom, že jeho kůň již větší rychlosti není schopen. Ten mu teprve 
ukázal jak má vypadat závěrečný finiš.
 
Abych zbytečně neprotahoval líčení této scény, dodám jen, že Dalet snadno dohnal rytíře Goldmana, 
který vyrazil již včera.
Ten popisoval později Daletův příjezd takto: „Nejprve se na obzoru objevil černý bod, který se rychle 
přibližoval. Už z dálky bylo vidět, že je to velká prachová bouře. Poněkud jsem podcenil její rychlost, 
protože než jsem se nadál, byla tak blízko, že na útěk již nebylo ani pomyšlení. Náhle se zprostředka 
této meteorologické anomálie vynořilo děsivé duo koně s vypouleným zrakem na kterém visel 
bezvládně jezdec. Kůň vida jiného usoudil, že netřeba dále prchati, zabočil do příkrého svahu, který 
ztlumil jeho kinetickou energii a poté se již krokem vrátil zpět a díval se na nás jako na spásu. Tehdy 
jsem poznal, že to v sedle je můj přítel Dalet, který se právě probíral z agónie.“
 
Poté, co se situace poněkud zpřehlednila, vydali se společně na další cestu, během které začal Dalet 
vysvětlovat důvody svého tak spěšného odchodu, i když v poněkud zkrácené a upravené verzi.
 
Právě, když se dostal k choulostivým momentkám a usilovně přemýšlel, jak se jim vhodně vyhnout, 
dojeli na malou elipsovitou paseku, jejíž výjezd blokovalo chlapisko pitoreskního zjevu. Jeho tvář s 
několikadenním strniskem připomínala dikobraze. Mířil na jezdce kuší. „Stát!!!“ zakřičel.
Bylo to zbytečné, protože oba se už mezitím sami dávno zastavili.
„Mířím na vás,“ oznámil jim.
 
„Ne, ty se strašně mýlíš,“ opáčil rytíř, shlížeje na něj shora, „míříš pouze na mě. Tenhle muž vedle mě 
(ukázal na Daleta) je mocný kouzelník a když mě tvá špičky třebas jen škrábne, vymyslí pro tebe to 
nejodpornější prokletí, které kdy bylo vyřčeno.“
 
S neskrývaným potěšením pozoroval, jak se lapkova ruka viditelně zachvěla. Díval se na lupičovu 
výzbroj a výstroj, která byla směsicí všech kultur, stylů, slohů a věku: „Hle, vojenské museum!“ ukázal 
Daletovi.
 
„Dobrá, tak zastřelím tebe,“ s těmito slovy změnil lupič směr záměru.
„Zkus to a rozsekám tě na nudle!“ řekl klidně Goldman. „Ne, to neuděláš, protože...“ a lupič nepříliš 
silně pískl. Nedělo se nic. Zaklel, odložil kuši ke kmeni stromu řka: „To je krám tohleto, já to TAK 
nemám rád... Pískat se s tím nedá a ještě aby se člověk bál, že to vystřelí a někoho to poraní.“



Dal prsty do úst a povedlo se mu zapískat silněji. Opět se nic nestalo. Lupič přestal vnímat přepadené, 
chodil, kopal do kamínků a větviček, zuřivě koulel očima a klel. Goldman zatím slez z koně a vyndal 
mu šipku z kuše.
 
Z nedalekého houští se vykolébalo pět znuděných kmánů s tupým pohledem. Oči měli ještě napůl 
zalepené a hojně zívali: „Co je?“
Hromotluk hořekoval: „ A s tímhle materiálem já má loupit!“
„Ha!“ zvolal divadelně: „Kde mám kuš! Kam já jí jenom dal?“
 
Motal se po palouku, až jí posléze našel opřenou o strom bez střely. Chvíli na ní překvapeně zíral a pak 
konstatoval: „Tady se děsně krade, to je hrozný. Jeden si ani nemůže položit zbraň na zem, aby mu z ní 
hned nešlohli šipku.“
Jeho kumpáni nudíce se zevlovali opodál, zatímco naši pocestní to vše pozorovali zprvu z obavami, ale 
později se stále rostoucím byť špatně utajovaným pobavením.
V tomto okamžiku převzal rytíř iniciativu: „Poslyš, mám pocit, že nemáš příliš dlouhou praxi v 
loupení. Jak dlouho to provozuješ?!“
 
Oslovený začal počítat, až se mu z té intelektuální námahy krabatilo čelo. Posléze, když ještě použil 
prsty, prohlásil: „Čtyři dny.“
„A kolik lidí už jsi přepadl a oloupil?“
„Vy jste první. Já jsem se dal na loupení, protože jako řemeslník jsem nemohl najít uplatnění. Já šel do 
lesa s ideálama! Však to znáte. Bohatým brát a chudým, to jest nám, dávat. Jako Jánošík, Robin Hood 
a další hrdinové. Myslel jsem, že se bude loupit, přepadávat a tyhle věci, jenže já jsem takovej smolař, 
že se mi všechno vždycky vymkne z ruky.“
 
Zakončil to bezradným gestem ruky, zatímco první z jeho kumpánů se dloubal v nose, druhý už zase 
pochrupkával opodál, třetí se drbal v zapatlaných chomáčích porostu hlavy, nedbajíc toho, že ničí 
dosud nenarozené potomky, stejně jako starší bleší generaci šmahem po stovkách. Čtvrtý se pohodlně 
usadil a vylovil odněkud kus čehosi umolousaný tak, že se nedalo poznat co to je a s chutí se do toho 
zakousl. K bližšímu ohledání Dalet neměl valné chuti.
Rytíř pozoroval se zájmem jejich aktivitu a pak dostal nápad.
„Poslyš, já jsem rytíř Goldman a to je moc starý a náramně vznešený rod. Měl bych mít svého panoše a 
taky jsem ho kdysi míval. Ty se mi líbíš a tady těm chybět nebudeš.“ O tři hodiny později a o dva 
kopce dál už znali celý jeho příběh do všech detailů. Jmenoval se Flores a rytíř brzy zjistil, že zbraně, 
kterými byl ověšen, vůbec neovládá. Všechny mu odebral a zahodil. Nechal mu jen meč, o kterém 
prohlásil, že je ucházející. Ve chvilkách odpočinku se ho pokoušel učit alespoň základům.
Ukázalo se, že Flores není zcela beznadějný případ, protože, když se dostali na úpatí Fargašských hor, 
dokázal s ním zacházet tak, že se sám nezranil. Jeho parádním číslem pak bylo provedení piruety s 
napřaženou zbraní. To mu dávalo šanci (jak ho rytíř mnohonásobně ujistil), že zasáhne alespoň některé 
ze svých protivníků, budou-li tak neopatrní, aby se přiblížili.
 

Kapitola 2. Většina cest ve vašem směru vede buď do kopce, nebo nahoru. 
 
Východní rampa byla téměř identická se západní. Úzká, křivolaká cesta vedoucí mezi rozeklanými 
skalisky se jen tu a tam rozšiřovala na odpočívadla. Tentokrát při stoupání nepotkali žádnou karavanu. 
Často sestupovali ze svých ořů, což obzvláště Goldmanův kůň přijal s ulehčením, a šli pěšky stejně 
jako Flores. Teprve v Ballardově průsmyku potkali velbloudy. Flores je viděl poprvé v životě, vylekal 
se, vyskočil na plochý kámen ležící opodál, vytasil meč a roztočil se jako káča.
 



První jezdec se zastavil a nevěřícně zíral na to divadlo a za ním zůstávali stát další a další. Nějakou 
dobu se nedělo nic. Celá scéna připomínala přeplněný betlém, nebýt točícího se Florese.
„No, co se tu děje?“ proklestil si cestu vpřed muž v bohatě zdobeném oděvu. „Omluvte ho pane, je v 
šoku. Ještě nikdy neviděl velbloudy,“ sděloval konverzačním tónem rytíř, „kulturní šok, to se někdy 
stává.“
 
Pokynul směrem k Floresovi, který právě skončil svoje číslo výkřikem: „HA!!!“ vkomponovaném do 
závěrečného výpadu. Ten měl vypadat hrozivě, ale vzhledem k tomu, že Flores poněkud podcenil 
velikost balvanu, šlápl vedle, spadl a jeho výkřik se změnil v táhlé úpění.
 
Vůdcova zachmuřená a zakaboněná tvář se rozjasnila a tón hlasu se změnil.
„Vás já znám! Už jsem se potkali, když jste hledali tu princeznu. Podle toho co vidím, hádám, že vaše 
mise neměla úspěch.“
„Ne princeznu jsme našli, ale...“ a rytíř ve zkratce vypověděl historii jejich anabáze. I když to bylo 
velmi stručné, zabralo to dost času.
 
Naopak si vyslechli nejčerstvější novinky:
Poté co byla královna, eufemisticky řečeno, převezena do kláštera dostatečně vzdáleného centru dění, 
vrhlo se Sdružení chrabrých rytířů do rabování. Byli nemile překvapeni, když zjistili, že rabovat není 
co, neboť pokladnice zejí prázdnotou. Začali s výprodejem zařízení hradu, ale i to bylo málo.
 
Rozhodli se tedy zavést novinky. Ty měly pozvednout zmírající ekonomiku a vdechnout jí nový život, 
který by se projevil milým cinkotem zlaťáků, proudících pokud možno ovšem především do jejich 
truhlic. Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo bylo již zatíženo daněmi na samý okraj únosnosti již za 
předešlé vlády, dali hlavy dohromady a vypotili nápad vybírat clo od projíždějících karavan. Vidina 
zlata vršícího se do impozantních výšek je obloudila natolik, že milerádi pozapomněli na to, že právě 
proto se v minulosti válčilo. Poté co jedna z mnoha karavan dorazila na své obvyklé cestě k brodu u 
Vodopádové řeky, zjistila, že tam na ni čeká několik celníků. Karavaně nedělalo problémy si s nimi 
poradit, ale již při příští cestě požadavky celníků podporovaly dvě stovky po zuby ozbrojených 
žoldáků. Vzhledem k tomu, že karavanu obezřetně též doprovázel jistý počet vojáků, každá ze stran 
měla pocit, že právě hrubá síla je ten správný argument v této záležitosti a tak se začaly věnovat 
oblíbené zábavě lidí tj. mordování navzájem. Posléze inteligentnější beduíni přišli na jednoduchý a 
zároveň geniální nápad místo střetu prostě obejít a do cíle jít oklikou.
 
Než to ke generálům skrz uniformy a epolety prosáklo, trvalo to nějaký čas, po kterém následovalo 
horečné pronásledování karavan až za hranice.
Beduíni počítali s tím, že toto porušení zájmových sfér se pranic nebude líbit sousedům a měli pravdu. 
Nakonec si na hranicích dvě vojska v malých šarvátkách rozbíjela hlavy a karavany mohly v relativním 
klidu cestovat tak jak dřív.
 
Členové Sdružení chrabrých rytířů se začali mezi sebou dohadovat o tom, kdo z nich za to může. 
Výsledek této diskuse byla jejich zvýšená úmrtnost. Brzy se jejich počet zredukoval na čtvrtinu, což lid 
kvitoval s velkým uspokojením.
Takto vybaveni informacemi a hojností potravin vydali se naši hrdinové na další cestu. Moudře se 
rozhodli, že by nebylo vhodné, kdyby šli stejnou cestou jako karavany, neboť nikterak netoužili po 
pozornosti vojáků jistě číhajících na hranicích. Dalším řešením bylo obrátit se na opačnou stranu, projít 
Modrý les a pokusit se přebrodit řeku v místech, kde byla sice mnohem prudší, ale naopak zase užší.
 
Při cestě Ballardovým průsmykem a při sestupu nedošlo k žádné zaznanenáníhodné příhodě. Až dosud 



postupovali známou krajinou, pak se od již jednou projité trasy odchýlili a vstoupili do neznámých 
končin. Modrý les tu byl mnohem hustší a neprostupnější, nicméně i zde byly jakési cesty svědčící o 
tom, že tudy občas někdo projde. Jeli tak v pohodě několik dní a udržovali alespoň přibližně směr.
Nenadálé události přišly, jak již z jejich názvu vyplývá, nenadále. Když po týdenním cestování 
zastavili na hezké mýtině, začal Flores, který byl již zcela zdomestikován, připravovat tábořiště a Dalet 
se rozhodl podívat se po okolí. V jedné staré borovici zpozoroval vykotlaný otvor. Věděl, že toho často 
využívají divoké včely, aby si zde vybudovaly svůj úkryt. Otvor byl nevysoko nad zemí a tak Daletovi 
nedalo moc práce přivalit opodál ležící kámen a nahlédnout opatrně dovnitř.
 
Tušení ho nezklamalo, v kotlině opravdu byly plástve úctyhodných rozměrů. Jeho srdce se rozbušilo 
radostí, protože včely téměř nebyly doma. Ono „téměř“ představovala jedna malá nedorostlá včelka, 
kterou ostatní asi nechaly doma právě pro její prachbídný zdravotní stav. Dalet s vidinou medových 
hodů si s ní nedělal příliš starostí, odehnal ji nedbalým pohybem ruky a včelka polekaně odlétla. 
Neváhal a začal plnit sladoučkým medem džbán, který měl původně připraven na sběr lesních plodů. 
 
Byl tak zaujat, že přeslechl zpočátku tlumený, ale postupně stále sílící hluboký hukot. Protože žil ve 
své době, neznal takové pojmy jako je bombardovací letka a zvuky ignoroval. Otočil se a díval se do 
tváře více než tisícovce totálně nasraných včel vedených několika jedinci, před kterými by uhnul i 
méně zdatný vrabec.
K jeho škodě v té chvíli nebyla na místě oficiální časomíra, neboť Dalet zajisté překonal všechny 
rekordy let minulých i následujících, vzhledem k tomu, že svou motivaci měl velmi těsně za sebou a 
neustále se mu připomínala vzteklým bzučením.
Než dorazil do tábora, podařilo se mu získat malý náskok. Jeho vytřeštěný výraz mluvil k jeho druhům 
za svazky a tak se nevyptávali a provedli bleskovou evakuaci. Myslím, že toto je ten správný okamžik, 
abychom byli natolik taktní a opustili naše hrdiny a přenechali je jejich radovánkám.... 
 

Kapitola 3. Někdy je lepší se nerozhlížet, abychom neuviděli to co vidět nechceme.
 
Klášter svatého Řehoře byl podle pověsti založen v blízkosti jeskyně, kam se jednoho dne ukryl chudý 
mnich před bouří. Modlil prý se tak dlouho a vroucně, aby to skončilo, až dostal vidění. Bůh, který se 
mu zjevil, mu dal dar výmluvnosti a nabádal ho, aby šířil pravou víru, tj. víru v něj.
 
Řehoř pak uspořádal mnoho agitačních mítinků a jeho plamenná slova nacházela ve vyprahlých a 
otrlých duších prostáčků úrodnou půdu a hojně vzkvétala. Ba, byl dokonce zaznamenán i případ 
zázraku, kdy se již dlouho nechodící invalida zvedl z vozíčku a běhal jako mladík. Lidé mu z vděčnosti 
dávali mnohé dary, z kterých on dal postavit vznosný klášter. Tolik oficiální verze.
 
Dal jsem si tu práci a prošťoural archívy a vypátral následující: Řehoř byl sice mnich, ale slinul 
příšernou žravostí. V inkrimunovaný den si vlezl na strom a přejedl se přezrálých třešní. Neslezl dolů 
dokud nebyl sestřelen dalekonosným kaťanem úctyhodných rozměrů, vlastnictví to desetilétého 
Dagoberta Eliáše Bulíka. Řehoř prchl přes zástinek, kde stačil ještě vyzunkout tuplový máz zkysané 
smetany. Do jeskyně se uchýlil ze zcela jiných, živočišných důvodů, a to co dostal, vidění zcela jistě 
nebylo. Byl za své lupičství potrestán, neboť jeho svěrače nefungovaly již tak jak je od nich 
očekáváno. Při svých objevných cestách po špížích byl pak vždy v brzku podle puchu vypátrán a 
deptán rozčileným majitelem i přestože tvrdil, že pouze kontroluje, zda se dodržují zásady zdravé 
výživy.
 
Nakonec, aby tomu vesničané udělali přítrž, bylo dohodnuto, že mu budou jídlo dávat, aby raděj seděl 
v jeskyni a neopruzoval. Touto čestnou funkcí byl pověřen obecní blb Karlíček, který byv přiveden do 



blízkosti jeskyně a požádán, aby začichal, odpověděl na dotaz, zda něco cítí: „Jo, slabou vůni 
heřmánku!“
Tím bylo dokázáno, že má pro toto povolání dostatečné vlohy.
Pověst o zázraku vznikla z toho, že kdysi dva rabijátští synci k Řehořově smrduté rezidenci přitáhli 
nebohého a již téměř mrtvého otce.
 
Později vypověděli, že chtěli nebožákovi poskytnout dobrodiní rychlé smrti. Stalo se však to, že stařec 
nasál vzduch linoucí se zevnitř, vyvalil oči, zaječel a vyrazil nevídaným kalupem zpět do vesnice.
 
K nelibosti obou halamů se pak ještě oženil a stačil zplodit dalších pět dětí. Po Řehořově smrti 
vesničané losovali a ti co prohráli, vybaveni šátky na nosech, jeskyni zazdili. Klášter i řád zde vznikl 
až o sto let později. Tolik tedy strohá fakta.
 
Královna se zde zabydlela velice rychle. V krátké době jí patřila ta nejlepší místnost v celé budově. Byl 
sem snášen veškerý možný přepych, který jen mníšci dokázali splašit. Ani jste nemuseli být příliš 
indiskrétní a přikládát ucho ke dveřím, protože pravidelné vrzání lože, jakož i další zvukové efekty 
doprovázející lidskou činnost z nejoblíbenějších, procházely zcela bez zábran skrze zdi a mísily se po 
chodbách ve vítěznou symfonii vášně.
 
Za těchto okolností královně ke spokojenosti vlastně chybělo jen málo: Pohled na Sdružení chrabrých 
rytířů svlečených z kůže, posolených a nabodnutých na lajdácky přiostřené kůly. Pokud by jí před tím 
nechali, aby si s nimi mohla nerušeně popovídat v intimním šeru mučírny, byla by spokojená zcela. 
Mimo jejího království si totiž všici vespolek vzali i to, co ona by jim za jen trochu jiných okolností 
sama ráda nabídla, což se jí dotklo nejvíce a spaloval jí vevnitř temný plamen pomsty.
 
Mniši byli sice dlouhým celibátem předurčeni k vrcholným milostným výkonům, ale jinak byli zcela 
nepoužitelní. Oheň tedy jen skomíral a doutnal, ale jen co bude trochu jiná konstelace a příležitost, 
pak... Královna nepochybovala, že se vyskytne.
Netušila, že tato příležitost oděná do brnění a nesoucí jméno Goldman je již na cestě, ale její srdce bylo 
plné optimismu a mysl byla lehká a chmurami nezatížená.
Pokud by jste výše jmenovaného muže hledali, měli by jste jisté potíže a až po dlouhé době by se vám 
to možná podařilo. Bylo to tím, že on i jeho přátelé byli tak popícháni, že připomínali spíše hororové 
vize.
 
Ke cti divokých včel je nutno přičíst to, že spoustu zranění si pánové způsobili sami na útěku. Tu 
upadli, onde je šlehla větvička, nebo narazili na kmen stromu, který se odmítl uhnout. Akce skončila u 
malého jezírka, do kterého se prchající vrhli. Včely je ohodnotily a spokojeny s výsledným uměleckým 
dojmem odlétly pryč.
Trvalo to ještě dlouho než se ze zelenavé vody vynořili tři podivné bytosti, brodily se ke břehu a 
prskaly žabinec na všechny strany. Rytířův kůň, který byl nervově na podobné situace připraven, nalezl 
svého pána bez problémů a přivedl sebou i Daletova koně. Když dorazili a prohlédli si své pány, zdálo 
se, že se dobře baví.
 
Zůstali na místě ještě několik dní. Nejhůř na tom byl Goldman, který byl díky četným otokům v brnění 
dokonale zapouzdřen. Zpočátku se jim také stávalo, že se při setkání polekal jeden druhého. Posléze 
však si na své podivné vizáže zvykli. Ostatně většina boulí během týdne zmizela a tak vypadali 
víceméně normálně.
 
Při útěku také ztratili byť jen přibližný směr postupu a teď se začali dohadovat kudy dál. Dalet složitě 



argumentoval tím, že souhvězdí jsou posunuta oproti tomu jak by správně měla vypadat. Nato mu rytíř 
namítl, že viděl hvězdy leda když od někoho dostal do hlavy a že při svých večerních pozorováních 
neměl čas čumět do nebe, což Dalet po delším váhání připustil. Odhadli tedy směr opět podle slunce. 
Po dvou dnech přicestovali k Vodopádové řece. Ta již z dálky dávala najevo, že nedostala své jméno 
nadarmo. V místě, kde se dostali k vodě, byl vytvořen široký meandr, který se na jedné straně 
zakusoval ostře do skal a na druhé vytvořil písčitý nános. Voda zde byla prudká, ale nehluboká. Už se 
chtěli vydat hledat příhodnější místo, když byl Dalet zasažen bleskem geniality. Ukázal na protější 
kopec. Puklá skála tu tvořila průrvu, kde by bylo možné vystoupit vzhůru a pýtickým hlasem pronesl: 
„Vím jak se tam dostat.“
 
„To je blbost,“ namítl Goldmann, „ voda je tu příliš prudká.“
Dočkal se strohé odpovědi: „Písek.“
Na nechápavé pohledy to rozvedl: „Když odebereme písek z náplavy, proud se zmírní a hladina klesne. 
Půjde to lehce - je to dost úzké a špičaté.“
„ Ty si se zbláznil Dalete!“ vyjevil se Flores: „ A kdo to udělá? To jako myslíš, že by jsme měli 
pracovat? A rukama?“
 
Rytíř mu beze slova vrazil do ruky helmu, svlékl si brnění i vrchní šat, sám si vzal kotlík na vaření a 
sestoupil na břeh. Chvíli se rozhlížel, kde by bylo nejvhodnější začít a pak se do toho dal.
Slunce ještě nezapadalo, když se jim podařilo prokopat napříč pískem příkop. Další den pokračovali s 
neztenčeným úsilím. Dalet střídavě pomáhal a staral se všem o plné žaludky. Kanál se zvětšil a hladina 
opravdu klesla.
 
Když se dostali na druhý břeh, Dalet se podíval na průrvu v neblahé předtuše, že po té dřině to nemůže 
dopadnout jinak, než že je někde v polovině stoupání bude očekávat zával, nebo se skály sevřou a oni 
se budou muset vrátit.
Opak však byl pravdou, štěrbina se rozšiřovala a dokonce i počáteční prudké stoupání se změnilo v 
povolné. Tak se stalo, že se o dva dni později objevili v civilizaci, dá -li se ovšem v souvislosti s 
dvacítkou hrubě omítnutých barabizen o ní mluvit.
Občané této eknlávy jí ovšem hrdě nazývali městem. Měli vůbec svérázné názvosloví: proutěné 
zátarasy byly hradbami, dřevěná pozorovatelna strážní věží, a o prašném úvozu, kterým se právě blížili 
naši hrdinové, se vyjadřovali jako o dopravní tepně.
 
V současném stavu, v jakém trojice byla, připadali domorodcům jako potulní raubíři. Jejich zevnějšek 
lze jen stěží nazvat pouze zanedbaný, ba popravdě je nutno přiznat, že vypadali omšele, vypelichaně a 
opotřebovaně.
Jen monolitu podobná Floresova postava, jejich zbraně a erb dosud matně rozeznatelný na brnění 
zabránily osazenstvu v otevřeném posměchu. Chvilku trvalo jazykové nedorozumění, neboť příchozí 
nechápali, že ptajíce se na hospodu, je jim ukazováno na jakousi polorozpadlou chatrč, která držela 
pohromadě patrně buď vlivem dosud neznámého přírodního zákona anebo kouzlem.
Posléze veleopatrně, aby to nespadlo, usedli pod dřevěný přístřešek, který chtěl být patrně zován podle 
místních měřítek altánem.
Vlivem místních anomálií také došlo k tomu, že jim uválený chlapík se skelně alkoholickým pohledem 
popisoval strohý horský klášter jako oblačný zámek. Po hodině se sématologicky vyčerpanému 
Daletovi podařilo vydolovat z něj jakýs takýs popis cesty, zatímco netrpělivý rytíř chrastil svým 
mečem, což nevěstilo nic dobrého. Jediný koho se to netýkalo byl Flores. Chlematal mizernou břečku, 
kterou jim nabídli pod názvem pivo a byl viditelně spokojen. Na noc se uložili ven. I když po dlouhé 
době měli možnost spát pod střechou, vzdali se této výsady, protože v místnosti kterou jim nabídli jako 
apartmá, bylo velmi živo.



Sotva tam vstoupili, nastal překotný úprk obyvatel do temných koutů. Též i lůžka dávala jistotu, že 
jsou hustě obydlena krvežížnivou masou. Dalet to obhlédl znaleckým okem a prohlásil, že tedy neví 
jak kdo, ale on by se cítil bezpečněji uprostřed lesa obklopen hladovou smečkou vlků. Goldman k 
tomu dodal, že by tu z něj do rána zbylo jen brnění a i to by bylo ožužlané.
 
„Chudinky malý, je vám souzeno zemřít hladem!“ rozloučil se s osazenstvem, ponechávaje je jejich 
neblahému osudu.
I přesto, že odulý muž používal výrazů jako: Skalní ostroh, pohoří, hluboký hvozd, dravá řeka a pod., 
podařilo se druhý den našim cestovatelům najít cestu. Za nevysokým kopcem se dali podél malého 
potůčku a když minuli hájek tvořený tak dvacítkou stromů spatřili v dálce vytoužený cíl své cesty.
 
V momentě kdy se dostali na doslech o tom však zapochybovali. U kláštera se jaksi předpokládá, že se 
z něj bude linout jen tlumené mumlání modliteb a ne opilecké vyřvávání písní pornografického 
obsahu. Vrata zela dokořán a na každém kroku je čekalo překvapení. Na nádvoří se hráli kuželky, 
opodál se u stolu holdovalo vrchcábům a kostkám, ale hlavě se totálně nasávalo. Výsledky této činnosti 
se povalovaly téměř všude a na příchod tří cizáků téměř nikdo nereagoval.
 

Kapitola 4. Krásná, vnadami obdařená žena je podobna geomagnetické anomálii.
 
Poslední rozchod Goldmana s královnou se neudál za zrovna harmonického souzvuku, ale jejich 
přátelství bylo již tak dlouhotrvající, že to přec jejich značně okoralá srdíčka rozbušilo dojetím. 
Všechno to bylo zakončeno gargantuovskou hostinou, kde si všichni tři poutníci bohatě vynahradili 
dlouhodobé strádání.
 
Druhý den ráno když se sešli, aby začali s plánováním, královně spokojeně zářily oči. Z toho lze 
odvodit, že pobyt v přírodě je i pro muže středního věku zdravotně prospěšný. Rokování se značně 
protáhlo. Ani ne tak proto, že by situace umožňovala prodebatovat více variant, jako spíš díky tomu, že 
ho hojně prokládali vzpomínkami na svou cestu za Brigitou a poté sem do kláštera.
Všichni cítili, že pobyt zde nelze protahovat donekonečna a že je nutno vydat se do střediska událostí, 
aby bylo možno položit ruku na tep historie. I když mniši, jejichž život po příchodu královny nabral 
tak zajímavý směr, se s ní neradi loučili. Plán by následující: Vrátí se společně do hlavního města, 
dáma se zde ubytuje a rytíř s Daletem se vydají nejprve prosondovat situaci a posléze sehnat co nejvíce 
přátel bývalého režimu a starého pořádku.
 
Jak to ovšem v takových případech většinou bývá, plán vypadal teoreticky perfektně, ale v momentě, 
kdy by se měl uvádět do praxe, bylo vše jinak.
Od té doby, kdy se jim dostalo zpráv od karavany, se mnohé změnilo. Sdružení chrabrých rytířů se 
zcvrklo již jen na pouhé dva muže, kterým se podařilo ostatní eliminovat, ať již politickým procesem, 
zinscenovanou nehodou, nebo jedem. 
 
Teď zrovna nabírali dech, aby mohli začít plánovat další spiknutí, kterým by se jim podařilo už 
konečně jednou provždy zatnout tipec tomu zatrol.... Jaksi mimochodem s tím souviselo i převzetí 
vlády, nebotˇ bylo již dlouho zapotřebí, aby její otěže převzal opravdu povolaný muž. Jeden ani druhý 
nepochybovali ovšem o tom, že jsou tím povolaným mužem právě oni, stejně jako nepochybovali o 
síle svého protivníka a věděli tudíž, že to může být jejich poslední boj. Neváhali proto užívat si života 
plnými doušky a na hradě se pořádali slavnosti, proti kterým byly římské orgie pouhými besídkami 
žactva řeholní školky.
 
Poddaní si pak podle starého alchymistického hesla: Co je dovoleno nahoře, to můžeme i my dole!, 



brali z nich příklad a tak lze říci, že město žilo hektickým životem a nikdo ani nechtěl slyšet o tom, že 
by měl bojovat a případně i položit život za vlast, korunu a takové ušlechtilé věci.
„ Lepší je se uchlastat!“ to bylo heslo těchto dnů, ale především nocí.
Pokud by bylo vůbec možné takové srovnání, tak slavná Sodoma byla proti tomuto městu v podstatě 
nevinným nudným hnízdem.
 
V úzkých uličkách i na náměstích bylo neustále rušno. Opilci, a opilá byla většina města korzovali 
městem ve dne i v noci. Šermířských duelů i simultánek bylo nepočítaně. Ti vyřazeni pak končili 
prošpikováni a oloupeni v blízké řece.
Naši cestovatelé toto vidouce neváhali a ruče pílili zpět.
„Balíme, mizíme!“ zněla stručná odpověď na podivený kukuč bývalé první dámy státu. Oba totiž moc 
dobře věděli ( Goldman z praxe, Dalet teoreticky z knih) co bude následovat. Bylo jen otázkou času, 
kdy hýřící město bude potrestáno a vstoupí sem šarlatová smrt, nebo v polodřevěném městě vypukne 
požár.
 
Tu trochu věcí které měli sebou jen naházeli do vaků, vzpouzející se královnu prostě s Floresem 
popadli mezi sebe a vyvlekli jí pryč.
Goldman instinktivně zamířil tam kam kdysi dávno chodil s královnou na schůzky. Poustevníkova 
jeskyně byla od města opravdu jen malý kousek. Nebyla to jeskyně přírodní, ale byl to silně zvětralý 
pozůstatek havířských aktivit po dávných předcích. Dalet sice tvrdil, že si v knihách přečetl o mnohé 
získané zlaté žíle, ale patrně se jednalo jen o pověst, neb štola nebyla příliš hluboká.
 
Poustevník tu už dávno nežil, nicméně místo bylo stále ještě obyvatelné, neboť se stalo vyhledávaným 
místem schůzek milenců.
„Sliboval si mi zpět království a skončili jsme v jeskyni!“ soptila královna. Na repliku, že se jedná 
pouze o taktický a dočasný ústup ovšem nijak nereagovala a dštila na Goldmanovu hlavu, řečeno 
básnicky, oheň a síru: „Že já hloupá raděj nezůstala v tom všivém klášteře. Ty..! ...! ...!“ atd. Většina 
výrazů je obvyklá pouze v mluvě námořníků a to ještě jen u těch obzvláště zpustlých.
 
V každém pořádném příběhu padá skalisko těsně za zády hrdinů, stejně jako katastrofa čeká s 
vypuknutím až titíž poodejdou. Já vás musím zklamat: požár vypukl až druhý den večer. Nicméně 
nutno uznat, že pak stál zato a šířil se velice rychle. Trval dva dny a jeho poslední zbytky byly zdolány 
až teprve milosrdným deštěm. Vzhledem k tomu, že se z města zachránil jen málokdo, už se nedovíme 
kde oheň vypukl a co bylo jeho příčinou.
 
Samotné královské sídlo bylo od města odděleno vysokými hradbami a vodním příkopem. Kasárna i 
domovy většiny sloužících byly mimo něj a tak se jeho královna náhle ocitla v situaci, že sice vlastnila 
hrad a vládla království, ale chyběli tu poddaní a výkonná tj. vojenská moc. Jak už bylo ukázáno dříve, 
je to situace velmi trapná.
Vydali se k hradbám. Z města to čpělo spáleninou, ale jejich kroky zamířily k spuštěnému padacímu 
mostu.
 
Ten byl ovšem padací již jen podle jména, protože už mnoho let nebyl provozuschopný. Přivolaní 
odborníci svorně tvrdili, že jednotlivé součástky nelze vyrobit a je nutno zařízení vyměnit jako celek. 
Nadávali nad tím, jak je možné TAKHLE zanedbávat údržbu. Dělali: „Tse, tse.“, škrábali se na hlavě a 
občas i někde jinde a jmenovali předběžný odhad, který několikanásobně převyšoval rozpočet na 
údržbu celého hradu. Krčili rameny a říkali: „To víte, když nemažete, tak to takhle dopadne.“
 
Uvnitř bylo ticho a prázdno. Už na první pohled, když královna procházela místnostmi, postrádala 



mnohé součásti zařízení. Mýlila se však, přičítala- li to rabování. Ve skutečnosti to mělo na svědomí 
Sdružení chrabrých rytířů, kteří prodali vše co jen bylo možné, aby si tak naplnili své nenasytné měšce.
 
Vrátí-li se člověk po delším čase zpět do své domoviny, vymaže milosrdná paměť vzpomínky 
nepříjemné a ty příjemné ještě přikrášlí. Dalet zcela automaticky zabočil do knihovny. Namátkou vzal 
do ruky knihu známého věštce Norama. Jeho předpovědi byly po generace čtenářů tvrdý oříšek v 
podobě otázky: „Co tím ten chlap zatracená sakra myslel?“ Jedni tvrdili, že je zde možné nalézt 
odpovědi na základní otázky kosmologie, života a vůbec. Další byli přesvědčeni, že zde nalezli 
předpovědi až do konce světa a existovala i sekta odštěpenců, tvrdících, že se všichni ostatní mýlí a že 
ve verších jsou zakódovány recepty na vegetariánskou tlačenku, špekáčky, jitrnice a jiné lahůdky...
 
V knihovně to bylo cítit zatuchlinou a myšinou. Dalet se vydal k oknu. Jak míjel stůl zavadil o knihu a 
ta spadla na zem hřbetem navrch. Sebral jí a bezmyšlenkovitě si přečetl první verš, který mu padl do 
oka:
II. 19.
Když kohout rudý, nad městem přelétne,
pak kouzlo velkého mága je vyřčeno,
kruh se uzavře a vše z popela povstane.
Měsíc je v klepetech Raka a Slunce přihlíží.
 
„Proč zrovna já,“ zanaříkal,“ proč zrovna mě se musej stávat takový věci! Když jsem se do té knihy 
začetl poprvé, mělo to za následek celé tohle praštěné cestování.“
Risknul to a přečetl si následující verš, ale ten už byl o něčem zcela jiném:
II. 2O.
Rytíř svým žhavým mečem pronikne do její jeskyně...
 
V tom si vzpomněl, že u sebe má ještě knihu, kterou sebral u Chetha. Věděl, že pokud by si přečetl 
název a začal hledat vhodný text, vloudily by se do jeho mysli pochyby a to bylo něco, co nemohl 
potřebovat ani v nejmenším. Otevřel tedy náhodně knihu, zapíchl prst do textu a četl: „Nastrouhej 
několik větších brambor, přidej do toho česnek, sůl, kmín, majoránku, mouku, vraž tam tři vajíčka, 
zamíchej a...“
 
Nedělo se nic, jen ve vzduchu byla cítit vůni čerstvě upečeného bramboráku. 
„Je to všechno blbost.“ vzdychl a podíval se z okna, kterým bylo vidět ještě mírně čadící trosky města. 
Vrátil se ke knize a jakoby hypnotizován, pokračoval v četbě. Než skončil, škrundalo mu v žaludku a 
téměř šilhal hlady. Za mísu bramboráků by v té chvíli vyměnil cokoliv. Opakoval pohled. Zase nic. 
Zabouchl prudce knihu až se rozvířila mračna prachu. Udělalo to „KLAP!“ a Daletovi se na okamžik 
zamžil zrak. Když zamrkal a znovu zaostřil ven, město tam stálo přesně v té podobě jako před požárem.
„Já jsem kouzlil.“ vydechl Dalet údivem.
 
Vyrazil ven.
„Jsem kouzelník! Já to dokázal!!!“
To už se hnal po točitých schodech jak kulový blesk a řval jako šílenec. Na konci zakopl a skokem 
plavmo překonal neuvěřitelnou vzdálenost. Upadl a roloval halou jako zajíc, navíjejíc sebou běhoun. 
Tomuto obalu ostatně může děkovat za to, že ho ochránil před četnými tupými i ostrými předměty s 
kterými by se jinak na své pouti střetl. Poté co balík proputoval ještě několik chodeb a místností, 
pohrdaje zákonem o setrvačnosti, vrazil zlomyslně přesně do dveří královnina budoáru. Náhodou se 
zde nalézal i Goldman, který byl stejně jako ona poněkud v nedbalkách. Dalet dokonale zabalen tak 
neviděl spěch s kterým se oba rychle snažili napravit alespoň ty nejvážnější nedostatky v oblečení.



 
Trvalo to chvíli než se situace vysvětlila. Přesvědčování nebylo zapotřebí, stačilo se jen rozhlédnout. 
Tam, kde ještě před chvílí byla prázdná světlejší místa, visely obrazy a gobelíny. Na taburetky se 
vrátily vázy, přesýpací hodiny a sošky. 
Myslím, že ani není třeba popisovat královninu radost při shledání s každým z těchto již oželených 
předmětů.
 
Další vlna radosti následovala při pohledu na město, kde se již objevili i první obyvatelé, neboť dobré 
zprávy se roznesou stejně rychle jako ty špatné.
Každé vyprávění musí mít svůj konec a toto je podle mého ten nejvhodnější okamžik, neboť Dalet byl 
v tomto okamžiku na vrcholu slávy. později se mu totiž již žádné další kouzlo nepovedlo a tak se 
dobrovolně k nelibosti mnoha mileneců přestěhoval do poustevnické jeskyně. Páry dychtivé lásky však 
brzy přišli na to, že je možné s Daletem dohodnout za mírnou úplatu, aby se v určitý čas odebral do 
lesa sbírat bylinky, což vedlo k oboustranné spokojenosti.
 
Goldman si proti všem předpokladům nevzal královnu za manželku, ale zůstal jejím osobním přítelem. 
Flores se tak pilně učil zacházet se zbraněmi, že měli ranhojiči z celého okolí stále pohotovost. 
Nakonec ho povýšili na velitele hradní stráže, který žádnou nemusí nosit. O Brigitě a Erikovi se žádné 
další zprávy nedochovaly, stejně jako o zbylých členech Sdružení chrabrých rytířů.
 
Qwot je stále ještě nezvěstný... 
 

(Konec) 
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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. 

 
Já vím, teď už si asi říkáte, že je tato série dost nudná a máte pravdu. Pokud si ale myslíte, že je pro vás zbytečná, pak 
mě překvapuje, že jste dočetli až sem: já osobně přestávám číst – kteroukoliv knihu - hned tam, kde se mi přestane 
líbit. Nejde pochopitelně o to, zda se mi jen povrchově „líbí“, ale zda mě zajímá anebo zda mi říká něco nového :-).  
 
V čem se asi ovšem lišíme, jsou zřejmě kritéria, co se „líbí“ mně a co vám. Mně se osobně líbí vše, co je zajímavé 
nebo kde se mohu poučit (nemluvím zde o beletrii, tam je to jiné). Už při čtení si vždy předem kladu otázky, na které v 
té knize hledám odpovědi. Pokud je tam nenajdu, hledám knihu, kde je najdu. Postupem času jsem přešel i na jinou 
metodu: najdu si správnou odpověď sám a přemýšlím, proč to tam autor nedal, zda mám vůbec pravdu a jak bych tu 
knihu asi napsal sám. V případě zrovna této knihy už tuším, že bylo asi daleko zajímavější ji psát, nežli číst :-). Nu už 
se stalo: dopíšu ji v tom stylu, jak jsem začal – zbývají už stejně jen dvě, tři pokračování, ale pro konečném vydání ji 
asi hodně prostříhám . . . 
Nejprve teda opět rozbor k minulému kvízu. 

11) FALEŠNÁ PROHLÁŠENÍ, PŘÍMO S ÚMYSLEM KLAMAT (FALSEHOOD)  

 
11a) Ujištění.  
Nejpodlejší klam: Řečník vyloženě lže a spoléhá na vaši důvěru. To je oblíbené u všech politiků, bez rozdílu barvy. 
Snad proto, že si myslí, že jsme všichni blbí. Důvěra je totiž jen cit, často i naivita. Příklad: Věřte mi, já bych vás 
nezradil. Mám na mysli jen vaše blaho. Komunista, to zní hrdě.  
Obrana: Ironií – zeptáme se, proč by nás řečník nezradil, když to dělají všichni :-). Nebo ještě příměji: Vy si opravdu 
myslíte, že jsme všichni tak naivně důvěřiví? Vyjmenujte nám prosím případy, kdy jste nás nezklamal.  
 
11b) Falešná analogie nebo metafora  
Spojení bez vzájemného vztahu. Příklad: Franta je blbec. Karel je jako Franta, Karel je teda také blbec.  
Obrana: Upozornit na nespojitost či základní chybu v uvažování.  
 
11c) Falešná příčina 
Důkaz se neuvádí, protože neexistuje nebo je jasně klamný. Každopádně se nám zdá, že důkaz existuje a je 
nevyvratitelný. Příklad: Chytil jsem na rybách vyrážku.  
Obrana: prostou otázkou - Proč si to myslíte? Nebo: To je ovšem jenom váš dojem, kde je důkaz? Nebo ironicky: Od 
těch ryb jste ji chytil? 
 
11d) Falešný kompromis 
Falešný průměr, střed, spojení nespojitelného. Příklad: Josef má pravdu, a Tonda říká něco jiného, ale má taky 
pravdu. Každý má teda trochu pravdu.  
Obrana: Anebo se oba mýlí, ne, což se zdá pravděpodobnější. Poznámka: „pravda“ se nedá porcovat – když jen 
některá fakta odpovídají, zbytek je tedy omyl, lež, či dokonce úmyslný klam.  
 
11e) Falešný následek 



Chceš-li něco vyvrátit, najdi zdánlivou příčinu, která má evidentně nesprávný výsledek. Pak ukážeš, že ona příčina je 
špatná. Příklad: Pavel ti řekl, že jsem byl doma? Ty nevíš, že Pavel pořád lže?  
Obrana: stejnou demagogií - A co když pořád nelže? Pak se mýlíš ty a on má pravdu. Stačí přimět řečníka, aby přiznal, 
že Pavel nemůže pořád lhát, například při zjišťování prezence nemůže sám říct, že tam není. Mluvčí často ani 
nepochopí, že ho pobíjíte jeho tupou zbraní :-) 
 
11f) Falešná dvojakost  
Viz 11d). Příklad: Buď lže nebo mluví pravdu .  
Obrana výsměchem: Anebo obojí? Logikou: Ale nemůže obojí najednou, ne? Realitou: Anebo nelže, ale jen se mýlí 
(nelze hned někomu přisuzovat zlý úmysl – ne, že by ho často neměl, ale není to diplomatické :-).  
 
11g) Falešné rozdělení  
Viz 11d a f). Příklad: Buď lžu já nebo on.  
Obrana ironií: A co takhle že lžete oba? Diplomaticky: Chcete říci, že se mýlíte vy nebo on, ne? Nebo jeden lže a 
druhý se jen mýlí? :-)  
 
11h) Falešná otázka  
Odvádí od tématu nebo naopak falešně obviňuje. Příklad: Už nejezdíš nad limit?  
Obrana: Neodpovídat přímo: pokud řeknete ano, tak se tím přiznáváte, pokud řeknete „ne“, naznačuje to, že jste kdysi 
nad limit jezdívali, i když ve skutečnosti třeba ne :-).  
 
11i) Zbožné přání  
Převádí pouhé podezření na realitu. Příklad: Že nepije? Jo, tomu bych opravdu chtěla věřit.  
Obrana: Námitka je plná skepse a ironie. Je třeba odpovědět stejným způsobem, např. "Dej mu šanci“, prostě reagovat 
na emoce.  
 

12) INDUKTIVNÍ, PŘENOSEM ZE SPECIFICKÉHO NA VŠEOBECNÉ (INDUCTIVE)  

 
12a) Kompoziční (skládací) 
Dáme dohromady pár fakt a z toho usuzujeme celý komplex. Příklad: Ty zpíváš, já zpívám - asi chodíme do stejného 
pěveckého souboru.  
Obrana: Ironií - ale asi ty tam chodíš ráno a já večer, protože jsem tě tam ještě neviděl. Lepší příklad: Když v cizině 
řeknete, že jste z Prahy, každý se hned ptá, jestli neznáte Frantu Bačkoru, který je také z Prahy :-). 
 
12c) Ukvapený závěr  
Závěr z nedostačujících fakt. Příklad: Čekal jsem na ni do deseti. Řekl jsem si: Ta už nepřijde.  
Obrana: většinou zrovna tohle ukvapené není, ale pokud jste čekal jen hodinu, počkejte klidně ještě dvě, jeden nikdy 
neví :-).  

A teď už naše dvě nové kategorie.. Vaším úkolem bude popsat - pro daný příklad - logickou chybu, které se v něm 
mluvčí dopustil a příště si to zase zkontrolujeme. 

13) JAZYKOVÉ (LINGUISTICKÉ)  
 
 
13a) Důraz. 
Nesprávný důraz nebo i indikace z věty může podstatně změnit význam slova či věty. Příklad: To jsou jen historky pro 
malé děti. Tzn. nezpochybňuje se zde jen pravdivost, ale přímo i serióznost tvrzení.  
 
13b) Dvojí význam (amfibolie)  
Příklad: "Uvaděč v divadle" zavádí lidi na jejich sedadla, versus "uváděč v televizi" = moderátor Někdy se ani ta 
čárka nad „á“ nepoužívá.  
 
13c) Skládání (kompozice) 
Ne vždy je to jasný omyl jako v tomto případě: Kyslík a vodík jsou plyny, tudíž voda je také plyn.  



 
13d) Rozdělení (divize) 
Usuzovaní detailů z celku. Příklad: tento nůž je ocelový, tj. čepel, střenka, knoflík i pouzdro jsou z ocele. (Nu mohou, 
ale většinou všechny nejsou, obzvláště pouzdro, to by vážilo víc než nůž:-)  
 
13e) Homonyma  
Slova stejně znějící, ale s jiným významem. Příklad: Ne, není to ani "zdaleka" tak dobré.  
 

14) ZÁVĚR, KTERÝ Z DANÝCH FAKT NEPLYNE (NON-SEQUITUR)  
 
Zde usuzujeme z toho, že následek časově následuje premisu (tj. předpoklad), že je teda premisa i příčinou.  
 
14a) Afirmační (potvrzující) 
Příklad: když řeknu, že bude pršet a ono zaprší, je to důkaz, že umím poručit větru a dešti.  
 
14b) Popírání předpokladu 
Opak 14a). Příklad. když prší, tak z mraků. Když neprší, tak nejsou žádné mraky.  
 
14c)V jistém smyslu (nebo „jednoduše řečeno“) 
Přetahování vlastností jinam. Příklad: Tvoje teta je blázen. Tedy i ty jsi „v jistém smyslu“ blázen.  
 
14d) Logická inkonzistence (nespojitost či přímo protikladná tvrzení)  
Někdy je opravdu těžké zjistit, kde je omyl, jindy ne Příklad. Říkal jsi, že jsi byl u doktora, ale já tam byl a ty jsi tam 
nebyl. Tak proč lžeš?  
 
Tak se do toho dejte, výsledky uvedeme příště.  
 

(pokračování) 
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : I-PAD A PŘIDRUŽENÉ ČTEČKY  
 
 
 

 
NOVINKY:  
 

 MICROSOFT se připojil k vydavatelům e-buk čteček. Ale pozor: zde se uvádí, že MICROSOFT READER je sice 
zdarma, ale  
a) je to jen softvér, t.j. pro PC, laptopy, NOTEBUKY, KAPESNÍ PC a Tablet-PC, případně jiné MS mobily. 
b) lze zdarma naládovat zde  
c) může číst jsme on-ine, tj. z netu aknihy mají extra MS formát (LIT) a program nečte jiné formáty, tj. ne PDF a ne 
EPUB, ale jen knihy v extra MS formátu - ty ovšem lze stahovat jen za peníze a jen z určitých zdrojů. Mají ale i 
klasické knihy zdarma a to na http://www.planetebook.com/free-ebooks.asp  
d) Zmiňují se též o programu ReaderWorks 2.0 from OverDrive, který má přidat MS také čtení knih formátu Word, 
Txt, HTML. Firma OverDrive je čirou náhodou i firma, kterou naše místní knihovna používá k půjčování knih (viz 
minulé číslo)  
 

 Programy, které čtou EPUB na PC, mac, ipod touch a iphone: 
 
Stanza - zatím o ní moc nevím  
Adobe Digital Editions - ale knihy nejsou zadarnmo 
FB Reader- už jsme o něm psali minule, nejvíce se mi líbí způsob, jak snadno a jemně lze měnit velikost písmen (ale 
neumí print ani kopírovat text)  
Openberg - zatím neznám 
Mobipocket - už jsme psal, že moje stará verze to nečte, novou nemám, je tuším za peníze 
dotReader - neznám 
Bookworm - neznám 
Calibre - už jsme o něm hodně psali 
JediSaber - neznám  
 

 Našel jsem ale nový program SIGIL, který vám 
rozloží knihu na kapitoly ve formátu XML (něco jako 
HTML) a čte se jednoduše, lze v něm hleda i kopírovat - 
a co víc, i editovat. Zda tam lze přímo vytvořit EPUB z 
textu, to ještě nevím. Je zdarma a zdá se být zajíímavý, 
mrkněte se zde A mimochodem, je zdarma "tj, zdarma 
a pořád zdarma ( freeware)", ne jen zdarma download 
"a po třech týdnech platit" (shareware) :-).  
 

 
Dnes si konečně řekneme něco o čtení ebuků na I-padu  
 

I-PAD.  
 
Nebudeme zde popisovat samotný I-pad, ani jeho novou, 
tenčí velikost, na to nemáme dost prostoru, ale rozhodně 
se musíme zmínit o jedné jeho schpopnosti: totiž číst 
ebuky. Chce to ovšem přídavné pogramy a zajisté že 
nejsou zadarmo (viz níže).  
 



I-PAD PDF READERS jsou programy, které lze 
nainstalovat na I-PAD - a jeden by měl stačit :-)  
 
Autoři tvrdí, že tak lze číst ebuk jako reálnou knihu. To sice umí každá čtečka, ale když k tomu dodávají, že text a 
grafika jsou perfektně čitelné, jde jen o blábol, vždyť i to je pro druhé čtečky normálka. Co už nám ale prospekt 
neřekne, jak kolik velikostí písma lze nastavit a jak jemně, to už si musíme pracně najít na netu. Programů je zřejmě 
víc:  
a) GoodReader zde umí číst nejen PDF, ale i Microsoft office documenty, webstránky a audio a vidoe files.  
b) SmileyDocs referovaný zde umí také nejen PDF, ale i Word documenty, PowerPoint soubory and obyčejný text. 
Jinak žečeno, umí to, co Internet nebo jiný Explorer, který je vlastně částí I-PADU, takže to už tam je a ne že je to 
extra :-). Můžete si tam psát poznámky a podtrhávat, ale to se neuloží, takže to pak už v dokumetu nenajdete :-).  
Jedna velká nevýhoda je, že menu dole se na displaji objeví až po několika vteřínách, kdy se musíte pořád dotýkat 
displaje, a pak zase musíte rychle zvolit, jinak lišta zmizí. Také "listování" na další stránku trvá 2 vteřiny, je to tedy 
asi nejpomalejší čtečka (např. moje Sony je prakticky po stisknutí okamžitě hned na další stránce).  
3)ReaddleDoc, je "revoluční" (jak říkají autoři) čtečka dokumentů, manažer fajlů a "úložna" příloh (možná lépe 
"ukládačka" snad "úschovna", ale zase ne ta na nádraží :-). program je určen jen pro I-phone a I-pod Touch, více zde . 
To se dokonce zdá ještě lepší, umí to dělat poznámky a jiné užitečné věci, jako např. rychlé downloadování 
dokumentů a přístup k Netu. program iPad PDF reader mánavíc aplikaci Annotate PDF, která umožňuje komentář, 
má "pentool" tj pisátko, i když na displej vám nejprve vyskočí "milióny" (no to přeháním :-) "Pop-ups", tj minimenu.  
 
Všechny tři programy jsou levné (kolem 5 dol) a jak říká můj známý: "no nekup to". Otázka ovšem je, jak jsou dobré. 
A také musíte mít navíc ten I-pad (v třetím případě I-pod či I-phone. Osobně ale nemám rád zařízení, která "umí příliš 
mnoho", zde třeba právě to "browzdání" na Netu. Proč? Když čtu, tak čtu a nerad se rozptyluju jinde . . . 
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Přiznávám, že tato úvaha se netýká ani litery, ani skript a už vůbec ne Maneta, ale přesto si myslím, že sem patří. 

 
LITERA SCRIPTA MANET (Napsané slovo trvá na věky).  

 
Bylo mi asi sedm nebo osm let, když jsem objevil místo, které se mi pro zbytek života stalo místem nejmilejším, ať 
už to bylo v Čechách, v Anglii, v USA nebo v Kanadě (o Japonsku nemluvím, tam kdybych býval celý rok a ne jen 
měsíc, tak byhc si stejně asi žádné milé místo nenašel). 
 
Je to vůbec možné? Ale ano, je to místo, kam jsem se vždy vracel rád - místo plné vzrušení a dobrodružství. Mluvím 
ovšem o "veřejné knihovně" a chodívám tam s přestávkami už 65 let, s nadšením, které se za ta léta vůbec 
nezmenšilo. Přešly války, režimy padaly, lidé umírali a jiní se zase rodili, ale knihy, ty zůstávaly. Bohudík. 
 
Vzpomínám na to, jak jsem to místo poprvé objevil: bylo to v Libni, na rohu, kde stál automat či spíše výčepna Svět, 
o kterém píše pan Hrabal - tam zase chodíval častěji on. Vždycky jsem byl pyšný na to, že jsem tu knihovnu objevil 
sám, bez pomoci rodičů, a to mi bylo teprve sedm let. Nosil jsme si pak domů každý týden tašku plnou knih a četl a 
četl. 
 
Jiné takové oblíbené místo byla výloha knihkupectví - tehdy jsem ovšem ještě knihy moc nekupoval - a odtamtud 
také byla první kniha, co jsem si v životě koupil. Byl to kapesní atlas světa, z mých vlastních peněz, našetřených ze 
sběru papíru - bylo to v druhé nebo třetí třídě obecné školy.  
Ono nešťastné knihkupectví mě také způsobilo moji první automobilovou nehodu. Byla to ovšem jen moje 
neopatrnost: chodíval jsem tehdy do té výlohy čumět s kamarádem na nové knihy a když jsem se s ním loučil, jako 
rak jsem pak vycouval do ulice. Řidič auta, které mě tehdy srazilo, musel být asi hodně šokován, ale jinak mám po 
tom jen malou jizvu na levém lýtku.  
 
Přivedli mě tehdy na policejní strážnici a starali se o mně docela pěkně - jenže já pořád brečel a brečel. "To tě to tolik 
bolí?" ptali se.  
" Ne, to ne ," blekotal jsem. 
"Tak co je?", zeptali se zvědavě. 
" Když ona nám naše paní učitelka říkala, že kdo je zapsanej na policii ," vykoktal jsem s pláčem, "tak pak nesmí 
volit!" To pochopitelně rozesmálo i vážné obhájce zákona - tehdy ještě pořád demokratického, bylo to před rokem 
1948. O to více to bylo k smíchu už i mně, když přišly později ony známé, "sjednocené" volby, kde jsme museli volit 
všichni, jen jendu kandidátku a před oponou, ne za ní :-) 
 
Nevím, ale hodně takového "idealizmu" jsem dostal právě z knih, kde je vše většinou jasné a jednoduché, dobro 
vyhrává, pravda vítězí a když tam není happyend, tak to nikdo nečte. Mně se tehdy jako malému klukovi hrozně 
líbily citáty velkých osobností. Bylo to asi rok po květnové revoluci, kdy jsme ve škole psali sloh - o té revoluci, 
pochopitelně. Napsal jsem tedy o tom, jak nás Němci přepadli, jak nás okupovali a o tom, jak byli poraženi. A 
nakonec jsem připsal onu - podle mě krásnou - větu, která se mi hrozně líbila: "Sláva vítězům, čest poraženým!". 
Někde jsem si to, dítě nebohé, přečetl, pochopitelně u zcela jiné příležitosti, a chtěl jsem to mermomocí někde použít. 
 
Dens se tomu jen směju, ale paní učitelka se tehdy vůbec nezasmála, naopak mě přísně pokárala. Od té doby jsem se 
díval na knihy víc kriticky a později i na naše učitele :-). 

"Romantika" - to byla další věc, kterou mi daly právě knihy - a já tehdy cestoval po celém světě, který se tehdy klidně 
vešel do toho malého prostoru, kterému říkáme kniha. A tak už jako kluk jsem si půjčoval knihy o námořnících a 
dělal si slovníček " sailorských" výrazů, jména všech plachet, lodí, mořských proudů a podobně.  



 
Historické knihy - to byl další můj zájem. To už jsem byl větší a protože byly režimem zredukované, zbyl nám pak 
jen Jirásek a Palacký. Jirásek, toho si hned přivlastnili, ale málokdo ví, že on sám kdysi veřejně podepsal fotku 
ruského hlavního města a připsal tam doušku: "Dříve slavná, nyní zbědovaná matička Moskva". To bylo vtřicátých 
letech v době stalinizmu a náš táta ji míval tehdy provokačně v kanceláři, než mu komuisti nařídili, že ji musí sundat 
a spálit.  
 
Naštěstí nám ale ještě zbývaly soukromé knihovny přátel, odkud jsme čerpali poučení, jak to všechno vlastně kdysi 
bývalo. Anebo se poučovali i jinak - to když nám kamarádka na gymplu tajně půjčovala "Paměti" od Casanovy, z 
knihovny jejího otce.  
 
Jiné tkaové místo byly antikvariáty, kam občas unikla ze stoupy nějaká komunisty zakázaná kniha. Byly to většinou 
knihy politicky zcela nevinné a literárně krásné, ale - jsouce od spisovatelů z nepřátelského západu - byly režimem 
prostě zkoniášovány. Jen díky cenzorově ignoranci se občas něco zachránilo. Tak jsem třeba získal za babku knížku 
"Aziadé" od Pierra Lotiho, námořního důstojníka a libretisty opery "Madame Butterfly", nebo dva sešity na 
pokračování z "Tisíce a jedné noci", tuším sešit dvanáctý a čtrnáctý. A byla tam i "Zpověď kuřáka opia" (od " 
Thomase de Quinceyho", dokonce v angličtině :-).  
 
Ano, jak jsme začali studovat jazyky, antikvariát byl jediné místo, kde se tehdy daly koupit knihy v angličtině, 
francouzštině nebo němčině. A kde jinde bych třeba mohl tehdy sehnat latinsko-český slovník, když nám latinu sice 
na gymplu ještě rok dva nechali, ale slovníky se už nevydávaly!  
 
Byly tam ovšem i knihy opravdu podvratné :-), třeba jakási Havlíčkova esej, kde říká: "Nebojte se komunistů, kteří 
kradou na tisíce, bojte se těch, co kradou za miliony!". Napsal to tuším v roce 1850 a i když to tehdy asi myslel 
trochu jinak, na naše šedesátá léta to sedělo velice dobře :-).  
 
A Masarykovy knihy jsem našel dokonce ještě v roce 1965 v naší fakultní knihovně. Byly ovšem zahrabány v 
bednách určených k vyřazení, ale buď nikdo neměl to srdce nebo je tam prostě socialističtí "kulturträgeři" zapomněli. 
Jeho "Sociální otázku" jsem ovšem četl až v exilu v roce 1969 v Londýně, to když jsem večer přišel z práce. Nechodil 
jsem totiž večer moc ven, abych neutrácel a ušetřil si tak na letenku do Kanady, kam jsme měl namířeno. 
 
Hodně knih jsem také koupil a pořád ještě kupuji - většinou ale jen z výprodeje v knihovnách, právě proto, že to jsou 
ty, které nikde jinde neseženete. Pravda, jsou tam i sirotci, které nikdo nikdy nečetl, ale jsou tam i takové, které se 
kdysi četly, ale dnes už se nečtou.  
Proč? To nevím, asi je jiná doba, ale rozhodně je to škoda. Najdete tam totiž staré dobré stoické filozofy nebo knihy, 
které vlastně založily celé nové vědní obory, například od Johna von Neumanna "Počítač a mozek". Některé si 
koupím a pak je zase daruji zpět knihovně na výprodej; líbí se mi podporovat ten začarovaný kruh. Jiné si nechávám, 
jsou pro mě pořád přitažlivé. I dnes, v době internetu a elektronických knih je kniha - ať už vázaná či digitálně 
zpracovaná - asi už ten jediný luxus, který si každý ještě pořád může dovolit. Když ne koupit, tak jistě vypůjčit . . . 
 
To proto, že jak nás učili v latině, " Litera scripta manet" neboli "napsané (a já bych dodal "nebo i jinak uložené") 
slovo trvá na věky".  
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