Číslo 21, vyšlo 15. září 2011. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/
Máme také náhradní adresu http://kovanda.tripod.com/sfinga/ , zapište si ji prosím do bukmárků.
Pošlete adresu SFingy svým přátelům
JSME JEDNA Z MÁLA KNIHOVEN PRO ČTEČKY, KTERÁ JE V ČEŠTINĚ A NAVÍC I ZDARMA. Také
tato SFinga lze číst na čtečce. Vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme předem tento
oznamovací Bulletin nebo - na požádání - celé číslo ve formátu PDF (napište nám ZASÍLEJ PDF a uveďte kam) .
Toto nové číslo 21 lze také číst zde na netu nebo celé stáhnout zde: http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga21.pdf a
číst pomocí čtečky nebo na PC programu ADOBE READER, který je ke stažení zdarma na
http://get.adobe.com/reader/ Nové číslo je ke stažení na Netu až po 15tém dni v daném měsíci. Všechna archivní čísla
lze stáhnout níže.
SHRNUTÍ PRO ČÍSLO 21:
NOVINKA: Konečně vychází jedna z knih naší oblíbené série UMÍME...? , s názvem MANAŽÉŘI BEZ
MANÉŽE. Je ke stažení přímo na netu, tj. už si o ni nemusíte psát. Je to učebnice manažerizmu, v teorii i v praxi, viz
níže.
POSLEDNÍ PRINC 8) V KARIBSKÉM MOŘI - Historický román pokračuje dobrodružstvími v Karibiku.
ZÁHADY mají další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE? 19"), esej EGYPTSKÉ
STAROŽITNOSTI a recenzi jedné knihy SBOHEM,, ROZHIOVORY.
VM uvádí články ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 7.
SCIFI má scifi povídky PÁTEK a DAREBÁCI.
JINÉ mají dvě nové puzzzle-šoupačky a esej GREY OWL: POVÍDKY PRÁZDNÉHO SRUBU.
Sekce BUX má článek: LIDÉ, CO NEČTOU.
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE zde http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/ (ve SFinze viz
sloupec vlevo), kde je téměř 130 knih (z toho PŘES 55 už i ve formátu PDF pro čtečky) a níže si z ní můžete hned
stáhnout i nové přírůstky.

NOVÉ ČLÁNKY V DETAILU:
POSLEDNÍ PRINC:
Kapitola 8, V KARIBSKÉM MOŘI - Ruprecht jako privatýr v Karibiku. Zmizení Maurice.
ZÁHADY:
EGYPTSKÉ STAROŽITNOSTI - Ale to nejkrásnější bylo až docela vespod
UHODNETE? - (aneb Malé detektivky, č.19.)
SBOHEM ROZHOVORY. ale nebyl by to zase on, aby si to trochu neupravil
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:
ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 7. - Je Vojničův rukopis opravdu ten samý, co poslal Marci Kircherovi?
SCIENCE FICTION:
PÁTEK - vyměňovali jsme si zoufalý pohledy

DAREBÁCI sáhl k pasu a vyndal z váčku několik mincí
JINÉ:
HEX18 A 19© - dvě naše nové šoupačky
GREY OWL: POVÍDKY PRÁZDNÉHO SRUBU - Grey Owl, též Wa Sha-Quon-Asin, kráčející ve tmě
BUX : (čti Books :-)
* LIDÉ, CO NEČTOU - nikdo ale neukradl žádnou knihu
STARŠÍ ČÍSLA SFINGY JSOU KE STAŽENÍ V ARCHIVECH.
Archiv podle čísel zde: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/archiv.htm,
Archiv podle článků zde http://hurontaria.baf.cz/sfinga/carchiv.htm
NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ ( a to pro čtení netovým prohlížečem (zip) či pro čtečky (PDF):
* GO WEST! (aneb Jak se žije u prérie) http://hurontaria.baf.cz/ALFA/gowest.zip nebo
http://hurontaria.baf.cz/BETA/gowesta.pdf
Tři roky života na západě Kanady, fotografie Aťa Hurychová.
* LEPORELO2007 http://hurontaria.baf.cz/ALFA/lepro2007.zip nebo
http://hurontaria.baf.cz/BETA/lepro2007a.pdf
Leporelo, ročník 2007 z časopisu ENIGMA.
* THE OLD COACH ROAD http://hurontaria.baf.cz/ALFA/oldcoach.zip nebo
http://hurontaria.baf.cz/BETA/oldcoacha.pdf
English poems from Hurontaria enzine. J.B.Hurych
* MANAŽÉŘI BEZ MANÉŽE http://hurontaria.baf.cz/ALFA/manazeri.zip nebo
http://hurontaria.baf.cz/BETA/manazeria.pdf
Učebnice manažerizmu, v teorii a hlavně v praxi >J.B.Hurych
Ostatní novinky najdete na netu v sekci NOVINKY vlevo. Více detailů je v sekci INSTRUKCE, také vlevo. Celá
naše knihovna je přístupná v sekci KNIHY OFF-LINE (viz výše) 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 tam
překlad seriálu Ďáblova advokáta do angličtiny.
A ještě náš citát:
U WATERLOO MĚL MŮJ NEPŘÍTEL VŠECHNO DĚLAT JINAK.
- Napoleon
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen)
Náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com

Autor : ©Jan Hurych
Název : POSLEDNÍ PRINC - Část 8., V KARIBSKÉM MOŘI.

Vešel William, po nesmělém klepání. V ruce držel nějaký papír a hned oznamoval, že přišel dopis od krále.
"Co píše?" zeptal se Ruprecht, ale na loži se nezvedl. Komorník rozlomil pečeť a četl: " Milý příteli, slyšel jsem, že
jste onemocněl. Rád bych vás navštívil, ale jsem právě zaneprázdněn - "
" - s některou z mých milenek," doplnil ho Ruprecht a smutně se zasmál. Když mu pominul návrat kašle, ještě
dodal: "Já vím, jak je to dál: 'Přijdu hned, jak jen budu moci, atakdále, atakdále'. To už ale bude pozdě. Nu nevadí,
nemůžeme čekat od králů vděčnost. A teď jdi, jsem hrozně unaven," dodal princ a zavřel oči v očekávání. Tentokrát
ani dlouho čekat nemusel . . .

V KARIBSKÉM MOŘI.
Maurice se oznámil lehkým dotekem na
čelo. "Zdá se, že horečka ustupuje," řekl,
ale jen aby bratra potěšil.
"Vždycky jsi byl špatný lhář," řekl
Ruprecht, "ale to se mi právě na tobě
líbilo. Lhal jsi vždy jen proto, žes nechtěl
někomu ublížit. Hlavně ne sobě, to když
jsi jako dítě něco provedl a nechtěl jsi se
přiznat. Musel jsem to udělat za tebe a
hned se za tebe i přimluvit - jinak by ses
do toho zamotal ještě víc."
"Vím, a často jsi to svedl na sebe, abys
mě chránil," přiznal Maurice.
"Protože ty jsi byl jako kluk takový
poseroutka, bál jsi se k něčemu přiznat,"
zasmál se jeho bratr, ale než se mohl Maurice ohradit, dodal: "V bitvě ne, tam jsi byl stejně odvážný jako já. Možná
víc, soudě podle počtu zranění. Ale kde jsme to přestali?"
"Ne přestali, začali, " opravil ho Maurice. "Když jsme v květnu 1651 propluli Gibraltarem, začali jsme být
opravdovými piráty. Blake nás nepronásledoval, přestože jsme v Toulonu rozšířili falešné zprávy, že míříme na
Korziku. Koncem června jsme ukořistili loď z Janova, pod záminkou, že janovští nám zabrali jednu karavelu. Vyvěsili
jsme vlajku parlamentu a oni na to skočili. Tady už nešlo o nějakou válku proti puritánům."
"Jinak to nešlo," obhajoval se jeho bratr, "bylo třeba zachránit to naše malé královské loďstvo, za každou cenu a
navzdory všem překážkám. Rozhodl jsem se jet do Západní Indie, kde ještě řada ostrovů držela s králem, respektive s
jeho synem. Věděl jsem ale, že by tam kapitáni našich lodí asi nechtěli a vyrazili jsme tedy nejprve na Madeiru .
Navzdory našim předešlým úspěchům jsme teď byli zdecimováni: zbylo nám jen šest lodí: admirálská "Constant
Reformation", tvůj "Honest Seaman" a pak ještě "Swallow" a další tři lodě.
"A ve značně mizerném stavu - to bylo také příčinou našich dalších neštěstí," nadhodil Maurice. "Snad ještě víc než to,
že jsme sami neměli námořní zkušenosti a museli jsme se spoléhat na kapitány, kteří zase tak moc spolehliví nebyli.
Madeira patřila Portugalcům a sám tamější guvernér navštívil naše lodi. Tam se také proslechlo, že chceš do Karibiku

a všichni v naší flotile najednou chtěli na Azory, protože prý tvoje loď nabírala vodu, což se ukázalo později pravdou.
Na azorském St. Michael jsme byli též dobře přijati a lodě jsme tam opravili, zatímco na Terceiře k nám byl guvernér
otevřeně nepřátelský a tak jsme se vrátili na St. Michael. Jenže to už zase tvoje admirálská loď nabírala vodu a
nemohli jsme na ní nalézt místo, kde by to bylo možno opravit.

"Pak koncem září vypukla bouře," vzal si slovo Ruprecht, "a zahnala nás od pobřeží. "Constant Reformation" začala
opět silně nabírat a nakonec se i odštěpilo jedno prkno, bohužel pod hladinou. To bylo 30ho září, 1651, dodnes si to
datum pamatuji. To už jsme shodili do moře i kanony a bylo jasné, že je vše ztraceno. Chtěl jsi se se svou lodí "Honest
Seaman" přiblížit, ale její zbabělý kapitán odmítl poslechnout - nechtěl nic riskovat."
"A tehdy chtěla tvoje posádka spustila člun a chtěla zachránit alespoň tebe," doplnil ho jeho bratr. "Ty jsi však odmítal,
chtěl jsi zůstat s nimi až do konce. Teprve až když ti řekli, že bys je pak mohl zachránit s jinou lodí, dal jsi si říci a stal
se zázrak, Ty jsi se zachránil na naší lodi a hned jsi nařídil, aby kapitán Chester spustil náš člun a poslal jej zpět. Tobě
si netroufal odporovat a tak se zachránil z potápějící se lodi ještě kapitán Fearnes, ostatní to odmítli. Tak jsi alespoň
chtěl, aby se naše loď víc přiblížila k té tvé, ale ta už neměla žádné plachty a jak byla těžká nabranou vodou, nešla
ovládat. Po několika hodinách napětí šla nakonec "Constant Reformation" ke dnu, i se svou 330 člennou posádkou.
Ještě jsme zahlédli kněze a námořníky, klečící na palubě. . ."
"Byla to pro mě velká rána, " přiznal Ruprecht, "znal jsem je skoro všechny osobně. A navíc se s lodí potopila i většina
zboží, které jsme za ten rok ulovili. Pluli jsme dál na ostrov Fayal , kde nechal portugalský guvernér zatknout některé
naše důstojníky. I vyslal jsem za ním varovné poselství, které ho zastrašilo a nejenže propustil všechny zajatce, ale
ještě nás nechal zakoupit zásoby. Navíc jsme se tam dozvěděli, že také naše loď "Loyal Subject" narazila na skaliska a
potopila se. Zůstaly nám teda už jen "Swallow", kterou jsem převzal, tvůj "Honest Seaman", "Revenge of Whitehall" a
pár menších, dohromady tedy asi jen 120 kanónů.
Tehdy už jsem se netajil s tím, že chci do Karibiku, ale rozhodnutí jsem nechtěl nechat na shromáždění kapitánů.
Rafinovaně jsem se dotázal každého jednotlivě. Jen dva byli proti, z toho jeden byl ten tvůj. Nechal jsem je oba odejít vrátili se do Anglie."

"Ano, a my se vydali začátkem prosince ke Kanárským ostrovům , Azorům jsme už nevěřili. Ty ale byly španělské,"
pokračoval Maurice. "A tak jsme odtamtud díky špatnému počasí a malé příležitosti k další kořisti zamířili k západní
Africe, kde jsme na Capo Blanco našli vhodný přístav k opravám. A odtamtud jsme pluli na ostrovy Cape Verde a jak
nám doporučil sám jejich guvernér, zase zpět k Africe na řeku Gambii , kde podle něho kotvilo pár anglických lodí. Ty
se nám koncem podařilo ukořistit.
V Africe - na Pobřeží Barbary - jsme zůstali delší dobu. Dostali jsme se tam ale do problémů s překladatelem a s
domorodci, kteří byli muslimští Mauři. Několikrát porušili své slovo, zabili nám několik našich lidí a v jedné bitce jsi
byl dokonce střelen do hrudi šípem, který ti ale náš felčar obratně vyřízl. A tak jsme nakonec byli rádi, když jsme vše
opravili a mohli vyrazit k ostrovům Cape Verde a jejich největší ostrov Santiago , kde nás opět dobře uvítali. Pokud
vím, odvezl jsi si odtamtud i malárii. Tam jsme také ulovili tři anglické a jednu španělskou loď. A tak zatímco jsme
přijeli se třemi loděmi, odjížděli jsme se šesti. Tu největší jsem pak převzal jako vice-admirálskou a pojmenoval ji
"Defiance". Námořníci na lodích "Revenge of Whitehall" a ""Marmaduke" se totiž vzbouřili a odpluli s nimi zpět do
Anglie."

Slovo si vzal zase Ruprecht: "A pak jsme konečně začátkem května 1652 vyrazili na cestu přes oceán, do Karibského
moře. Cesta byla poměrně klidná, ale Barbados , kde jsme původně chtěli přistát, jsme omylem tu noc minuli. Jak se
ukázalo, tento omyl byl dokonce šťastný: Barbados totiž zatím zabrala anglická puritánská flotila, která tam vyjela,
aby dobyla karibik pro parlament. Tam také některé naše lodi opět začaly nabírat vodu a tak jsme nezastavili ani na
Grenadě nebo St. Vincentu , ale koncem května až na Santa Lucii , která patřila Francouzům. Po několika dnech oprav
jsme pokračovali dál na Martinique, kde nás guvernér varoval, že se právě celá anglická Západní Indie se vzdala
Cromwellovi. To bylo pro nás špatné: Anglii už tehdy patřily souostroví St Kitts, Barbados, St. Croix, Nevis, Antigua
and Montserrat .

"Ano," přidal se Maurice, "pokračovali jsme tedy na Dominique, kde jsme od domorodců dostali nějaké ovoce,
zastavili jsme na krátko na Guadeloupe a pluli jsme dál, až k Montserratu . Zde jsme sice ulovili dvě lodě, ale nebylo
na nich nic, co by se dalo prodat. Na St. Kitts už vlála puritánská vlajka a tak jsme pokračovali dál a přistáli jsme v
červnu u Panenských Ostrovů, nazvaných podle jedenácti tisíc panen svaté Uršuly. Tam jsme hledali nějaký úkryt, ale
to už nás nás hodně začal trápit hlad a báli jsme se přepadení od Španělů z Porto Rica. Někteří námořníci využili
příležitosti a utekli právě k nim. Byli jsme na tom tak špatně, že jsme museli tři z našich lodí spálit a dokomce dokonce
zakoupit zásoby od jedné dánské lodi. "

Ruprecht si vzal slovo: "V srpnu, po dvou měsících oprav, jsem se rozhodl, že poplujeme dále, protože bylo jen
otázkou času, kdy se o nás doví nepřítel. Nabrali jsme směr na ostrov Anguillu, ale cestou nás chytl hrozný hurikán.
Bylo to 13. září 1652, nikdy na to nezapomenu. Dva dny kolem řádila tropická bouře, která připravila moji "Swallow"
o všechny plachty a když se utišila, byli jsme až u pobřeží neobydleného ostrova Sv. Anny. Kapitán Craven na
"Honest Seamanu" přistál bezpečně do písku až u Porto Rica, ale tvoje "Defiance" se už nikdy neukázala. To byla v
mém životě ta největší rána, bratře. Až do teď jsem se z ní nemohl vzpamatovat."
"Byl to vlastně hurikán a opravdu to byl zázrak, že jste se zachránili," odbočil Maurice - to téma mu zřejmě nebylo
také nijak příjemné. "Slyšel jsem pak, že jsi mě hledal všude: na Montserrat, Dominique, na Porto Ricu, holandském
St. Eustachu a i na Guadeloupe. Tam jste se prý snažili ulovit ještě jednoho Španěla, ale byl na vás moc rychlý."
"Ano," přitakal jeho bratr, "a tam jsem se dozvěděl tu dobrou zprávu, že Cromwell je ve válce s Holanďany. Ti s námi
teď sympatizovali a v jednom holandském přístavu jsem se dozvěděl o dvou anglických lodích, které jsem pak ulovil,
a později ještě jednu. Ta byla plně vybavená zásobami, které jsme tak nutně potřebovali. Od jedné francouzské lodi
jsem se dozvěděl, že jsi se zachránil a že jsi na ostrově Tortuga. Byl to ale omyl, na Tortugu právě dojel Craven s
"Honest Seamanem", když tě hledal. Nenašel tě a jeho loď se pak rozbila na pobřeží Hispanioly - naštěstí se všichni
zachránili.
Zaslechl jsem i jiné historky: prý jsi byl jediný, kdo přežil ztroskotání "Defiance" na pobřeží Panenských ostrovů a
hned prý tě zajali Španělé. Ty zase přepadli alžírští piráti, kteří tě prodali do otroctví. To bylo dva roky, co jsi se ztratil
a naše matka napsala našemu bratrovi Karlovi Ludvíkovi, že jsi naživu, ale aby zatím nic nezveřejňoval,, jinak se to
piráti doví a zvýší výkupné, které bude i tak těžké shánět. A bylo by i možné, že by si tě vykoupil třeba Cromwell a to
by byl tvůj konec.
Jiní říkali, že jsi ztroskotal u Portorika, tam že tě zajali Španělé a drželi tě prý na hradě zvaném Moore. V roce 1663 mi
dokonce napsal jakýsi člověk, že něco podobného slyšel od jednoho francouzkého zajatce v San Domingu, že totiž
jakási loď ztroskotala na Portoriku, ale ti, co se zachránili byli všichni pobiti Španěly."

"To víš, něco na tom pravdy bylo," připustil Maurice, "opravdu jsme tehdy ztroskotali a skoro všichni zahynuli.
Zachránil jsem se jen dvěma muži z posádky na malém ostrůvku Panenských Ostrovů. Dva týdny jsme se živili želvím
masem, až tam přistáli bukanýři a vzali nás s sebou domů - doTortugy, sídla francouzských bukanýrů, kteří tam stále
ještě udili maso, zvané boucan a prodávali je posádkám lodí. V té době ale už tam žili i Angličané a Holanďané.
Společně pak přešli do ofenzívy proti Španělům, kteří je odtamtud chtěli vyhnat. Byli dobře organizování a brzo se
stali postrachem Karibiku. A to jejich pirátství bylo tak prospěšné, že když jsem je poznal, to už se převážně živili jen
přepadáváním španělských a později i jiných lodí.
Oba mí trosečníci později umřeli: jeden byl těžce zraněn, to už když se zachraňoval z moře, které jím házelo po
útesech a druhý se později pohádal s jedním bukanýrem a ten ho probodl nožem. Nechtěl jsem se prozradit: určitě by
chtěli vysoké výkupné, které by za mě nikdo nezaplatil a po nějaké době by mě prostě prodali do otroctví. Předstíral
jsem tedy, že jsem Bask; to vysvětlovalo nejen mou dobrou francouzštinu, ale i ten podivný přízvuk. Dal jsem si
jméno Michel Maudit - napadlo mě totiž, jak ti naše malá sestra Sofie říkala "Robert Le Diable". Hned se také se mnou
také vydali na moře - proto jste mě nenašli."
"Tomu otroctví jsi ale stejně neunikl, jak jsi mi sám předtím řekl," podotkl Ruprecht.
"Ne, Španělé naši loď přepadli a protože mířili do Evropy, prodali nás tam všechny Arabům do otroctví. Jaké to tam

bylo, to ti vyprávět nebudu, o tom jsme si kdysi spolu četli v knihách Miguela Cervantese."
"Ano, to už jsem i já byl zpět v Evropě," vysvětloval Ruprecht, "a jak naše matka dostala zprávu, že jsi otrokem na
galéře, hledala hned pomoc u různých potentátů, aby tě vykoupili - já jsem později dokonce vyslal jednu loď, aby se tě
snažili najít, ale všechnio bylo marné."
"A opět pozdě, bratře," zachechtal se Maurice. "Tu arabskou galéru přepadli korzáři ve Středozemním moři - však jsi o
nich slyšel, říkali si Pobřežní Bratrstvo - a dali nám všem svobodu, ovšem pod podmínkou, že se k nim přidáme.
Dlouho jsem u nich ale nevydržel a utekl jsem na jinou loď, abych se s ní dostal zpět do Karibského moře."

"Ale proč, Maurici? Proč jsi se ani pak nevrátil nebo alespoň neozval? Proč jsi nechal matku, aby se dál trápila ?"
zeptal se nechápavě Ruprecht.
"Podívej se na mě dobře. Po tom, jak se mnou zacházeli Španělé a Arabové, by mě ani vlastní matka nepoznala, jak se
říká. Vidíš, jaké mám jizvy na obličeji, i na zádech na tisíce jizev od karabáče. Jsem předčasně zestárlý a hlavně jsem
se změnil nejen na těle, ale i na duchu. Už nejsem ten poslušný, tebe obdivující bratr a i mé názory - ty bys řekl
filozofie - jsou dnes jiné. Nejsem už šlechtic, jsem jen jeden z obyčejných lidí. Šlechtictví je totiž především
šlechetnost ducha - a tu už nemám. Zažil jsem - ai prováděl - pěkná zvěrstva. "
"Ale šlechticem se člověk rodí, to nemůžeš ztratit či zahodit a pořád máš také určité závazky ke svému stavu!" vykřikl
Ruprecht. "To je přece nesmazatelné, to je v krvi, toho se nemůžeš jen tak vzdát."
"Pokud tomu bratře věříš, pak jsi zůstal stále ještě ten naivní Don Kichot de la Mancha. Podívej se kolem: který
šlechtic se ještě chová jako opravdový šlechtic? Který z nich nelže, nepodvádí, nezabíjí nebo alespoň nenajímá vrahy?
Který je lepší než ti, kterým sám říká chátra? Ano, chátra lže, krade a zabíjí, ale neschovává se za nějaký šlechtický
erb. Ty už si asi ten jediný, co ještě zachovává onen šlechtický kód chování. Ti ostatní si myslí, že šlechtictví je jen
jakási omluva za ty špatnosti, co provádí, že oni jako šlechta si mohou dovolit vše. Obyčejní lidé, ti si nic
nenamlouvají. Ti vědí, co je špatné a co ne, aŤ use člověk narodí v té či oné kolébce. "
"Také jsem o tom přemýšlel, ale myslím, že se právě dnes rodí ta nová, pravá aristokracie, aristokracie ducha. Chápeš:
vědci, umělci, filozofové. Ale pokračuj," vybídl ho princ.

"Sloužil jsem po návratu pod pirátem Williamem Jacksonem. I tomu jsem se vydával za Francouze a jak víš, málo
Angličanů mluví francouzsky. Také se mi hodilo, že nás rodiče dali učit francouzštinu, ty jsi v tom jazyce dokonce
mluvil tak dobře, jako by ses tam narodil. A šla o mně pověst. Snad jsi o mně slyšel, o krvavém pirátovi Michel
Mauditovi? Ne? Nu to nevadí, jiní slyšeli. Poznal jsem tehdy Maracaibo i Jamaiku, lapali jsme lodi od Panamy až k
Hispaniole . . .
"Počkej, jmenoval jsi Willama Jacksona, " namítl Ruprecht. "ale to byl přece ten, co kdysi dělal privatýra samotným
puritánům. Dostal povolení od Společnosti Providence Island, malého ostrova poblíž Nicaraguy. Tu založil 1630 - kdo
jiný než John Pym, parlamentní vůdce puritánů, který od londýnských finančníků získával peníze na válku proti králi.
Druhý byl Earl Warwick, kterého dokonce udělal parlament na truc královi admirálem. Za tři roky odstoupil, ale v roce
1648, když se vzbouřila část puritánského loďstva, už byl zase admirálem. To on nás blokoval několik měsíců v
holandském přístavě Helvoetsluys, ale po několika měsících odtáhl a my jsme vyklouzli ven."
"Oni ti Jacksonové byli dva," vysvětloval Maurice. "Ten jeden byl privatýr, najatý tou soukromou Providence
Company. Přijel tam roku 1639 a hned zplundroval pobřeží řeky San Juan a přepadal pak i daleko na severu, v Nové
Anglii. Vrátil se s kořistí do té staré Anglie a odtamtud přijel zpět už s privatýrskou licencí od samotného Eearla
Warwicka. Dobyl město Maracaibo ve Venezuele, na Jamaice pak s 500 muži dobyl St. Jago de la Vega. Tam mu ale
hodně námořníků dezertovalo, tolik se jim tam líbilo. Ten druhý byl opravdový pirát: s tisícem bukanýrů dobyl ostrovy
St. Kitts a také Barbados. Je ale možné, že to byl ten samý, však i Morgan se stal později z guvernéra pirátem.
Prostě se osamostatnil, to se v biznysu stává. Je ovšem možné, že si ten můj to slavné jméno dokonce jen přivlastnil,

tam jen málokdo používal svoje pravé jméno. O své minulosti nemluvil a já se neptal. On sám se sice v navigaci moc
nevyznal, ale kapitána tehdy piráti volili hlavně podle toho, kolik uměl získat kořisti, ne jak uměl navigovat. Toho
jsem využil, naučil jsem se totiž časem něco od jiných navigátorů a zatímco on ještě pracoval se zastaralou Jakubovou
holí, já mu sehnal kvadrant. jak s ním pracovat, to jsem ho ale nenaučil - chtěl jsem, aby mě na to potřeboval."
"To bylo chytré," zasmál se Ruprecht, " já bych to také tak udělal.
"A když jsem mu daroval jedno přibližovací kukátko, víš, jak tomu teď říkají dalekohled, hned jsem byl jeho člověk.
Postupně jsem se v jeho přízni dostal až na pozici Sailing Mastera, navigačního oficíra. Byla to třetí nedůležitější
pozice u pirátů, hned po kapitánovi a Quartermasterovi. Mapy ale byly hodně nepřesné, nebyla to legrace, piráti
nebrali na lehkou váhu, když bychom zabloudili. A navíc jsem se jako každý musel i zúčastnit útoku na naši kořist.
A tak se to jednou stalo: při ůtoku na španělskou loď mě jeden jejich mariňák sekl do ruky tak, že mi ji felčar musel
amputovat Dostal jsme sice za ni podle pravidla devět set španělských tolarů - každý měl cenu osmi reálů, ale to by mi
ovšem nestačilo. Měl jsem ale něco za těch pár let našetřeno, neutrácel jsem jako ti druzí, za chlast a za ženské, ty jsem
ostatně měl zadarmo. A můj cíl byla Jamaika, kde jsem si koupil plantáž. Mám dvacet námezdníků, ale nemysli si,
nejsou to otroci: já jsem jen vykoupil ty anglické oficíry, které tam kdysi poslal do otroctví sám Cromwell.
"Vím, slyšel jsem o nich," prohodil jeho bratr.

"Jsem spravedlivý a mají mě rádi, " vysvětloval Maurice. "Kdo chce, může odejít, ale za ty roky mi odešli jen dva. Ani
oni ovšem nevědí kdo jsem, jen tuší, že jsem asi nějaký vysloužilý francouzský oficír. Mluvím na ně lámanou
angličtinou a pro ně jsem prostě jden bohatý frantík, Frenchie. Na ostrově se jim líbí - jsme tam daleko od válek a
piráti vědí o tom, že jsme býval jedním z nich. Jen občas přijde nějaký ten hurikán, leccos nám zbourá a leccos
musíme budovat znova. Má žena je kreolka z Hispanioly a mám s ní řadu dětí, samá princátka - a ani oni neví, kdo
vlastně jsem! A jsou od všech barev," zachechtal se Maurice.
"Říkáš ' našetřil' - já tě nepoznávám, bratře," zděsil naoko se Ruprecht. "Tolik ses změnil! Vím, rád jsi se už v Anglii
bavil víc s prostými vojáky než s oficíry, ale tohle! Bratřit se s obyčejnými prosťáky! A ještě se vzdát svého
šlechtictví. Ale proč, proboha?"
"Protože mi šlechtictví nebylo k ničemu tehdy, když jsem to potřeboval a naopak jsem to musel skrývat. A protože
jsem zjistil, že se dá dobře žít i bez něho. "
"A co tvoje děti? Na těch ti nezáleží?"
"Nu co, jsou nemanželské, zrovna jako ty tvoje, bratře, " zachechtal se Maurice. " Mám je rád, i můj podvazkový řád
bych jim dal na hraní, kdybych ho tehdy s sebou měl. Stejně na nic jiného není. Dnes už je to jedno: být šlechtic je spíš
na závadu, zvláště když nemáš peníze," zachechtal se Maurice. "A já peníze mám, tak co mi chybí."
"To je bohužel pravda," přitakal Ruprecht.

"Uvidíš," přesvědčovla ho Maurice. "Tohle století válčení končí a to další už bude hlavně ve znamení práce a obchodu.
Ano, povládnou obchodníci a měšťáci, jako jsem teď já, už ne šlechta. Tak už je to ostatně teď v Anglii, i když máte
krále. Bude také více rovnosti mezi lidmi, ale královské i šlechtické hlavy budou ještě dlouho padat na popravišti. A
šlechtické tituly se budou kupovat za babku - už teď bych si jich mohl koupit třeba pět - "
" - ale ne titul prince," namítl Ruprecht, "ten se získá jen po otci či matce."
"Ale ten už já mám, stejně jako ty a je nám oběma na nic. "
"Ale nemáš, vzdal jsi se ho přece," namítl Ruprecht. "Ale ano, máš pravdu, je to asi jen taková vrozená vada. jak už
jsme řekl, já věřím na jinou aristokracii, na aristokracii ducha."

" Vím, slyšel sjem, že teď pěstuješ vědu a umění. Musíš mi o tom někdy vyprávět. A já ti zase budu vykládat, jak tam
na západě vzniká nová generace, že se tam mezi piráty a vyvrhely lidstva rodí nová demokracie. Jako byla třeba ta v
Řecku."
"Ale i Řekové přeci měli otroky!" ozval se Ruprecht.
"Ano, i my je máme. Tahle demokracie, ta totiž není jen tak pro každého. Jistě, i piráti obchodují s otroky a je to dobrý
obchod. Otroci byli a budou, a i když je zruší, budou otročit někomu jinému. Jen se jim bude říkat jinak. Víš, u pirátů
jsme si alespoň kapitány volili, jinde se ta pozice musí kupovat. A měli jsme tam takovou opravdovou pirátskou
republiku, kam se hrabe ta Cromwellova, to byla jen maskovaný diktátor. A stejně jako král chtěl aby po nmě vládnul
jeho neschopný syn. To my jsme měli alespoň náš Code of Honor, naše pravidla poctivého chování počestného cechu
pirátského."
"Nu ten váš ctnostný kód mi připadá spíš jako pravidlo, že zloděj nesmí okrást zloděje," usmál se Ruprecht. "Ještě si o
tom povíme, ale teď už jdi, musím se trochu vyspat."

Jistě, bratře," odpověděl mu téměř se smutkem Maurice, který se zatím rozpovídal. Zvedl se a tiše odcházel. To už ale
jeho brartr neslyšel: propadl se do hlubokého spánku, spánku beze snu.
Ulož tuto stránku
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Kurátor Náprstkova muzea Jan Kačer se rozpačitě díval střídavě na pošťáka, který mu do ruky strkal tužku spolu
s lejstrem na podepsání, a na dřevěnou bednu oblepenou řadou dodejek.
Nebylo však pochyb, že náklad dorazil na správné místo, konečná adresa
The Naprstek museum Prague Czech
vylučovala jakékoliv pochyby. Přijal tedy nabízenou tužku a krasopisně se podepsal. Pošťák nechápajíc jeho
váhání ještě pokrčil rameny, jakoby chtěl říci: „Na mě nekoukejte, já za to nemůžu.“, ale místo toho mu jen
zasalutoval a nechal ho tam stát v tichém zadumání nad tím záhadným předmětem.
EGYPTSKÉ STAROŽITNOSTI.
Kapitola I. Bedna
Po chvilce si začal bednu pečlivěji prohlížet.
Podle nálepek procestovala půlku Evropy, ale na
té úplně první byl odesilatel jakýsi
Franz Black
Cairo Egypt
Kačer přemýšlel, ale nemohl si vzpomenout, že
by očekávali nějakou zásilku z Egypta, a že by
znal nějakého Franze Blacka už vůbec ne, a to tu
pracoval už skoro sedm let. Přemýšlel jestli má
bednou otevřít hned, ale pak si došel pro rudlík,
odvezl ji do skladu a rozhodl se počkat na
příchod ředitele.
Ten, jak bylo jeho zvykem, přišel přesně
s úderem osmé hodiny. Kačer k němu hned
přispěchal a o překot mu sděloval novinku. I on
se podivil, když se dozvěděl, že „ přišla nějaká
bedna z Egypta“.
Zvědavě si zásilku obhlížel a ťukal do ní špacírkou. Nakonec si zapálil cigaretu a povídá: „ Pane Kačer, přinesou
pajcr a podíváme se, co tam je, ale opatrně. Snad tam nebudou nějaký hadi, nebo jiná havěť. Vzhledem k tomu jak
dlouho to k nám putovalo, ostatně není pravděpodobné, že by tam bylo ještě něco živého.“
Nicméně když se Kačer vrátil a začal páčit důkladně přibité víko, odklidil se do bezpečné vzdálenosti. Kurátor to
viděl a myslil si: „No jo, když to vypadá, že se blíží nějaká pohroma, vždycky to odnese zaměstnanec.“
Sotva dřevo zapraštělo a víko se začalo odklápět a zevnitř nevylezla žádná obluda, oba si v duchu oddychli. První
pohled na obsah, ale toho mnoho neprozradil. Bedna byla plná dřevité vlny. Kačer si povzdychl, protože věděl, že je
to zase na něm. Nadechl se a odhodlaně do té řezanky vnořil ruce. Narazil na něco tvrdého. Vytáhl to a užasl. Byla to
nádherně vytepaná bronzová maska. Tu už ředitel Řehák stál vedle něj a dychtivě si ji prohlížel. Kačer pokračoval a
po hrstech vyndával dřevitou vlnu. Jako další vylovil krásnou dřevěnou sošku ibise, následoval mohutný loketní

nátepník. Tak postupně bedna vydávala své úžasné tajemství.
Ale to nejkrásnější bylo až docela vespod. Nejprve své místo opustila těžká modře zdobená váza, jejíž spodní část
obtáčel nápis v jakémsi neznámém písmu a zcela na dně byl skoro metrový sádrový odlitek figurální stély. Byl na ní
na jedné straně muž, který držel cosi v rukou a na hlavě měl nějakou čepici. Druhý naproti němu stál v něčem, co
připomínalo neforemnou lodičku. Oba doprovázelo několik dalších menších postav. Společně si všechnu tu nádheru
vyloženou na dlouhém stole prohlíželi.
Nakonec Řehák řekl: „ Kounou se Kačer estli tam neni nějaký psaní.“
Kurátor tedy zalovil v posledních zbytcích vlny, postupně ji vyndal ven, ale v bedně žádný dopis nebyl.
„Hmmm,“ zakabonil se ředitel, „ to je ale nepříjemná situace. Budu to muset probrat s naším právníkem, protože
nevím, jestli takovou věc vůbec můžu přijmout. Co když je to kradené? Z toho by mohla pak být setsakramensky
velká blamáž víme? Mimoto Egypt, ten by spíš patřil do Národního muzea, my tu máme jen expozici přírodních
národů.“
Řehák chodil rozčileně sem a tam a pokračoval: „V Národním muzeu je přes Egypt profesor Pátek. Chodili jsme
spolu na tenis, než se mě v Haliči stalo tohle,“ a Řehák si významně zaklepal hůlkou na levou nohu, kde to dřevěně
zaznělo.
Kapitola II. Stéla
Profesor Pátek byl vysoký kostnatý muž s nebesky modrýma očima a chlaplavým hlasem, což byla památka na to, jak
ho před lety zajal v poušti kmen divokých berberů a pokusil se ho oběsit, jenže pověsit metrákového chlapa na tenké
větvi se neukázalo jako nejlepší nápad. Pátek od té doby nosil na krku pestrý šátek, aby zakryl nepěknou jizvu, která
mu zůstala jako památka.
Vešel do skladiště a ležérně a trochu přezíravě řekl: „Tak mi to ukažte.“
Sotva však uviděl předměty vystavené na stole, jeho postoj se rázem změnil. „No páni, to je úroda.“ řekl udiveně.
Bral do rukou jednotlivé kousky, znalecky je obhlížel a téměř se s nimi mazlil. Když se dostal ke stéle, zamumlal: „
To je velmi zvláštní.“
„Tohle je velmi neobyčejná stéla. Tady( ukazoval) na levé straně je nepochybně zobrazen faraon, který drží odznaky
své moci, žezlo a důtky a na hlavě má korunu Horního Egypta, což nám pomůže určit dobu, kdy byla stéla vyrobena.
Za ním, ty menší postavičky jsou kněží a úředníci. Co je ale naprosto nevídané je to, že tenhle muž tady naproti je
vyobrazen ve stejné velikosti jako faraon. Víte faraon, to byl bůh a byl vždy zobrazován větší než všichni ostatní.
Tohle musel být někdo velmi vlivný, protože takovou výsadu nemá v zobrazení ani chetitský král Utapištejn. Jedná
se tedy nepochybně o nějakého krále a soudě podle lodice proa ve které je zobrazen, symbolizuje to, že připlul po
vodě. Mohl by to být féničan, ale nezdá se mi to pravděpodobné.
Samozřejmě, každá z těhle věciček je vzácnost sama o sobě, ale mě ještě zaujala tímhle ta váza. To písmo vypadá,
jako když se kroutí hadi a nepodobá se žádnému ze známých písem, ale na druhou stranu, mám pocit, že už jsem ho
někde viděl.“
„Myslíte, že je to není pravé?“ zeptal se s nadějí v hlase Řehák.
„Ten sádrový odlitek, pochopitelně ne, ale to ostatní? Na první pohled myslím, že ano i když bude nutné udělat ještě
podrobný odborný posudek a provést dostupné testy. Je ovšem také třeba doložit místo a čas nálezu včetně
fotografické dokumentace.“
„Nic takového nemáme,“ hlesl sklesle ředitel, „nic takového u toho nebylo, jen ta nešťastná bedna. Už vidím, že s tím
budou jen trable.“
„Jestli vám do toho mohu mluvit, pak by nejlepší cestou bylo, pokusit se diskrétně zjistit, jestli některý z předmětů
není na seznamu ukradených z nálezů.
Bohužel je realitou, že mnohé z toho co bylo nalezeno, bylo vzápětí zašantročeno. Krom toho v Egyptě je několik
mocných rodů, které hroby vykrádají. Znalosti o tajných vchodech se mezi nimi předávají jako rodinné dědictví a
získat jejich důvěru je velmi, velmi nebezpečné a zdlouhavé.“

Mimoděk si sáhl na svůj krk, kde ho stará jizva stále svědila.
„Na místní polici není žádné spolehnutí, je zkorumpovaná a neschopná. Ta věc mě nesmírně zaujala a tak pokud
budete chtít jsem vám plně k dispozici.“
„Kdo všechno o tom ví?“
„Jen, vy já a tady pan Kačer.“
„Dobrá. Mohu-li doporučit, tak tohle bych někam zatím velmi dobře uklidil a nikomu se o tom nezmiňoval, dokud
nebudeme vědět víc. Kdyby se to nepodařilo, asi by bylo nejlepší nechat v depozitáři. Myslím, že by stálo zato, vydat
se do Egypta a pátrat přímo tam. Co vy na to? Budeme si ovšem muset vymyslet nějakou vhodnou záminku pro cestu
do Egypta.“
Ředitel souhlasně pokýval hlavou: „Ano, doktor Černík mi v podstatě radil totéž. On má nějaké známé na policejním
ředitelství, kde se spojí s francouzskou Sureté a také známým Scotlad Yardem jestli to někomu náhodou nechybí. Vy
se v Egyptě vyznáte, jistě tam máte i své kontakty, takže bych vaší účast vřele přivítal.“
„Dobrá,“ uzavřel debatu Pátek, „jsme dohodnuti. Dejte mi vědět a já si mezitím musím vymyslet důvod, proč
opustím Národní muzeum. Nejlepší by asi byla zdravotní dovolená s tím, že mi teplý egyptský vzduch udělá dobře na
průdušky.“
Chraplavě se zasmál, zvedl ze stolu svůj klobouk a s :„Poroučím se pánové.“ zmizel.
Kapitola III. Cesta.
Věci se však nevyvíjely tak jednoduše, jak by si oba pánové přáli. Na jedné straně správní rada Náprstkova musea
byla nesmírně zvědavá, nač náhle pan ředitel potřebuje nutně neplánovanou dovolenou a váhala mu dát souhlas. Na
straně druhé, tu byla jeho mladá manželka, které nedokázal lhát a tak když se jí se vším svěřil, ona mu hlasem,
kterým se vyhlašují ultimáta sdělila, že hodlá jet s ním.
Své rozhodnutí nezměnila ani poté, co se snažil vykreslit jí cestu v v těch nejčernějších barvách.
„Hele Josef, na svatební cestě jsme byli jen v Tatrách a takovou příležitost si přeci nemůžu nechat ujít. Když pak
budu vyprávět vrchní konduktérkové Ručkové z přízemí o tom jak jsem viděla pyramidy a sfingu, tak pukne vzteky.
O tohle mě přeci nemůžeš připravit, jestli mě máš trochu rád.
A těch s uzenejech arabáků se nebojím. Jen ať si na mě něco zkusí! Fláknu je parapletem, že uvidí všechny svatý.“
„Jsou to muslimové miláčku,“ odvětil trochu nepřítomně Řehák.
„To nevadí, tak uvidí toho jejich Aláha, ale desetkrát.“ zakončila bojovně svou řeč i diskuzi a s pevným odhodláním
v oku se odebrala vydat služce příkazy k balení kufrů. Obratně také vyřešila problém se zdráhající se správní radou,
když jakoby náhodou potkala několik manželek členů správní rady a prohodila s nimi pár slov. Tak se stalo, že se pan
ředitel nestačil divit tomu, že náhle představenstvo obrátilo o stoosmdesát stupňů.
To pan profesor Pátek se svým uvolněním neměl žádný problém. V Národním muzeu pracoval jen externě, jelikož
expozice Egypta zde byla tak malá, že byla téměř neviditelná a i na své ostatní závazky sehnal lehce záskok.
Protože dobře znal milostpaní ředitelovou, tak byv zpraven o tom, že se hodlá účastnit cesty, nijak neprotestoval,
naopak si v duchu říkal, že její účast bude možná přínosem. Když pak z direkce přišla zpráva, že v poslední době
nedošlo k žádné větší zaznamenané krádeži, bylo o cestě definitivně rozhodnuto.
A tak když se dva měsíce poté, co přišla bedna, rozjel rychlík s Prahy do Berlína, seděli v kupé první třídy tři lidé
místo dvou.
I když kupé bylo velmi pohodlné, teprve v Berlíně po přestupu do slavného Orient Expresu směr Paříž, poznali co je
to luxus.
V Paříži ovšem paní Řeháková nedala jinak, než že se zde zdrží alespoň dva dny, aby si mohli prohlédnout Eiffelovu
věž, Vítězný oblouk a pochopitelně i slavnou Monu Lisu. Dál pak opět vlakem pokračovali do Marseille, kde už na
ně čekal velký tříkomínový italský parník Monte Groso, aby je odvezl do Alexandrie. Odtud pokračovali opět vlakem
do Káhiry. Tato část cesty byla asi nejméně příjemná, protože místní doprava zdaleka nedosahovala kvalit té
evropské.

Cestou ti dva znova probírali vše, co se týkalo tajemné bedny a neméně záhadného dárce a tak chtě- nechtě museli do
všeho zasvětit i dámu.
Ta se kupodivu ani moc nezlobila, protože jí cestovaní přivedlo do jakési euforické nálady a při pohledu na
majestátně kráčející velbloudy jásala jako malá holčička, aniž tušila co ji čeká.
Kapitola IV. Káhira
Zato profesora Pátka nic nepřekvapilo. Káhira vypadala stejně jako v době před několika lety, když zde žil v době,
kdy v Evropě zuřila Velká válka. Bylo to stále totéž město plné špíny, žebráků a křiku pouličních prodavačů
čehokoliv.
Na nádraží po dlouhém dohadování, ve kterém měla hlavní slovo rozmáchlá gesta, najali drožku, Kočímu se dařilo
projíždět ulicemi plnými lidí všech odstínů pleti jen díky tomu, že občas svým dlouhým bičem šlehl do davu, který se
před ním jen neochotně rozestupoval.
Dovezl je k hotelu s honosným názvem

- * Zlatý palác *Nutno ovšem říci, že i když nebyl nijak přepychový, ve srovnání s většinou ostatních podniků v tomto městě by mu
patřilo jedno z čelních míst a jeho název by se tak nejevil příliš přehnaný.
Pokoje byly zařízeny poněkud spartánsky, ale bez krvelačného hmyzu zákeřně číhajícího na hosty. Poté, co se
ubytovali a převlékli, sešli dolů do jídelny. Večeře byla docela chutná a i víno bylo slušné kvality a tak si poté
v docela dobrém rozmaru zapálili a začali plánovat.
Slova se opět ujala rázná paní Řeháková, když prohlásila: „Zítra se jde k pyramidám. Už se nemůžu dočkat, až je
uvidím!“
„Ale Růženko,“ odvážil se oponovat manžel, „ vždyť víš, že jsme tu kuli něčemu úplně jinému.“ a vyslal prosebný
pohled k Pátkovi. Ten ho ovšem nepodpořil : „Myslím, že nám nic neuteče, když si zítra pyramidy prohlédneme,
ostatně není to daleko, ale dovnitř nás rozhodně nepustí a ani bych to nedoporučoval, je to velmi nebezpečné.
Musíme ovšem již brzo ráno, později k polednímu už je venku tak velké vedro, že je to pro Evropany, nenavyklé na
takový žár, velmi nepříjemné.“
Druhý den, ačkoliv byl u pyramid již několikrát, zas ho ten pohled na obrovské do výše se tyčící monumenty
uchvátil, stejně jako Řeháka a jeho manželku, kteří tento sedmý div světa viděli poprvé.
Profesor jim k tomu dodal i potřebný výklad.
Pak ještě přešli k opodál ležící Sfinze, ale pohled na ni byl pro ně velkým zklamáním. Její tvář i tělo bylo značně
potlučené a celkově vypadala dosti uboze. Pak ovšem, přesně jak Pátek předpovídal, začalo sílit horko a tak se vydali
spěšně na zpáteční cestu.
Po obědě se opět ujal slova Pátek. Obrátil se k madam a co nejmedovějším hlasem plným devótní omluvy pravil: „
Velice omlouvám, ale teď vás budeme muset nechat samotnou. Mohu-li vám radit, odejděte do svého pokoje a
počkejte tam, až se vrátíme!“
„Co hodláte podnikat?“ odvětila poněkud popuzeně.
„Půjdeme si popovídat s jedním z největších místních překupníků. Jestli o tom někdo něco ví, pak je to dozajista on.
Ukážu mu nákresy několika předmětů, které jsem pořídil před naším odjezdem a uvidíme.“
„Půjdu s vámi.“
„Tentokrát opravdu musím vaší účast odmítnout. Jsou to muslimové a v jejich kultuře mají ženy jen velmi podřadnou
roli. Nejednal by s námi.“
„Barbaři!“
Pátek si v duchu pomyslel, že i křesťanská církev dlouhá staletí takto o ženách smýšlela, ale rozhodl se tuto
teologickou záležitost neprobírat.
„No dobrá, tak tedy zůstanu tady a budu si zatím číst v průvodci. Nechci být příčinou vašeho neúspěchu, ale zlobím
se, je to jasné?“

Vstala a důstojně jako královna odkráčela ke schodišti vedoucímu k pokojům. „Chvilku počkejte, hned jsem zpět, jen
si něco vezmu,“ řekl Pátek.
A opravdu, netrvalo to nijak dlouho a už scházel dolů, dopínajíc si sako. Řehák pod ním zahlédl pouzdro s pistolí.
Pátek odhadl směr jeho pohledu a s úsměvem to komentoval: „ Jen tak pro jistotu. Nikdy nevíte, co se semele.“
Ačkoliv byly ulice stále plné lidí i zvířat, Pátek si jimi razil sebevědomě cestu a pohyboval se tu tak jistě, jakoby tu
žil celý život.
Suveréně zabočil do jedné z postraních uliček, zastavil se u nenápadných dveří a zabušil na ně zvláštní signál. Dveře
se pootevřely a v úzké škvíře se objevilo zvědavé oko. Pátek se k němu nahnul a cosi řekl. Škvíra se vzápětí rozšířila
a ukázalo se, že oko patří k asi patnáctiletému chlapci. Pohybem ruky jim naznačil, aby šli dál. Vedl je potemnělou
chodbou do velké místnosti přecpané neuvěřitelnou spoustou všeho možného harampádí.
U stolu tam seděl nakrátko ostříhaný snědý muž kolem padesátky a cosi studoval lupou. Nedal se vyrušit a chvíli bylo
ticho. Řehák začal být netrpělivý, ale Pátek mu pošeptal: „Klid, tohle je součást rituálu.“
Konečně muž odložil lupu a lhostejně prohlásil slušnou angličtinou: „Á rád vás vidím po tak dlouhé době. Kolik let
to odkapalo do moře věčnosti? Šest nebo sedm?“
Protože tím bylo konvenci učiněno zadost, vzápětí se rázem změnil, vyskočil jako čertík z krabičky, začal Pátkovi
ramplovat rukou a jásal: „ Buď vítán. Jsem ti vždy k službám. Co potřebuješ tentokrát? Mám tu nádherný
iluminovaný papyrus, zaručeně pravý! Nebo něco jiného? Alkohol? Ženy?“ a mrkl na ně spiklenecky.
Pátek představil Řeháka. Muž si ho prohlédl a prohlásil: „Přítel mého přítele, je i můj přítel, buď vítán.“
„Potřebuji tentokrát informace.“
„ Zachránil jsi život mému jedinému synovi. Jsem ti navždy zavázán. Vím o všem, co se kde šustne, jen se ptej!“
Pátek vytáhl z kabely nákresy a podal mu je. Muž si je nejprve bedlivě prohlížel, ale pak zamítavě zavrtěl hlavou.
„Nic?“ naléhal Pátek, „ žádná podobnost s něčím, co bylo nedávno nalezeno tak či tak?“ Myslel tím oficiální
archeology nebo vykradače.
„Samozřejmě, podobné věci byly už v minulosti nalezeny, některé mi dokonce i prošly rukama, ale ne v poslední
době. Pokud vím tak jediný objev, který se nedávno podařil udělal Harward Carter, když vloni na podzim našel
v King Walley nevyloupenou hrobku. Teď tam na tom stále pracují, nalezené věci postupně třídí a zapisují. Ale podle
informací, které mám, nález obsahuje mnoho set položek a některé se údajně podařili už pánům objevitelům úspěšně
zašantročit, když si je nechali poslat domů v bedničkách od vína. Pochopitelně se přiživil i další personál. Takže
nelze vyloučit, že to nepochází odtamtud. Musel bych se zeptat přímo někoho, kdo tam pracoval nebo pracuje.“
Pochopitelně by jsi také mohl zajít za Ahlamorem, ale prý jsi se s ním nějak nepohodl.“
„Jo. Chtěl, abych si vzal jeho nejstarší dceru, aby tak tajemství vykrádaných hrobek zůstalo v rodině. Jenže ta dáma
vážila alespoň patnáct kamenů a vousy měla jako prorok Abrhám. Když jsem odmítl, Ahlamor to vzal jako urážku
své osoby, své rodiny i celého kmene a chtěl mě oběsit. Napoprvé se mu to nepovedlo a když pak konečně našli
vhodnou dost silnou větev, vlétl tam ten malej skrček Lawrence. Řval jako tur a zarazil jim to.“
„Myslíš určitě toho Lawrence, co mu říkali z Arábie, že? Jo tehdy, ho všechny kmeny doslova zbožňovaly, ale dnes
mu nemůžou přijít na jméno. Mají pocit, že je podvedl.“
„Vraťme se k tomu, proč jsem přišel. Co tahle váza a to písmo na ní? Stále mám pocit, že už jsem ho někde viděl.“
„Můžu se ještě jednou podívat?“
„Jistě,“ odpověděl Pátek a nákres mu podal.
Po dlouhé odmlce se muž zdráhavě ozval: „Ale ovšem, zapomněl jsem na to, už je to víc než deset let, co jsem něco
takového viděl. Je to spojeno s podivnou záležitostí. Někdy na začátku století se tu objevil mladík, který o sobě
prohlašoval, že je vnukem slavného archeologa Schillemanna.
Tvrdil, že tento slavný objevitel Troje začal hledat neméně mystickou a bájnou Atlantidu a dokonce se mu podařilo
nashromáždit některé artefakty, které z této země měly pocházet.
Ten mládenec sebevědomě prohlašoval, že se mu vbrzku podaří Atlantidu najít, ale pak se po něm slehla zem.
„Ano, pamatuji si to, četl jsem o tom v novinách. Nakonec prý to byl jen něčí žertík. Proč nám to tu vyprávíte?“
vstoupil Řehák do vyprávění poněkud neuctivě.

„Protože já jsem se s ním setkal osobně a měl jsem v ruce i několik takzvaných sových váz o kterých se psalo. Byl na
nich stejný nápis jako na téhle váze. Dokonce jsem možná byl jeden z posledních lidí, kteří ho viděli živého. Přišel
zamnou , ukázal mi je, vyptával se jestli znám někoho, kdo by mu to písmo mohl přečíst. Já jsem si vzpomněl na
jednoho velmi vzdělaného muže, který zná mnoho starých tajemství. Jmenuje se Aramatin a žil tehdy poblíž jezera
Birket-Qaun v malé vesnici Sanhur. Je to na jihu.“
„Ano znám to tam,“ řekl Pátek trpce, „A co ten Aramatin? Žije ještě?“
„Nevím, už tehdy to byl starý muž. Tomu mládenci co si říkal Shillemann jsem radil, aby většinu cesty podnikl po
Nilu, ale on že ne, že prý má naspěch a lodí je to zdlouhavé. Má prý spolehlivé průvodce. Pak už jsem ho nikdy
neviděl.“
„Děkuji, udělal jsi pro mě mnoho.“
„Maličkost. Co je to pár slov mezi přáteli?“
Byli by vyměňovali lichotky ještě dlouho, ale netrpělivý Řehák nenápadně kopal Pátka do nohy a tak se rozloučili a
měli se k návratu.
Jestliže den je v Káhiře rušný, pak s přibližující se nocí ještě víc nabývá na intenzitě a stává se vpravdě hektickým.
Trvalo to tedy docela dlouho, než se probojovali zpět do hotelu, kde už na ně čekala paní Řeháková, napůl naštvaná,
že jí nechávají tak dlouho samotnou a napůl tonoucí v obavách, jestli se jim něco nestalo.
Když je konečně viděla ve dveřích, oddychla si a pak jim od plic vynadala.
Aby si ji usmířil, slíbil jí manžel, že jí bude při večeři vše vyprávět a na závěr neprozřetelně prozradil, že se chystají
na výlet po Nilu.
Tato novinka jí rozjasnila tvář a její manžel se ani neopovážil dodat, že s ní nepočítají. Byla totiž tak rozjetá a
natěšená, že pokus zastavit ji by se rovnal pokusu zastavit vodu z protržené přehrady.
Sešli tedy dolů a po večeři začali probírat dnešní události. Profesor Pátek se sice během řeči pokusil madam vysvětlit,
že ta cesta bude velice nepohodlná, namáhavá a nebezpečná, ale odbyla to mávnutím ruky: „ Nejsem z cukru,
narodila jsem se na venkovském statku a něco snesu.“
Poté co Řehák obrátil na Pátka: „ Jsem vám velmi vděčen, že jste se uvolil s námi jet. Vůbec nevím, co bych si tu bez
vás počal. Víte přesně za kým tu jít. Jsme tu jeden den a už jsme udělali velký pokrok.“
Paní Řeháková příběh Shillemanova vnuka neznala a tak jí ho společně převyprávěli. „Většinou si lidé myslí, že to
byl jen něčí žertík, ale pokud vím, alespoň některé části jeho příběhu se ukázali při pozdějším pátrání jako pravdivé a
nyní máme jistotu, že skutečně existoval. Předpokládalo se, že byl zastřelen během revoluce bolševiky, ale je docela
možné, že zahynul zde v Africe během cesty do Sanhuru.“
„A nenapadlo vás, že se možná teprve po této cestě odjel do Ruska?“
„To je pravda, tohle nás nenapadlo a časově by to nejspíš i souhlasilo i když proč by tam jezdil, když tam tehdy zuřila
občanská válka?“
„Mnoho šlechtických rodů nejen v Rusku podlehlo módě sbírat egyptské starožitnosti. Mohl tam hledat další důkazy
pro svou teorii o Atlantidě a byl to dobrodruh, který na nebezpečí nedbal.“
„Dobrá,“ ukončila debatu paní Řeháková, „dejme tomu, ale stále nás to zatím o moc nepřiblížilo nalezení našeho
tajemného dárce a za druhé, proč nám to poslal a za třetí, nevíte ani odkud to pochází.
Cesta po Nilu mě láká i když nás pravděpodobně úplně zruinuje a vrátíme se domů jako žebráci. Neměli by jsem
nejdřív zkusit ještě jiné možnosti?“ „Co máš na mysli,“ zeptal se jí manžel.
„Ten člověk ať již se tu někde hrabal v písku nebo to koupil, musel být velmi majetný, takže nebydlel v takovém
pajzlu jako chudáci my. Kolik je tu takových luxusních hotelů? Pět? Šest? Stačilo by je přeci obejít podívat se jestli
někdo takový tam bydlel nejen v tu dobu, kdy asi ta bedna byla odeslána, ale také dostatečně dlouho před tím.“
„Drahá, ale to je báječný nápad!“
„Děkuji, vůbec nevím co by jste tu beze mne počali.“
„Klaním se vašemu důvtipu milostivá,“ ujal se slova Pátek, ano určitě zítra ty hotely objedeme, ale myslím, že hledat
jméno Franz Balck by bylo zbytečné, nejspíš půjde o pseudonym. Spíše se zaměříme na to jestli tu v té době nebydlel

některý ze známých dobrodruhů, znám je všechny.“
„Jestli si ovšem vy dva myslíte, že mě zase necháte trčet v pokoji, tak to jste na omylu. Je to můj nápad a potřebujete
nutně můj doprovod. Možná umíte jednat s všelijakými těmi vykradači hrobů a podobnými grázlíky, ale v případě
sluhů, vrátných a recepčních, by jste nevěděli jak na to.“
Najali si tedy druhý den opět drožku a začali objíždět vytipované hotely.
Když zastavili u prvního, převzala paní ředitelová zcela velení.
„Nechte mě vejít dovnitř samotnou a jen se z povzdálí dívejte, jak to umíme my ženy.“
A opravdu! Pan Řehák jen s děsem v oku pozoroval, jak se jeho jinak přísná žena provlnila halou, aby posléze
zakotvila u recepčního pultu, na přispěchavšího recepčního zamávala řasami a začala hladce lhát o tom, jak před
třemi měsíci zde strávila několik žhavých nocí s jistým mužem, jehož jméno si bohužel nepamatuje. Tato láska
( vyprávěla dále) ale nezůstala bez následků a tak chce pro svou, ještě nenarozenou ratolest, najít otce. Kdyby ji tedy
pán na chvíli půjčil návštěvní knihu, s kterou ona se uchýlí tamo do salonku, kde si snad vzpomene….. a na stůl se
nenápadně posunula bankovka.
Muž se na ní ale vůbec nedíval zcela fascinován tím, jak se hluboce vzdychající dámě vzdouvá její bujné poprsí jako
příboj. Nepřítomně ji podal knihu, kterou shrábla zároveň s bankovkou, věnovala recepčnímu svůdný úsměv a kývla
na svůj doprovod, aby se k ní přidali.
I na dalších místech celá akce probíhala téměř stejně a profesor Pátek musel v duchu konstatovat, že jeho tušení
ohledně nesmírné užitečnosti účasti madam, bylo správné. Posléze se vrátili na oběd do hotelu, během kterého byl
pan Řehák poněkud zamlklý, protože mu v hlavě stále ještě ležela ta fantastická proměna jeho drahé polovice. Ta se
naopak tvářila spokojeně, asi jako kočka, kterou nechali samotnou s miskou smetany.
Trochu trapné ticho po obědě přerušil Pátek, který otevřel svůj notes a ťukaje na zápis řekl: „ Díky hereckému talentu
tady milostivé paní tu mám šest jmen. Jsou to všechno bohatí muži u niž se předpokládá, že jejich majetek pochází
z nelegálního nákupu a prodeje starožitností.“
„To je ještě nikdo neklepl přes prsty?“
„Deklarují to jako falza a mají podplaceno mnoho lidí, kteří přivřou oči. Na aukcích prodávají přes prostředníky a
ceny jdou vysoko, protože všichni vědí, že jde o pravé věci. Ale to jsme odbočili.
Tahle šestice má tedy dostatečný kapitál na koupi a byla tu i v námi odhadnutou vhodnou dobu.“
„Měli by jsme se o nich pokusit zjistit více,“ ozval se pan Řehák, „ ovšem s vaší pomocí,“ dodal skromně.
„To bude velmi těžké. Vzhledem k tomu že se o jejich aktivity zajímají některé policejní složky, snaží se udržet si co
nejvyšší anonymitu. “
Je pravda, že za tu chvíli co jsem tu se podařilo vypátrat dost, ale v této chvíli nevím jak dál. Navrhuji přeci jen
podniknout výlet do Sanhurnu. Uvidíme, co se tam dozvíme, nebo nás během té cesty napadne jak pokračovat.“
Madam ovšem se zatvrdila a nedal jinak, než že pojede také“ „Nemyslete si, že mě necháte trčet tady v hotelu a vy si
poplujete pěkně po řece a budete si to užívat. Nic takového. Pojedu pěkně s vámi a nechci už slyšet ani slovo.“
Muži to vzdali.
Kapitola V. Po Nilu dolů na jih.
Měli štěstí. Loď plující proti proudu Nilu, odjížděla druhý den a tak za časného jitra stáli na nábřeží a pozorovali
parník majestátně připlouvající k molu. Byl to stejný kolesový parník jaké brázdí vody Mississippi: velká plochá
paluba a na ní patrová nástavba s kajutami pro cestující. Ty ovšem byly jen pro lepší společnost, ostatní cestující se
ubytovali prostě na otevřené palubě a zřejmě jim to vůbec nevadilo.
Naše trio si zaplatilo kabiny v takzvané první třídě, kde ovšem veškerý luxus byl představován úzkým lůžkem,
rozpadávající se skříní a miniaturním umyvadýlkem stydlavě postávajícím v rohu. Když si paní Řeháková kritickým
okem vybavení prohlédla, poprvé ji napadlo, že ten její nápad na cestování nebyl dobrý a že měla raději zůstat
v hotelu, ale v životě by ji ani nenapadlo svůj omyl přiznat. Naopak zatvrdila se a řekla si, že toho bohdá nebude, aby
česká žena před potížemi utíkala. Ostatně už bylo pozdě. Trojí mohutné zapískání lodní píšťaly dalo všem na vědomí,

že loď vyplouvá. Cestovní nadšení paní Řehákové však vzalo úplně za své poté, co si potřebovala odskočit na toaletu
a zjistila s hrůzou, že na lodi je jediná neútulná místnůstka tvořená ohavným dřeveným prkénkem s otvorem, který
ústí přímo do vody.
Rozhodla se rázně, že omezí jídlo, což jí jen prospěje, neboť v poslední době zjistila, že má problém dopnout šaty.
Když však o tři dny později je parník vysadil na přístavišti, od kterého vedla prašná cesta kolem asi třiceti bídných
chatrčí, uvědomila si, že s každým kilometrem téhle cesty se více a více vzdaluje civilizaci a že bude hůř. Nechápala
proč se profesor Pátek po těch strašlivých kůčách dívá s naprostou spokojeností a prochází se tu jakby byl doma
v Praze.
Zastavili se u jednoho obydlí, které vypadalo přeci jen trochu lépe, zašli pod plachtu napnutou před domem, která je
trochu chránila před dotírajícími slunečními paprsky a Pátek jim ukázal na hrubě přitesanou lavici a řekl: „Tady se
posaďte. V tomhle domě bydlí starost nebo náčelník, jak chcete. Musím s ním dojednat velbloudy, doprovod a jídlo.
Bude to chvíli trvat.“
Paní Řeháková ho zastavila železným stiskem ruky: „ Chcete tím říct, že my všichni pojedme na velbloudech? To
snad ne! Jak se na tu obludu vůbec dostanu? Přistaví mi snad žebřík?“
„Nebojte se, jsou vycvičení, uvidíte, že je to velmi jednoduché a jízda na nich je docela příjemná, pokud vám nevadí
malé kymácení.“ A než stačila otevřít ústa, aby se vyptávala dál, zmizel rychle uvnitř. Zapálila si cigaretu a
probodávala svého manžela pohledy ostrými jako dýky, dávajíc mu tak najevo, že je to on, kdo za všechno může.
Oba cítili, že se dostali do naprosto šílené situace z které ale již není cesty zpátky a začali propadat malomyslnosti.
Skutečnost však předčila i ty jejich nejtemnější představy. Pátek se z domu vynořil za necelou půlhodinu: „ Je to
domluveno. Do setmění tu máme šest velbloudů a průvodce.“
„Na co šest?“ zděsil se Řehák, který v duchu viděl vír peněz mizející z jejich konta. „Tři pro každého z nás, jeden pro
průvodce a dva ponesou proviant. A mám pro vás dobrou zprávu, ten stařec je pořád ještě naživu. Když jsem se
zmínil náčelníkovi, že jedu právě za ním hned byl ochotnější a podařilo se mi usmlouvat ho na polovinu ceny, kterou
chtěl původně.“
Řehákovům to náladu nijak v tuto chvíli nezlepšilo. Když pak skutečně přišila šestice velbloudů, kteří si je zvědavě
prohlíželi a na povel poklekli, takže se na ně dalo pohodně nastoupit, už se pohybovali jako ve snu. Sotva na ně
nastoupili a velbloudi se zvedli a dali se do chůze, měli pocit, že sedí na rozhledně kývající se ve větru. Poté co vyšli
z vesnice, nasadili docela slušné tempo, ve kterém pak pokračovali i po setmění. Cesta nebyla sice nijak značená, ale
zdálo se, že průvodce přesně ví kam jet, protože ani jednou nezaváhal.
Jeli tak celou noc a k ránu, když se drželi v sedlech jen z posledních sil, konečně dorazili do vesnice, která vypadala
ještě ubožeji než ta u přístaviště. Objeli palmový hájek a před nimi se objevil domek napůl zapuštěný v zemi.
Průvodce, přijel k Pátkovi a něco mu řekl. Ten se otočil ke svým spolucestujícím a překládal: „Aramatin žije tady.
Půjdeme si s ním promluvit.“
Velbloudi si opět klekli a všichni tři když slézali, tak si uvědomili, že na jejich tělech není místo, které by je nebolelo
a raději ani nemysleli na to, že je čeká ještě další pekelná jízda zpět.
Dobelhali se k domu, odkud jim vyšel vstříc muž, jehož tvář byla plná vrásek, ale měl jiskrný pohled, který svědčilo
jasné mysli.
Pátek ho arabsky pozdravil, ale on odpověděl bezvadnou angličtinou: „ Můžete semnou mluvit anglicky. Už dlouho
jsem tu neměl návštěvu Evropanů a rád se po tak dlouhé době pocvičím. Pojďte dál, vidím, že jste velmi unavení.
Hned vám nabídnu občerstvení.“
Vešli dovnitř do místnosti, ve které bylo vzorně uklizeno a celou jednu stěnu zabírala knihovna. Muž zatleskal a hned
přiběhl malý chlapec a přinesl na tácu velký džbán a pohárky. Džbán obsahoval citronovou šťávu, která je velmi
osvěžila.
„Omlouváme se moudrý, že vás rušíme, ale přijeli jsme zdaleka, protože potřebujeme vaší pomoc. Toto je ředitel
význačného muzea v Evropě, toto jeho krásná a statečná manželka a já jsem vědec zabývající se historii.
Dostala se nám do ruky vzácná váza na které je nápis písmen, jenž je nám neznámé, ale bylo nám řečeno, že vy by

jste nám snad mohl být nápomocen.“
„Máte ji sebou?“
„Ne, to ne, zdálo se nám nebezpečné brát tak vzácnou věc na cesty, které mohou být nebezpečné, ale mám její nákres
a překreslil jsem i nápis.“
„Velmi moudré rozhodnutí!“ Můžu se podívat?“
„Jistě,“ a Pátek vyndal z torny svůj obrázek a podal ho starci. Ten jakmile se na nákres podíval, jeho výraz se změnil
„ Ó, to je úžasné!“
Únava z cestovatelů rázem opadla a oni ho s napětím pozorovali.
„Ano,“ pokračoval pochvičce odmlky, „ to písmo znám. Je to prastaré písmo, které se již nepoužívá celá staletí. Píše
se tu:
Toto je dar mocného vládce Atlantidy krále Gorla.
„Před asi deseti lety, nevím to už jistě, má mysl již není tak bystrá jako kdysi, tu byl mladík a ukazoval mi zobrazení
sových váz na kterých byl stejný nápis. Jsou to velmi vzácné artefakty. Podle pověsti prý v nich učenci z Atlantidy
uchovávali své svitky, na nichž byly zapsány všechny jejich znalosti. Pověst říká, že kněžím byly tyto znalosti
zjeveny dobrými bohy, ale Atlanťané je používali jen k tomu, aby ovládli a zotročili okolní národy. Bohové se tedy
na ně rozzlobili a jedinou strašlivou ranou zničili jejich ostrov. Tuto katastrofu přežila jen hrstka lidí a zbytky
atlantského vědění předávala dál.“ Pátek mu ještě ukázal i obrázek stély a stařec vysvětloval: „Myslím, že tohle je
zobrazení příchodu jednoho z posledních králů Atlantidy do Egypta. Jmenoval se Thwot a byl to velký mudrc. Říká
se, že jeho potomci dodnes v Egyptě žijí a přechovávají staré znalosti.“
Paní Řeháková, kterou jeho vyprávění nudilo, se trochu rozhlížela po zařízení a její oči padly na velkou vázu stojící
vzadu ve stínu.
„Vidím dobře?“ ptala se sama sebe v duchu, „ má ta váza ptačí zobák, namalované oči a křídla?“
Už chtěla své společníky upozornit, ale v posledním okamžiku si to rozmyslela, protože si uvědomila, že kdyby
stařec chtěl, tak jim jí sám ukáže.
On si jejího pohledu všiml a nepatrným pokývnutím hlavy jí za to mlčení poděkoval. Muži zcela zaujati vyprávěním
to nepostřehli.
„A co ten mladík?“ zeptal se Řehák.
„Přišel, tak jako jste přišli vy a odešel, tak jako odjedete i vy. Jen Alláh ví, kam vedly jeho kroky.
Ale teď již dost vzpomínek na minulost, už je to tak dávno, že to zavál písek pouště. Měli byste myslet na budoucnost
a pořádně si odpočinout.“
Na jeho pokyn chlapec přitáhl několik koberců a deky. Řehák ani jeho manželka by nikdy nevěřili, že dokáží usnout
za bílého dne na koberci na zemi, ale přesto pár minut nato, co váhavě ulehli, tvrdě spali. Jen Pátek si se starcem ještě
chvilku povídal.
Kapitola VI. Zpět do civilizace.
Večer byli opět velbloudi připraveni k pekelné noční jízdě. Když pak za rozednění dorazili do přístavní vesnice, byli
zcela vyčerpáni. Paní Řehákovou museli snést, protože byla napůl v mdlobách. Náčelník jim poskytl jednu z chatrčí,
která se jim teď už nezdála být tak bídná a na rohožích prospali skoro celý den.
Když se druhý den objevila loď, vítali ji nadšeně, jakoby u mola zakotvila Queen Mary i když to byl jen malý
parníček. Ten sice nebyl zařízen o nic lépe než ten který je vezl sem, ale potom co prožili, si užívali skutečných
postelí.
Protože nyní pluli po proudu, zvládli zpáteční cestu za den a půl a když vstoupili do haly svého hotelu měli pocit, že
jsou opravdu ve zlatém ráji. Na patře byla jen jediná koupelna a tak měla samozřejmě dáma přednost a oba pánové
hlídali, aby nebyla rušena. I když se cítili všichni velice rozlámaní, koupel je úžasně osvěžila. Nechali si připravit
bohatou večeři, pak si zapálili a rokovali.

„Byla to setsakramentsky ďábelská cesta což? Něco takového jsem zažil naposledy když jsme šturmem hnali v Haliči
na ruské pozice.
Je mi líto má drahá, omlouvám se, že jsem tě nedokázal přemluvit, abys tu zůstala a musela se celé to strašné strádání
podstoupit s námi. Obdivuji tě, jsi velmi statečná.“
„Nemysli si, že ti to jen tak projde. Dnes si ještě pořádně odpočinu, ale zítra mě vezmeš do města na nákupy. A něco
ti povím, když jsme byli tam v té poušti, tak bych vás dva nejradši rozcupovala na malé kousíčky, kdybych nebyla
tak unavená, ale teď když jsme zpátky a přemýšlím nad tím, tak která žena v Praze nebo vůbec v Čechách se může
chlubit, že jela na velbloudu a prožila takové dobrodružství? Až se s tímhle vytasím u nás v ženském spolku tak
všechny puknou závistí. Tohle žádná nepřebije!“
„Krom toho máme konečně důkaz, že Atlantida existovala. To je přeci epochální objev!“ jásal Řehák a už si v duchu
maloval tu slávu, kterou bude obklopen. Možná ho přijme i president Masaryk, poklepe mu na rameno a připne
vyznamenání.
„Hm, nechci vám kazit radost, ale co vlastně máme?“ ozval se Pátek.
„Máme sádrovou kopii stély o které nevíme, kde je originál, máme vázu s nápisem, který žádný z evropských učenců
neumí přečíst a vše víme od jednoho stařičkého araba. Umíte si představit, jak se na to budou uštěpačně tvářit ti
pánové s akademickými tituly? To že nikdy nevystrčili ani nos z univerzity nevadí.“
Řehákova tvář posmutněla, jeho kolega měl pravdu. Lákavé představy jakoby odvál vítr. Navíc si uvědomil, že přes
vše co tu zjistili, nalezení odesilatele bedny se zatím nepřiblížili .
Vtom se za jeho zády ozvalo: „ Herr Rehak? Herr Rehak?!“
„Ano, tady“ odpověděl.
Byl to hotelový sluha, který mu podával dlouhý proužek papíru: „Kabelogram pro vás pane.“
Řehák vzal papír do ruky a četl:
Bedna ukradena stop urychleny navrat nutny stop kacer praha stop
Rozklepaly se mu ruce a mlčky podal telegram manželce. Ta si jej přečetla a předala ho Pátkovi.
„Muzeum bylo vykradeno, zatímco já si tady putuju po Egyptě. To je můj konec! Budu suspendován a budu rád,
když mě pak nechají v kase prodávat lístky.“
„Počkej Josef, ono se nic nejí tak horké jak se to uvaří. Zatím nevíme nic bližšího. Však ono tak zle nebude.Vždyť jsi
kolikrát žádal radu, aby ti dali peníze na pořádné zámky a nočního hlídače, takže ti nemůžou dávat žádnou vinu. A
uznávám, že se musíme vrátit do Prah co nejdříve, ale alespoň malý suvenýrek mi snad dovolíš koupit ne?“
Oním suvenýrem, který měla milostivá na mysli, byl gobelín s vyšitým velbloudem- jak jinak.
Kapitola VII. Praha-Praha!
Na zpáteční cestě se nechali přepravit do Itálie a odtud přes Švýcarsko nedávno dokončeným Gotthardským tunelem
do Rakouska a pak už to bylo jen kousek do Budějovic a Prahy.
Jen co doma nosič odklidil kufry, vrhl se Řehák na noviny, které tu služka srovnala do úhledné hromádky.

NÁPRSTKOVO MUSEUM VYKRADENO!
hlásal velký titulek a pod tím:
Drzý lupič si odnesl jen bezcenný brak
V noci se zatím neznámý lupič vloupal do známého Náprstkova muzea. Hodil si kotvičku na balkon v prvém patře a
vyšplhal tam po laně. Dveře vypáčil, sešel do přízemí a z vrátnice si vzal klíče. I když muzeum je plné cenných
předmětů, pobuda si nakonec vybral z dosud neznámých důvodů bednu, ve které byly podle sdělení zřízence pana
Kačera napodobeniny kultovních předmětu Severoamerických indiánů, které nechalo muzeum vyrobit pro putovní

výstavu, aby originály nedoznaly úhony. Lupič byl tak drzý, že si bednu odvezl na malém dvoukolovém vozíku, který
muzeu též ukradl. Ta ostatně byla nalezena o pár ulic dál. Zde bednu lupič nejspíše přeložil do malého nákladního
auta a odvezl neznámo kam. Na místo se dostavil komisař Válek a nechal zajistit všechny stopy. Doufáme, že
pachatel tohoto troufalého činu bude vbrzku dopaden. O vývoji tohoto případu budeme naše vážené čtenáře
podrobně informovat.

„Zlatej Kačer,“ pomyslel si Řehák, „musím se postarat aby dostal přidáno.“
Kapitola VII, Doslov.
Zbývá jen dodat, že řediteli muzea byla na příštím zasedání bez protestů odsouhlasena investice do nových zámků,
dán souhlas k zaměstnání nočního vrátného a dále mu byla potvrzena definitiva. Vraceje se domů, potkal neméně
rozzářenou manželku. Ta totiž poté co přijeli domů, byla postižena raními nevolnostmi. Mysle, že v Egyptě snad byla
nakažena nějakou tropickou nemocí, navštívila lékaře, který ji ujistil, že je zcela zdráva a že je v požehnaném stavu.
V pravý čas povila krásnou dcerušku, která dostala jméno po mamince. Rodina přežila válku, ale poté se při
zhoršujících se politických poměrech přestěhovala do Ameriky. O jejich dalších osudech není nic známo.
Profesor Pátek krátce po svém návratu dlouho v Praze nevydržel a přijal nabídku na expedici do Tibetu, kde snad
dosud žije v lámaistickém klášteře.
Krátce před započetím II. světové války vypukl velký skandál kolem sira Ewar-Jonese, který v Údolí králů, před lety
objevil hrobku KW 27. Tehdy ohlásil, že je dvoukomorová a zcela prázdná, ale zcela náhodou se přišlo na to, že za
falešnou zdí je komora třetí a ta byla nedotčená. Ewar-Jones, ale nechal vše, co zde našel, v tichosti naložit a odvézt
do Anglie.
Jedním z jeho spolupracovníků byl i Čech František Černý a obsah bedny byl, jak se svěřil svému příteli, jeho podíl
na lupu. Proč se rozhodl darovat to Náprstkovu muzeu, není docela jasné. Snad to byl záchvat vlastenectví.
Později byl prý tento dobrodruh viděn na rýžovištích zlata v Nigeru. Jejich tábor byl nalezen zcela zničený a tak
panuje domněnka, že byli zlatokopové přepadeni jedním z místních bojovných kmenů a pobiti.
Sir Ewar-Jones byl podroben tvrdé kritice a spáchal sebevraždu. Nic z toho co odvezl se ovšem při prohlídce jeho
sídla, kterou provedl Scotlad Yard, nenašlo.
Není ovšem vyloučeno, že o skrýších věděli něco jeho dědicové a občas něco neprodají na aukcích.
Ani lupič z Náprstova muzea nebyl dopaden. Je možné, že služka, která tehdy pracovala u Řehákových, něco z jejich
hovorů odposlechla a dala tip někomu z pražské galerky. Ten potom nejspíš uvěřil novinové zprávě, že jde o
bezcenné věci a vyhodil je někam na smetiště, protože žádný z ukradených předmětů už se nikde neobjevil.
Za posledních šedesát let se také už nikde neobjevila ani jediná soví váza ani nápis psaný hadím písmem.
Dnes je proto vše považováno za pouhou legendu.
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Dovolte, abych se představil: já jsem ten Bůh, který prý údajně diktoval panu N.D. Walshovi jeho knihu
"ROZHOVORY S BOHEM". Jak k tomuto názoru přišel, to ví bůh, vlastně vidíte, ani já ne. Kdybych v tom měl
prsty, tak by ovšem v knize nebylo jen ©Neal Donald Walsh, ale také ©God, že ano. A také nevím, proč bych
zrovna já dedikoval onu knihu nějaké Nancy, když ji ani neznám.

Podle toho, co tam tvrdí, jsem mu měl knihu
diktovat dokonce slovo po slovu - on prý jen
držel tužku. Nuže už jsem četl hloupější způsob,
jak se jeden může vyhnout zodpovědnosti, ale
svádět to na Boha, to si má jeden dobře
rozmyslet. Je pravda, že jsem Neala několikrát
navštívil, ale jen ze zvědavosti, to když napsal
první díl jeho "rozhovorů" Neala s Nealem.
Problém je, že ho ani nemohu dát k soudu,
musím vše - jak známo - nechat až na soudný
den, kde navíc budu soudcem jen já sám a lidé
mě mohou obvinit ze zaujatosti. Nešlo jen o to,
že tu někdo bere moje jméno nadarmo, ale ta
jeho filozofie - vždyť mě tím úplně zesměšnil!
Pravda, kniha byla předtím čtyřmi editory odmítnuta, ale naše konkurence z pekla v tom asi viděla příhodnou
příležitost a přesvědčila toho pátého editora, že se na knize dá dobře vydělat a už to jelo.
Počítám, že se to musím víc vysvětlit. Když jsem Neala navštívil, viděl jsem, že to má v hlavě tak popletené, a tak
jsem se mu snažil ve vší počestnosti vysvětlit moje, teda boží, pravdy. Co mu z toho vyšlo, je ovšem ještě větší
popletenice, neboť jak se říká: ten kdo chápe, tomu se to vysvětlovat nemusí a ten, kdo nechápe, tomu se to vysvětlit
nemůže. Ještě štěstí, že ve svém úvodu ke knize poděkoval všem, kromě mně. Opravdu nebylo zač. A když na konci
předmluvy čtenáře ujišťuje, že se jeho knihy (zatím vyšly tři díly) budou studovat po generace, musím mu dát za
pravdu, s upřesněním, že tam budou marně hledat, co tím chtěl proboha (vlastně od boha) říci . . .
Neal se v první knze vypořádal, jak sám říká "s mocnými energiemi peněz, lásky, sexu a Boha". Nevadí mi, že mě dal
až na místo poslední, vadí mi jen ten výraz "energie", který jak známo z fyziky, je "schopnost konat práci" a všichni
přece víme, že ty první tři věci práci konat nemohou, zatímco Bůh zase nemusí či dokonce ani nesmí (tady si ani já
nejsem jist :-). Povzbuzen tím, že mu ty dětinské filozofovačky v první knize prošly, troufl si Neal v druhé knize na
další oblast, které také nerozumí, totiž na politiku. Dokonce přímo na geopolitiku, svět bez válek a zárovaň nastínil
své základy světového, tedy asi míněno mezinárodního, společenství. Třetí kniha pak podle Neala pojednává o těch
nedůležitějších otázkách lidstva - ale o těch vám povím víc detailně, abystě viděli, jak mi křivdí, když si myslí, že já
bych si něco takového myslel, neřku-li diktoval či dokonce dovolil pro publikování.
Především není pravda, že Neal položil tužku na papír a čekal, až mu přes ni odpovím. On měl odpovědi předem
připraveny a tak jen čekal, jestli kývnu, nebo ne. Dohodli jsme se, že budu kývat pro "ano" směrem vertikální, ne
jako Japonci, směrem horizontálním a naopak. Pak si to ale nějak popletl a pořád se mi ptal, jestli tím "ano" myslím
"ano" jako "ano" a to "ne" zase jakožto "možná" a tak mě s tím otrávil, že už jsem nekýval nijak, což si on bral také
jako souhlas. Nakonec jsem mu už jen opravoval pravopisné hrubky, kterých tam měl víc než dost.
Nejvíc mi vadilo, že tam v knize ukazuje, jak ho pořád opravuji, přičemž defakto on opravoval mě a vkládal mi do
mých božských úst nealovské "pravdy". No řekněte sami, cožpak bych někdy mohl říci: "Všecko v tvém - míněno

jeho - životě se stalo proto, aby ses vyvíjel tak, jak jsi to potřeboval"? Jako bych mohl za to, jak se nám pan Walsh
vyvinul! No říci bych mu to mohl, ale nemám ve zvyku ze sebe dělat blba.
Nebo tohle: "Nic, co tě těší, není špatné" - dávno jsem přece v Desateru naznačil, co je špatné a co ne, a navíc jsem
řekl, že žádné výjimky nebudou!
Jak bych také já, který úspěšně používám psychologické páky strachu a pocitu viny, mohl říci, že to jsou jediní
nepřátelé člověka ? Nebo že ďábel vůbec neexistuje, že všechny věci stejně prý dělám já, ať dobré, či špatné - a
jedno, jediné kriterium dobroty je, zda to potěší pana pana Walshe?
Nebo si opravdu myslíte, že bych mohl říci: "Já nejsem to, co jsem?", když už jsem jednou řekl: "Já jsem ten, co
jest!" ? To už bych rovnou mohl říci, že také jsem, co nejsem - podle Neala teda asi pěkný naivka?
Jinde sice Neal říká pravdu, ale nebyl by to zase on, aby si to trochu neupravil. Například to moje známé: "Nečiň
druhému, co nechceš, aby činil on tobě!" si předělal na "To co si sám přeješ, čiň druhým". Jinými slovy, když Neal
udělá takovou hloupost, že by si nejradši nafackoval, má jít a nafackovat druhým?
Jeden z jeho sofismů - většinou to jsou jen reverzace běžných pravd - bych ale aplikoval přímo na něm: "Jaký je
nejrychlejší způsob, jak se stát moudrým? Učiň někoho jiného moudrým!" Předpokládám, že je na čase, aby Neal
učinil alespoň dvacet lidí moudrým, a tím se stal alespoň trochu moudrým. Proč ho neučiním moudrým já sám? Nu
ono to jaksi nejde, on si totiž myslí, že moudrý už je - ve své knize to mnohokrát přímo naznačuje a to tak
přesvědčivě, že jsem tomu málem sám uvěřil! Problém je v tom, že takové lidi nemohu učinit moudrým ani já sám,
tak všemohoucí ani sám Bůh není.
Jinde si ze mně dělá vyloženě legraci: prý tvrdím, že "lidé jsou děti do svých 40 či 50 let... a v té době by sami neměli
děti vychovávat". Nevím, ale mně se to zdá jako reklama na povinné státní mateřské školky. Neal to pak rozjede
hopem a tvrdí, že mladí rodiče by si hlavně měli užívat sex a když dojde k nějakému tomu těhotenství, radši šoupnout
novorozeňata k dědovi a babičce, ti jsou na jejich výchovu asi staří dost. Ano, prarodičové jsou pro výchovu dětí
"moudřejší", asi hlavně ti, kteří jim všechno dovolí. Tady se náš pan Walsh usekl nejviditelněji - jako všude, kde
neprozřetelně dokládá svoje názory příklady z jeho nepříliš bohaté praxe.
Jinde Neal přímo srší humorem: prý tvrdím, že "jsem v jeho ložnici každou noc". Proč bych byl ale zvědavý zrovna
na to, jak své družce káže na dobrou noc "moje" pravdy, jen proto, aby dokázal, že "ložnice je nejlepší místo pro
zbožnost!" Mě to zní spíše jako výmluva, že ho zrovna bolí hlava.
Ovšem vše se reverzovat nedá - některé Nealovi sofizmy jsou přímo za vlasy přitažené: "Ty jsi život sám, " prý
říkám, "a život nemůže být 'neživot. Ty nemůžeš zemřít, protože v momentě, kdy zemřeš, pokračuješ v žití."
Pochopitelně nemluví o fyzické bytosti - najednou se mu totiž někde objeví duše, která je všude, protože se pohybuje
rychlostí myšlenky." Nevím, jaká energie umožní duši, aby se tak rychle pohybovala, u Neala by to ale rozhodně
nebyla energie jeho myšlenky. Navíc si ta duše jen něco pomyslí a šup, už je tam. Kde? Asi jako elektron - všude a
nikde. A nejen to, duše prý může být na dvou místech najednou. Ovšem tato rozpolcená osobnost, pardon,
duchovnost, není zjev podle Neala zjev patologický, ale zcela normální. Představtme si tedy, že dokonce i až Neal
zemře - a teda nezemře - bude pak hned na několika místech, jako by se ještě rozmnožil. Nejímá vás už předem
hrůza?
Bylo by nesprávné nazývat Neala mystikem, ale spíše mystifikátorem. Z jeho knihy je vidět, že nejraději mystifikuje
sebe sama - tam, kde by se jiná spokojili třeba tím, že jsou Marií Terezií, Neal si hned myslí, že jeho tužkou mluví
Bůh. Nejen, že Neal převzal iniciativu a dokonce už za mně i myslí, on dokonce tomu nesmyslu věří. Jako prorok
sice není příliš předsvědčivý, ale jako komik je nepřekonatelný. Přiznám se, že i mě někdy docela rozesměje, takže si
říkám: " Bože, do koho jsem to duši dal! "
Ano, pan Walsh má utkvělou představu, že mluví mými ústy, dívá se mýma očima a píše "mou" knihu. A i tam, kde
údajně říkám "Bůh dává všem přesně to, co si přejí" se diametrálně mýlí. Mám pro něj novinku: nejsem ani tak
mstivý, ani tak štědrý - nejprve si to musí každý zasloužit. Co by si zasloužil neal, je ovšem jiná otázka. Já zde jen
prostě konstatuji, že jeho další "rozhovory se mnou" už budou absolutně beze mne. Od teďka zase bude dít, co chci já
- nejprve asi pošlu Neala do školy, aby se naučil základní logiku. Až pochopí, jak nesmysly napsal, bude to pro něj
také největší trest.
A co udělám s těmi, kteří si opravdu myslí, že autora knihy osvítilo světlo věčné? Nu co bych dělal - nic! Dal jsem

přece lidem rozum, aby si sami posoudili, co a jak. Pravda, některým jsem ho dal více, jiným zase méně . . .
Ulož tuto stránku
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Název : UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.19.)

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.18):
Máme zde tři možnosti:
1) Housle někdo zcizil (nebo si je bez oznámení půjčil, což je totéž :-)
2) Sladovník housle schoval a tvrdí, že mu je někdo ukradl (tedy podvod, asi aby vylákal pojištění)
3) Někdo housle zničil
Předem odmítneme možnost 2 a 3), protože ty určitě lépe vyřeší detektiv pojišťovny. zvláště když jde o zaplacení
škody.
Dále si vyjmenujeme podezřelé:
a) Neteř a její kamarádka
b) Starý Komárek
c) Sám Sladovník
Nejprve si odbudeme pana Sladovníka. Alibi na výkend má, ale to mu nepomůže: mohl schovat housle ještě než odjel
do Varů. Předpokládáme totiž, že mu je neukradli až ve Varech, nic takového přece stážmistr netvrdil. Sotva ale mohl
Sladovník odjet do Varů bez houslí a nezpozorovat to :-). Spíše to zpozoroval a že měl doma ještě druhé housle,
použil tyto. Protože byl vykraden ještě než odjel do Varů, alibi těch druhých na výkend je zbytečné, to už bylo po
krádeži. To vše ale zjistí daleko lépe zkušený detektiv pojišťovny.
Zbývají ti druzí podezřelí, kteří všichni asi věděli, že Sladovník bude ten výkend ve Varech. Krádež zřejmě provedli
ještě před jeho odjezdem, aby získali čas a mohli případně zahladit stopy. Komárek to mohl vědět,, tomu se třeba
Sladovník svěřil a i neteř to mohla ze Sladovníka chytře dostat.
Při krádeži by byl poškozený zámek anebo také ne (zloděj mohl mít klíč). Kdo neměl klíč, musel by zámek rozbít pak by se případ změnil z krádeže na vyšetřování vloupání (skutečného či fingovaného). Příhoda tedy zřejmě poradil
Doufalovi, aby se rozjel nejprve prohlédnout ten zámek v bytě.
Dvě věci jsou podezřelé: nejprve to, že neteř má alibi od kamarádky - možná, že v tom byly obě. Je sice možné, že
neteř vloupání maskovala rozbitím zámku (mohla mít klíč), zatímco na druhé straně i Komárek mohl mít klíč a
nafingovat vloupání: mohl zámek schválně poškozený, aby odvedl pozornost od sebe. Je podezřelé, že si neteř tak
ochotně nechala prohlédnout byt - třeba si byla jistá, že tam housle nejsou, ale také mohla být opravdu nevinná.
Motivem byl asi prodej - pak by stačilo hlídat ji, kdy a kde housle prodá.
U Komárka není tolik podezřelé to, že si chtěl zahrát, jako to, že strávil výkend s cizím hudebníkem. On nemusel znát
jeho adresu, ale určitě by měl znát jeho jméno a tak by se ta osoba lehce našla. Proč ale to jméno neřekl? Je možné, že
housle ukradl a nechal odvést právě tím člověkem do ciziny. Hloupým dotazem o alibi na výkend ho vlastně Doufal
přinutil něco vyzradit :-). I tak bude hledání v cizině obtížné, proto je lépe nejprve prohlédnout tu chatu. Jedno je
jisté: Komárek (nebo ta neteř) potřebovali čas na to, aby housle někde uschovali. Pokud zloděj housle už odvezl do
ciziny, je to zlé. Pokud je jen dočasně schoval, třeba na venkově (anebo i na chatě), je ještě naděje, že se najdou.
NEPRAVÁ DCERA.

"Já nevím, co všecko si lidé vymyslí," řekl Doufal detektivovi při jejich další schůzce.
"A to vám vadí? Vždyť to ani všecko nemůžete vědět - lidé pořád něco vymýšlí, pane strážmistře," řekl Příhoda.
"No právě, podívejte se na tohle: máme jeden případ, kde dvě ženy tvrdí - teda každá z nich - že je Anežka
Malomocná," vysvětlil Doufal.
"Ale je-li malomocná, pak je to případ pro lékaře," prohodil detektiv a když mu strážmistr vysvětltl, že jde jen o
příjmení, dodal šibalsky: "Ah tak, to víte, tak jak jste to vyslovil, tak se to nedalo poznat :-)."
"Jde totiž o uznání otcovství: Matěj Malomocný, místní pastor v Podolkovicích, kdysi splodil nemanželskou dceru,
ke které se ale nikdy nepřiznal. Kurie jeho církve teď napsala do novin dotaz, že se hledá ona dcera a - " vysvětloval
strážmistr, ale Příhoda ho přerušil:
"Počkejte, tak za prvé: když se k ní nikdy nehlásil, jak se ví, že má dceru?" zeptal se detektiv
"Na kurii přišla matka té dívky, která, když se dozvěděla, že pastor umřel, jim to tam řekla. Hned po narození prý
musela dát dceru jiné rodině, která se někam odstěhovala a ona neví kam."
"Opět nechápu: proč jí má dceru najít zrovna ta kurie pastorovy církve?" zeptal se Příhoda.
"No to jsem vám chtěl právě říct: ona, když ji dávala té rodině - tehdy ještě pár měsíců starou - dala jí na krk stuhu s
prstenem, který prý ji dal apstor a který byl historicky i nábožensky cenný. To prý měla být jako peněžní náhrada za
výchovu dívky. Církev teď dostala zájem mít takový prsten, dala to do novin a nabídla i velkou odměnu. První krok
byl ovšem najít tu dceru - teď by jí bylo asi osmnáct."
"Chápu a už se nabídly dvě Anežky, obě Malomocné, že," doplnil ho detejtiv.
"Ano, jednu našel po nějaké době hledání sám úředník kurie a ta druhá se přihlásila sama, na ten inzerát. Ta prvá
tvrdí, že o žádném prstenu nic neví a inzerát nečetla, druhá prý ho četla a proto se přišla přihlásit."
"A jejich rodiče?" zeptal se Příhoda.
"Matku nepoznala ani jedna a otce - pastora - také ne, takže od nich se moc nedovíme. A ještě něco: včerA večer
objevili ve Warnsburku, že se jim v místním muzeu ztratil prsten z osmnáctého století."
"No výborně, teď už víme, kdo má prsten, že?. Teď mi ještě řekněte," řekl detektiv, "zda v tom oznámení v novinách
bylo také něco víc o tom prstenu."
"To nevím, ale zeptám se," potěšil se Dohnal, že konečně dostal nějakou radu, i když nevěděl proč se detektiv ptal. A
jsme -li u toho: víte, proč to chtěl Příhoda vědět|?
Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.
Ulož tuto stránku
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Název : ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 7.

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 jakéhosi "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 . . .

JE VOJNIČŮV RUKOPIS OPRAVDU TEN SAMÝ, CO POSLAL MARCI KIRCHEROVI?
Jakkoliv se to zdá evidentní, pochybnosti o tom,
že jsou oba totéž, se přesto poslední dobou
objevily dokonce i mezi seriózními badeteli. Jak
se totiž víc a víc rozpouštěly staré legendy o
VM, muselo dojít i na výzkum tohoto zdánlivě
potvrzeného faktu.
Ještě předtím ale snad malé upřesnění: rukopisu
VM, který po létech objevil Voynich se hned
začalo řílat Vojničův, snad z nedostatku jiného
názvu. Správně se ovšem měl jmenovat
"Pražský" (zde zkráceně PM) , protože to je
nejstarší dokumentované místo, kde se nacházel.
Užívaný název VM je tedy asi tak přesný, jako
kdyby se českým pověstem napsaným třeba
Kosmasem říkalo "Jiráskovy pověsti".
Zamyslíme-li se ale nad tím časovým rozdílem od doby, kdy se PM nacházel v Praze (první půle sedmnáctého století)
a doby nálezu VM (začátek dvacátého století), je třeba nějak překlenout oněch 400 let, nejlépe dokumentovaným
soupisem míst, kde se nacházel mezi těmito dvěma daty. Jen pak bychom mohli opravdu tvrdit, že VM=PM. A zde
právě máme mezery.
Že PM existoval, to se dovídáme z dopisů Bareše, Marciho a pátera Kinnera. Že VM existuje, to zase víme proto, že
je v Beinecke Library. Ale jaké důkazy předložil Vojnič, že VM=PM? Jen dva.
První skutečně mluví o PM: uvnitř VM se totiž údajně nalézal dopis od Marciho, který psal Kircherovi, že mu posílá
rukopis PM. Jenže dopis je teď z VM vyjmut a na to, že opravdu byl vložen ve VM, nejsou žádní svědci a jak sám
Vojnič tvrdí, poprvé si dopisu ani nevšiml, přesněji řečeno napasal, že jej hned nečetl. Ač se to zdá tak
pravděpodobné asi jako kdyby si obdarovaná žena nepřečetla vizitku, která přišla s květinami, vysvětlení je možné.
Dopis byl v latině a Vojnič si jej musel nechat přeložit - což mohlo trvat dost dlouho - protože asi neuměl dost
latinsky. Sám ovšem tvrdil, že dostal nápad o Rogeru Baconovi coby autorovi zcela sám a ne z dopisu, kde se o něm
Marci přímo zmiňuje v šeptandě od Mnišovského. Dopis ovšem není psán Marciho rukou - byl tehdy už téměř slepý ale patrně byl jen diktován písaři. Podpis sice vypadá na Marciho ruku, ale nemá signum (značku identity), kterou
mají ostatní jeho dopisy Kircherovi (a které dosud existují).
Druhý důkaz se objevil později, když byl rukopis vystaven fotografickému procesu: objevilo se jméno Jakuba

Horčického, patrně jako majitele VM. Zbytek provenience získal Vojnič už jen osobním výzkumem či odhadem.
Obojí se ukázaly celkem nepřesné nebo přímo odporující faktům.
Ale předpokládejme alespoň, že dopis je autentický. Nenašla se sice žádná Kircherova odpověď, která by
potvrzovala, že dopis dostal a to ani ne po roce, kdy se na něj Marci marně ptal v dopise svého přítele, pátera
Kinnera. Protože byla pošta do Itálie doručena osobně pražským páterem provinciálem, je celkem velmi
pravděpodobné, že Kircher dopis opravdu dostal, ale podobně jako u prvního Barešova dopisu jej odložil nebo někde
založil. S dopisem a PM poslal totiž Marci ještě i Barešovy zápisky. Rukopis se našel, dopis též, ale zápisky vůbec ne
- byly asi založeny jinde (možná ještě dnes jsou?) nebo se prostě ztratily. Zůstává tedy otázkou, jak je možné, že byl
dopis vložen do VM a zcela přehlédnut? Byl-li vložen mezi listy, pak určitě ne, to by při otevření knihy vypadl, ale
byl-li řekněme přilepen k deskám, možné to je. Ovšem stopy po lepidle na fotokopii desek vidět nejsou.
Můžeme ovšem spekulovat i o tom, že se dopis nalezl jinde a byl vložen do VM později - ne, nemyslím přímo
Vojničem, mohlo to být i předtím, ač je to méně pravděpodobné. Anebo se našla jen kniha a dopis byl podvržen (či
naopak, ale napsat dopis je ovšem lehčí než napsat knihu :-). Měl-li ale někdo v úmyslu ošálit Vojniče, mohl se pustit
i do padělání knihy.
Platí tedy, že VM=PM? Na to lze odpovědět nepřímo tak, že se pokusíme zjistit, kde všude byla kniha po opuštění
Prahy. Nabízí se tato postupná místa: Kircher, Museo Kircheriano, generál jezuitů P. Beckx (jeho exlibris bylo na
jiných knihách z Mondragone) a sama villa Mondragone, kde, jak už jsem řekl, kniha i dopis byly pak zřejmě
předány Vojničovi osobně. Co s VM udělal Kircher, je těžko říci. Pokud PM řešil, nikde se tím nepochlubil. Kniha i
dopis patrně zůstaly v jeho Museo Kircheriano i po jeho smrti, ale kam se přesunuly pak, není jisté. V září 1870 totiž
obsadila vojska italského krále Victoria Emmanuela Řím a začala konfiskace jezuitského majetku, včetně knihoven.
Museo Kircheriano bylo zabráno v roce 1876 a tvrdí se, že exlibris s Beckxovým jménem - který tehdy ještě žil (*
1795, +1887) - bylo použito k úschově některých knih, které byly přemístěny do Villa Mondragone. Byla to doba tzv.
Risorgimenta, tj. sjednocení Itálie, kdy policie právě zabavovala majetek církve. Některé knihy nahromadili ve
skladech, jiné prodali na zabalování ryb a podobně.
Předpokládá se, že aby byl VM ušetřen tohoto osudu, byl převezena v té době do Mondragone, spolu s jinými
knihami. Ty byly označeny exlibrisem Beckxa, patrně jen aby se naznačilo, že jsou soukromé a tudíž mohly být
ušetřeny osudu těch ostatních. Je ovšem možné, že Beckxovi opravdu původně patřily, ale jak se dostal VM k němu?
Byl to dar od někoho z Musea nebo to tam prostě jezuiti nakládali hlava nehlava a lepili štítky, než přijela policie?
Víme, že v roce 1912, tedy zrovna když Vojnič koupil VM, papežská komora koupila v Mondragone asi 300
rukopisů. Jejich jména sepsal Ruysschaert v seznamu Mgr. José: Codices Vaticani Latini, Codices 11414-11709,
Schedis Henrici Carusi Adhibitis, Recensuit José Ruysschaert, Bibliothecae Vaticanae Scriptor, MCMLIX (1959),
kde zapisuje i koupi VM Vojničem - je ale podezřelé, že se to dozvěděl až od Miss Nill, Voyničovy sekretářky a to
bylo už po smrti Vojniče (+1930) i jeho ženy Ethel (+ 1960). tehdy se Miss Nill stala jedinou majitelkou VM a chtěla
ho prodat. Páteři z Mondragone ale tehdy prodej ani koupi nepotvrdili :-).
Jinou možnost jsem už nadhodil v článku MONDRAGONE NAVŽDY? ve 14 čísle SFingy. Je totiž možné, že
Vojnič vůbec nekoupil VM v Mondragone, ale jinde, a to od Dona Francesca, s celou jeho librarií (viz uvedený
článek).. Vojnič nikomu nikdy neřekl, kde VM koupil a dopisy co mu napsali mondragonští padres nic přesného
nepotvrzují. Z dopisu Marciho je jisté, že kniha patřila Kircherovi a je jen divné, že knihu (nebo alespoň dopis, patřil
do sbírky Marciho dopisů v Museo Kircheriano) nenabídli padres papežově knihovně, ale prodali ji cizinci, aniž by se
předem zeptali Vatikánu. Navíc se antiky nesměly prodávat cizincům bez zvláštního vládního povolení - ano, už
tehdy. To může být důvod, proč Vojnič Mondragone nikdy nejmenoval, ale zato uvedl dvě různá klamná místa (jedno
ve svém článku a jedno soukromě příteli).
Jiná možnost ovšem daleko lépe vysvětluje to jeho mlčení: pokud VM našel ve skladišti, které odkoupil od Dona
Francesca (viz můj článek výše) , udání místa by vyzradilo i to, že kniha nemá vůbec žádnou provenienci (policajti,
kteří knihy zabavovali, se o to jistě nestarali :-). Nu a lhát nechtěl, tak raději mlčel.
Tím se ovšem stoprocentně nevylučuje možnost, že VM je opravdu totožné s PM, už jsme napsal, že jde jen o
hypotézu. To je důležité, protože pak platí alespoň část Vojničovy provenience, teda jen zpět až do Prahy. Ale i to je

hodně.
Jsou teda ještě jiné náznaky, že VM=PM? Ano, jsou. Jeden z majitelů - Bareš - napsal Kircherovi, že v knize jsou
obrázky květin, které jsou v Německu neznámé. V tom měl jistě pravdu. nejsou totiž známy ani v Německu, ani jinde
zde na Zemi. Silný důkaz, že VM=PM to sice není, ale to vše ještě Vojnič asi nevěděl, jinak by toho jistě použil v
provenanci. Jsou ovšem náznaky, že se od archivářů z Prahy dozvěděl, že Marci zdědil Barešovu knihovnu. Barešův
dopis ale dosud je a tehdy byl v Museo Kircheriano a Vojnič o něm asi nevěděl.
A je ještě jeden důkaz, také nepřímý, ale ten jsme již uvedli: zázračný "podpis" Horčického, který byl objeven
Vojničem pomocí moderní techniky. Nu o zázrak asi nejde, Horčický rozhodně nebyl žádný svatý :-). A také by to
posunulo "počátek" VM jen o pár let - k autorovi je ale stejně rozhodně ještě daleko, nejméně dvěstě let, protože
zkoušky radiouhlíkem datovaly původ pergamenu VM do počátku patnáctého století . . .
(pokračování)
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Yonni byla velmi uspokojivá. A. Crowley

Byl pátek a to jsme vždycky vyráželi do města na dízu.
Vzal jsem na sebe to nový božácký triko a vypad z
baráku. Zastavil jsem se nejdřív pro Frantu. Už byl taky
voháklej a motal se kolem svýho milovanýho bouráku a
sem tam ho pucoval flanelem, ačkoliv se blejskal jak
zrcadlo. Nased sem vedle něj a vyzvedli jsme Jirku.
Cestou jsme si vyprávěli nejnovější fóry, propírali
holky, který sme zbalili minule a těšili se, jak si to
užijeme.
Ten hamapejz se původně za totáče jmenoval restaurace
U věže, ale po restituci se to přejmenovalo na Tropical
bar a nový majitel se rozhodl pořádat tam diskotéky s
nočním programem.
To se ví, že tam hnedle od začátku bylo pěkně narváno a
stahovala se tam omladina z širokýho okolí. Naší
největší starostí tudíž bylo, jestli se nám podaří
zaparkovat a dostat se dovnitř, jenže už když jsme přijížděli na parkoviště, tak se nám pěkně krabatily čela, protože tu
nestálo kupodivu ani jediné auto, což bylo velice podezřelé. I uvnitř bylo liduprázdno, jen za barem cigán Fero
předstíral, že leští sklo a tvářil se maximálně otráveně. V rohu vysedával obecní pomocný policajt Josef Válek rotný
v.v. Zasedli jsme na druhý konec, poručili si pití a zkoušeli zlomit Fera, aby se vyžvejk vo co gou.
Udělal příšernou grimasu a jen palcem ukázal na Válka a odplul zase ke sklenkám. Válek asi něco zaslech, protože
shodil tlustou prdel ze sedačky a přeskupil svůj prasečí ksicht do něčeho, co mělo představovat přátelský úsměv.
„Hele hoši, (nesnáším, když někdo začne tím, že nám řekne „hoši“) jestli chcete vědět, proč se tu dnes nic neděje, tak
aby jste věděli, obecní rada to tady zatrhla na četné žádosti občanů. Děli se tu pěkný zvrhlosti. Někdo prý viděl
milence přímo před městským úřadem ( zmíněnou bejkárnu měl na svědomí Franta. Vsadil se s náma vo šampáňo,
sbalil jednu přifetlou štětku a vopígloval ji uprostřed náměstí) a pan ředitel Chládek si stěžoval, že mu opilci chodí
močit na vzácné stříbrné smrky, takže se koukejte chovat slušně, nebo budete mít co do činění se mnou.“
Evidentně si hrál na drsně - dobráckého šerifa z amerických filmů.
Uspokojen svým vystoupením kolíbal se zpět, aby zaparkoval na svém posedu. Není nad to, když blbec dostane
funkci!
Už to vypadalo, že to bude pěkně uhozenej večer, když venku zaskřípěly brzdy a dovnitř vešla fakt super kočka.
Místní určitě nebyla, taková sexbomba by se mezi místníma buchtama vyjímala jako Mattehorn v Krkonoších.
Černý džíny, velký kulatý prsa natěsnaný do krátkého, hluboce vystřiženého trička, pod kterým se jasně rýsovaly dva
temné dvorce. V pupíku měla zasazenej lesklej knoflík ve tvaru osmicípé hvězdice.
Valili jsme na ní voči, ale ona dělala, jakože to nevnímá. Zasedla k baru a poručila si gin s tonikem. Řekla to tím
hlasem a tónem, který se každýmu mužskýmu zařízne do mozku jak motorová pila, po páteři mu klesá dolů, až to
způsobí ztopoření na jejím druhém konci.
Byla dost silně namalovaná a taky určitě byla chemická blondýna, ale nám to nevadilo, protože v tom momentě už

jsme do ní byli všichni paf.
Povídá: „ Sem si myslela, že si trochu užiju, ale jak to vypadá, tak tady chcíp pes. A co vy? Nechtěli by jste si trochu
zařádit?“
Vyměňovali jsme si zoufalý pohledy, kdo s ní tedy půjde, ale ona si toho všimla a dodala: „ Já myslela jako všichni
tři, rozumíte?“
Jirka v té chvíli možná zahlíd budoucnost, protože zpanikařil a k našemu úžasu povídá něco o tom, že doma
zapomněl naložit koze, zavřít králíky a když vrávoral ven, byl bílej jak křída.
Asi je mu blbě, mysleli jsme si a přitom čuměli holce do výstřihu, sliny nám tekly od huby a už jsme se těšili na
švédskou trojku. Zaplatili jsme a šli za ní jak pejsci. Válek se postavil doprostřed vchodu a povídá: „Moment slečno,
právě jste požila alkoholický nápoj a mou povinností je zabránit vám v řízení motorového vozidla.“
„Uhni, burane!“
Jen tak ledabyle švihla rukou. Bylo to k neuvěření a v té chvíli nám to připadalo děsně žůžo, když stokilový Válek
letěl přes celý parket.
Venku měla velký černý cabriolet. Jindy by jsme nad takovym bourákem žasli tejden, ale teď jsme měli voči jen pro
ten její krásně tvarovanej zadeček, kterej se před námi vrtěl uvězněnej v těch černejch džínách.
Zavdala si zhluboka z Honzy chodce a vyjeli jsme. Řídila naprosto suverénně a řítila se tmou takovou rychlostí, že
jsme za chvíli ani nevěděli, kde jsme a bylo nám to srdečně jedno.
Zajela do lesa a zastavila na malém paloučku. Nechala svítit parkovačky, vyšla ven a vstoupila do kužele světel.
Jedním pohybem si přetáhla tričko přes hlavu, rozepla zip kalhot a vystoupila z nich.
Nejprve jsem si myslel, že má na sobě černé kalhotky, ale pak jsem si uvědomil, že je to hustě zarostlý temný klín.
„Tak kdo půjde první?“ zeptala se a štíhlou rukou zajela do té temné houštiny. Prsty zarazila hluboko do sebe a
vydala zvuk, jaký vydávají hárající samice toužící po spojení už od úsvitu dějin.
Díval jsem se zcela zhypnotizován na tu scénu a můj ztopořený úd mě bolel touhou. Franta byl rychlejší a už ze sebe
strhával šaty. Opřela se o strom a ještě víc se mu otevřela vstříc. Trochu se přikrčil, aby do ni mohl vniknout. Pak už
jsem viděl jen jeho rytmicky se pohybující bílý zadek a slyšel její sténání, které se postupně měnilo v jekot a bylo
doprovázeno Frantovým supěním. V momentě vyvrcholení se jeho úlevný výdech změnil v šílený výkřik hrůzy.
Pokusil se od ní oddělit, odstrčit jí, ale přestože to byl obrovský chlap trvalo to dlouho než s mu to podařilo.
V ostrém světle reflektorů jsem uviděl, že si drží ruce v rozkroku a z pod nich mu pryští krev. Zavrávoral, padl a
rozhodil ruce. Místo údu měl jen temný otvor. Ještě hroznější pohled byl na ní. Stála v hlubokém záklonu, její nohy
ustoupil kamsi do stran a mezi nimi zuřivě cvakala obrovská krvavá tlama.
Nasedla na Frantovo tělo a ozval se hrůzně odporný čvachtavý zvuk jak rvala jeho tělo na kousky. Klokotavě se
smála a její kdysi krásná tvář se změnila v ďábelský škleb krvelačné šelmy. Byl jsem ztuhlý hrůzou a myslel si, že je
to můj konec, protože se nedokážu pohnout, ale když se ke mě otočila a řekla: „Tak a teď ty!“, cosi se ve mě zlomilo,
otočil jsem se a utíkal tak jako nikdy předtím a nikdy potom.
„Já si tě najdu, kdykoliv a kdekoliv. Není na světě místo, kam bys mohl přede mnou utíct i kdybys běžel do konce
svého života.“ volala za mnou.
Zakopával jsem o pařezy, větvičky mě šlehaly do obličeje, ale žádnou bolest jsem necítil. Plíce se mi nadouvaly jako
dva měchy, ale strach a prožitá hrůza mě hnaly dál a dál od toho příšerného místa. Běžel jsem tak dlouho dokud jsem
neomdlel únavou...
Tak a teď už pane obhájce víte proč mám ve dvaceti letech bílý vlasy a ruce se mi klepou tak, že když se chci napít,
polovičku toho rozbryndám. Vím, že mi žádný soud tuhle historku neuvěří, ale prosím přimluvte se za mě, abych
moh zůstat tady ve vězení. Sem se na mě snad nedostane.
Deník Blesk: V noci z 13 na 14. 10 došlo ve vazební věznici Ruzyně k záhadnému úmrtí. K. Š., který byl podezřelý z
vraždy svého přítele. Byl ráno ostrahou nalezen ve své cele děsivě zmasakrován. Mříže ani zámky nebyly porušeny a
podle velitele směny, která v inkriminovanou noc měla službu, se z cely po celou noc neozval žádný hlas. Případ se
nadále vyšetřuje a o jeho výsledku neopomeneme čtenáře informovat.

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : DAREBÁCI

Sir Roger Bacon nikdy na svých cestách nepoužíval honosný kočár, ba ani se neoblékal do šatů, které přísluší
šlechtici, řka, že ho k tomu váže slib, který kdysi dal v klášteře, kde trávil nějaký čas jako laický bratr.

Kapitola I: hostinec U tří koček
1 Já si ovšem myslím, že to byla spíš jeho
skromnost a snaha nebudit pozornost. Ostatně je
třeba přiznat, že jeho poslání téměř vždy
vyžadovalo diskrétní jednání.
Příběh, který mi vyprávěl, začal v hostinci U tří
koček. Sir Roger tam přijel těsně před polednem.
Slunce pálilo a tak si sedl na předzahrádku pod
rozložitý dub na prostou roubenou lavici a vděčně
přijal korbel vcelku slušného piva.
Ještě ani pořádně neuhasil žízeň, když se po cestě
od severu přihnalo pět jezdců. Už na první pohled
nebudili dobrý dojem, Nezastřižené vlasy jim
trčely na všechny strany a ani jejich tváří se již
dlouho nedotkla břitva ba co hůře, ani mýdlo!. Na
jejich šatstvu bylo také vidět, že je neudržované.
Seskákali z koní a ještě se ani neusadili a už se hlučně dožadovali obsloužení. Bledou děvečku, která přispěchala,
zahrnuli nadávkami a výčitkami, že je líná jako šnek. Chudák holčice měla co dělat, aby honem vyhověla všem jejich
požadavkům.
Hluk přilákal i majitele hostince, který k nim přišel a zdvořile se jich ptal, jestli když si tak poroučejí, mají i peníze na
zaplacení.
Možná by i jemu odpověděli hrubě, ale dva urostlí pacholci postávající za ním u dveří se sukovicemi je od toho
odradili.
Jeden z mužů, patrně jejich vůdce, sáhl k pasu a vyndal z váčku několik mincí a praštil s nimi o stůl. „ Tady máš! A
teď jídlo a pití rychle sem! Kdyby by to nestačilo, tak mají u mě tyhle stříbrňáčky ještě spoustu bratříčků.!“
Hostinský rychle mince shrábnul a zalomil se uctivě v pase: „ Jistě vážené panstvo, vše tu bude v cuku-letu.“
„ A taky vytáhni ze sklepa lepší ročník a ne tyhle patoky!“. Muž uchopil pohár a celý ho vylil na zem.
„Ano, pánové, dostanete, to nejlepší co mám.“
Sir Roger neviděl sice kolik muž hostinskému dal, ale zřejmě to bylo hodně, když ten se začal chovat tak servilně.
Vskutku se také před nimi brzy ocitl velký džbán vína, z něhož si chlapiska také hned nalili.
Jejich řeč se po chvíli stala halasnější a směrem k děvečce byly obhroublejší.
Sira Rogera, který seděl na druhém konci zahrady ve stínu si nevšímali. Zato on je bedlivě pozoroval. Byla to
vpravdě podivná banda!

Ve váčku měli podle jejich slov spoustu peněz, ale oblečení téměř úplné hadry. Také to jejich halasení je podivné,
vždyť toho tolik zatím nevypili. Přestože si zatím bylo marno lámat hlavu, co to vše má znamenat, přece si sir Roger
posunul meč tak, aby ho mohl, bude-li třeba, rychle použít.
Nějakou chvíli se nic nedělo, ale pak od jihu přijel kočár.
Ačkoliv měl erb na dveřích zakryt, přeci jeho bohaté zdobení, jakož i krásní hřebci tvořící zápřah dávali jasně najevo,
že vůz patří někomu z vyšší šlechty. Sluha sedící vzadu, ihned poté co vůz zastavil, hbitě seskočil, otevřel dvířka a
vyklopil schůdky.
Ačkoli o sobě sir Roger tvrdil, že žije v celibátu, přec z jeho poznámek, které mu občas unikly, jsem usoudil, že tomu
tak není a že není lhostejný ke kráse žen.
A zde vystoupila z kočáru snědá mladá dáma ohnivé krásy, která se v Evropěčasto nevídá a které sir Roger viděl v
Orientě, když tam byl na jedné velmi nebezpečné cestě.
Ladně kráčela ke dveřím hostince, kde se ale zastavila, jakoby tato prostá místa nebyla hodna doteku její botky. Tam
už stál majitel, aby přivítal tak vzácného hosta. Dívka se však k němu jen nahnula a na cosi se zeptala. Z jeho výrazu
bylo vidět, že ho položená otázka překvapila, ale vzápětí již začal horlivě ukazovat tak razantně, že z dálky
připomínal trochu obtloustlý větrný mlýn.
Dívka pokývala na znamení, že porozuměla a odcházela zpět ke kočáru. Ty odrbance okázale ignorovala, ale přece se
Baconovi zdálo, že směrem k nim nenápadně kývla. I na Bacona vrhla zvědavý pohled.
Nesmírně graciézním pohybem nadzvedla podolek k sukně a nastoupila zpět do kočáru.
Sotva v něm zmizela, kočí popohnal koně a vyjeli stejným směrem odkud přijeli.
Hospodský brblaje přišel k siru Rogerovi, aby poklidil prázdnou misku od jídla.
„Na copak se ta slečna ptala, že vás to tolik překvapilo,“ nedalo Rogerovi, aby se neoptal.
„Hraběnka de Graaz,“ opravil ho hospodský, „ ptala se, kde je tu brod.
Jenže cesta ze zámku sem vede kolem řeky, nemohla ho minout.“
„Třeba neví, že tam je.“
„I když vychází jen velmi zřídka, je tu už dva roky a krom toho, když to neví ona, ví to určitě kočí. A vůbec, odkdy
se panstvo samo obtěžuje se na něco ptát, když na to má slouhy? Bůh ví, co to mělo znamenat. Tohle panstvo je
náramně divné. Říká se o nich, že jsou to čarodějníci. Betty ze zámku, tvrdí, že jí prý hraběnka uhranula slepice.
Zatracená cizinka, kterou hrabě přitáhl z křižáckého tažení odněkud z tramtárie.“ a zbožně se pokřižoval.
Sir Roger přes rameno hospodského uviděl, že ta pětice má najednou jaksi naspěch a pakuje se k odjezdu. Kývl a
řekl: „ Támhle ti se chystají odjet.“
„Jen ať jedou, zaplatili dost a o takovou nezvedenou chásku tady moc nestojíme, budu rád, když budou pryč.“
Ale jejich peníze se ti hodí co? Myslel si v duchu sir Roger: Copak se to tady u všech ďáblů děje? Co tohle má
všechno znamenat?
A už v tuto chvíli se rozhodl, že tomu všemu musí přijít na kloub.
Mezitím co takto uvažoval, čtveřice došla ke koním, zatímco jejich vůdce zamířil pod dub. Sjel Bacona pohledem, ale
jeho prosté oblečení v něm vyvolalo dojem, že je to někdo nezajímavý. Obrátil se tedy k hospodskému a vtiskl mu do
ruky ještě několik mincí. Naklonil se k němu a i když mluvil potichu, přec Bacon zaslechl: „ Zapomeňte že jsme tu
byli, jinak….!“
„Ó pane, sem přijde spousta lidí, kdo by si je měl pamatovat,“ odtušil hospodský.
„Tak je to dobře,“ na to chlap. Temně zachrochtal, což asi měl být smích, otočil se a vydal se k svým druhům. I oni
odjeli směrem odkud přijeli, totiž na sever.
Bacon si s touhle podivnou situací, které byl svědkem ještě chvíli lámal hlavu, ale nakonec si řekl, že dokud nebude
vědět víc, tak nic nevymyslí. Vstal i on, zaplatil a vydal se za kočárem. Nejprve jel po tvrdé prašné cestě, kde nebyly
žádné stopy kol vidět, ale to nepotřeboval. Až teprve když vjel do lesa, cesta se tam rozdvojovala. Sir Roger poslechl
svou intuici, která ho jen málokdy zklamala a opravdu. Neujel ještě ani čtvrt míle a v malé prohlubni, kde bylo trochu

bláta, uviděl zřetelné čerstvé otisky kol. Pobídl tedy koně k rychlejší jízdě. Pronásledování netrvalo ostatně dlouho.
Jen o kousek dál v nehlubokém úvozu stál kočár, trochu nahnutý na stranu. Dva muži právě táhli dívku ven z vozu.
Sir Roger Bacon strašlivě zakřičel svůj válečný pokřik, tasil meč a nasadil koni ostruhy. Vtrhl na místo jako uragán.
Jednoho z mužů, který držel hraběnku, proklál ještě za jízdy, zatímco druhý ji pustil a hledal spásu v útěku. Bacon ho
dojel a ťal ho shora do ramena. Vzápětí mu kolem hlavy prosvištěl zrádně vystřelený šíp. Nedbaje nebezpečí, divoce
se rozhlížel, kde jsou jeho další nepřátele, ale uslyšel již jen vzdalující se dusot kopyt.
Vrátil se tedy ke kočáru. Kočímu na kozlíku trčel šíp přímo z hrudi a přibodl ho ke kočáru. Dívka ležela na zemi v
mdlobách. Živůtek jejích šatů byl roztržen a z úbělu bělostné krajky se draly ven její ňadra. Bacon nesmírně cudně
položil ruku na její hruď a byl spokojen, když ucítil sice slabý, ale přeci jen jasný tep jejího srdce. Došel ke svému
koni, sundal butilku a nalil opatrně dívce trochu pálenky do úst. Otevřela oči a rozkašlala se.
„ Přepadli nás. Nejdřív přinutili kočího zastavit a pak ho zabili . Toho vzadu hned nato. Mě chtěli taky zabít, ale
nejdřív prý si semnou všichni užijou. Přijel jste v pravý čas, děkuji vám. Jste můj anděl. Ale už jsem vás někde dnes
viděla ne?“
Ano, madam tam v té hospodě, jak jste se ptala na cestu.“
„Mohl by jste mi prosím přinést jiné šaty, mám je vzadu v té truhle.“
Bacon byl v mžiku zpět.
„Necháte mě chvilku o samotě?“
Bylo to trochu pošetilé, protože před chvíli Bacon viděl její ňadra, ale bez odmlouvání se odvrátil. Ostatně po malé
chvilce ho zavolala sama: „Prosím pojďte mi pomoct, ty háčky vzadu si nedokážu zapnout.“
Byla to frapantní situace a Bacon statečně zápasil se záludností této části dámské toalety, ale nakonec se svého úkolu
zhostil dobře.
Aby přehlušil ticho, zeptal se:„Tušíte proč vás napadali?“
„Možná ano, ale to je trochu dlouhé a nezvyklé vyprávění a já vás pane neznám.“
„To nevadí, berte to jako zpověď, jsem v jistém slova smyslu duchovní osoba.“ A vida, že se trochu zalekla, dodal
spěšně: „ ale nebojte, nejsem fanatik a jsem otevřen novým vědám.“
Kapitola II. Vyprávění hraběnky de Graaz
„Pojedete semnou na kozlíku, a cestou mi vše povíte,“ řekl hlasem, který nepřipouštěl odmluvy. Mrtvé naložil do
kočáru, svého koně přivázal dozadu, z vaku vyndal teplý plášť a nabídl ho dívce, která ho s vděčným pohledem
přijala. Vyjeli. Cestou dívka vyprávěla:
„Jmenuji se Diana, příjmení neznám. Ještě když jsem byla malé dítě, dostávala jsem záchvaty, během kterých jsem
upadala do strnulosti a mluvila cizím hlasem. Dozvěděl se o tom muž jménem Abdul Alzahred, učenec, který se též
zabýval magií. Přišel za mými rodiči a dal jim mnoho peněz, odvedl si mě k sobě a začal mě zaučovat jako své
medium. Také mě naučil číst a mluvit několika jazyky a i jinak mě vzdělával.
Během křižáckých válek byla i mezidobí, kdy spolu muslimové a křesťané žili v míru. Právě tehdy se hrabě de Graaz
seznámil s mým učitelem a získal si jeho důvěru. Fascinovali ho seance, během kterých mě můj pán uváděl do
spánku a já pak mluvila o událostech budoucích. Nakonec neodolal, vyslal své žoldáky, kteří se mě zmocnili. Pak si
mne jako zajatkyni odvezl sem domů. Nějaký čas jsem se s tím, že mě takto získal násilím, nemohla smířit, ale
nakonec jsem se podvolila osudu.
Když jsme se sem nastěhovali, začali se brzy ozývat hlasy, že nesezdaný muž a žena žijí ve společné domácnosti.
Místní biskup dokonce navštívil hraběte a hrozil mu že ho exkomunikuje z církve. Tehdy hrabě zajel někam do města
a přivezl padělaný oddací list, který potvrzoval, že jsme byli oddáni již v Jeruzalémě. Ale stejně nebyl klid, mnoho
lidí mě tu nenávidí, protože jsem cizinka.“
Bacon tohle znal. Mnoho mužů, kteří se s ideály v srdci vydávali na Východ, zde pak během bojů o Svatou zem
přicházelo o své iluze a ve vlně násilí a krve ztráceli víru v Boha. Ale jak zaslechl to známé jméno, v duchu vrátil ke
své cestě na Východ, kde měl navštívit právě tohoto učence a pokusit se od něj získat jistou knihu. Ale tehdy, když se
mu konečně podařilo zjistit, kde bydlí, našel ho mrtvého a jeho knihovnu vyrabovanou. Jen násilím se nyní odpoutal

od svých hrůzných vzpomínek a zeptal se:
„A co měla znamenat ta vaše cesta do hostince?“
„Hrabě mi po poslední seanci řekl, že jsem ve snu mluvila o tom, že tu cestu musím podstoupit a potkat svůj osud.
Sama jsem netušila, co to všechno má znamenat, ale věřila jsem tomu, že pokynů shůry je třeba poslechnout.“
„Říkala jste, že si myslíte, že to možná nebyli jen obyčejní silniční lapkové, povězte mi, jaký máte důvod k této
domněnce?“
„Hrabě se díky své zálibě v alchymii a nákupu okultních knih musel prodat podstatnou část svého majetku. V
poslední doběčasto odjíždí pryč. I když semnou ze služebnictva nikdo moc nemluví, přec jsem zaslechla postraní řeči,
že prý jezdí na sousední panství za bohatou vdovou madam Leuren. Kdyby se mě zbavil a oženil se s ní, vyřešilo by
to jeho finanční problémy.“
Když dívka domluvila, bylo chvíli ticho. Sir Bacon přemýšlel o tom, co právě vyslechl. Znělo to jistě hodně
pravděpodobně a on si již v duchu dával dohromady některé možnosti. O rozporech ve vyprávění se takticky rozhodl
v tento okamžik nezmiňovat.
Dojeli opět k hostinci, kde jim majitel udiveně vyšel až na cestu. Oči mu málem vypadly, když uviděl hraběnku sedět
na kozlíku jako obyčejnou venkovanku. Sir Bacon mu několika větami vysvětlil co se stalo a pak už se stále ještě s
hraběnkou na kozlíku vydal do vesnice. Ves byla opravdu velká a měla i vlastní kostelík a faru. Bacon u ní zastavil a
ze dveří hned vyšel mladý muž a jeho první pohled padl na ženu: „ Vy? Co zde pohledáváte? Vy cizí čarodějnice!!“
Náboženský fanatismus a nenávist z jeho slov by se dala hojně čepovat. Sir Bacon seskočil z kozlíku, obešel koně a
postavil se před kněze, čímž přitáhl jeho pozornost.
„A vy jste kdo?“ zeptal se ho mladík arogantně.
Sir Roger vyňal ze záňadří papežskou listinu, která nabádala všechny světské i duchovní osoby zastávající úřad
jakékoliv úrovně, aby mu byly nápomocny při jeho konání.
V Římě sice teď již vládl jiný papež, ale listina stále účinkovala. Kněz rázem změnil tón svého hlasu: „Promiňte
milosti. Co pro vás mohu udělat?“
Bacon mu měl chuťříci, něco ostřejšího, ale pak si to rozmyslel, aby nesnižoval jeho důstojnost před prostými
sedláky, kteří se zatím v hojném počtu srotili kolem.
„Tuto mladou dámu přepadli lapkové. Zabili její dva sluhy a asi by zabili i jí, kdybych se k tomu náhodou nepřipletl.
Dva z těchto lotrů jsem dostihl a ztrestal na místě. Na vás je, aby jste se sluhům postaral o křesťanský pohřeb a ty dva
lotry nechal zakopat za vesnicí do jámy jako potulné psy.“
Kněz se otočil k vesničanům a poručil tomu co stál nejblíž: „ Ty, zaběhni pro Hermana.“
„Já jsem tady, pane,“ ozvalo se a mohutný hrbáč si prorážel cestu davem. Bacon se k němu otočil a podal mu peníze,
které našel u mrtvých lupičů: „ Snad to bude stačit a kdyby ne, zbytek vám doplatí hrabě de Graaz.“
Bacon pak otevřel dveře kočáru a ukázal na mrtvá těla.
Kněz pohotově poručil dvěma mládencům: „ Ty a ty, pomozte odnést těla zatím do márnice.“
Sir Roger tím považoval celou záležitost za ukončenou, ale aby celé události dodal ještě trochu lesku, prohlásil
všeobecně do davu: „Pan hrabě jistě ocení vaše poctivé služby.“
Pak se otočil k hraběnce: „ Nasednete madam?“
„Nevstoupím dovnitř, dokud to tam nebude pořádně vyčištěné!“
Bacon se tedy vyhoupl k ní nahoru, pobídl koně a vyjeli.
Kapitola III. Sídlo hraběte de Graaz
Bacon se znovu pohroužil do svých myšlenek a v duchu děkoval osudu, že ho přivedl do těchto míst, neboť jest
patrno, že je tu reálná možnost, že dokončí úkol, kterým byl již dříve pověřen, ale zatím se mu ho nepodařilo splnit.
Aby přerušil opět ticho, znovu požádal Dianu, aby něco vyprávěla o místu, ke kterému se nyní rychle blížili.
„Hrabě mi nasliboval krásné sídlo, ale místo toho mě přivedl na místo, které vypadá proti palácům v Orientu spíše jen

jako kurník. Když jsme se sem nastěhovali, byl zprvu nadšen ze sezení, které semnou prováděl. Ale jeho zájem brzy
opadl. Patrně mu seance nepřinášely výsledky, které očekával, nebo nebyl tak zkušený jako Alzahret. Pravda je i to,
že jsem se hlavně zpočátku seancím podrobovala jen nerada a nedobrovolně. Postupně tedy stále více času trávil ve
své laboratoři, kterou nechal přestavět z bývalé konírny, ale vracíval se odtud velmi rozmrzelý, neboť velké dílo se
mu stále nedařilo. Také dlouhé hodiny studoval knihy a snažil se najít zde cestu….“
V této chvíli Diana své vyprávění přerušila, protože se již přiblížili k hraběcímu domu.
Byl to spíše jen velký statek postupně přestavěný, obehnaný zdí a příkopem. Zdi však byly nevysoké a i příkop
vypadal spíš jen jako mělký rigol, který by byl případným útočníkům jen pro smích.
Padací most, přes něj vedoucí, také svědčil o tom, že již dávno nevyl vytažen, jsa obrostlý svlačcem .
Projeli bránou na dvůr a Bacon s kočárem zastavil před jedinou patrovou a trochu výstavnější budovou. Hbitě
seskočil z vozu a pospíšil k dámě, aby jí nabídl pomocnou ruku. Ve dveřích se zjevil starší již notně proplešatělý muž
oblečený po pansku.
Pokud byl překvapen tím, že vidí Dianu naživu, tak to nedal na sobě znát i když se s ní přivítal poněkud chladně.
Přistoupil k Baconovi a zeptal se stroze: „ Kdo jste, pane a co se stalo?“
Tady by žádná listina nebyla nic platná a Bacon ji ostatně neměl ani v úmyslu použít. Představil se a celou událost
podal jen co nejstručněji: „Vaše žena byla cestou v lese přepadena. Náhodou jsem měl stejnou cestu, ale na místo
jsem dospěl bohužel až ve chvíli, kdy vaši sluhové byli mrtvi. Nicméně to nejcennější co máte, vaší manželku se mi
povedlo zachránit.“
„Hm, no jistě, ano, děkuji vám. Jste statečný muž. Pojďte dál a přijměte mé skromné pohoštění.“
Už ve vstupní hale bylo jasné, že majitel domu byl voják, který na východě strávil část svého života. Bacon hlasitě
obdivoval nádherné nástěnné koberce hýřící barvami, jakož i další vybavení. Byla tu i velká knihovna s mnoha
svazky, ale Bacon tušil, že ty nejcennější má hrabě uschovány jinde. Hrabě trochu roztál, protože mu chvála dělala
dobře.
„Přivezl jsem si tohle všechno před dvěma lety z křížové cesty.“
„Shodou okolností jsem tam v tu dobu také dlel,“ nadhodil sir Bacon.
„Nepamatuji si, že by tam mezi námi v tu dobu byli nějací Angličané.“ Hrabě viditelně znervózněl.
„Byl jsem tam jen velmi krátký čas a ne jako bojovník, ale jako soukromá osoba.“ Tímto neutrálním vyhlášením se
Bacon opět takticky vyhnul nutnosti lhát.
Ozvalo se zaklepání a dovnitř s uctivou úklonou vstoupil sluha a cosi hraběti zašeptal. Ten se obrátil k Baconovi: „ Je
tu cosi, co musím neprodleně vyřídit. Prosím omluvte mě. Jistě máte již velký hlad a v jídelně tamo je pro vás již
připraveno pohoštění. Jakmile to vyřídím, budu vám opět dělat společnost.“
Jen co zatím zaklaply dveře, Bacon místo toho, aby přešel do jídelny, přistoupil k oknu a podíval se ven. Jak správně
vytušil, štolba právě do stáje zaváděl ještě neodsedlaného koně, což potvrzovalo, že kdosi přijel na návštěvu a Bacon
tušil kdo. Otevřel dveře a nakoukl do vstupní haly. Muž právě vcházel do dveří vpravo a i když ho Bacon viděl jen
krátce, ihned v něm poznal vůdce bandy, s kterou se dnes již dvakrát setkal.
Ačkoliv si uvědomoval, že při tom může zde v hale být kdykoliv přistižen a že je to velmi nerytířské, přeci jen přišel
ke dveřím a přiložil k nim ucho. Nezaslechl jediný zvuk. Opatrně tedy dveře otevřel a ocitl se v malém salonku, z
kterého vedly dveře do další místnosti. Znovu se u nich zaposlouchal a tentokrát uslyšel nejprve trochu nezřetelné
hlasy. Mluvili tam dva muži a o něco se přeli. Jak stoupalo jejich rozčilení, zvyšovali i hlas a slova se stávala
srozumitelnější:
„…… A já vám říkám, že od té doby, co jsme tam na východě na váš rozkaz zamordovali toho araba, tak se nás drží
smůla. Však nás taky před smrtí proklel. Té jeho hatmatilce jsem sice nerozuměl, ale dodnes když si vzpomenu na ty
jeho hrůzně vyvalené oči a zlobu v hlase, mám husí kůži.“
„Jsi pověrčivej jako stará baba Grunne.“
„Jen než jsme vás a tu mladou čarodějnici dostali sem do Evropy, přišel jsem o polovinu mužů. Nejdřív to byla
bouře, co jich pár spláchla do moře. Pak se na nás v horách přiřítila lavina a vlky jsme měli celou cestu v zádech…“

„Nebýt jí, nikdy by jsme se dovnitř do jeho domu nedostali. Jen ona zajistila, že byl sám doma a vpustila nás dovnitř.
A to všechno? Byla to jen náhoda, nepřízeň osudu. Ale o tom jsi mi jistě nepřijel vyprávět. Tak co tu děláš, když
máme dohodu, že se budeme setkávat jen mimo dům? Jestli jsi mi přijel říct, že to přepadení v lese se nezdařilo, tak
toho už jsem si stačil všimnout, když se mi vrátila živá a s ní návdavkem ten záhadnej cizinec. Zbabělci! Bylo vás pět
na jednoho!“
“Měl byste také vědět, že i ona nám dala nějaké peníze, aby jsme naopak zabili vás. Ale i my máme svou čest a krom
toho jsme si říkali, že by jsme se s ní mohli konečně trochu pobavit. A neměl by mě nazývat zbabělcem ten, kdo tam
tehdy jen stál a díval se, když jsme toho chlapa rdousili.“
To už ti dva na sebe křičeli tak, že to nejspíš bylo slyšet po celém domě.
„Ale moje peníze jsi bral co kmáne?“
„Už těch urážek bylo dost!“
Vzápětí se ozval třesk zbraní, které se střetly. Kolem Bacona proběhl sluha. Ignoroval zřejmou skutečnost, že tento
poslouchal za dveřmi, otevřel je a zůstal zděšeně stát mezi nimi. Sir Bacon přes jeho záda uviděl ty dva, jak spolu
divoce bojují. Poráželi drahocenný nábytek a ječeli na sebe jako šílení: „ Ty lotře, odvážil jsi se vztáhnout ruku na
šlechtice, budeš pykat.“
„Na to nemáte dost sil, vyšel jste zatraceně dávno ze cviku.“ Posmíval se mu druhý, „ Co tohle? To je novinka,
kterou neznáte.“
Muži zmizeli Baconovi z dohledu, ale místo další rány se ozval jen tupý úder znamenající jen jedno, pád těla na zem.
Sir Roger postrčil sluhu, který stále stál zkoprněle ve dveřích, dovnitř a viděl hraběte ležet bezvládně na zemi. Ten
druhý s mečem se potácel proti nim. Levačkou si držel bok a zpod prstů mi crčela krev. Sluha jakoby se probudil,
zděšeně vyjekl a uskočil do rohu. Sir Bacon položil ruku na jílec meče, ale již nebyl třeba, aby tasil. Chlap pustil
zbraň, křečovitě se chytil stolu a sesul se na kolena. Když k němu Bacon přistoupil, trochu se pohnul, ale vzápětí mu
klesla hlava a jeho tělo se svezlo na zem. Místnost se rychle začala plnit lidmi. Mohutný muž, zřejmě správce, je
rázně rozrazil a pánovitě se ptal: „ Co se to tu stalo.“
Nečekal na odpověď a nahnul se nad hrabětem. Prohlídka trvala jen okamžik. Pak vstal, zavrtěl hlavou a smekl.
Jako první se za ním ozval sluha stojící v rohu, s tváří bělejší než jeho ako první se za ním ozval sluha stojící v rohu,
s tváří bělejší než jeho paruka: „Pane, když jsem sem přišel, tak tady ten právě napadl pana hraběte, bili se a pak…..“
„ A vy jste kdo? A proč jste nezasáhl. Vidím, že máte také meč.“ Otočil se správce na Bacona.
„Přijel jsem s hraběnkou. Jsem tu cizinec a v tomto domě jsem sotva chvíli. Netušil jsem, co je předmětem jejich
sporu a nehodlal jsem se do toho míchat. Předpokládal jsem, že pan hrabě jako šlechtic bude chtít hájit svou věc
sám.“
„Dobrá, vy dva odneste toho lotra dolů do stáje, hraběte do jeho ložnice a já to půjdu oznámit paní.“ Nebylo toho ale
zapotřebí. Diana doprovázena dvěma sloužícími vznosně vstoupila dovnitř. Lidé jí uctivě ustupovali. Když uviděla
obě těla ležet na zemi v krvi, jen si přiložila ruku k ústům a skácela se v mdlobách do náruče dam, které tvořily její
doprovod.
Ihned ji začaly ovívat a strčily jí pod nos flakonek s čichací solí. Diana se velmi rychle vzpamatovala a odcházela
podepírána z každé strany jednou z žen.
Sir Bacon vyšel za nimi. Nikdo si ho nevšímal, všichni se motali kolem mrtvých těl. Jedna z komorných se mu
pokusila přibouchnout dveře budoáru pře nosem, ale jeho noha ji v tom zabránila.
„Jak se opovažuje pane?“
„Musím s madam nutně mluvit.“
„Ne, ona teď potřebuje klid.“
„ To nebyla prosba.“
„Chcete snad dovnitř vniknut násilím?“
„Jen když to bude nutné a budete mi nadále překážet .“

Bacon, který se většinou k ženám choval velmi rytířsky, věděl, že tentokrát musí být tvrdý.
Služebná ustoupila, a když kolem ní procházel, zasyčela nenávistně:
„ Barbare! Násilníku!“
Zastavil se před Dianou, která seděla v pohodlném křesle a nevypadala příliš zdrceně. Služebná se postavila vedle něj
a tvářila se jako bohyně pomsty.
„Musím s vámi mluvit o samotě.“
Gestem ukázala služebným, aby opustily místnost a pak mu naznačila, aby si sedl. Chvíli byli ticho, když se
rozmýšlel jak nejlépe začít.
„Vaše podivné přání se teď splnilo, ale nevím, jestli si uvědomujete, jak to bylo pošetilé.“
„Nevím o čem to mluvíte, ale pokračujte,“ to sdělení na ní zaúčinkovalo jako živá voda.
„Přála jste si aby váš manžel zemřel, jenže jste si neuvědomila, že se příbuzní pana hraběte na vás teď sesypou jako
supi. Najmou právníky a ti brzy vyšťourají, že oddací list je padělek. Nebo poukáží na to, že dosud nemáte děti. Podle
našich zákonů je totiž možné manželství z kterého nevzešel potomek, prohlásit za neplatné a to i zpětně. Sama jste
říkala, že vás tu nenávidí, takže vás odsud vyženou nejspíš jako žebračku.“
Jak mluvil, Diana se na něj dívala se stále vzrůstajícím děsem.
„Ale to je nemožné, tohle si já nešťastnice nezasloužím.“
„Zasloužíte si jen to, co jste si sama nadrobila tím, že jste nejdříve podle zradila svého dobrodince a vydala ho do
rukou vrahům.“
Tím, že nic nenamítla, v podstatě přiznávala, že má Bacon pravdu.
„Zacházeli semnou jako s věcí, Jako bych byla kus nábytku:“
„Mnoho žen, a vy to musíte vědět také, je na tom hůř. Mají hlad a žijí v nuzných chatrčích. Jejich muži je bijí a musí
jim být po vůli podle libosti. Vy jste si žila v klidu, nepoznala jste bolest ani hlad.“
Sklopila hlavu a Bacon věděl, že jí má přesně tam kde ji chtěl mít a tak pokračoval dál: „ Mohu vám pomoci, ale
nejdřív potřebuji já něco od vás.“
„Co chcete? Mám vám také dělat médium? Nebo chcete víc?“ v jejích slovech byl jed a pohrdání.
„Ne, potřebuji knihu, kterou vlastnil Alzahred. Je to asi dvacet pergamenových listů v deskách pošitých černým
sametem. Rohy jsou chráněny stříbrnými ozdobami. Vím, že tady ta kniha je.“
Slabě kývla na znamení souhlasu, vstala a vedla ho domem. Alchymistická laboratoř se vybavením nijak nelišila od
těch, které měl Bacon možnost vidět. Jediný rozdíl snad byl jen v tom, že zde vládl přísný pořádek. Diana přešla ke
stolu a sáhla pod desku. Ozvalo se klepnutí a zespoda vyjela tajná zásuvka ve které ležela kniha. Diana ji vzala a
podala Baconovi: „ A teď chci vědět, jak mi pomůžete získat hraběcí majetek.“
„Neslíbil jsem vám, že vám pomůžu získat zpět bohatství, ale dva dny jízdy odsud je ženský klášter. Abatyše je moje
známá, když se u ní přimluvím, můžete tam dožít v klidu.“
„Vy jste se zbláznil. Co to bude za život?“
„Mohla by jste skončit i na pranýři.“
„Lháři, podvodníku, zrádče!“ z očí ji vyšlehly dva ohně. Bleskově sáhla kamsi do záhybů svých šatů, vytáhla štíhlou
dýku a chtěla bodnout, ale Bacon byl rychlejší. Vykroutil jí dýku z ruky a zahodil jí do kouta. Zhnusen jí hrubě
odstrčil, vyšel z laboratoře a zabouchl za sebou. Došel do stáje, osedlal svého koně, knihu uložil do vaku a vyjel.
Už se stmívalo, když dojel k brodu. Sesedl a pozoroval vodu, aby uklidnil svou rozjitřenou mysl.
Protože byl zasvěcen do esoteriky, nemohlo mu nepřijít na mysl, že tohle není náhoda, ale výsledek toho strašlivého
předsmrtelného prokletí. Ale jako správný křesťan tyto myšlenky rychle zapudil.
Nyní tedy konečně díky božímu úradku vlastnil onu vzácnou knihu, kuli které podstoupil nejedno nebezpečenství.
Přemýšlel:
Jeho původním úkolem bylo dopravit knihu do Říma, ale teď tam vládl nový papež, starý a dogmatický muž, díky

němuž již na hranici shořely mnohé vzácné rukopisy.
Bacon se rozhodl, ano zná muže u kterého bude rukopis v bezpečí. Pobídl koně a vyjel.
Kapitola IV. Epilog.
O několik dní později když dlel ve městě u svého starého přítele, dostala se tam zpráva o strašné smrti hraběte de
Graaz a sebevraždě jeho manželky, která si zdrcena žalem nad smrtí milovaného chotě, vzala sama život.
Zbylé dva lapky Bacon již nikdy neviděl a o jejich osudu se nedozvěděl, ale vzhledem k tomu, že asi dva měsíce po
událostech, které zde popisuji, byla polapena banda lupičů, kteří sužovali tamní kraj a všichni byli popraveni, tak
kletba mudrce Alzahreda nejspíš dostihla i je.
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Název : GREY OWL: POVÍDKY PRÁZDNÉHO SRUBU.

Kniha: Grey Owl: Povídky prázdného srubu. (Tales of an Empty Cabin, vydal Macmillan odf Canada, Yoronto,
1975)
Grey Owl (Šedá Sova, 1888-1938) a jeho životní příběh se nám před nějakou dobou připomněl stejnojmenným
filmem, v hlavní roli s Piercem Brosnanem. Na rozdíl od usměvavého a vyleštěného Jamesa Bonda zde Pierce
vytvořil postavu indiánského ochránce přírody a pravého muže severu. Už bylo vlastně na čase, však ani ekologové o
něm už ani nevěděli . . .

V úvodu své knihy říká Grey Owl (též Wa Sha-Quon-Asin, kráčející
ve tmě): "Člověk by neměl jít do lesů jako dobyvatel nebo lovec, ale jen
s úctou, jako když vstupuje do antického chrámu nebo do katedrály." Je
to myšlenka ne nepodobná ideám jeho amerického předchůdce, Henry
Davida Thoreau (1817-1862, Walden or Life in the Woods ), ale Owl
šel ještě dál: on jezdil přednášet, vysvětloval svoje názory, psal knihy, a
dokonce natočil krátký film. A co je nejdůležitější, začal na svých
projektech pracovat a měl úspěchy. Tak například je známo, že to byla
jeho dokumentace toho, jak bobři v Kanadě vymírají, která vlastně
zachránila tyto živočichy před totální katastrofou - (ale neříkejte to
prosím Vás Davovi, mému známému, kterému bobři pokáceli kus lesa :).
Kniha sama je naplněna nejen pravými zkušenostmi zálesáka, ale je
také opravdu potěšením číst - Owl měl skutečně spisovatelský talent.
Na stylu i na obsahu se dá poznat, že hodně četl, ať už z narážek na
Epos o Hiawathovi, kde ukazuje na rozdíly mezi skutečností a
básníkovou fikcí, na zvyky Indiánů, jak je znal a s nimi žil, popis jejich
tradicí a života vůbec.
Podobně i jeho vztah ke zvířatům, tak například v textech fotografiím říká:
. . .Skunk - je gentleman od přírody, ale neumí hádat, co chcete udělat, tak pozor na něj...
Dikobraz je dobrý společník, když ho trochu poznáte, i když je poněkud natvrdlý
Vlk je pirát divočiny
Ondatry jsou příbuzní bobrů a často sedí ve skupinách a naslouchají
Looni (= potápky, vodní ptáci ) jsou královští ptáci a nejlepší potápěči vůbec.
Nebo třeba popis jeho bobrů: JellyRoll je žoviální, paličatá a plná rozmarů a Rawhide je klidný, tichý ale i
mysteriózní . . .

Ve své knize "Ďábel v mokasinech" vykládá jeho družka Anahareo (dívka z kmene Mohawků, vlastním jménem
Gertrude Bernard, kterou si vzal za ženu v roce 1925) , jak ho, otrlého lovce a trappera (název pro lovce s pastmi),
upozornila na celou tu zoufalou bobří situaci, kterou nejprve pomáhal vlastně jako lovec jen zhoršovat. A dokonce ho
obrátila natolik, že se to snažil napravit - udělala to velmi rafinovaně: jednou zachránila a vzala k nim do srubu dva

sirotky, bobří mláďata (Rawhide a Jellyroll) . Přátelské chování obou bobříků pak zajistilo úspěch její taktiky.
Grey Owl o sobě vykládal, že je jen indiánský míšenec - někteří ale tvrdili, že je bývalý náčelník. Žil v Quebeku, kde
potkal Anahareo, kterou pak vydával za indiánskou princeznu (pravda je, že jeden z jejich dávných předků byl
náčelník, ale to se, jak známo, u nich nedědí s generace na generaci). Anahareo byla ovšem moderní dívka, jejíž láska
k přírodě předběhla nejen její dobu, ale i názory jejích soukmenovců. Byla také velmi inteligentní (ve filmu je
nazývána Pony a Annie Galipeau ji vystihla perfektně) a je to ona, kterou napadne, že když umí Grey Owl tak
zajímavě vyprávět, mohl by stejně zajímavě i psát. Pravda, bylo to také trochu z nutnosti: když Owl přestal lovit,
peněz bylo poskrovnu, a její nápad jim zaručil jistý příjem.
Její manžel nejprve začal psát přírodopisné články a kupodivu největší zájem přišel z Anglie, kterou hlavně nadchl
popis dalekého severu a kromě toho je známo, že Angličané mají hrozně rádi zvířata.. A tak už v roce 1931 vydává
svou první knihu, Men of the Last Frontier (Lidé z poslední výspy civilizace). Ten rok se také přestěhovali z
Quebeku do Manitoby (Riding Mountain National Park, kde je dnes možno vidět jejich srub) a ještě později, to už
byl přijat jako lesník (ranger), k jezírku Ajawaan (Prince Albert National Park) v Saskatchewanu. Tam si také
postavil srub, který nazval Beaver Lodge a spolu tam pěstovali kolonie bobrů.
Jezero Ajawaan leží na severozápad od daleko většího jezera Waskesiu a když jsme žili ony tři roky v Saskatoonu,
byli jsme se tam také podívat. Kromě volně přístupného srubu tam leží i hroby Grey Owla, Anahareo a jejich dcery,
Shirley Dawn. Tady bylo místo, které nejvíc miloval a další knihy na sebe nenechaly čekat: Pilgrims of the Wild
( Poutníci divočiny) a Sajo and Beaver People (Sajo a bobří lidé). V roce 1936 Anahareo odešla, prý začal moc pít..
Rok po jejím odchodu dokončil ještě jednu knihu, The Tales of an Empty cabin (Povídky prázdného srubu). Ač se o
tom v knize nezmiňuje, odchod Anahareo ho zřejmě trápil (slova "empty cabin" se totiž také dají přeložit jako
"opuštěný srub" ). Proto asi také jede ještě jednou na turné do Anglie, ale domů se už vrací jako předčasně zestárlý
muž, opravdová Šedá sova (což ale není vidět, protože si barví vlasy na černo).
Snad to bylo i jeho zraněním ve Francii, které utrpěl v první světové válce, když se nechal najmout jako dobrovolník
do armády. Nakonec onemocněl na zápal plic a když se dopotácel sněhem těch 16 mil k civilizaci, odvezli ho do
nemocnice v městě Prince Albert, kde také zemřel. Jeho přátelé ho pak donesli zpět k Ajawaanu, kde ho podle jeho
přání pohřbili. Jeho srub osaměl navždy . . .
Teprve po jeho smrti se lidé dozvěděli pravdu: Grey Owl byl čistokrevný Angličan a narodil se v Hastingsu, v Anglii,
jakožto Archibald Stansfeld Belaney. Byl vychovávám dvěma tetami od kterých utekl do Kanady, aby si splnil svůj
veliký sen: žít jako Indián. Později, při jedné návštěvě svých tet v Anglii, když tam přednášel - tehdy už byl známou
osobou - se málem vše vyzradilo. Novináři, kteří zjistili, kým vlastně Grey Owl je, se ale rozhodli to neprozradit, jen
až po jeho smrti. V den kdy zemřel, vyšel konečně i "objevný" článek, ale nikdo tomu zprvu nechtěl ani věřit. . .

Poznámka: Často, když se procházím kolem naší říčky, co teče do Huronu, hledím na pahýly stromů, které tam za
poslední dobu obři ohlodali. A v rezervaci v Inverhuronu přecházím po můstcích, pod kterými si staví bobři svoje
přehrady, aby jim je rangeři, lesníci, zase bourali, protože by jinak zaplavily celé údolí. A navečer, když slyším v
dálce osamělého loona, který se usadil i se svou družkou u Huronského jezera, vzpomenu si i na jezírko Ajawaan, tak
jak si ho pamatuji z jednoho výletu, když jsme ještě žili v Saskatchewanu. A když pak doma otevřu onu knihu o
osamělém, opuštěném srubu, posedne mě touha jít tam zase zpět. Jako by mě lákalo něco, čemu já říkám "smutek
dalekého severu," něco, co je tak dobře vidět třeba v očích eskymáckých psů, zvaných huskies . . .
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NOVINKY:
PRO ČTEČKY ČI PC: Od června zasíláme zdarma na požádání SFingu e-mailem přímo k vám . Formát je v
PDF; napište nám v emailu "posílej Sfingu" - naše adresa je sfinga.jan zavináč gmail.com a nezapomeňte udat adresu,
kam vám máme Sfingu posílat. Už se nám na to přihlásilo před dvacet čtenářů a uvítáme další.
Českých knih formátovaných pro digitální čtečky je ovšem stále ještě relativně málo - a pokud znáte někoho, kdo má
o ně zájem, odkažte ho prosím na naši knihovnu KNIHY OFF-LINE. Link na nás je uveden ve všech větších
seznamech digitálních knih na Netu. Dostanete se tam také přímo ze SFingy. O lincích na české knihy viz níže.
Začínáme zde uvádět v každém čísle pár linků na anglické knihy a české knihy (pokud uvádím více formátů, pak to
ovšem neznamená, že každá kniha je tam hned v několika formátech :-). Ještě tedy nějaké anglické - některé mají
knihy za peníze i zdarma.
• Smashwords http://www.smashwords.com/- dobré, část knih je zdarma (free) a jsou tam i novinky z roku 2011.
• Feedbooks http://www.feedbooks.com/publicdomain - totéž co u předešlé
A teď české knihovny na stahování zdarma - a opět, vybírejte jen formáty, které jdou číst na vaší čtečce či počítači
(většinou umí číst buď PDF nebo EPUB (SONY umí obojí). Ty ostatní formáty pak jsou pro specifické čtečky, kde se
stahují jen placené knihy. Pokud to umíte - a příště zde začneme kurz převodů - můžete stáhnout i jiné formáty, které
jste se zatím naučili převádět na formát, který vaše čtečka čte.
• KNIHY OFF-LINE http://manybooks.net/ - to je ta naše, pokud ji neznáte, knihy jsou v PDF :-)
• CZECHMATEDIARY http://czechmatediary.com/2010/03/19/czech-e-books-on-line-and-free/ - zatím jsem
nezkoušel odtamtud stahovat
• SEZNAM KNIH ZDARMA http://www.stahroun.me.cz/ssysel/publikace/ebooks/zdroje/ - dobrý seznam, ale na
rozdíl od názvu tam jsou většinou jen knihy za peníze >- neměl jsem čas proběhnout je všechny.
A ještě jedno varování: Některé stránky se jen vydávají za "knihy zdarma", ale nejsou! Jiné stránky mohou mít
různé chytáky - neříkám virusy, to asi ne - ale mohou vám nějak podstrčit různé registrace, nabídky či inzeráty,
členský poplatek a podobně. To jsem ovšem neměl čas detailně zkoumat a je to jen na vás.
Jiné zase mají knihy až sprostě drahé, uvážíme-li že tam elektronickou knihu prodávají dokonce za cenu knihy
papírové. Jediná výhoda je, že se to stahuje z netu a ušetříte poštovné a dopravné, které je někdy skoro tak drahé jako
je cena samotné papírové knihy. Ale "ztratíte-li" jejich elektronickou knihu, často se marně domáháte náhrady a
málokdy se vám podaří udělat předem zálohovou kopii knihy, mají to zablokované (viz můj článek o DRM v 18tém
čísle SFingy). Papírovou knihu také můžete půjčit či dát příteli, u elektronické s DRM to nejde. To nás vede zpět ke
knihám, které lze - legálně - stáhnout zdarma a o těch ještě příště.
A něco pozitivního: Kterýkoliv text, který lze zobrazit ve okně Windows (TXT, HTML, DOC a jiné), lze převést na
PDF prostým ťuknutím na PRINT v menu okna - musíte mít ale na to program, např. program Bullzip, je zdarma na
http://www.bullzip.com/. A nelekejte se, zobrazí se vám okno printerů, kde musíte zaškrtnout právě onen "Bullzip".
Pak to netiskne na papír, ale zapíše to do fajlu, který má formát PDF. A grafické formátování? Bude stejné jako v tom
okně, tj. font, barvy i obrázky. PDF je totiž jen chytře zakódovaný displej na obrazovce. Tak také děláme SFINGU v
PDF, kterou nejprve tvoříme v HTML (to je ta pro prohlížeč na netu a mimo, pokud vás to zajímá).
Naše knihovna KNIHY OFF-LINE, dnes už přes deset let stará, dostává od letošního ledna nový nádech:
předěláváme totiž knihy ze starého formátu, dobrého pro net a prohlížeč (HTML), na formát pro čtečky (PDF).

Dokonce i naše SFinga teď vychází ve formátu pro čtečky.

Dnes opět zase o něčem jiném.

LIDÉ, CO NEČTOU.

Z posledních akcí uličních teroristů ve Vancouveru a Londýně - protože to je to pravé slovo: protestanti jen
protestují, ale nechovají se jako dobytek vypuštěný z ohrady - lze vyvodit ještě jedno zajímavé poučení. Zatímco
jedni se vyžívali zapalováním aut (proto si už předem přinesli kanistry s hořlavinou, což policie musela předem vědět,
ale nezastavila je!), druzí jen vesele kradli. Ve Vancouveru vykrádali obchody s nejnovější elektronikou a sportovním
vybavením, v Londýně pak televizory, pankovské oblečení a chlast. Ale nikde - opakuji nikde - nekradli knihy! :-).
No prosím, neandertálové stále ještě existují, ale také se tvrdí, že někteří z nich byli i studenti - a asi někteří opravdu
byli, protože studentské organizace zůstaly kupodivu němé, ani se neohradily proti tomuto osočení.
Ale často ani lidé vzdělaní a poměrně inteligentní moc nečtou. Je také zajímavé si je rozdělit na skupiny, podle toho,
co a kolik toho nečtou a jaké mají k tomu důvody, omluvy či výmluvy. Mám zde na mysli ovšem beletrii, krásnou
literaturu, klasiku, romance, básně, detektivky nebo i historické romány. Jsou to lidé, kteří buď:
1) nečtou vůbec.
Jenže pokud umí číst nebo nejsou nevidomí, žádné takové lidi neznám - čtení se prostě nelze zcela vyhnout, hlavně
ne na netu :-). Ale i nevidomí lidé čtou a hodně, buď knihy tištěné Braillem nebo něčím více automatickým - a knih
pro ně je také poměrně dost, dokonce i jen čistě namluvených na audio.
2) čtou jen co musí.
To je jistý druh studentů a potom lidé, kteří jsou buď příliš zaneprázdněni anebo příliš líní - většinou ale jen na
čtení :-).
3) čtou o něco více, než ti uvedení výše, ale ne moc.
Ti si vybírají více vychytralé výmluvy, ale fakt je, že je prostě čtení nebaví, nevidí v tom smysl, jsou spíše na audio či
video anebo prostě čtou tak pomalu, že by jim jedna kniha trvala rok :-). Ty lze jen politovat+ pomoci jim není, tu
musí najít sami od sebe.
4) čtou, ale jen krátké texty.
jako třeba na netu, v emailu, v novinách či pohádkových knížkách. Těm je třeba ukázat, že i delší texty mají smysl,
ten si tam ovšem musí najít sami. A to je pro některé čtenáře opravdu namáhavé a někdy to trvá dost dlouho.
5) čtou dost, ale jen to, co potřebují.
pro práci, opravu domácích spotřebičů, návody, jak si postavit garáž anebo jen proto, aby vypadali, že jsou dobře
informováni (tzv. snobi). Oni sice každou větu, kterou si přečetli, opakují honem někde jinde, ale právě tím jsou dost
průzrační: vlastní myšlenky totiž nemají. Těm je třeba dobrou knihu nenápadně podstrčit, případně ji zabalit do
nějakého nudistického časopisu. Pak lehce nenápadnými dotazy z obsahu knihy zjistíte, zda se dostali přes ten obal
nebo ne :-).
6) čtou jen to, co jim jiní doporučí. Není to špatné, ale osobně si myslím, že je to asi tak dobré jako oženit se s
dívkou, kterou sice neznáte, ale kterou vám někdo doporučí :-). Stávají se prostě nevinnou obětí cizího výběru.
Kategorií je jistě více, například tu jsou ti, co čtou jen to, co je baví. To také není špatné, ale je to začarovaný kruh:
nemohou předem vědět, co je bude bavit a mají-li příliš vysokou laťku s požadavky, pak musí načít řekněme až deset
knih, než najdou jednu, co je baví. A tak vlastně začnou číst 90 procent knih zcela zbytečně. To ovšem platí pro ty,
které nebaví skoro nic.
Jiní to berou náhodně a čtou vše, nebo skoro vše, co jim přijde do rukou. To už je ale druhý konec škály, protože to
vám zabere tolik času, že na dobré knihy pak už čas nemáte.

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

