
 
 

Číslo 27, vyšlo 15. KVĚTNA 2012. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  

JSME JEDNA Z MÁLA KNIHOVEN PRO ČTEČKY, KTERÁ JE V ČEŠTINĚ A NAVÍC I 
ZDARMA. Také tato SFinga lze číst na čtečce, ve formátu PDF. Vychází nepravidelně (zhruba každé 
dva měsíce - to když přidáme jednu či více knih ke stažení) a poslední číslo zůstává na netu až do dalšího 
čísla.  
 
Toto číslo 27 lze číst zde na netu pomocí prohlížeče (např. Internet Explorer) nebo lze celé stáhnout ve 
formátu PDF zde: http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga27.pdf (pokud má váš prohlížeč PDF addon, pak 
se vám číslo otevře přímo na obrazovce a uložíte si SFingu odtamtud) . Uložené číslo pak lze číst mimo 
net pomocí čtečky (readeru) nebo na PC pomocí programu ADOBE READER (který je ke stažení 
zdarma na http://get.adobe.com/reader/ ).  
 

 
OBSAH ČÍSLA 27: 

 
KOMENTÁŘE -  
NĚCO OD AUTORA Měl jsem štěstí, operaci mi dělal Dr. Mach  
TRIALOGY (Dialogy mezi třemi přáteli, Trialog "O přesnosti".) - Vím přesně, co tím chceš říci.  
PARADIGMATA. Vidíte, začal jsem poměrně makábr historkou a skončil jsem úplně jinak.  
 
LEPORELO -  
INDIANA JONES A TAJEMNÝ SPIS - občas je nutno k zisku cenných artefaktů použít nestandardní 
postupy 
ŠPINAVEJ KŠEFT - Občas se mi stává, že mám tušení blízké budoucnosti 
DÍVKA Z JEZERA. - pak se jakási silueta začala vynořovat z vody a podobala se víc a víc člověku 
MŮJ ŽIVOT TOULAVÉHO KLAUNA úvod k autobiografii českého herce a mého dobrého kamaráda, 
Ladislava Brotánka. Celá kniha je ke stažení níže.  
VĚCI Z POUŠTĚ Začal si prohlížet jednotlivé znaky. Byly tu jakési spirálky, čárky, cosi jako blesky, 
kolečka a další.  
 
BUX  
Ze světa knih a ebuků (květen). JAK SE TVOŘÍ EBUKY. dokumenty typu1, 2, 3, PDF-A a PDF-B.  
ČTENÍ TAM, KDE SE NEDÁ NIC JINÉHO DĚLAT NEŽ ČÍST , například v nemocnici. 
 

Z DALŠÍCH SEKCÍ: 
 
Shinen - Z portálu (tj. hlavní stránky) se v sekci SHINEN dostanete přímo na jeho SFINGU-blog ( její 
adresa je http://shinen.webgarden.cz/). Tam najdete kompletně všechny jeho nové články a povídky - 
daleko víc než jsme schopni publikovat zde v LEPORELU.  
Nové knihy - novinky z naší knihovny, rok 2012  



Knihy 0ff-line - Celá naše knihovna ( jinak též http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/), kde je více než 130 
knih ke stažení pro čtení prohlížečem (tj. mimo net , formát HTM) a z toho už většina navíc i pro čtečky 
(ve formátu PDF). Knihy v jsou tam seřazeny abecedně a že jsou ke stažení zcela zadarmo, to už jistě 
víte.  
Archiv, linky - Archiv PODLE ČÍSEL najdete zde 
Archiv PODLE ČLÁNKŮ najdete zde: starší ročníky 2010 a 2011   ročník 2012 
Instrukce - pro případ, že byste něco nevěděli  
 

 
NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ (zdarma)  

pro čtení netovým prohlížečem (zip) či pro čtečky (PDF): První čtyři jsou opravdu super 
 
SAYONARA zip nebo PDF Úžas a rozpaky poutníka po Japonsku, s autorovými fotografiemi  
MŮJ ŽIVOT TOULAVÉHO KLAUNA zip nebo PDF Vzpomínky divadelního a filmového herce 
Brotánka. Zajímavé fotografie.  
INŽENÝRSKÉ HISTORKY zip nebo PDF Co se člověk naučí za 32 let.  
POSLEDNÍ PRINC zip nebo PDF Příběhy prince Ruprechta Falckého  
 

 
 
 
A ještě náš citát:  
STÁŘÍ NADĚLÁ Z NĚKTERÝCH LIDÍ SENIORY A Z JINÝCH SENILY  
by:Nový Siráno  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : NĚCO OD AUTORA  
 
 
 

 
Vloni to bylo padesát let, co jsem měl první operaci levého kolena. Bylo to v roce 1961 a rozbil jsem si 
čéšku o strom na tanvaldském Špičáku, při lyžování. Strom to vydržel, koleno ne. Nejprve mě odvezli 
dolů do nemocnice, ale za týden mě převezli do Prahy na Bulovku. Většina čéšky byla rozdrcena a tak 
mi zbyla jen asi třetina, na kteroužto přišili zdola i shora šlachy, které jsem pak musel půl roku cvičit - 
rozuměj permanentně vytáhnout asi o pět centimetrů.  
 
Měl jsem štěstí, operaci mi dělal Dr. Mach, jinak též lékař českého hokejového týmu. Varoval mě, že už 
asi nikdy nebudu moci lyžovat, ale za dva roky jsem to zkusil a za osm let už jsem v Quebeku, v 
Laurentidách, sjížděl i moguly. Jestli pan doktor ještě žije, rád bych mu tímto poděkoval - celých 
padesát let mi koleno dělalo dobrotu. Později jsme spolu ještě debatovali technické problémy 
podchlazování při operaci, to když se dozvěděl, že dělám asáka na technice.  
 
Pak už jsem na něj ztratil kontakt, ale ještě pro pobavení uvedu toto: asi před pěti lety se mi do obou 
kolen začala zažírat artritida. Když jsem vyprávěl zdejšímu rodinnému lékaři o té operaci, řekl: "Vidíte, 
dnes bychom vám dali celé nové koleno." 
Zasmál jsem se: "Ale dáte mi na něj také 50 let záruku?" Věděl jsem už totiž, že se dává umělým 
kolenům minimální trvanlivost jen asi 10 až 15 let, maximální je ovšem pochopitelně větší.  
 
Bohužel artritida pokračovala a vloni na podzim jsme se rozhodl vzít našeho doktora za slovo. Letos, 17 
dubna, mi v Owen Soundu vyměnili to levé koleno a v červenci plánuju výměnu druhého. To je na tom 
dokonce artriticky hůř, ale chtěl jsem mít nejprve tu těžší operaci za sebou. Nu a když vše dobře 
dopadne, budu mít v září obě kolena nová a krásný dárek k mým 75 narozeninám.  
 
Jak už jsem kdesi žertem napsal, "já jsem optimista, mě už nic jiného nezbývá" :-)" Přesto jsem byl 
příjemně překvapen: dnes, co toto píšu - je to tři týdny po operaci - nohu už ohnu přes 90 stupňů a zítra 
prý mi už dovolí chodit o holi. Nebudu zalhávat, že to není výsledek i dost velké dřiny: šel jsem sice skrz 
podobná cvičení už před padesáti lety, ale to jsem byl ještě mladík. Dnes nám sice doporučují brát 
prášky na bolest, ale to jen zvedne tzv. "práh bolestivosti", takže můžete nohu cvičit do většího ohnutí 
než bez nich. Znamená to ovšem také větší otoky, a tedy časté ledové obklady.  
 
Ale oslavovat? Zatím ještě nebudu, až po druhé operaci. Jsem sice optimista, ale až po činu :-). 
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Sedmdesátiletý filozof Sokrates byl obviněn z toho, že svým učením kazí mládež a učí ji nevěřit ve staré, 
posvátné bohy - kteří se zřejmě proto na Athéňany rozzlobili. Nebohý filozof byl souzen tzv. "občanským 
soudem pěti set" a odsouzen k vypití číše jedu. Jeho filozofické dílo se nám zachovalo pouze skrze jeho 
žáka Platóna, který k tomu používal metodu tzv. "vedených", tj. řízených dialogů, které postupně 
přiváděly čtenáře k žádaným závěrům. 
"Vedený" dialog pravděpodobně používal už Sokrates, ale byl to jistě Platón, který metodu ještě vylepšil. 
Na jejich poctu zde uvádím svou sérii dialogů - vlastně trialogů - jakožto rozhovorů mezi třemi přáteli: 
Martinem coby moderátorem, Helenou a Davidem. To jsou ovšem osoby fiktivní, zatímco problémy, o 
kterých spolu mluví, rozhodně fiktivní nejsou. 
 

 
TRIALOG O PŘESNOSTI.  

 
 
MARTIN: Zrovna mě napadlo, že život je vlastně jako den 
a noc - 
DAVID: Vím přesně, co tím chceš říci. 
MARTIN: Jak přesně? 
DAVID: No teda....že...řekněme, že ...že jsou v něm takové 
ty temné i jasné chvíle . . . 
MARTIN: Ale to jsem vůbec neměl na mysli. 
HELENA: Já si myslím, Davide, že Martin chtěl říci, že 
život je nejen plný lásky, ale i nenávisti. 
MARTIN: Po pravdě řečeno, ani to jsem tím nemyslel. 
 
DAVID: A co tedy? 
MARTIN: Že jako den a noc jsou části denního cyklu, také 
náš život probíhá určitými cykly. 
DAVID: Ale to jsi předtím vůbec neřekl! 
MARTIN: Neřekl, a proto mě překvapilo, když jsi mě tak 
"přesně" pochopil (směje se). 
DAVID: Tos mě teda doběhl! Ale proč jsi se teda přesně 
nevyjádřil? 
MARTIN: Protože jsi mě přerušil. Ale ty si vážně myslíš, 
že se člověk může vyjádřit přesně? 
 
DAVID: Samozřejmě. Jako technická osoba se tak vyjadřuji pořád. 
HELENA: No já nevím, četla jsem tu tvojí dokumentaci a to je same "možná" a "všeobecně řečeno" 
nebo "celkem vzato"... 
MARTIN: (směje se) Ale to on jen když mluvil všeobecně, ale jinak vždycky mluví přesně, viď Davide? 
DAVID: Jen se smějte, ale já když řeknu, že je tam proud 1 ampér, tak vím, o čem mluvím.  
MARTIN: Aha, tu myslíš, že je to přesně 1,60217 krát deset na devatenáctou elektronů za sekundu a ani 
o jeden víc?  



DAVID: No to nevím, já měl spíš na mysli, že to je 0,95 až 1,05 Ampérů, když totiž uvažujeme toleranci 
plusmínus 50 miliampérů. 
 
MARTIN: No dobře, to je nepřesnost díky zaokrouhlování, ale co třeba chyba tvého měřícího přístroje? 
DAVID: Ta už musí být dána kalibrační křivkou, protože chyba se mění s naměřenou hodnotou a to 
nelineárně. Ale to už je na vás oba moc složité.  
MARTIN: Jistě, a navíc platí všeobecný princip, že se totiž samotným měřením také změní měřená 
veličina, v tomto případě teda zařazením ampérmetru do obvodu se změní i proud v obvodu. Takže 
zjišťujeme, že ani ta technická přesnost není tak jednoduchá, jak by se zdálo. A co v řeči, co tam? 
 
HELENA: Já myslím, že tam to záleží na osobě, jak přesně se umí vyjadřovat. 
MARTIN: Nu dobře, ale jak bys teda přesně vyjádřila svoje pocity když jsi se - poprvé, abychom byli 
přesní - zamilovala?  
HELENA: No já už si to tak přesně nepamatuji. 
DAVID: Tady to vidíš: ženská se ze všeho vždycky nějak vykroutí!  
MARTIN: Takže jsi pochopila, že jenom ve vyjadřování to není, ne?  
HELENA: A v čem to teda je? V paměti?  
 
MARTIN: Ono totiž není jisté, zda to vůbec "v něčem je". V řeči se to nedá tak přesně měřit. Kolik třeba 
znamená, když řeknu "možná dost"? Ale proč se vlastně musíme - přesněji řečeno chceme - vyjadřovat 
přesně? 
DAVID: No přece abychom si navzájem rozuměli, to dá rozum. 
HELENA: Ale to není pravda! Rozumět si můžeme i jinak. Když například čtu nějakou báseň, tak tomu 
rozumím, i když básník mluví jen v obrazech a vůbec ne "přesně", jak ty Davide tvrdíš.  
MARTIN: Asi proto, že v tobě vzbuzuje pocity, které navádějí určitou situaci, určitou náladu. Jistě, lidé 
si dokonce mohou rozumět i beze slov, třeba jen posunky. Ale s tím pravým porozuměním má David 
pravdu. Vraťme se k však tomu původnímu Davidovu prohlášení, že "přesně" ví, co jsem tím chtěl říci. 
Myslím, že jsme si jasně ukázali, že když jsem se přesně nevyjádřil, nemůže ten druhý ani přesně vědět, 
co jsem chtěl vlastně říci -  
DAVID: - a protože se nemůžeme úplně přesně vyjádřit, tak nikdy nevíme přesně, co ten druhý říká.... 
To je ale začarovaný kruh, ne? 
 
MARTIN: Ale vůbec ne. My se totiž nemusíme vyjadřovat přesně, stačí, když se vyjádříme správně. 
HELENA: A co to vlastně je, vyjadřovat se správně? 
MARTIN: (vyhýbavě) To už by byl námět zase pro jinou diskuzi.  
DAVID: Tak tomuhle ty říkáš "správně se vyjadřovat"?  
MARTIN: Ne, ale když už se nemůžeme vyjádřit správně, pořád se ještě můžeme vyjádřit chytře, ne? 
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Paradigmata.  
 
 

Mám takovou jednu metodu, která mi 
pomáhá, když se cítím ve stresu, když mám 
nějaké velké problémy anebo prostě jen 
takvou špatnou náladu. Sdělím vám jí zcela 
zadarmo, ačkoliv jeden kalifornský šrink, 
pardon, psychiatr, na ní vydělává těžké 
peníze.  
 
Pracuje to takto: představím si prostě, že 
zítra touhle dobu zemřu. Proč? To není 
důležité, však já taky zítra zemřít nechci, 
ale pro tuhle metodu je ta představa nutná. 
Zítra, pět minut před tím, než zemřu - to už 
to budu pochopitelně vědět - si najednou 
vzpomenu, jaké jsem měl včera, to jest 
dnes, starosti. A přijde mi to všechno tak k 

smíchu, že mě z toho klepne mrtvice ještě dřív, než umřu. A pak se pochopitelně rychle vrátím do 
skutečnosti a jsem hrozně rád, že jsem dneska, to jest zítra, vlastně nezemřel.  
 
No vidíte a takhle jsem to dělal už deset let před tím psychiatrem. Ale abych mu nekřivdil - myslím, že 
tahle metoda je stará jako lidstvo samo. Vždyť takhle vlastně nějak vzniklo i náboženství.  
 
Vidíte, začal jsem poměrně makábr historkou a skončil jsem úplně jinak. Převedl jsme to prostě na jinou 
platformu, na jinou dimenzi. Říká se tomu změna paradigmatu, neboli způsobu či modelu, jakým jsme 
zvyklí myslet. Ono totiž ve všem záleží hlavně na přístupu k věci, na t.zv. atitudě. Ano, na úhlu pohledu, 
z kterého se na věc díváme. Celý náš život se totiž zkládá z atitud a někdy se nám zdají dokonce i 
důležitější, než samotný život. Opakuji, že se nám tak jen zdají, protože jako v té historce o poloprázné 
láhvi whisky, je to všecko jen otázka názoru.  
 
Že tu historku neznáte? No to je tak: optimista řekne, že je ještě napůl plná a pesimista zase, že je už 
napůl prázdná. Na faktu tím ovšem absolutně nic nezmění. Nejhorší je na tom pedant: ten to bude pořád 
přelévat, aby přesně změřil, kolik tam toho vlastně je a nezbude mu už čas, aby se rozhodl, co s tím 
zbytkem alkoholu vlastně udělá . . .  
 
Na rozdíl od láhve s whisky nám naše atitudy naopak mohou život zkrátit či prodloužit. Anglické 
přísloví říká, že "our life isn´t just a series of chances, but the series of choices". Jinými slovy náhoda 
přeje každému, ale jen ten, kdo svou příležitost správně uchopí (a pochopitelně předem pochopí :-), ji 
může využít.  
 
Ne vždycky nám tady pomůže logika. Kdosi udělal takovýhle pokus: položil dvě prázdné láhve na stůl, 
do jedné dal mouchu a do druhé včelu - ale láhve neuzavřel. Včela se mermomocí snažila prolézt 
skleněným dnem, kde také nakonec zemřela, zatímco moucha po nějaké době našla otevřené hrdlo a 
ulétla na svobodu. Z logického pohledu měla pravdu včela, která se lopotila za světlem, zdrojem života, 



zatímco moucha vlastně jen tak lítala jako blázen. Chudák včela ovšem zahynula jen proto, že 
nedokázala změnit svoje paradigma.  
 
Zenon Alexandrijský kdysi řekl, že život je jako kniha: nezáleží vůbec na tom, jak je kniha veliká, ale jak 
je dobrá. A vidíte, filozofové se dnes pořád ještě hádají, kolik z té knihy života si vlastně píšeme sami, 
ať už jako jednotlivci nebo i jako společnost. A přitom ta kvantita tu není tak důležitá, stačí, když víme, 
že je na nás, jestli z toho díla bude tragedie nebo komedie. Mám ovšem na mysli komedii v dobrém 
slova smyslu, plnou pohody, komedii, při které se rádi zasmějeme, často i sobě.  
 
Stačí prostě změna paradigmatu a z truchlohry tu máme veselohru - ale pozor, nesmíme to přehnat, aby 
z toho nebyla dokonce fraška!. A zrovna když si myslíme, že nám někdo ten život zatraceně špatně 
nalinkoval, stačí změnit úhel pohledu a hle - už to tak zle nevypadá. Dokud žijeme, je pořád nějaká, i 
když třeba dost malá naděje: problémy se dají vyřešit, z nemocí se můžeme vyléčit a chyby se často dají 
zase napravit. Horší je to s lidmi: ti se mění poměrně málo a hrozně,hrozně neradi. . .  
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Únor 1939. Marakéš, Maroko: Když se Indiana Jones vrátil z Washingtonu, měl prachmizernou náladu. 
Zas si v duchu přehrával, co všechno prožil kuli tomu, aby zachránil Archu úmluvy a teď ho nějaký 
arogantní úředník, který za celý život ani nevystrčil nos ze své kanceláře, prostě znova vyhodí. Jediné co 
tehdy získal, byla slušná odměna a to, že se konečně zbavil toho slizkého Beloqa. 
Hned jak se vrátil na univerzitu, vyhledal Marcuse, vyžádal si týden dovolené a vydal se do Marakéše. 
Když vystupoval z vlaku, neměl o nic lepší náladu. Polorozpadlá oprýskaná budova měla na plechovém 
štítě povážlivě nakřivo zavěšeném nápis:  
 

 
INDIANA JONES A TAJEMNÝ SPIS  

 
Hlavní nádraží. 

 
Každého, kdo znal velká americká nádraží 
se stovkami vyhybek, by tohle rozesmálo, 
ale tady, kde za nádraží sloužila často jen 
plechová bouda v pustině, to nebylo 
nadnesené. 
Indy odehnal houf žebrajících děcek 
natahujících k němu ruce a nabízejících ke 
koupi cigarety, alkohol, nebo jejich sestru a 
vydal se do města. 
 
Úzké uličky byly ještě zúženy zbožím 
vyhřezlým z mnoha krámků, které prodavači 
opěvovali jako absolutně nejlepší. Mezi tím 
se proplétali lidé, naráželi do sebe, křičeli, 

hádali se a občas vypukla i nějaká rvačka. Indy se tím davem zkušeně prodíral jako žralok proplouvající 
houfem potěru. Pokud mu tady někdo mohl říct něco o prodeji modly čačapojských bojovníků byl to 
Abdul- jeden z šéfů místní zločinecké organizace. 
 
Marcus by tuhle návštěvu oficiálně neschválil, ale v soukromí uznával, že občas je nutno k zisku cenných 
artefaktů použít nestandardní postupy.  
Indy samozřejmě věděl, kde Abdula najde a i když tu nebyl mnoho let, skvěle se orientoval. Bez 
přemýšlení zabočil do jedné trochu klidnější uličky a zastavil se před domem, kde postávali dva muži ve 
špinavých burnusech. Když se přiblížil, zastoupili mu mlčky cestu. Indy jim řekl, kdo je a co chce. Jeden 
z nich couvl ke dveřím a zaťukal na ně. Ty se na milimetr otevřely a muž do skuliny cosi zašeptal. Dveře 
se opět zavřely a chvíli se nic nedělo. Pak se opět otevřely a vyšel muž mnohem upravenější a pokynul 
Indymu aby šel dál. 
 



Strážci se zatvářili poněkud otráveně, asi už se těšili, jak toho bělocha podříznou. 
Vešli dovnitř, prošli chodbou a po schodech nahoru. Abdul tam seděl uprostřed svých lidí. Za ta léta 
pořádně ztloustl a zešedivěl. 
Vedle něj stál nějaký voják v operetně  prýmkované uniformě, podle které se dalo soudit, že je nejmíň 
generálem. 
Abdul se mu hrnul vstříc s širokým úsměvem. Objal ho: „ Vítám tě, dlouho jsme se neviděli. Co tě 
přivádí?“ 
 
Z úst mu páchlo jako ze stoky a Indy potlačil bouři v žaludku. 
Po nezbytném zdvořilostním úvodu, tedy asi po půlhodině konečně došel k tomu, proč přicestoval: „ Před 
lety tu jeden muž, vysoký štíhlý, blond kudrnaté vlasy, pravděpodobně prodával sošku. Vysoká asi jednu 
stopu, celá ze zlata.“ 
„Ano znám, Beloq. Velmi tvrdý obchodník, velmi arogantní.“ 
Kývl a jeden z mužů odešel do vedlejší místnosti, aby se vzápětí vrátil s krabicí. Postavil ji na stolek a 
otevřel jí. Zlatá modla uložená v černém sametu tam zářila v celé své nádheře. 
 
„Kolik mi za ní nabídneš?“ 
„Dva tisíce.“ 
„Dva tisíce? Moje děti by mne prokleli, kdybych ji prodal za takovou směšnou cenu. Jen cena zlata je 
desetkrát větší.“ 
„Dobrá, dám pět, ale je to má poslední nabídka.“ 
„Zešílels? Chceš mě přivést na mizinu? Udělat ze mě žebráka?“ 
 
Byl to rituál. Oba to věděli a svědomitě by tuhle hru dohráli až do konce, ale zdola se ozval křik, rány a 
dupot mnoha nohou. Všichni v místnosti měli v okamžiku v rukou zbraně. Indy v předtuše toho, co bude 
následovat, sebou plácnul na zem. V tom okamžiku se rozlétly dveře a nad ním začaly bzučet kulky. Bylo 
to holé šílenství, útočníci neměli šanci, obráncům stačilo nasměrovat smrtící palbu na vchod. Boj tak 
trval sotva minutu a pak Abdul a jeho lidé vyběhli na schodiště a posléze přenesli boj na ulici. 
 
Indy kousek od sebe uviděl sošku, která během boje spadla na zem. Vstal a už se chystal po ní natáhnout 
ruku, když mu někdo strčil pod nos revolver. Stál tam ten oprýmkovaný panák v uniformě a cenil žluté 
zuby v posměšném šklebu. 
„Ruce pryč pane Jonesi. Na tuhle chvíli jsem čekal rok.“  
 
Zručně popadl sošku, ustupoval ke dveřím a stále na něj mířil. Jak teď Indy litoval, že u sebe nemá svůj 
oblíbený bič. 
Jakmile byl důstojník pryč, Indy skočil k oknu, otevřel ho a podíval se ven. Na ulici se ještě bojovalo, ale 
ke slovu teď přišly pěsti a kopance. 
Byla to rvačka všech proti všem. Indy se zamyslel. Je to jen první patro, musí se to povést. No tak, nebuď 
zbabělec, hecoval sám sebe. 
U dveří se mihla bělostná uniforma a proplétala se dovedně davem. Myšlenka na to, že mu soška zase 
mizí, Indyho rozpálila doběla. 
Skočil. Nohy ho po dopadu brněly, ale přinutil je k běhu. Ty, kteří mu překáželi, prostě odhazoval na 
stranu jako kuželky. Několikrát se mu mezi lidmi vpředu povedlo zahlédnout zlaté nárameníky. Přidej! 
Přidej, dokážeš to! pobízel se. 
 
V tom se mu do cesty připletl vozík, tažený vypelichaným oslíkem, vezoucí košíky. Jak do něj Indy 
narazil, koše se rozsypaly a on se do nich zamotal. Právě ta chvíle, kdy se musel zastavit, ho upozornila 
na to, že za ním se něco změnilo. Lidé už se neprali mezi sebou, ale stáli a dívali se na něj. Někteří měli 
v ruce klacky, jiní kameny. Jeden z nich teď jen těsně minul Indyho. Nebylo pochyb, jaké mají úmysly. 
Indy po nich hodil jeden z košů a dal se znova do běhu. 



Uvědomil si, že důstojník utíká směrem k nádraží, měl teď docela slušný náskok. Bylo už na dohled a 
vlak tam ještě stál. 
 
Když Indy doběhl k budově viděl, jak jeho protivník právě naskakuje na lokomotivu. Ten sotva byl 
v kabině, prudce uhodil pistolí strojníka do spánku a hrubě ho vystrčil z budky. Zastrčil si revolver za 
opasek a otočil kolem brzdy. Vlak se dal do pohybu. 
Indy zlostně zařval a přinutil se k závěrečnému spurtu. Podařilo se mu zachytit se madla posledního 
vagonu a vyhoupl se na stupačku. Plíce ho bolely a těžce chytal dech.  
 
První dva vozy byly osobní a Indy jimi proběhl ve chviličce. Další ale byl uzavřený nákladní vůz. Indy 
vzdychl, přeskočil na jeho nárazník a po žebříku lezl nahoru. Vlak teď jel už velkou rychlostí a vítr srážel 
Indyho zpět, ale on tvrdošíjně postupoval. Další vůz byl nízkostěnný a byl naložen kládami. Indy se 
podíval dolů do hloubky a uvědomil si, že něco je špatně. Vzápětí pochopil co. Pražce se teď pohybovaly 
zřetelně pomaleji. Další pohled vpřed mu poskytl vysvětlení. Ten ďábel odpojil lokomotivu od zbytku 
vlaku, a ujížděl mu rychle pryč. 
 
Indy tam stál na střeše, klel a hrozil mu bezmocně pěstí. 
Věděl, že tady zůstat nemůže. Brzy se dostaví policisté, kteří by ho jistě zatkli a čekaly by ho nekonečné 
výslechy a vězení. Do Marakéše se také vrátit nemůže. Slezl tedy a pomalu se vydal pustinou podél kolejí 
směrem, kterým odjela lokomotiva…………  
 

Počátek března 1939. Univerzita Yale 
 
Indy chodil po své kanceláři jako lev v kleci a zuřil. Marcus stál u okna a čekal, až ho to přejde. Byli 
přátelé už dlouho a on znal jeho nálady. 
„Byl jsem jí zase tak nablízku, téměř jsem jí už  
měl. Už podruhé. Chybělo tak málo!“ vysvětloval chvatně, ale spíš pro sebe.  
 
„ Ta soška je mé prokletí. Nedám pokoj, dokud ji nedostanu. Co s ní ten chlap může tak udělat? Prodá jí, 
o tom není pochyb.“ 
„Jestli se dostane do sbírky nějakého bohatého soukromníka tak se po ní slehne zem.“ namítl Marcus, 
„krom toho univerzita chce, abys ses podíval na jinou věc. Jsi jí mnoho dlužen. Na sošku teď musíš 
zapomenout.“ 
„Dobrá, dobrá,“ mumlal Indy stále ještě v mizerné náladě. 
 
„Zhruba asi před třiceti lety Manfred Woynich koupil někde v Itálii rukopis. Je napsán tajným písmem a 
plný podivných kreseb. Zkoušel to vyluštit i Friedmenn, ale neuspěl.“ 
„To je ten Rumun, co také v prvotiscích shakespirovských her hledal jméno pravého autora?“ 
„Jo, to je on. Ale dál. U toho spisu byl dopis, ve kterém se píše, že rukopis patřil Rudolfu II. Jak asi víš, 
byl to podivín, který věřil na alchymii, magii a takové věci. Žil na počátku sedmnáctého století v Praze. 
Sbíral všechno možné, ale po jeho smrti byla sbírka rozkradena.“ 
 
„Nejedená se o knihu, ale o volné očíslované listy, ale číslovaní má mezery. Je tedy jasné, že některé 
stránky chybí. Teď jsem dostal dopis od svého přítele z Prahy, profesora Smetany, že mu někdo přinesl 
ukázat několik listů rukopisu, který jakoby tomu, co koupil Woynich z oka vypadly. Stejné písmo, 
podivné obrázky a co je nejdůležitější, čísla stránek odpovídají těm, které chybí. Ten muž tvrdil, že má 
možnost sehnat další a je ochoten jednat o jejich prodeji. 
 
Spis, nebo lépe řečeno ta Woynichova část, je v současné době uložen tady, v Bienikově knihovně, proto 
na tom má univerzita tak velký zájem.“ 
„A ty tedy chceš, abych jel do Prahy, podíval se, jestli nejde o padělek a kupil to? Ty jsi se snad zbláznil! 



Je to jen pár dnů, co Němci sebrali půl Čech a všeobecně se očekává že každým dnem zaberou i ten 
zbytek. Víš, co by se stalo, kdyby mě chytili a přišli na to, že jsem jim před časem sebral Archu pod 
nosem? Ten jejich čalouník by si mě tupým nožem krájel na tenké plátky zaživa!“ 
 
„Nadto neumím česky,“ vynesl Indy trumf nakonec. 
„Indy,“ naléhal Marcus, „ je to jedinečná šance, která právě díky tomu co se tam teď děje, může být 
nenávratně ztracena. Nesmíme jí propást. Možná na některém z těch listů je nějaký klíč, nebo něco co 
pomůže spis dešifrovat. Profesor ti bude dělat doprovod, krom toho, spousta lidí tam umí německy,. 
Neboj domluvíš se. Indy jsi jediný, kdo to může dokázat!“ 
 
Jones si odevzdaně povzdychl: „Budeš mě s tím otravovat, dokud nekývnu co?“ 
Markus se vyhnul jeho vyčítavému pohledu a neodpověděl. 
„A co peníze?“ 
„Pan Woynich i univerzitní rada mi v tomhle nechali zcela volnou ruku.“ 
 
„Ten starej šejdíř v tom jede taky? Ta jeho starožitnická dílna by se spíš měla jmenovat padělatelská.“ 
Indy zavrtěl hlavou: „Pořád se mi to nelíbí.“ 
„Neboj,“ těšil ho Marcus, „všechno klapne. Rozvědka ti připravuje falešné doklady, Budeš profesor 
Hainze. Přijedeš tam, popadneš rukopis a za pár dní jsi zpátky.“  
Sám tomu nevěřil. Bylo to jako přesvědčovat myšku, že se jí nic nestane, jen aby vlezla do terária, kde na 
ní čeká hladová krajta. 
„Marcusi, řekni mi, kdo ještě v tom jede! Nebo ne, nechci to vědět. Možná v tom má prsty i Roosevelt!“  
 

12. 3. 1939. Londýn 
 
Během letu si Indy ten hovor přehrával a snad už posté si nadával, že se nechal ukecat k tak šílenému 
podniku a uvažoval, co se asi tak stane, jestli ho někde začnou kontrolovat a najdou u něj jeho starý 
šestiraňák a bič, nemluvě ani o pásu, který měl omotaný kolem těla a v něm deset tisíc amerických 
dolarů. Na letišti v Londýně ale k jeho letadlu přišel mladý muž v pršiplášti a hned se představil: „Já jsem 
Ian Fleming, čekám tu na vás, pojďte semnou.“ 
 
A tak zatímco ostatní cestující cupitali drobným deštěm k hlavní budově, mladík vedl Jonese stranou. Na 
konci plochy mezi baráky byla malá branka. U ní budka se strážným. Fleming mu zamával před nosem 
nějakou průkazkou a strážný se hned vypjal do vzorného pozoru a ještě jim salutoval. Otevřela se před 
nimi další betonová plocha ověnčená hangáry. 
 
Úplně vzadu stál jeden, který vypadal mnohem luxusněji než ostatní. 
„Královský hangár,“ vysvětlil Fleming suše. Zastavili se, protože dovnitř bylo právě taženo bílé letadlo. 
Sotva zastavilo, ihned k němu přiběhl livrejovaný sluha a přistavil schůdky. Dveře se otevřely a vystoupil 
holohlavý tlouštík, který jen co se jeho nohy dotkly země, sáhl do kapsy svého tvídového kabátu a zapálil 
si tlustý doutník. Jonesovi připadal povědomý: „Co je to za dědka?“ 
 
Fleming se na něj podíval hrozivě, jakoby Indy právě kradl korunovační klenoty. 
„Winston Churchill,“ prohlásil hrdě. „Je sice v současnosti trochu v nemilosti, ale je to velký muž.“ 
Do hangáru mezitím vjel mohutný Rolls Royce s tiše předoucím motorem. Sluha otevřel dvířka, tlouštík 
se nacpal dovnitř a auto vzápětí vyrazilo pryč. 
Pokračovali v cestě. Úplně na konci stálo malé letadlo s nezvykle silnými motory. „Tohle je naše letadlo, 
používáme ho jen pro zvláštní účely. Hodně štěstí pane Jonesi.“ 
 
Indy se raději neptal čí je a na jaké zvláštní účely je používáno. Ve dveřích se objevil pilot s kšticí 
zrzavých vlasů a hlásil: „Měl by jste nastoupit. Nad kanálem je teď jasno, ale od jihu nám sem prý 



Frantíci posílají bouřku.“ 
Jones tedy jen stiskl Flemingovi nabízenou pravici a vstoupil dovnitř. O minutu později už letadlo 
rolovalo na odletovou dráhu.  
 

13.3.1939 Praha 
 
Hlavní budova na letišti v Praze byla obložena bílým mramorem, ale teď v noci osvětlena jen sporadicky, 
vypadla pochmurně. Na ploše nebylo jediné letadlo. Indy vystoupil, rozhlížel se, ale nikde nikoho 
neviděl. Tepve po chvíli odněkud z řídké mlhy vyjela cisterna a zaparkovala u letadla. „Je něco 
v nepořádku pane?“ houkl na něj zezadu pilot. 
 
„Někdo tu na mě měl čekat, ale nikoho nevidím.“ 
„Nemůžeme se tu dlouho zdržovat, dostal jsem povolení jen k natankování, pak musím vzlétnout. Jestli 
se do deset minut nikdo neobjeví, je mi líto.“ 
Uplynula už polovina času, když se konečně na ploše objevila postava vysokého štíhlého muže. Přešel 
k letadlu a bezvadnou angličtinou se zeptal: „Profesor Jones, předpokládám? Moc se omlouvám, ale pan 
Smetana nemohl přijít osobně, pojďte semnou, cestou vám vše vysvětlím.“ 
 
Pilot, který si cosi domlouval s řidičem cisterny se na ně jen tan napůl otočil a zavolal: Hodně štěstí pane 
Jonesi a pozítří o půlnoci jsem opět tady.“ 
Indyho překvapilo, že je nikdo nezastavil a nekontroloval. Vyšli ven na parkoviště. I to bylo až na jediné 
auto prázdné. Byl to sportovní kabriolet s plátěnou střechou. 
„Žádní celníci?“ nedalo to Indymu, aby se nezeptal. 
 
„Celá země je otřesená tou zradou Anglie a Francie a v agonii čeká na ránu z milosti,“ řekl smutně, „nic 
nefunguje, všichni jakoby umřeli. Ale promiňte, zapomněl jsem se vám představit. Jmenuji se Petr 
Kohout, ale používám pseudonym Pierre Lasenic.“ 
Nasedli a vyjeli k Praze. Tady přeci jen už minuli jednotlivé vozy a taky směšně hranatou červenou 
tramvaj. Jeli stále dolů z kopce až k mostu přes řeku. Pak podél ní stále dál a dál. Nakonec šedé činžáky 
vystřídaly nejprve vznosné vilky a pak nízké domky. Muž, který se mu představil jako Petr Kohout, 
během cesty svou hladkou angličtinou vyprávěl: „Musím vám vysvětlit, proč jsem přišel místo profesora 
Smetany. Jak víte, čeká se, že nám Německo v krátké době zabere celé území. Už teď se po celé zemi a 
hlavně po Praze pohybuje řada německých agentů a sleduje ty, které chtějí zatknout v prvé řadě. Profesor 
Smetana je po otci žid a víte, jaké oni mají zákony. Krom toho na univerzitní půdě při svých přednáškách 
často dokazoval nesmyslnost té jejich teorie o nadřazené árijské rase. Proto jsme se rozhodli přesunout ho 
na venkov, aby nebyl tolik na očích a připravit pro něj nějakou cestu do bezpečí.“ 
 
„ A co ten rukopis?“ přerušil ho Indy netrpělivě. 
„Já před několika lety pracoval s vaším otcem na vykopávkách v Egyptě,“ prohlásil k Jonesově 
překvapení Kohout a pokračoval:  
„ Vím proto, že vy, stejně jako on, nejste předpojatý v otázkách esoteriky.“ 
 
Tady v Čechách se po válce začali scházet lidé, kteří měli o esoteriku zájem. Později založili spolek 
nazvaný Universália a začali tam přijímat i další členy, mnohdy velmi pochybného charakteru. Jedním 
z nich je i Arvéd Smíchovský. Je sice nesmírně vzdělaný, ale je to člověk podlý, toužící jen po uznání a 
moci. Já osobně jsem kuli němu ze spolku vystoupil. Byl to ale právě on, kdo za Smetanou přišel, ukázal 
mu ty staré pergameny a nabídl je k prodeji. Já osobně jsem je neviděl, ale on prý má obrovskou 
knihovnu a vlastní velké množství starých rukopisů, takže je možné, že mezi nimi našel i tohle.“ 
 
Nakonec zastavili už téměř za Prahou v odlehlé uličce u pěkné patrové vilky. Vystoupili a Indy si protáhl 
tělo strnulé po dlouhé cestě. Dveře se otevřely a vítal je tam mladý pár. Za nimi stál mírně obtloustlý 



mužík z úzkou šedou bradkou a živým pohledem hnědých očí. 
Vešli dovnitř a hned po představování a potřásání rukama, žena Indymu nabídla snídani. Vděčně ji přijal, 
už ani nevěděl, kdy jedl naposledy. Pak si sedli v knihovně a teprve tady začali znova mluvit o záhadném 
rukopise. Smetana v podstatě opakoval to, co už vyprávěl po cestě Kohout. 
 
„Víte ten chlap je hrozně záludnej. Nevím proč se s tím obrátil právě na mě, není to můj obor. Stejně tak 
nevím, kde se dozvěděl o mém napojení na univerzitu v Yale. Další otázka je, proč se s tím vytasil právě 
teď.“ 
„Možná taky shání peníze, aby si mohl zaplatit cestu pryč.“ navrhl Kohout. 
„Ano to je možné, ale já bych mu nevěřil, víš že ho podezříváme, že je zrádce. Ostatně pozítří se uvidí. 
Večer s ním mám schůzku ve vinárně U golema. 
 
„Neberte to jako projev nedůvěry, ale chci být při tom jednání.“ 
„To není možné, Smíchovský pergameny k prodeji prý ukáže nejdřív jen mě. Musím to risknout.“ „ 
Dobrá,“ navrhl Indy, „ uděláme to tedy tak, že vy bude na dohodnutém místě, já budu někde poblíž a až 
mi dáte znamení, připojím se k vám. A vy,“ obrátil se ke Kohoutovi, se musíte obětovat. Budete sedět 
venku v autě připraven vyrazit, kdyby se něco semlelo.“ 
A přitom už zůstalo. 
 

14. 3 . 1939. Praha 
 
Druhý den se Indy snažil Kohouta přimět k tomu, aby mu řekl něco o jeho spolupráci s jeho otcem, ale on 
odpovídal vyhýbavě. 
„Víte, byl jsem tam vlastně s Howardem Carterem a lordem Carnarnonem a pomáhal jim při objevování 
Tutanchámonovy hrobky jako zapisovatel, ale to je přeci známá historie.“ „Nevěděl jsem, že otec 
pracoval s Carterem.“ 
 
„Ne on tam s ním nebyl. Dělal vykopávky asi rok předtím na vedlejší hrobce KH 22 a říkal, že během 
prací objevil schody k hrobce Tutanchámona. Žádal o povolení, ale místo toho ho dostal Careter, když 
lord podplatil Egyptské úředníky. Právem si myslel, že objev by měl patřit jemu.“ Víc z něj Indy nedostal 
i když se k tomu vracel celý den. Teprve po letech se dozvěděl, že Kohout tehdy prostě pro jeho otce 
ukradl z hrobky nějaké paprusy. 
 
Skoro celý další den prolenošili a donekonečna znova probírali svůj plán. Konečně přišel večer. Nasedli 
do auta a vydali se do centra města. Jeli opět kolem řeky, pak širokou ulicí na náměstí, kde Indy na malý 
moment spatřil Staroměstský orloj. Rád by se u něj zastavil a prohlédl si ho, ale to už auto zabočilo do 
další ulice a teprve tam Kohout zastavil. Zůstal sedět za volantem, zatímco Indy a Smetana vystoupili a 
vešli širokým průjezdem na malý dvorek spoře osvětlený plynovou lampou. Vinárna byla prázdná. Indy 
si, tak jak se dohodli, sedl ke vchodu a Smetana o dva stoly dál, zády k němu, tak aby Indy viděl tomu, 
kdo přijde do obličeje. 
 
Postarší unavené servírce se asi Indyho němčina nelíbila, protože mu přinesla objednané až po dlouhé 
pauze. Čas se pomalu vlekl a Indy začal být netrpělivý, když tu kolem něj prošel muž rozložité postavy a 
řídkých světlých vlasů. Přes rameno na popruhu se mu houpala plochá taška. Přisedl si ke Smetanovi. Na 
první pohled vypadal jako neobratný sedlák nebýt jeho nezvykle světlých modrých očí. Ti dva spolu 
začali o něčem mluvit. Indymu se nechtělo čekat a už- už se zvedal, když dovnitř vešli další dva. Toho 
jednoho poznal okamžitě. Kapitán Otto Skorzeny. Potkal ho před lety v Tibetu v chrámu Zeleného draka, 
na tuhle zjizvenou tvář se nedalo zapomenout. Ti dva si ho nevšimli, ale šinuli si to rovnou k Smetanovi. 
Skorzeny vytasil mohutný luger a vrazil ho Smetanovi do boku. Popadli ho, jakoby nic nevážil a táhli ho 
mezi sebou ven, zatímco Smíchovský to s úsměvem šílence pozoroval. Sotva kolem něj prošli, Indy se 
vymrštil ze svého místa a velkou ranou pěstí Smíchovskému ten úsměv změnil na bolestivou grimasu. 



 
Škubl za popruh, vyrval mu tašku a rozběhl se ven. Na ulici právě ti dva cpali profesora do mohutného 
černého mercedesu. Indy koutkem oka zahlédl zprava přibíhat dalšího muže. Byl to Kohout. Třeskla rána, 
Skorzeny se ohlédl, zatímco jeho druh se skácel k zemi. To už měl Indy v ruce svůj obávaný bič, trhl 
zápěstím a tenký konec se omotal Skorzenymu kolem krku a sevřel mu hrdlo. Osvobozený profesor se 
rozběhl k jejich autu. Kohout už startoval. 
Indy skočil ke Skorzenymu, hmátl mu pod kabát, vytáhl pistoli a odhodil ji někam za sebe do tmy. Pak 
povolil sevření biče. Němec už skoro modrý v obličeji padl na kolena, chytil se rukama za krk a těžce 
popadal dech. 
 
Indy mu uštědřil direkt na žaludek a dal se také na ústup, protože odněkud zblízka uslyšel pískot policejní 
patroly. 
Vyjeli, ale hned bylo jasné, že jejich protivník se rychle zotavil a nehodlá se jen tak lehce vzdát. Už po 
pár stech metrech se za nimi objevila černá silueta obrovského vozu, který je pronásledoval. 
Na hrbolaté silnici se vůz třásl a smýkal pasažéry v prudkých zatáčkách. 
„Na letiště, na letiště!“ křičel Indy do řevu motoru. 
 
Zatímco v ulicích města si dokázali ještě udržet slušný odstup, teď když se dostali na rovnou silnici, se 
jim Mercedes přibližoval každým okamžikem. Indy s pomocí profesora stáhl plátěnou střechu, otočil se a 
namířil hlaveň svého koltu na pronásledující vůz. Vystřílel však celý zásobník, než se mu podařilo trefit 
jeden reflektor. Otočil se, vyklepal prázdné nábojnice a horečně znovu nabíjel. První tři rány se opět 
minuly účinkem, ale po další auto prudce vybočilo ze silnice a zajelo kamsi do polí. Indy nevěděl, jestli 
trefil pneumatiku nebo řidiče a bylo mu to jedno, hlavně že se nebezpečného pronásledovatele zbavil. 
 
Kohout postřehl, co se stalo a zvolnil. 
Na letiště už dojížděli v klidu. Plocha byla opět prázdná. Indiana přinesl ukořistěnou aktovku 
k světlometu auta, otevřel zámek a nahlédl dovnitř. Byly tam jen čisté prázdné papíry. 
„Je mi to líto,“ ozval se Smetana, který mu nakukoval zvědavě přes rameno, už v té vinárně, když začal 
Smíchovský mluvit jsem pochopil, že to byl všechno podvod a past, jak se mě zmocnit. Tuším, co by 
semnou udělali. Zachránili jste mi život.“ 
 
Na obloze se ozval hukot silného motoru, vzápětí se shora rozsvítilo ostré silné světlo a známé letadlo 
dosedlo na přistávací plochu a rolovalo k nim. 
Pilot otevřel okénko a volal na ně naléhavě: „ Rychle, rychle. Dnes žádné tankování, benzín doplníme 
v Amsterdamu. Němci na hranicích už se dali do pohybu. Můžou tu být každou chvíli.“ 
 
Kohout jim stiskl ruku: „Šťastnou cestu pánové. Já tu mám ještě nějakou práci,“ a odcházel. 
Dveře letadla se otevřely a ven vykoukl ulízaný mladík v bezvadném obleku a sněhobílé košili. Natáhl 
k nim ruku: „Pojďte.“ 
 
První šel Smetana, Indy vzápětí za ním. Sotva byli na palubě pilot vytůroval motory do nejvyšších 
obrátek a prudce vyjel na odletovou dráhu. Vzlétly skoro střemhlav. Sotva byli ve vzduchu, otočil se 
k nim mládenec a s thymolinovým úsměvem řekl: „Dovolte, abych se představil. Jsem Bond. James 
Bond.“  
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Tak tohle mi přihrála kamarádka. „Bude se ti líbit,“ říkala mi do telefonu. Nebyla to pravda. 
Leon Carter byl asi třicetiletej namachrovanej frajer s přezíravým pohledem pracháče, co může mít 
všechno, nač si vzpomene, jen když pohne malíčkem. Když jsem mu zavolal, zvedl to jeho osobní sekretář 
a že prý mám jednat s ním. Vysvětlil mi, že se Carterovi ztratila jeho přítelkyně Telma a on si myslí, že 
mu jí někdo unesl a chce, abych mu jí našel nebo jednal s únosci. Ale já jsem se nějak zasekl a trval na 
tom, že chci mluvit s Leonem osobně. Nakonec jsem ho zlomil a tak mi řekl, že mám jet jen do Simon 
clubu. To bylo, abyste věděli, snobský fitko, v ultramodernistickým stylu. 
 

ŠPINAVEJ KŠEFT.  
 

Vyhazovač u vchodu nedůvěřivě koukal 
na moje obnošený hadry a asi uvažoval 
jestli jim tam nechci šlohnout nějaký 
posilovače. 
Leon v modrejech značkovej teplákách 
zrovna zvedal asi čtyřicetikilovou činku 
a hekal při tom, jak kdyby tahal metrák. 
Chvilku jsem na něj čučel, ale pak mě to 
přestalo bavit a přešel jsem k baru. 
Nakoukl jsem, co je k mání a nakonec 
jsem si poručil sodu, protože jeden drink 
tu stál tolik, co dělá moje týdenní gáže.. 
tedy když vůbec nějakej ten kšeft mám. 
 
Vymluvil jsem se na to, že beru prášky. 

Stejně mi to barman nevěřil. 
Carter tam tak šaškoval ještě asi deset minut a pak ho to konečně přestalo bavit. Zvedl se, otřel ručníkem, 
hodil ho svému trenérovi, přešel ke mně a měřil si mě. 
„Tak vy ste to soukromý vočko, jo? Danby mi říkala, že jste docela schopnej, ale teď jak vás vidím, tam 
vypadáte spíš na nějakou šmíru.“ 
 
Za jiný konstelace bych se sebral a šel, ale moje konto se zrovna potácelo těsně nad nulou a tak jsem 
finanční injekci potřeboval. Dělal jsem tudíž, jako bych to neslyšel. 
„Tak co ode mne chcete? Všechno snad už víte od mého tajemníka, ne?“ 
„Byla to vaše přítelkyně, nevšiml jste si v posledních dnech, než zmizela, změny chování?“ 
„Ne, byla naprosto spokojená. Vždyť jsem ji taky vytáhl z ulice, kde prodávala párky. Měla kolem sebe 
přepych o kterým si jiní jen sní.“ 
 
„No jasně,“ myslel jsem si, „ale taky s ní určitě tenhle neomalenej křupan zacházel jako s kusem 
nábytku.“ 
„Anonymní volání? Výhružky? Dopisy?“ 
„Jestli něco takového přišlo, dostal by to do ruky můj sekretář, stará se o veškerou mojí poštu. Nic 



neříkal. Ještě něco?“ 
Byl jsem s ním chvilku a už jsem ho měl dost :„Ne, pro tuhle chvíli je to všechno.“ 
 
„Tak už mě neotravujte, jsem zpocenej a chci si dát sprchu. A vy se konečně dejte do práce.“ 
Otočil se a bez pozdravu odcházel. Dal jsem si taky odchod a říkal si, že tohle na únos nevypadá. Nejspíš 
tý jeho arogance měla holka už po krk a v tuhle chvíli se snaží mezi sebe a tohohle debila položit co 
největší vzdálenost. 
Jsem asi staromódní a tak dávám přednost vždy, když je to možné, osobnímu kontaktu. Carterův tajemník 
byl štíhlej mladíček, který nosil schválně nemoderní brýle s masivní kostěnou obroučkou, aby vypadal 
starší. Podle mého odhadu v nich ani neměl dioptrie. Byl to frajírek, který měl napomádovanou snad i 
duši- vypadal jak figurína z výlohy. 
 
Jestli jsem si myslel, že s ním bude lepší povídání, tak jsem se ošklivě zmýlil. Byl ještě nepříjemnější než 
jeho zaměstnavatel. 
Dobýval jsem to z něj po troškách, jak když rýžujete zlato na Yukonu . 
Položil jsem mu tutéž otázku jako Carterovi: „ Nevšiml jste si u Telmy před tím než zmizela nějaké 
změny v chování?“ 
 
„Slečny Telmy,“ opravil mě, „Ne.“ 
“Co nějaké výhružné telefonáty, dopisy?“ 
„Ano, vzpomínám si, že přišlo několik dopisů. Text už si nepamatuji, písmena byla vystřižená a nalepená 
z nějakých novin. Pan Carter mi řekl, abych je vyhodil a nevěnoval jim pozornost.“ „Kdy jste přišli na to, 
že je pryč?“ 
 
„Každé ráno v 8.00 je snídaně. Když se slečna do 8.01 nedostavila, poslal jsem služebnou do jejího 
pokoje. Byl prázdný.“ 
„Postel byla ustlaná?“ 
„Ne.“ 
„A co dělala den předtím?“ 
„Je to důležité?“ 
 
„Možná ano.“ 
„Byla po nákupech. Jezdí občas do Globe.“ 
„Předpokládám, že autem.“ 
„Ano, jistě. Měla dispozici červené sportovní Ferrari.“ 
„Můžu si ho prohlédnout?“ 
„Není tu.“ 
 
„Aha, a nemyslíte, že tohle by spíš napovídalo spíše na útěk než na únos?“ 
„Rozhodně ne, slečna Telma tu byla spokojená a šťastná.“ 
Tohle jsem už jednou slyšel, ale nevěřil jsem tomu ani trochu. 
„Mám tomu tedy rozumět tak, že jí únosci nějak přinutili, aby si vzala auto a odjela z domu?“ 
„Mohla si později po večeři vzpomenout, že ještě zajede znova do města a ještě něco dokoupí.“ 
 
To byla dobrá odpověď, ale od špatného herce. Tuhle etudu měl zahrát s malým zamyšlením, ale on to ze 
sebe vysypal tak rychle, jakoby to měl naučené. Líbilo se mi to čím dál tím míň. Tvářil se studeně jako 
sněhulák a nic bych v tu chvíli nedal zato, že ví víc. 
 
V téhle chvíli ale bylo nejlepší dělat, že mu to věřím. Rozloučil jsem se a vydal se na projížďku městem. 
I když tohle není velké město, přesto najít v něm jedno auto, je skoro nemožné. Nadějí bylo, že opuštěné 
červené Ferrari by už dávno bylo předmětem zájmu nějakého gangu a policie. 



Já jsem ovšem vsadil na to, že k žádnému únosu nedošlo a Telma si to namířila rovnou z města ven. 
Všechny benzínové pumpy jsou dnes už majetkem velkých firem, ale chlápci, co jsou auťáky jejich život, 
v nich zůstali a pozorují cvrkot na silnici. Že by si nevšimli takového exotického auta, navíc, když ho 
řídila pěkná kost, bylo skoro nemožné. Stačilo tak objíždět pumpy na výpadovkách a ptát se. Na třetím 
místě jsem měl štěstí. Nechal jsem chvíli postaršího plešouna v montérkách nadávat na mizerný kšefty a 
taky tak všeobecně na všechno a pak jsem jen tak nahodil udičku. Chytnul se hned a nadšeně široce začal 
popisovat přednosti slečny Telmy, které naznačil mimicky opsáním velkých oblouků na horní části 
hrudníku. On ovšem byl sice také vyklenutý, ale v podstatně nižších partiích. 
 
Strčil jsem mu do kapsičky bankovku a štrádoval jsem si to k auťáku, protože mě napadlo, kde by mohla 
být. 
Asi dvě hodinky cesty odsud, kdysi třicátých letech postavili malý motorest, kam se tehdy sjížděla 
honorace na dýchánky, aniž by je obtěžovala prohibiční policie nebo neotesaný šerif. 
I v dnešní době docela prosperoval, protože ho vyhledávali milenci, co potřebovali mít trochu soukromí. 
 
Dorazil jsem tam už skoro za šera. Auto jsem nechal trochu opodál a vydal se pěšky po příjezdové cestě. 
Minul jsem vjezd a dal se stranou. Červený sporťák tam pochopitelně čněl jako maják. Otočil jsem se a 
namířil si to do recepce. 
Chlápek za pultem byl od pohledu těžká váha. Nevypadal na to, že bych ho mohl opít řečma a tak jsem 
rovnou vybalil, co chci a položil na pult licenci. 
Přitáhl si jí a studoval jako filatelista modrý Mauritius. Nakonec mi ji posunul nazpátek: „ Čekal jsem, že 
se tu vobjeví nějaká veš. Ta holka je od pohledu ztělesnění průšvihu. Co takhle nějaká pětka pro kámoše, 
jen tak čistě z útlocitnosti, to se ví!?“ 
 
Počítal jsem s tím a tak jsem bankovku měl připravenou v kapse. Stočil jsem ji do roličky a na prstě mu ji 
podal, přitom jsem se snažil přátelsky se cenit. 
Na to jak byl velkej, hbitě vytasil obrovitou chlupatou levačku a papírek z mého prstu bleskově zmizel. 
„Tak jo, chatička číslo deset, ale nechci žádnou divočinu.“ a zazíral nahoru, jakoby na šedém stropě 
uviděl něco strašně zajímavého. 
 
Jednotlivé domečky byly dostatečně daleko od sebe, aby poskytovaly dostatek soukromí. Desítka byla 
poslední vlevo. Skrz zataženou záclonu prosvítalo tlumené světlo.  
Zaklepal jsem. Nic. Pomalu jsem vzal za kliku. Nebylo zavřeno. Seděla na posteli, v ruce měla malou 
dámskou pistolku a mířila mi rovnou mezi oči. 
Jen výjimečně nosím pistoli, ale stejně bych neměl šanci. I taková malá ráže dokáže nadělat pěknou 
neplechu a já chtěl raděj zůstat neporušenej. Začal jsem mluvit, což mi vždycky šlo nejlíp: „Nemusíte na 
mě mířit tou pistolí, nemám zbraň. Jsem soukromý detektiv Roger White.“  
 
Pomalu jsem otevřel sako, aby viděla, že opravdu nejsem ozbrojen. Pozorovala to, ale mířit na mě 
nepřestala: „Poslal vás Carter co?“ 
„Jo, ale jestli nechcete, nemusíte se k němu vracet.“  
To pomohlo, konečně sklonila hlaveň k podlaze. 
„Je konec, uvízla jsem tady. Já husa si neuvědomila, že mi zablokuje účet. Nemám ani na zaplacení týhle 
špeluňky.“ 
 
Jakoby se protrhla hráz začala horečně mluvit: „ Zahrnul mě vším o čem si normální holky sní. Šaty, 
luxusní boty, šminky. Krásný auto. Na to si člověk zvykne rychle. Ze začátku se ke mně choval hezky, 
ale postupně se projevoval jako tyran. Byla jsem samá modřina. To ještě šlo, ale pak k tomu přizval i 
toho svýho slizkého kamaráda. Kdyby jste jen viděl tu radost, když viděli jak pláču a pak oni dva 
spolu….“ 
 



Mohl bych tu tvrdit, že mě dojala její zpověď a její slzy, ale myslím, že v duchu jsem byl rozhodnut už od 
prvého okamžiku, kdy jsem Leona Cartera uviděl. 
Občas se mi stává, že mám tušení blízké budoucnosti. Tak tomu bylo i tenkrát. 
„Dobrá, nechci o tom víc vědět. Kde máte šaty?“ 
„V autě.“ 
„Zapomeňte na ně. Vemte si jen to, co máte tady. Vyjděte ven a vemte to zadem. Můj sedan stojí na 
příjezdové cestě. Nechoďte k němu. Schovejte se do stínu tak, aby vás nebylo vidět, ale viděla jste na něj. 
Čekejte a buďte zticha, ať se bude dít cokoliv.“ 
 
Už otvírala pusu, aby spustila příval otázek, ale zarazil jsem jí: „Prostě mi věřte a udělejte, co říkám. 
Jsem vaše šance.“ 
Otevřel jsem dveře. Venku to vypadalo, že je klid. Kývl jsem. Telma zatím sebrala pár svých svršků, 
přehodila přes sebe pléd, prosmýkla se kolem a zmizela za chatkou ve tmě.  
Loudal jsem se k recepci. Chlápek pořád ještě pozoroval strop a vrtal se tlustým ukazováčkem v nose. 
Položil jsem na stůl padesátku: „ Slečna zůstane do rána a pak se bude pakovat.“ 
 
Přestal kutat, shrábl peníze, zapálil si cigáro a ignoroval mě. 
Nechal jsem ho tam, vyšel k autu a štěrk pod nohama mi nepříjemně křoupal. 
Přišlo to ve chvíli, kdy jsem se otočil k autu. Někdo mě drpasnul zezadu za ruce a k zátylku mi přitiskl 
studenou hlaveň: „Kde máš tu couru?!“ ozval se známý hlas. Zároveň mě oslnilo světlo rozžatých 
světlometů. Spočítal jsem si dobře, že mě budou sledovat. 
 
V takových chvílích mi jde lhaní nejlíp: „ Sedí támhle v té chatce a nechce se hnout. Vytasila na mě 
pistolku a vyhodila mě ven.“ 
„Hm, dejme tomu. Tak kde je? Ven s tím!“ 
„ V desítce.“ 
Od luxusního cadilacu se odlepila štíhlá postava, ve světle se zablýskaly brýle a vydala se mezi chatky. 
Netrvalo to dlouho, mladík se vrátil a hlásil: „ Hnízdo je prázdné, holubička uletěla, ale auto stojí na 
parkovišti a věci v něm má.“ 
 
Leon Carter byl vzteky bez sebe: „V tom máš určitě ty svoje špinavý pracky! Kams ji ulil!“ 
Zvedl pistoli a praštil mě. Trochu jsem cukl hlavou a tak rána zasáhla rameno. Sesunul jsem se na dveře 
auta. Carter už- už se napřahoval, aby mi dal další, když k němu přistoupil ten jeho kumpán a cosi mu 
zašeptal. Ruka s pistolí klesla. 
„Dobrá, možná nás holka opravdu viděla a někam se zdekovala. Hledat jí teď v noci nemá smysl, ale ona 
pěšky daleko nedojde. A ty si pamatuj, že jestli si nás podvedl, tak si tě najdem a tohle byla jen malá 
ukázka toho, jakej dostaneš příděl.“ 
 
Aby dodal svým slovům důraz, ještě do mě kopl a odcházeli. Nejsem žádnej drsňák z akčních filmů a tak 
jsem se tam zkroucen snažil tu bolest vydýchat. 
„Jste v pořádku?“ ozvalo se mi těsně u ucha. Vzhledem k mému okamžitému stavu to byla absurdní 
otázka. 
„Zalezte sakra.“ zasípal jsem. 
„Jsou pryč, viděla jsem je odjíždět.“ 
 
Měl jsem o tom vlastní teorii, ale nebyl jsem v stavu o tom diskutovat. 
Nasoukal jsem se do vozu a když si chtěla sednout vedle mě, ukázal jsem dozadu:  
„ Nechci, aby bylo vidět, že vedle mě někdo sedí, lehněte si tam.“ 
Poslušně si vlezla dozadu a položila se na sedačku. Otočil jsem vůz a vyjel. Nejel jsem nijak rychle a 
bedlivě pozoroval silnici za sebou. Přesně tak jak jsem předpokládal, v dálce zaplály světla auta, které 
jelo za mnou. Drželi se dost daleko za mnou a tak jsem jen čekal na vhodnou příležitost. Přejel jsem malý 



kopec za kterým vedla silnice táhlou zatáčkou, kde po jedné straně byl řídký lesík. Zvolnil jsem a po 
chvilce jsem uviděl travnatou odbočku. Prudce jsem trhnul volantem a zhasnul světla. Pomalu jsem se 
došoural na malý palouk. Zastavil jsem úplně a vystoupil. Netrvalo to nijak dlouho a po silnici se přiřítilo 
auto. Podle zvuku silný cadilac. Zapálil jsem si cigaretu a díval se, jak mizí v dálce. 
 
„Jak jste věděl, že nás budou sledovat?“ 
„Taky bych to tak udělal. Na rozdíl od nich, ale nemám tu sebejistotu, že jsem nejchytřejší a ostatní jsou 
hlupáci.“ 
„Máte kam jet. Nějaké známé, příbuzné?“ 
„Moje teta má malou farmu. Je trochu bláznivá. Jako mladá holka spadla do drog, pak byla na odvykačce 
u řádových sester a ty z ní udělaly tak trochu náboženskou fanatičku. Vlastně jsem k ní měla namířeno.“ 
 
Nasedli jsme a vyjeli opačným směrem. Jel jsem celou noc a ranní červánky nás dostihly daleko odsud. Z 
asfaltky jsem podle jejích pokynů odbočil nejprve na prašnou silničku a pak na cestu, která se vinula 
někam do kopců. 
„Zastavte. Dál radši půjdu sama, už je to jen kousek. Teta by asi nebyla nadšená, kdyby mě viděla s 
mužským. Děkuju za všechno. Třeba se ještě někdy setkáme.“ 
Dal jsem jí peníze ze zálohy, kterou jsem dostal. Objala mě a políbila. Moc jsem si to neužil. Tu bolest 
jsem ještě úplně nevstřebal a krom toho jsem byl strašně unavený. Bylo to dlouhý den. 
 
Samozřejmě jsme se už nikdy nesetkali, ale já dodnes ve vzpomínkách vidím její krásné hnědé oči a 
pružný krok když odchází. 
Oči mě pálily a potřeboval jsem se vyspat. Zajel jsem do stínu nejbližšího stromu a zavřel oči. Spal jsem 
ale sotva hodinu nebo dvě, pak už do auta začalo pražit nemilosrdně slunce a probudilo mě. Otočil jsem 
to a jel pomalu domů. 
Bylo to nejspíš nedaleko od místa, kde jsem v noci odbočil. Ve dne jsem to tam nepoznával. Ohořelý a 
pomačkaný cadilac tam byl napasován do obrovitého dubu. Muselo se to stát v noci, kdy mě 
pronásledovali. Jeli jako šílení, frustrovaní z toho, že mě ztratili. 
 
Později jsem se dozvěděl, že ve voze uhořeli oba dva. Nemůžu říct, že by mi jich bylo líto. Stejně jako 
peněz. Byly to špinavý prachy, stejně jako byl špinavej celej tenhle kšeft.  
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : DÍVKA Z JEZERA.  
 
 
 

 
 

DÍVKA Z JEZERA.  
 
Sešli jsme se tehdy s Terrym jako obvykle a seděli jsme na verandě jeho domu a zírali na jezero. Neboť  
Terry má to štěstí, že jeho dům je u jezera a může se tedy na něj dívat přímo z domu, zatímco já, když 
chci zírat, musím jit buď na pobřeží nebo k Terrymu. Na pobřeží ale nelze tak dobře popíjet, takže radši 
chodím k Terrymu.  
 

 
Hrozně rád 
totiž maluji 
západy 
slunce na 
Huronském 
jezeře - 
každý z 
nich je jiný 
a všechny 
jsou 
nádherné, i 
když až 
bolestně 
kýčové. 
Snažit se je 
popsat by 
se mi stejně 
nepodařilo: 
slovem 
můžeš 
vykreslit 
detaily, ale 
pro celek 

potřebuješ bohatší škálu barev. Nechápejte mě špatně, není to jen v barvách či odrazu světla ve vodě, ani 
ne ve tvaru či seskupeni mraků. Je to prostě dynamický proces - jak se zapadající slunce pohybuje 
rychleji a rychleji, celá scenérie se rapidně mění. Navíc má jezero v sobě cosi magického a přitažlivého, 
zvláště navečer.  
 
Terry popíjel své algonquinské pivo, já zase srkal whisky, Jack Danielse; pochopitelně jen toho, co se 
dá koupit v obchodě s likéry. Samozřejmě, že bych rad ochutnal tuto starodávnou whisku, pálenou kdesi 
na černo v rozlehlých horách Tennessee, ale já tam nikdy nepobyl, vždycky jsem tam jen projížděl. 
Vlastně ne, jednou jsme tam s manželkou přespávali, ano, Chatanooga to byla. Přijeli jsme za noci a 
ráno v šest jsme zase frčeli dál, směrem na Floridu.  



 

Popíjeli jsme, hleděli na jezero a mlčeli. Nebylo to takové to trapné mlčení, kdy vázne hovor, právě 
naopak. Každý jsme totiž mysleli na něco jiného a tak se nám mlčelo dobře. Znal jsem ho z práce, dělal 
na elektrárně, jako technik, elektronik. Jeho zájem o lidi končil na hranicích jeho pozemku a o politiku 
se také nestaral, i když toho dost procestoval a poznal. Přišel sem ze západu, z Manitoby, ale narodil se 
daleko na východě, až v Novém Skotsku.  
 
Vlastně se jmenoval Terence, Terence McTear. Měl sice dům u jezera, jak už jsem řekl, ale žil tam sám. 
Jeho žena, Lucy, ho prý před lety opustila, neznámo kam. Slyšel jsem o tom, říkalo se dokonce leccos 
nepěkného. Ale kdo by věřil pomluvám? Terry o tom nikdy nemluvil a já ho do zpovědi ani nenutil, to 
se prostě mezi přáteli nedělá.  
 
Když už nebylo o čem mlčet, řekl jsme si, že k příjemnému piti patří i zajímavý rozhovor. Terry znal pár 
příhod, které nikdy neopakoval, což je ctnost, kterou já zrovna nevynikám. Obzvláště vtipy: kdysi mě 
upozornil jeden kolega - byl to starší chlapík, tuším Holanďan, jinak tedy z Toronta - že mu ten samý 
vtip říkám už po páté. Omluvil jsem se mu, že jsem si nebyl jist, jestli mu ten vtip opravdu došel. To mu 
pochopitelně nedošlo. Vtipům sice nerozuměl, ale paměť měl výbornou.  
 
Historky ovšem nesmíte z Terryho páčit, ale když je správná nálada, teplota a směr větru, leccos se od 
něj dovíte. Bylo to zrovna asi týden před Halloweenem. To je poslední den v říjnu, je to takový keltský 
svátek duchů, kdy děti, přestrojené za strašidla, chodí dům od domu, za což jsou odměňovaný cukrovím 
a podobně. Jsou to ovšem zvyky původně pohanské a je ku podivu, že se v tomto kraji, kde žijí hlavně 
římští katolíci, vůbec tolerují. Navíc to dává dětem mylnou představu, ze až vyrostou, život k nim bude i 
nadále štědrý, že bude stačit jen udělat "bububu".  
 
Obchodníci využívají tuto dobu k prodeji brakového zboží, které příležitostně potisknou obrázky se 
strašidly a farmáři zase vyprodají své zásoby pumpkinů, velkých oranžových dýní, kterým se tuším 
česky říká turek. Vnitřek takového turka se vydlabe a vykrojí se oči, nos a ústa. Dovnitř se pak postaví 
zapálená svíčka a toto veledílo lidové tvořivosti se hrdě postaví do okna. Zda se toho mají duchové 
leknout, to nevím. Děti mají Halloween rády, rozumějí si totiž se strašidly lépe než s dospělými. Rádio a 
televize v tu dobu vysílají samé - ano, co jiného než - horrory. Jsou všecky hrozně stereotypní, neřku-li 
přímo blbé. V této době se ale i dospěli se na čas stávají dětmi, což se pak opakuje ještě jednou na 
vánoce.  
 
Námět k rozhovoru se mi tedy naskytl hned. "Jestlipak víš," povídám Terrymu, "že v místním rozhlase 
vypsali konkurs na dobrou strašidelnou historku?"  
"Jo?" řekl se nezájmem. 
"S odměnou," otvíral jsem opatrně past.  
"Jo," řekl se stejným zájmem. 
Pochopil jsem, že to takhle nepůjde. "Já jednu takovou znám," pravím, "ale nevím, jestli je dobrá. 
Nechceš si ji poslechnout?" To ho asi opravdu zaujalo, protože odpověděl celou větou. "No jo," řekl.  
 

Byl jsem tehdy na lednových prázdninách v naší chalupě v Jizerských horách. Zkoušky jsem měl 
všechny za sebou a mohl jsem v klidu odpočívat. A najednou mě napadlo vypravit se někam na lyžích, 
daleko od lidí. Vyrazil jsme brzo ráno, měl jsem pře sebou pěkný kus cesty. Den začal dobře, sice bylo 
trochu zima, ale slunce svítilo a krystaly sněhu na slunci jen jiskřily. Bylo mi zase jednou úplně fajn. 
 



Až na cestě zpátky se nebe zatáhlo a začalo sněžit. Nejprve slabě, pak hustěji a u Protržené přehrady už 
bylo dost zle. Nu co, říkal jsem si, sněhová bouře, to už tady bylo.  
 
Cesta byla to s kopce, ale už jsem také vjížděl přímo do bouře. Vidět nebylo skoro vůbec, navíc ještě 
začalo blýskat a hřmít. Ano, opravdu blýskat - to jsem ještě v sněhové bouři nezažil. V bouři ovšem 
lehce ztratíte orientaci a tak netrvalo dlouho a pochopil jsem, že jsem asi zabloudil. Vzpomněl jsem si na 
závodníky, Hanče a Vrbatu, kteří na druhé straně v Krkonoších v takové bouři zahynuli. Bylo jasné, ze 
nemá cenu pokračovat v cestě, když ani nevím, kde jsem.  
 
Jenom jednou předtím jsem se opravdu ztratil, to bylo v létě na houbách, také v místech, kde jsem ještě 
nikdy nebyl. Tehdy jsem po delším bloudění došel k polouhnilé triangulační věži, stojící na vysoké 
skále, které mě lákala a tak jsem na ni chtěl v desperaci vylézt, abych poznal, kde jsem. Když jsem byl 
skoro nahoře, podlomila se pode mnou příčka jednoho z žebříku, kterými se dostáváte z nižšího patra do 
vyššího; obvykle bývá těch pater až sedm. Už nevím, proč jsem tehdy nespadl. Ve zmatku jsem rychle 
slezl dolů, ale když jsem se uklidnil, přinutil jsme se i s těmi třesoucími se koleny vylézt opět nahoru, 
tentokrát až na platformu. Bylo jen potřeba nějak přelézt tu díru po vylomené příčce, ale jak jsem to 
dokázal, to už nevím. Když jsem se nahoře zorientoval a poznal, kde jsem, spatřil jsem pod skalou dva 
kříže. Později jsem se dozvěděl, že tam zahynuli pádem dva dělníci při stavbě té věže.  
 
Ale tady u Jizerky nebyla žádná věž, a i kdyby byla, moc by mi to asi nepomohlo. Přestalo se blýskat, 
ale pořád ještě hustě sněžilo. Navíc se začalo stmívat a musel jsem se rozhodnout. Svěřil jsem to náhodě 
a šel jsem dál. Neměl jsem ani zdání, kde bych mohl být. Teren byl rovný, sem tam pár nahromaděných 
kamenů a stromy se zmrzlými jeřabinami na větvích, napravo i nalevo jenom lesy.  
 
Vyrazil jsem kupředu. Nevím, jak dlouho jsem šel, ale když už jsem skoro ztrácel naději, uviděl jsem v 
průseku lesa osamělou chalupu. Vlastně takovou malou polorozpadlou chajdu. Zabouchal jsem na dveře. 
Chvíli se nic nedělo, bušil jsem tedy dál. Konečně se objevil jakýsi kulhavý dědek, nahluchlý a ptal se 
mě, co chci. Lámanou češtinou mi pak vysvětlil, kudy se mám dat. I rukou ukázal, levou - pravou 
nehýbal, vypadala jako ochromená. Dovnitř mě ovšem nepozval a tak mi nezbývalo než pokračovat dál. 
Naštěstí měl pravdu. Asi za hodinu jsem na narazil na silnici, kde jsem stopnul náklaďák, který mě 
odvezl do blízkého města a odtamtud jsem už odjel vlakem domů.  
 
Později jsem se od lidí dozvěděl, kde jsem vlastně bloudil. A také kdo byl onen starý muž. Jenže v tom 
byl právě problém: starý Hinkenteufel byl už totiž sedm let po smrti. Což by sice vysvětlovalo, proč mě 
nepozval dál, ale už ne to, že vypadal poměrně hodně naživu. Ovšem několik místních lidi prý ho také 
vidělo. Vysvětlení tu bylo dost, ale žádné jaksi nepasovalo. Jak mi ho lidé popsali, nebylo pochyby, byl 
to on, i s tou zchromlou rukou. Proti tomu ovšem svědčil fakt, že měl na místním hřbitově náhrobek, a to 
i se správným datem úmrti, jak jsem se přesvědčil. Existenci dvojníka, či možnost, že tam pohřbili 
nepravého, jsem musel také vyloučit. Pak ještě zbývala jiná, obskurní vysvětlení, jako třeba, že jsem asi 
cestoval zpět v čase, ale přiznám se, že jsem už dále nevyzvídal. Prostě jsem to vzal jako životní fakt a 
už jsem o tom víc nepřemýšlel.  
 

Terry mě nechal dovyprávět, aniž mě by mě někde přerušil - to on ostatně nikdy nedělá. Můj strašidelný 
příběh byl navíc celkem krátký, jen asi tak na dvě piva. A možná, že to byla právě ta piva, kterých bylo 
zapotřebí, aby se mu rozvázal jazyk. 
 
Bylo to v létě - začal - zajel se tehdy zase jednou podívat domů, někam blízko Caledonu v Novém 
Skotsku, na místa, kde kdysi vyrůstal. Procházel se po kopcích i po údolích, kolem řeky a prolézal lesy, 
všechna ta místa, co tak dobře znal.  



 
Jednou odpoledne také zašel k malému jezeru. Trochu unavený, zalehl na chvíli do trávy, ale za chvíli 
usnul. Ani nevěděl, jak dlouho spal, ale když se probudil, slunce už zapadalo. Hladina jezera, jako velké 
zlatorudé zrcadlo, se ani nezavlnila - znáte to, když je povrch vody jako olejový. Náhle se cosi objevilo 
nad vodou, cosi spíše jako stín, jen kruhy se od toho předmětu šířily a jejich barva se měnila, střídavě 
černá a zlatá, tak jak se vlny zvětšovaly a nové se tvořily. Pak se jakási silueta začala vynořovat z vody a 
podobala se víc a víc člověku. Ano, dokonce dívce a silueta-dívka se stále přibližovala; zdálo se, že 
kráčí přímo ke břehu.  
 
Ač byla zády ke slunci, její tvář byla osvětlena a to zespoda, asi světlem odraženým od vody. Byl v ní 
neobvyklý klid a mír a jak šla, rukama kolem sebe čeřila hladinu. Z vody ale úplně nevyšla, zůstala stát 
u břehu a hleděla přímo na Terryho. Usmála se na něj, pokynula hlavou a dlouho se beze slova na něj 
dívala. Pak zvedla ruku, mávla na pozdrav a stejně pomalu se zase vzdalovala. Několik vteřin a byla 
pryč. Jen kruhy zbyly na vodě. A slunce, jako když překlopíš pánev roztaveného železa, rozlévalo ještě 
chvíli svůj obsah dál po hladině, ale i ono brzy zmizelo.  
 
Chtěl jsem něco říci, avšak Terry mě přerušil - nebyl to ještě konec příběhu. Přišel prý tam později ještě 
několikrát, ale už ji nikdy neuviděl. Jen jedno ví: určitě se mu to nezdálo. Tím také odpověděl na moji 
nevyslovenou otázku a já ani jinou odpověď nečekal.  
 
Než zase odejel - pokračoval - svěřil se s tím zjevením své tetě; moji rodiče už totiž nežili. Teta se ani 
nedivila, ani se mu nesmála. Jen zašla na půdu a přinesla dolu staré fotoalbum. Opatrně sfoukla prach a 
téměř po paměti našla stránku, kde byla fotografie jakéhosi děvčete. Stálo tam u jezera, opřeno o břízu, 
na jejímž kmeni byly vyryty jakési iniciály, ve vlasech mělo květiny a vypadalo asi tak na šestnáct, 
sedmnáct let.  
 
Je to ona? - zeptala se teta Terryho. Přisvědčil, poznal ji hned. Pak mu vyprávěla celou historku. Byla to 
dívka, která se kdysi přivdala do jejich rodiny, ale rádi ji neměli. Vdala se mladičká, a to za muže, 
kterého jí vnutili. Milovala ovšem někoho jiného a později si z nešťastné lásky vzala život. Utopila se v 
tom samém jezeře, blízko místa, kde ji uviděl. Kdy se to stalo? Před mnoha, mnoha lety, řekla teta.  
 

Zamyslil jsem se. Slyšel jsem v životě pár podobných historek, ale tahle byla nějaká jiná. Snad že mi 
něco připomněla anebo jen proto, že mi na ní něco nesouhlasilo, nevím. Rozhodně mě ale Terry tím 
příběhem překvapil. Nerad bývám překvapen a tak se nedivte, že moje první reakce byla skeptická.  
 
"A kde jsi to četl?" zeptal jsem se nevinně. Ani se neurazil a klidně povídá, že to nikde nečetl. "A jak 
víš, že se ti to nezdálo?" zpovídal jsem ho dál. "Máš nějaký důkaz?" 
"Tu fotografii přece," řekl. 
"Tak mi ji ukaž!" navrhl jsem. 
"No já ji nemám, teta mi ji nedala." 
"A ty jsi ji o ni nepožádal?" 
"Ne, to mě nenapadlo," přiznal se. Ne, tahle diskuse opravdu nikam nevedla.  
 
"Jiný důkaz nemáš?" ptám se dál. 
"No, mám, byl jsem u jejího hrobu." 
"Ale to jen dokazuje, ze žila a umřela, ale ne to, že se ti zjevila. Ostatně, pokud vím, katolíci nepovoluji 
sebevrahům regulární pohřeb. Habsburkové," povídám, "museli pro prince Rudolfa, co se zastřelil s 
milenkou v Meyerlinku, zažádat o povoleni až od samého papeže." 
 



Terry sice věděl, kdo je papež, ale o Habsburcích a o korunním princi Rudolfovi už vůbec nic. Když 
jsem mu to vysvětlil, přiznal se, že jejich rodina - na rozdíl od Habsburků - to musela ututlat a vydávali 
to za nešťastnou náhodu. 
"Jak tedy víš," ptám se, "že to byla sebevražda?" 
"Nechala dopis na rozloučenou, teta mi ho ukázala."  
 
Musel jsem uznat, že to je jakýsi důkaz, ale jen pro to, že to byla sebevražda a ne vražda. Ani jsem se už 
neptal, jestli má ten dopis - odpověď jsem už tušil. "A jak se jmenovala?" chtěl jsem ještě vědět. "No 
přece McTear, jako naše rodina, vždyť se k nám přivdala," odpověděl mi poněkud hloupě. 
 
Zamyslil jsem se. Nikdy předtím jsem si vlastně neuvědomil, ze "tear" také znamená slzu. Potřásl jsem 
hlavou - začínám být jako on, napadlo mi. "Ne, já myslím jaké bylo její křestní jméno?" zeptal jsem se 
znova.  
Chvíli byl zticha, ale nezdálo se, že by pátral v paměti. Pak řekl odmítavě: "Ne, to už si nepamatuju."  
 
"Nejmenovala se náhodou Nessie?" dobíral jsem si ho - tak totiž říkají Skotové Lochnesce.  
"Ne!" vykřikl vztekle.  
Nechtěl jsem už dal vyzvídat. "No, co je na jméně, jak řekl Shakespeare," povídám na uklidněnou. Ale 
Terry se už odmlčel, aneb jak se tady říká, zavřel se jako škeble. Dopili jsme každý svoje a já jsem se 
radši rozloučil a odešel jsem.  
 

Cestou domů jsem ale pořád musel na to myslet. Divná věc: proč chce, abych věřil, že tomu bylo zrovna 
tak, jak to říká? Anebo přesvědčuje hlavně sebe? Nemohl jsem si pomoci, ta historka mi byla jaksi 
povědomá, ale odkud? Snad z nějaké knihy? Ale Terry moc nečte! Anebo že by ze školy? Anglosaská 
literatura totiž přímo hýří příběhy o dívce a jezeru, ať už je to o králi Artušovi, teda o té víle z jezera, 
která uschovává posvátný meč Excalibur anebo chcete-li něco z trochu pozdější doby, tak třeba i 
detektivku Raymonda Chandlera, "Dáma v jezeře". Ten námět je asi přitažlivý hlavně tím kontrastem: 
jemná, křehká žena a nemilosrdný přírodní živel, voda. A Keltové jsou navíc také velmi pověrčiví. 
Nepoznal jsem zatím jediného, který by nebyl - všichni se naopak divili, když jsem tvrdil, že já nejsem.  
 
Také návštěva v místní knihovně mi nepřinesla žádnou informaci. Snad jen tu, že celý ten příběh asi 
nebyl z nějaké knihy. Takže to asi přece jen někde slyšel, napadlo mi a mávl jsem nad tím rukou. Začala 
mě však trápit jiná věc: měl jsem totiž sen, podobný, téměř identický s jeho vyprávěním, jen s tím 
rozdílem, že ona dívka pohybovala rty, jako by mi chtěla něco povědět. Marně jsem se snažil 
porozumět, co říkala. Byla z toho smutná a zase zmizela v jezeře. Probudil jsem se a můj první pocit 
byla lítost, že mi nic neřekla a pak zase zlost. Zlost na Terryho, protože on byl příčinou toho, že jsem se 
v tom nevyznal.  
 
Marně jsem se snažil si ten sen později znovu přivolat. Znáte to, když si něco hrozně přejete, tak to 
najednou prostě nejde. Ale myslet jsem na to nepřestal. Nedalo mi to pokoj, potřeboval jsem se prostě 
dozvědět víc. Problém byl v tom, že Terry mlčel. Když jsem mu v práci volal do jejich oddělení, tak tam 
nebyl. Prý je na severu na rybách - byla zrovna rybářská sezóna.  
 
Dostal jsem nápad: více lidi prý více ví. Zavolal jsem tedy do místního rozhlasu a přihlásil se do té 
soutěže, pochopitelně pod cizím jménem. Popsal jsem jim Terryho příběh do posledního detailu, aniž 
bych ovšem uváděl jména či místa. Historka to byla dobrá, nepochyboval jsem o tom, že vyhraje a 
doufal jsem, že se pak někdo přihlásí, kdo ji pozná. Přišel Halloween a s nim i slosování. Naše - tedy 
Terryho - story dostala druhou cenu. Lidé si o tom příběhu vyprávěli, ale když jsem se jich ptal, nic 
nového jsem se už nedozvěděl. Historku neznali, ani prý to nebylo nikde v novinách. Nic, prostě nic.  



 

Dva dny na to mi volal Terry, právě se vrátil ze severu. A kdy prý zase k němu přijdu na posezeni. Těšil 
jsem se na jeho reakci, jistě už slyšel, že historka vyhrála, ale pochopitelně jsem o tom nezačal, doufal 
jsem, že rozváže sám. Přivítal mě jako dříve, hodil do sklenice dvě kostky ledu a nalil mi z mé lahve, co 
jsem tu měl u něj ještě od posledně, mou whisky. Na stole už stála řada prázdných lahví od piva: začal 
patrně o něco dřív než já. A zase jsme seděli na verandě, mlčeli a čuměli na Hurón. Vlny se rozbíjely o 
břeh, občas se ozvalo zakrákorání racka. Normálně mě ty zvuky docela uklidňují, ale tentokrát ne. Čas 
utíkal a já ztrácel trpělivost . . .  
 
Konečně Terry promluvil: "Slyšel jsem od Franka," řekl, "že v radiu vyprávěli jeden příběh. Ten můj 
příběh," dodal, "hned jsem ho poznal." 
"Který příběh?" dělal jsem hloupého. 
"Však ty víš, ten co jsem ti povídal," vykřikl. 
"A jó, už si vzpomínám," povídám, "slyšel jsem to v radiu také. Myslel jsem si, že jsi jim ho tam přece 
jen poslal." 
Nedal se oklamat: "Proč jsi ho tam poslal? " zeptal se mě přímo a nevypadal zrovna přátelsky. 
"Ale já ho tam neposlal," zalhal jsem, protože jsme viděl, že tím nebyl zrovna nadšen.  
"Jak to že ne?" namítal. "Nikdo jiný tu mou historku přece neznal!".  
"Ale třeba to byl příběh někoho jiného, tomu tvému jen podobný," snažil jsem se lhát dál, ale ne moc 
přesvědčivě.  
Trval na svém: byl to příběh jeho, nikoho jiného. "A co tvoje teta, třeba to někomu řekla," zkoušel jsem 
to, poněkud naivně. 
"Neřekla, už nežije," odpověděl rozčileně, "musel jsi to být ty! " 
"Jó, tak oni v radiu říkali, ze jsem jim to poslal já?" ptám se rafinovaně, protože vím, že jsem jim nedal 
své pravé jméno. 
"Ne, nějaký Al Smith, ale prý se nepřihlásil o výhru."  
 
"Takže nikdo ani neví, že je to tvůj příběh," povídám. "Ledaže bys mi lhal a vůbec to nebyl tvůj příběh. 
Třeba jsi ho jen slyšel od toho Smitha, ne?" přešel jsem do útoku. 
"Ne, ne, je to můj příběh a ty jsi mi ho ukradl." 
"Ach tak, tohle tě tedy žere? Že ti někdo ukradl příběh? Ale to přece stačí jim zavolat, a vysvětlit jim to - 
oni ti jistě tu výhru vyplatí!" snažil jsem se ho utěšit, ale zatím ho to ještě víc podráždilo.  
Vyskočil ze židle a zařval: "Čert vem' tu výhru a čert vem' taky tebe!"  
 
A tehdy mě to napadlo. Musel jsem mu to říct. Znáte to, někdy člověk musí udělat něco, ať se pak děje 
co chce, ať jsou následky třeba sebevíce tragické. Většinou je ani netušíte, ale hlavně o ně vůbec 
nedbáte. Ne, já prostě musel. Devil made me do it, jak se tady říká: ďábel mě navedl. 
"Dobře," povídám, "já ti řeknu důvod, proč jsem to nemohl být já, kdo to tam poslal." 
Podíval se na mě s nedůvěrou. Vzpomněl jsem si na jeden starý trik: "Ty jsi mi přece nikdy neřekl 
jméno té dívky!" 
"To je pravda," přiznal.  
"No vidíš, a v tom rozhlase ji jmenovali!" zalhal jsem - bylo jasné, že ten příběh v rozhlase neslyšel. 
Nebyla to sice pravda, jméno té dívky jsem tam vůbec neuvedl, protože jsem ho ani nevěděl, až teď mi 
to najednou napadlo. "Jmenovala se nějak - počkej, ano, Lucy se jmenovala, ano, Lucy!" vykřikl jsem 
vítězně.  
 
Neodpovídal. Najednou tam stál, asi jako stojí býk, když dostane od řezníka palicí do hlavy - v tom 
krátkém okamžiku poznání, ještě než se sesune na zem. Ramena měl strnulá, hlavu trochu pokleslou a 
ruce mu visely bezvládně u těla; jen jeho oči se na mě vyčítavě dívaly. Bylo v nich vše: překvapení a 



bolest, vina i pokání. A bylo v nich ještě něco víc: pochopil jsem, že mi to už nikdy, nikdy neodpustí . .  
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©Ladislav Brothánek:  

MŮJ ŽIVOT TOULAVÉHO KLAUNA.  
 
"Celý svět je jen jeviště  
a všichni lidé na něm jenom herci." 
William Shakespeare, ze hry Jak se vám líbí .  
 
Člověk by si řekl, že už ho ve stáří nic nepřekvapí. A přece: když se lidé začali zajímat o mého spolužáka, 
přítele a divadelního kolegu Ivana Jandla (o tom ještě více v této knize), zavzpomínal jsme si i já i na 
naše kamarádství a divadelní začátky. A nejen to, začal jsem si psát i s jiným kamarádem ze školy, s 
Honzou, který kdysi také Ivanovy osudy sledoval. a píšeme si pořád.  
 
Píšeme si a bavíme se o všem možném - padesát let jsme se neviděli - a Honza se zajímá o vše, co jsem v 
té době dělal. A tu Honza dostane nápad, abych to sepsal, tedy něco jako své paměti, že mi to dá na svou 
internetovou stránku. Nejprve se mi to nezdálo, ale on se nevzdal tak lehce. Tvrdil mi, že jsem měl velmi 
zajímavý život a že jsem se v životě jistě také potkal se známými herci. A protože Honza umí naléhat, i 
mně se ta myšlenka nějak začala líbit víc a víc. Slíbil jsme mu, že se tedy o to pokusím, stránku po 
stránce, kapitolu po kapitole. A on mi zase slíbil, že to bude dávat na Net a přidá tam i fotky, které mu 
budu zasílat.. 
 
Předkládám to zde tedy čtenářům jako seriál - je to zveřejněno vůbec poprvé a doufám, že to vezmete tak, 
jak jsme to psal, to jest upřímně a nezaujatě.  
 

ÚVOD 
 

Vyrůstal jsem v Libni, 
ve čtyřicátých a 
padesátých letech 
minulého století. Je to 
jedna z nejstarších částí 
Prahy. V roce 1053 zde 
vezli na rozkaz knížete 
Břetislava I. ostatky 
svatého Vojtěcha z 
Polska, zabitého 
tamějšími pohany roku 
997 a jak praví 
kronikář, "... dali sobě 
odpočinouti u potoka 



zvaného Rokytnice. 
Místo to jest pak velmi 
se jim zalíbilo a proto 
Libní jest jej nazvali". 
Vojtěch (Adalbert) byl 
se svým bratrem jediný 
Slavníkovec, který 
přežil vyvraždění jejich 
kmenu Boleslavem II. a 
jednu dobu byl 
dokonce i pražským 
biskupem. Po své smrti 
byl v roce 999 
prohlášen za svatého a 
stal se patronem české 
země. A tak se 
nedivme, že i ten 
libeňský kostel nese 
jeho jméno.  
 
Ta Rokytka tam teče 
dodnes, ale minulou 

slávu už dnes reprezentuje hlavně libeňský Zámeček, bývalá tvrz (zaznamenaná už v r. 1363, v době 
Karla IV), přebudovaná v roce 1595 na renesanční zámek. Proslavil se poprvé tzv. Libeňským mírem, 
když tam odevzdal roku 1608 Rudolf II svému bratrovi Matyášovi RUM, tj. Rakousko, Uhry a Moravu, a 
podruhé za Marie Terezie, kvůli jejíž návštěvě dali vymalovat hlavní síň všelijakými nahatými andělíčky. 
Asi to nemělo co dělat se známými vtipy o ní - Marie Tereza totiž byla také zaloužilou matkou; porodila 
16 dětí, z nichž jen devět se dožilo dospělého věku. Dnes je to mimochodem oddávací síň. 
Je tam též malá barokní kaple, kde ještě za našich dob sloužíval mše katecheta naší školy, který tam byl i 
farářem.  
 
Hned za zámečkem byl libeňský park, který navrhl známý architekt Thomayer. Tam jsme často jako kluci 
řádili a později, poněkud starší, chodili i randit. Na rohu pod Zámečkem stojí socha Dr. Jana Podlipného, 
bývalého starosty města Prahy a též libeňáka; zemřel v roce 1914. Kouká se někam na jih, ale jeho 
ukazováček přísně směřuje dolů, k zemi. 
 

 
Nás kluky ale momentálně plně zaměstnávala naše škola. Říkali jí "U zámečku", a stála vlastně hned 
naproti němu, přes koleje, kudy tradičně jezdívala tramvaj číslo 14 a později i jiné. Dříve měla dvě části, 
jednu pro chlapce, druhou pro dívky, ale v naší době už byly třídy smíšené.  
 
Ale snad nejprve něco o mně. Narodil jsem se roce 1937 v Libni, na náměstí Dr.Holého, jako jediné dítě. 
Asi po půl druhém roce se rodiče i s mou maličkostí přestěhovali do ulice Stránského, později 
Poděbradovy a po německé okupaci až dodnes, do ulice Novákových č.11. Novákových proto, že oni 
manželé Novákovi za Heydrichiády skrývali v bývalé restauraci u Ženíšků jednoho z parašutistů-
atentátníků. To už je ale známá historie, i když dnes už lidé na jejich oběti jaksi zapomněli. Do školy to 
nebylo pěšky zase moc daleko a cestou bylo vždy něco zajímavého vidět, třeba knižní novinky v 
knihkupectví nebo výloha divadla S.K.Neumanna, kde byly vždy zajímavé fotky ze zrovna tam hraných 
divadelních her.  
 
Můj otec byl muzikant a sjezdil s cirkusem Klucký a Busch půl Evropy. Matka byla obyčejná žena v 

Libeňský Zámeček 



domácnosti, rodačka z Benešova u Prahy, dcera miniaturního živnostníka-ševce. Dětství jsem měl vcelku 
radostné a zatímco svět kolem nás se měnil, my kluci měli jiné, naše starosti.  
 
Zde se zrodilo mé pozdější přátelství s Ivanem Jandlem. Chodili jsme společně od první obecné až do 
pozdějšího věku. Naše přátelství vlastně trvalo až do pokročilé dospělosti. Navštěvovali jsme spolu 
Dismanův rozhlasový soubor, já bohužel jen rok, protože mne tehdy poltila má láska ke kopané. Ivan 
zůstal a stal se tak ve svých dvanácti letech světovou filmovou hvězdičkou, což vyústilo do ceny zlatého 
Oskara za film Freda Zinemanna "Poznamenaní."  
 
Po absolvování střední školy jsme se s Ivanem rozhodli, že založíme amatérský divadelní soubor. Stalo se 
tak na lavičce před libeňským Zámečkem. Ivan již tehdy krom hereckého nadání měl i schopnosti 
režisérské. Sjednotili jsme se na hře J.Vrchlického "Noc na Karlštejně". 
 
Já jsem obdržel roli krále Karla a moji ženu hrála naše kamarádka Jana Hlaváčová, pozdější členka 
Národního divadla v Praze. Bylo nám tak zhruba šestnáct let. Byla to ještě nevyzrálá amatérština, ale Jana 
byla už tenkrát vynikající. . . 
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Petr vstal, aby připravil bedny se zeleninou, až přijede dodávka. Byl odjakživa samotář a tak mu malý 
domek obklopený dokola záhony vyhovoval. Nenadával ani na to, že se tak jako mnozí, nechal nalákat 
reklamou o krásném životě na planetě Eden. Ve skutečnosti tahle planeta byla jedna obrovská poušť 
s ostře žlutým pískem. Satelity z oběžné dráhy tam zaznamenaly jakési trosky. Kdysi tu asi byla nějaká 
civilizace, ale víc nikdo nevěděl. Žádná archeologická výprava se nedovážila do nepřehledného písku a 
vedra a život se tu soustředil na malé oblasti kolem pólů. Jediné kusé informace mohly být získány 
z předmětů, které věčně vanoucí vítr občas přinášel. Ale Petr netušil, jestli se jimi někdo zabývá.  
shinen  
 

VĚCI Z POUŠTĚ 
 
 

Kapitola I. 
 

Jen co na malý náklaďáček s pomocí řidiče 
naložil bedny, šel do kůlny a vytáhl 
traktůrek a vyjel k stále se opakující a 
nikdy nekončící práci: čistit od navátého 
písku malé zavlažovací kanálky, které mezi 
záhonky přiváděly vodu čerpanou hluboko 
z nitra země artéskými studnami. 
 
Pak se slunce po obloze posunovalo stále 
výš a začalo pálit. 
Petr obrátil traktůrek, zajel s ním pod 
ochranou clonu kůlny a zalezl do domu. 
Tady se přes den nedalo dělat v podstatě 
nic. I v klimatizovaném domku bylo horko 

a tak si často vlezl do staré plechové vany plné vody, poslouchal stokrát ohrané písničky nebo četl 
některou z knih, které si sem vzal. 
 
Ze všeho nejradši si ale prohlížel věci, které sem přivál vítr z pouště, kde je pracně vydoloval z trosek a 
dopravil až sem. Petr je dával do velké krabice od přivezených potravin. Měly roztodivné tvary, 
vypadaly jako by byly vyrobeny z nějaké lehké průhledné hmoty. Uvnitř bylo vidět jakousi složitou 
spleť trubiček. Vždy když se mu jich sešlo víc, přidal je k nákladu a poslal do města. 
 
Jakmile se slunce přesunulo nad obzor, začala Petrovi další práce. Opět vytáhl traktůrek a znova vyjel na 
pole. Tentokrát sbíral odrostlé rostliny a na uvolněné místo sázel nové. Tak také našel tu novou věc. Na 
rozdíl od ostatních, které vypadly jako nepodařené sklářské pokusy, tohle byl šedavý hranol. Petr si ho 
nemohl prohlížet, na to bude čas až přes den. Prostě to hodil na korbu a rychle pracoval dál. Teprve při 
pauze měl čas si tu novou věc prohlédnout pořádně. Byl to štíhlý velmi těžký šestihran, dlouhý asi jako 



dlaň. Když ho začal čistit, vysvitl pod nánosem špíny žlutavý kov. Začalo ho to zajímat stále víc a tak 
horečně pokračoval v čistění. Brzy zjistil, že jednotlivé, asi jako palec silné segmenty, se dají otáčet 
kolem středové osy a na jednotlivých políčkách jsou vyryty jakési znaky. 
 
Uvědomil si, že tohle je příliš těžké, než aby to sem vítr přivál z daleké pouště. Muselo to vězet v zemi 
tam, kde to našel, jenže teď si za nic na světě nemohl vzpomenout, kde to přesně bylo. Začal si prohlížet 
jednotlivé znaky. Byly tu jakési spirálky, čárky, cosi jako blesky, kolečka a další. Zaujalo ho to tak, že 
málem přehlédl, že se blíží večer a s ním i povinnost vyjet na políčko. 
V přibývajícím šeru se snažil zorientovat a vzpomenout si. Na zemi doufal najít měkký důlek, který tam 
možná věc nechala. Jenže to byla naivní představa.  
I kdyby tam nějaký zůstal, hned by ho zavál písek. Práce mu trvala mnohem déle, protože jí dělal 
nepozorně a často se musel vracet. Z té mučivé snahy si vzpomenout ho začala bolet hlava. Skončil 
tentokrát právě včas, jen tak-tak stihl přijíždějící dodávku. 
 
Znova a znova v každé volné chvilce bral ten předmět do ruky, úplně ho fascinoval a toužil té záhadě 
přijít na kloub. 
Nejprve vytáhl starý sešit, vyštrachal ze stolu tužku a celou věc si pečlivě překreslil. Měla šest otáčivých 
segmentů a na jednotlivých políčkách byl nestejný počet znaků. Nejméně čtyři, nejvíc sedm. 
Touha je jedna věc, ale otázek tu bylo víc než odpovědí. Proč je na jednotlivých políčkách nestejný 
počet znaků: A jsou to písmena nebo číslice? Nebo obojí? 
 
A proč se dají segmenty otáčet? 
Rozhodl se, že si o tom bude muset něco přečíst.  
Řidič dodávky sice udiveně povytáhl obočí, když si u obvyklé objednávky potravin přečetl dodatek, ale 
pak pokrčil rameny, papír přeložil a strčil do kapsy k dalším objednávkám. Byl už zvyklý na to, že tady 
na těch výspách uprostřed polí žili všelijací samotáři s podivnými koníčky. 
 
Petr netrpělivě čekal a dychtivě přebíral malý balíček, ve kterém bylo několik knih o luštění neznámých 
jazyků. 
S hrůzou zjistil, že si ve své naivitě představoval vše velmi jednoduché a celá věc je mnohem složitější. 
Přečetl si, že jednotlivé znaky nemusí nutně být jen písmena, ale i slabiky nebo dokonce celá slova. 
Kdysi v dávné minulosti se luštěním zabývali jednotlivci jako třeba Champollion, ale ten uměl několik 
jazyků a krom toho měl k dispozici Rotteskou desku s překladem, což mu práci usnadnilo. Později se k 
tomuto účelu využívali počítače, ale i to bylo tak dávno, že programy k tomu určené už nejspíš vůbec 
neexistovaly. 
 
A Petr měl jen starý sešit a tužku…. 
Věděl, že nejlepší co by mohl udělat, by bylo pustit to z hlavy a věc, tak jako jiné prostě poslat do města, 
ať si tam s tím odborníci lámou hlavu, ale nedokázal se k tomu donutit. Zas a znova bral věc do ruky a 
dumal nad ní. 
K čemu to asi tak mohlo sloužit? 
Dejme tomu ( říkal si), že na jednotlivých políčkách jsou opravdu napsaná nějaká slova, takže otáčením 
sedají sestavit různé věty, ale je vůbec možné aby měli všechny nějaký smysl? 
 
Stále myslím příliš pozemsky, zlobil se sám na sebe. Tahle civilizace nejspíš byla úplně jiná a i jinak 
myslela. 
Zatímco dříve věci nalezené na políčku moc neprohlížel, teď jim začal věnovat větší pozornost a 
přemýšlet i nad nimi. Přišel na to, že žádné dvě věci nejsou stejné. Ze všeho nejvíc připomínaly jakési 
průhledné zámotky s více nebo méně složitou strukturou uvnitř. V množství v jakém se objevovaly, 
musely určitě mít nějaké využití. 
 



Pak, ale jak šly dny, Petrovo původní nadšení ochabovalo v každodenní stereotypní práci. Hranol i sešit 
s nákresy odložil do šuplete starého psacího stolu a už na ně pomalu pozapomínal.  
 

Kapitola II. 
 
Jeho život se vracel do zaběhnutých kolejí, když jednoho dne se s náklaďákem, který přijel pro zeleninu, 
objevilo ještě jedno auto. Vystoupil z něj vysokánský humain a malý mužík s nakrátko ostříhanými 
šedavými vlasy. Hned se hrnul k Petrovi: „ Já jsem profesor Alfréd Taylor ze Severního města a vy, 
předpokládám, pan Petr Rhode?“ 
 
„Ano,“ odpověděl Petr a protože neměl návštěvy, trochu rozpačitě je zval dál. 
„Vy jste si půjčil v naší knihovně knihy o kryptologii?“ 
Tahle otázka Petra zaskočila a nevěda, kam ten malý mužíček otázkou směřuje, tak zaváhal. Vzápětí si 
uvědomil, že nemá cenu lhát. 
 
„Jo, a co má být? Co je na tom špatného?“ odpověděl trochu vzdorovitě. 
„Nic-nic,“ ujišťoval profesor, „předpokládám, že se vám povedlo najít hranol, že?“ 
Tohle vlastně ani nebyla otázka. Petr přikývl, ale vzdor ho stále ještě neopustil: „Nevím už přesně, kde 
ho mám, já teď musím na pole.“ 
 
„Jen se dejte klidně do hledání. Dnes vaší práci zastane humain.“ 
Ačkoliv Petr přesně věděl, kde hranol je, otočil se, jakoby přemýšlel a hledal. Aby přerušil trapné ticho, 
zeptal se: „Proč se vlastně humainy nepoužívají na práce na polích?“ 
„Zkoušelo se to. Nevydrží v tom vedru delší čas než deset dní, pak je musíme dát do regenerační lázně a 
restartovat software. Naštěstí je stále dost takových samotářů jako jste vy.“ 
 
Petr už to nemohl déle protahovat, hrábl do šuplete, vyndal hranol a podal ho profesorovi. Ten si vzal na 
oči starodávná zvětšovací skla, vzal ho opatrně do ruky, prohlížel si ho a při tom vykládal: „Když se 
začalo stavět Severní město tak v základech jeden takový hranol vyhrabali. Nikdo tehdy neměl čas se 
tomu věnovat. Bylo to budovatelské období a na takové věci nebyl čas. Prostě se dal do depozitáře a 
zapomnělo se na něj. Vlastně jsem na něj přišel náhodou, když jsem začal dělat inventuru.“  
Jak mluvil, stále přitom štíhlými obratnými prstíky otáčel jednotlivými segmenty a bedlivě si prohlížel 
políčka. 
„Zdá se na první pohled, že je stejný jako ten náš. Kdepak jste ho našel?“ 
 
Když si vyslechl Petrův příběh, jen smutně pokýval hlavou: „To je škoda, velká škoda. U toho našeho se 
tehdy také nikdo neobtěžoval označit místo nálezu. Ztratila se tím možnost pokusit se najít v okolí 
možná něco zajímavého, protože tam dolů na jih se odváží málokdo. Malý moment….“  
 
Přerušil povídání a čile vyběhl ven. Vrátil se vzápětí a malým přenosným počítačem. Byly tady ne 
Edenu velmi vzácné a to, že ho Taylor vlastnil, svědčilo o tom, že je to někdo opravdu velmi významný 
nebo důležitý. Chvíli ťukal do klávesnice, pak vzal hranol a položil si ho před sebe. Petr mu nakoukl 
přes rameno. Taylor to zaznamenal a ještě počítač natočil, aby taky viděl na obrazovku. Fotografie 
hranolu na ní byla jasná a ostrá. Profesor s tím, který mě před sebou teď otáčel, aby porovnal symboly a 
opravdu, brzy našel stejné. Další fotka a pootočení. I tady byla shoda. To se opakovalo i napotřetí a 
počtvrté, pošesté. 
 
Nebylo pochyb, oba dva hranoly byly naprosto stejné. Profesor byl viditelně trochu zklamán, a když 
zaklapl počítač, také to řekl: „Tolik jsem doufal, že tenhle bude jiný a rozšíří se tím naše možnosti.“ „Vy 
mi ho ale stejně vezmete co? Víte, když jsem ho našel, popadla mě touha zkusit to rozluštit, jenže pak 
jsem si objednal ty knihy a uvědomil jsem si jak je to těžké, ne-li nemožné, ale stejně…..“ 



Mužík souhlasně pokyvoval: „Vlastně když je stejný, tak byste si ho mohl nechat. Já jsem přijel……“ 
Nedopověděl, protože do domu vešel humain a hlásil: „Nehoda vozidla.“ 
„Vidíte,“ řekl profesor. „ to je další důvod proč tihle bioroboti nemohou nahradit člověka. V momentě, 
kdy se stane něco nečekaného, nejsou k ničemu.“ 
 
Navlékli si obleky a vyšli na pole. Traktůrek tam stál, tak trochu divně nakřivo. Když k němu došli, 
zjistili, že jedno kolo zapadlo do jakési prohlubně. 
Profesor se okamžitě ujal velení. „Tak dobrá, to nebude problém. Já jsem nejlehčí, sednu si do kabiny a 
budu řídit a vy dva zatlačíte.“ 
Svižně se vyhoupl do kabiny a stačilo mu několik málo okamžiků, aby se zorientoval v řízení. Motor se 
rozjel na plné obrátky a byla to především obrovská síla humaina, která se tu uplatnila. Traktůrek sebou 
cukl a kolo vyklouzlo ze zrádné pasti. 
Teď teprve viděli, do čeho kolo zapadlo. Přímo před nimi byl na poli temný otvor, z kterého šel ven 
pach staré zatuchliny. 
 
„Nikdy jsem netušil, že by někde na této planetě byly podzemní prostory,“ profesor si lehl na zem a 
opatrně prozkoumával okraj otvoru. „Petře, přineste nějaké svítidlo.“ 
Petr se loudal do domu a v duchu proklínal svůj nápad půjčit si ty knihy, což bylo příčinou toho, že se 
mu tady zjevil tenhle činorodý mužíček a narušil jeho pohodu, klid a samotu. Když se vracel, nedokázal 
skrýt svou rozmrzelost. Navíc, den už pokročil a v tuhle dobu už býval dávno doma zalezlý ve své 
oblíbené vaně. Místo toho ho teď tady komandoval tenhle člověk a slunce do něj pražilo, takže se pod 
oblekem silně potil. Taylor klečel u otvoru a netrpělivě rukama odhazoval písek na všechny strany. Petr 
se postavil trochu stranou, aby ho sprška písku náhodou nezasáhla a pozoroval, co to vlastně profesor 
tak horlivě vyhrabává. Uviděl cosi tmavého. Neodolal a zvědavě popošel blíž, Taylor si ho všiml a 
netrpělivě se zeptal: 
„Máte to světlo?“ 
 
Petr mu ho podal, on ho popadl, posvítil do otvoru a vzápětí vykřikl: „To snad není možné!?“ Světlo 
vlastně ani nebylo zapotřebí, protože prostor pod otvorem nebyl hluboký a Petr mezi pískem, který se 
tam sesul, uviděl další hranoly. 
Profesor jeden z nich vytáhl a povídá: „Jdeme do domu, jinak se tu do minuty už rozpustím!“ Dlouho 
pak stáli pod sprchou a užívali si chlad tekoucí vody a teprve potom usedli ke svému nálezu. „V tom 
zápalu jsem si neuvědomil, že tady je mnohem větší hic než u nás na severu. Tam máme příjemných 
dvacet, ale tady? Je tu opravdu úplné peklo. Odhaduji, že tak alespoň o deset víc, co?“ „I o patnáct.“ 
 
„Málem jsem se tam upekl. Vlastně si teď uvědomuji, že vám dlužím omluvu. Vpadnul jsem sem bez 
pozvání a obrátil vám to tu úplně naruby. Je to posedlost milovníka záhad. Tak se na ten objev 
podíváme….“ a vzal hranol do ruky a pečlivě si ho porovnával s tím, který tu Petr nechal ležet od rána. 
„Zase stejný.“ konstatoval trochu zklamaně, „ až se trochu ochladí, budeme se tam muset vrátit pro 
ostatní, ale obávám se, že i ty budou stejné, jako ty dva tady. Zatracená práce. Tolik jsem doufal!“ 
Ještě před hodinou by Petr odpověděl hodně odtažitě a nevrle, ale teď už mu byl Taylor mnohem 
sympatičtější: „Budete muset pro ty hranoly sám. Já mám jinou povinnost. Sběr za mě humain nemůže 
udělat.“ 
 
„No vidíte, zase další věc, kterou za lidi tihle bioroboti nemohou udělat. A to se kdysi spekulovalo, že 
by se jednou mohli stát nebezpečnou konkurencí. Kdy se tady alespoň trochu ochlazuje?“ 
„Asi tak za tři hodiny se začne stmívat, ale úplná tma přichází až za čtyři hodiny.“ 
„Tak to to tady semnou budete muset ještě chvilku vydržet.“ 
Sedli si a Taylor v zamyšlení otáčel segmenty hranolu a meditoval: „Přišli jsme sem na tuhle planetu, 
začali se tu zabydlovat a přitom o těch, kteří tu žili před námi, vlastně nevíme vůbec nic a vlastně to ani 
skoro nikoho nezajímá. 



 
Podívejte se na ty podivné předměty, které se tu všude lidé nacházejí. Vidím, že i vy jich támhle 
v krabici máte několik. Co to může být? K čemu to mohlo sloužit, že je jich tolik? Podle mě jich museli 
mít stovky tisíc. Ty hranoly jsou prvními předměty, které alespoň vzdáleně připomínají cosi lidského. 
Jsem vlastně jediný, kdo se tímhle zabývá. Když jsem přišel asi před půl oběhem planety do Severního 
města a začal ty věci studovat, našel i první hranol. Jasně, že jsem si stejně jako vy pomyslel, že je to 
nějaký text, ale co představují jednotlivé znaky? Slova asi těžko, ale mohly by to být slabiky nebo 
shluky, nebo jednotlivá písmena? “ 
 
Jeho samomluva zněla hodně smutně a rezignovaně. Nakonec jen tak máchl rukou: „Samozřejmě, že to 
jsme tu spolu našli, je velký objev, ale nemyslím si, že to výzkum posune někam dál.“ 
„Potom, co jsem si přečetl ty knížky, jsem nad tím také zpočátku přemýšlel podobně,“ navázal Petr, 
„jenže pak jsem si uvědomil, že s tímhle prostě jako laik nehnu a tak jsem začal uvažovat o něčem 
jiném. Ať už jsou ty jednotlivé znaky slabikami nebo písmeny, dá se předpokládat, že dohromady 
představují jedno nebo dvě slova. Víc asi ne.“ 
 
„Ano, to zní docela přijatelně.“ Taylor ožil a souhlasně přikyvoval. 
„Děkuji,“ usmál se Petr, kterému to polichotilo, „dobrá, máme tu dejme tomu třicet šest slov, ale ty by, 
vzhledem k tomu, že se dá segmenty otáčet, měly v jakékoliv konstelaci spolu dávat dohromady nějaký 
smysluplný celek.“ 
„Ano, to je pravda, to mě nenapadlo! Pane Rode, vy jste génius, tady na té farmě je vás škoda!“ Petr se 
jen zasmál: „Jenže tahle úvaha není k ničemu. Kdyby to bylo něco, co vyrobili lidé, dalo by se uvažovat, 
že ta slova jsou nějaká obecná, neurčitá, nebo jsou to archetypy, které nám lidem dávají smysl sami o 
sobě, ale takhle? Jaké archetypy mohli mít oni?“ 
 
„Stejně si myslím, že to dává jisté možnosti. Budu nad tím uvažovat. Hm… nechtěl byste na univerzitu 
semnou jako můj spolupracovník?“ 
Petr nepřemýšlel ani vteřinu. „ Ne jsem spokojený tady. Slunce zapadá, musím se připravit na pole.“ 
Opravdu, čas jim uběhl tak rychle, že se mezitím slunce posunulo již těsně nad obzor. 
„…A já se půjdu podívat, co naše malé podzemí ještě skrývá. Třeba, kdo ví, tam najdu ještě nějaký 
návod k použití. Už se neuvidíme, musím využít tmy k cestě. Jsem rád, že jsem vás poznal Petře.“ „To 
já taky.“ 
 
Podal Taylorovi ruku. Když sem ráno vtrhnul, vítal ho Petr téměř jako vetřelce, teď se s ním loučil jako 
s přítelem. 
Když se vrátil, byl Taylor opravdu pryč a jen hranol, který se povaloval po stole, připomínal jeho 
návštěvu. Petr ho vzal, a zatímco ještě před pár týdny by ho posvátně uložil, nyní ho dost neuctivě 
pohodil do šuplete stolu a šel si lehnout. Tenhle den byl tolik plný nezvyklých událostí, že se cítil jak 
zbitý a jen si lehl tvrdě usnul. Řidič dodávky dlouho bouchat, než se vzbudil. 
 
Naložil mu zeleninu a vyrazil na pole. Když dojel k místu včerejšího nálezu, byla díra už částečně 
zasypaná opět pískem. Chvíli přemýšlel co s ní. Má písek odhrabat a podívat se, co je to vlastně pod 
otvorem? Nebo má díru pracně zasypat? Nakonec se rozhodl nechat to být. Vítr z pouště se o zasypání 
postará sám. Opatrně se tedy místu vyhnul a jel dál. Práce bylo tentokrát víc než obvykle, protože 
humian je sice silný, ale profesor měl pravdu, člověka prostě nenahradí.  
Několik dalších týdnů vše nasvědčovalo tomu, že se vše po nálezu hranolu a vpádu profesora, vrátí do 
starých kolejí a nic už nenaruší jeho samotu a klid.  
 

Kapitola III. 
 
Petr nevnímal, jestli to bylo o pět nebo šest týdnů později, kdy se vracel ze své ranní směny a uviděl 



vedle garáže pro traktůrek stát auto. 
Vešel do domu. Profesor tam seděl ve starém ušáku a hrál si stejně jako minule s hranolem. 
„Dobrý den. Čemu vděčím ta vaší návštěvu? Tentokrát jsem si už žádné knihy nepůjčoval.“ Byl to žert, 
ale částečně i trochu výčitka za to, že mu sem Taylor takhle vpadnul. 
„Dobrý den, a omlouvám se, ale venku se to prostě nedalo vydržet. Víte je to smutné, ale vy a já jsme 
jediní, koho zajímá, co tu bylo dříve. Těží se tu hlavně zlato a nic jiného jakoby nebylo důležité.“ 
„Vidím na vás, že jste doslova nabit novinkami.“ 
 
„To o čem jsme mluvili minule, mi ukázalo, že jsem uvažoval úplně špatným směrem. Když jsem 
objevil první hranol, soustředil jsem se, stejně jako vy, na ty znaky, ale nepřemýšlel jsem o předmětu 
samotném.“ 
Položil hranol na stůl a zeptal se: „ Podívejte se Petře, jaký je?“ 
„Zlatý?“ zkusil to Petr hlasem zkoušeného žáčka, který se neučil. 
„To samozřejmě taky,“ zasmál se Taylor, „ ale není ani velký ani malý.“ 
 
Nevědomky přešel do přednášecího tónu: „ Co to znamená? Že ti, kteří ho používali, nebyli žádní obři, 
ale ani trpaslíci. Byli zhruba stejné velikosti jako my. A dál, museli mít také nějaké končetiny s citlivým 
a jemným zakončením, aby to mohli vyrobit a vyrýt tam ty znaky. Mám pokračovat?“ 
Petr na něj jen fascinovaně zíral, tenhle malý muž si stále více získával jeho obdiv a horlivě kýval na 
souhlas. 
„Dobře, aby tam mohli ty znaky vyrýt a pak následně si je prohlížet nebo číst, museli mít zrakový orgán 
podobný tomu našemu. Žádná tykadla nebo mozaikovité oči, jako má hmyz, by jim to neumožnil.“ „Vy 
si myslíte, že tady dříve žili lidé?“ 
„Rozhodně bytosti, které byli lidem podobné.“ 
 
„Jenže k pochopení toho k čemu hranol sloužil, nás to nepřiblíží ani o kousíček.“ 
„A co když, byli-li lidem podobni, také podobně uvažovali?“ 
„Dalo mi to strašnou práci, prohledal jsem všechno možné a představte si, že jsem našel v naší historii 
něco podobného! Byla to vlastně jen náhoda, už jsem jen tak listoval encyklopedii. Nebudete tomu věřit 
Petře, ale něco takového existovalo i na Zemi. Byla to původně dětská hračka, žertovný předmět. Jaká 
slova tam byla napsána, to jsem se pochopitelně nedopátral, ale mohu si domyslet, že kdysi se tím lidé 
bavili. “ 
 
„Ale to je úžasné Měl byste své poznatky zveřejnit, určitě by to vládu přesvědčilo o tom, aby vás více 
podpořila.“ 
„Bohužel,“ Taylor smutně sklopil hlavu, „ zkusil jsem to, ale s nikým to ani nehnulo. Prý jen fantazíruji 
a jsou to mé bláznivé teorie. Měl bych se spíš věnovat tomu, abych hledal nové ještě netknuté naleziště 
zlata. Ale to ještě není všechno. Zabýval jste se někdy těmi druhými věcmi z pouště?“ 
 
„No vlastně ani ne. Jsou takové… no divné a je jich tolik.“ Petr se teď trochu styděl. 
„Přesně! Je jich takové množství, že je každý jen někam pohodí a dál se o ně nestará. Podíval jsem se na 
ně, stejně jako na hranol, jinak. Začal jsem je podrobněji zkoumat.“ 
Taylor vstal, vyšel ven a přinesl jednu věc, velkou asi jako dvě pěsti. 
 
Tak jako když předtím, přešel mimoděk do přednáškového tónu: „Tak se podívejte, co tady máme. 
Navenek to vypadá jako něco z umělé hmoty, co má uvnitř zněť trubiček, ale všiml jste si Petře, že ty 
mají svůj začátek a konec?“ 
Nečekal na odpověď a pokrčoval: „Máme jednu pod skleněným poklopem na chodbě. Ale nedávno jsem 
si uvědomil, že je tam něco divného.  
Na jedné straně té věci se usazoval prach. Chodil jsem kolem toho každý den, ale až teprve nedávno, 
jsem nad tím začal přemýšlet. Kde se tam ten prach vzal, když je ta věc pod poklopem? Vzal jsem si 



jednu ze skladu do kanceláře, položil na čistou misku a čekal. Nebudu vás napínat. Ta věc ten prach 
vylučuje jedním z těch otvorů.“ zakončil Taylor triumfálně. 
 
„Jestli tomu dobře rozumím, tak tím chcete říct, že ta věc je živý tvor a to uvnitř je nějaký trávicí 
systém?“ 
„Přesně tak.“ 
„Jenže tam v poušti odkud se sem dostávají, není vůbec nic, čím by se mohli živit.“ 
„To mě zatím také vrtá hlavou. Šel jsem se poradit s kolegy, ale ti se mi vysmáli. Prý je to nesmysl. 
Jenže já jsem se nedal a zase jsem hledal. Víte, že na Zemi žijí tvorové mnohem jednoduší? A také 
takoví, co žijí v jícnu sopek, na vrcholcích hor, nebo naopak v hlubinách oceánů. Život je neuvěřitelně 
různorodý.“ 
 
„No dejme tomu,“ odpověděl Petr smířlivě, protože se nenakazil profesorovým nadšením, ale nechtěl se 
hádat. „Ale jak to souvisí s naším hranolem?“ 
„No možná, že nijak, ale je to jen jeden střípek do mozaiky poznání. Čím víc toho budeme vědět, tím ten 
obraz bude jasnější a pak třeba pochopíme, i účel toho hranolu. A právě proto jsem dnes za vámi přijel. 
Nechci už čekat na to, co vítr přinese z pouště, nechci ani spoléhat na nějakou další náhodu, že se podaří 
podobný nález jako tady… jen tak mimochodem i ten byl pro mě velkým zklamáním. 
 
Nenašel jsem tam nic jiného než další čtyři totožné hranoly. Rozhodl jsem se vydat se do pouště. Chtěl 
bych, abyste jel semnou.“ 
„Taylore vy jste se zbláznil! To mě ani nenapadne, je to sebevražda. To horko, které tam panuje, nikdo 
delší čas nevydrží.“ 
„Našel jsem v katalogu nejnovější izolované obleky.“ namítl Taylor. 
„Ale ten oblek nic neřeší. Musel by jste mít i nějaké speciální vozidlo, které by bylo izolované tak, aby 
uchránilo potraviny a vodu delší dobu. Uvědomte si, že abyste měl naději, že něco najdete, tak tam pak 
budete muset pracovat alespoň několik dní.“ 
 
„Já vím, ale to jsou jen dílčí problémy, které nějak postupně i s vaší pomocí vyřeším.“ 
„Na tu výpravu s vámi nejdu. Budete si muset najít někoho jiného. Nezlobte se, ale je to čiré 
bláznovství. Jestli chcete mojí radu, tak na tohle rychle zapomeňte.“ 
„Nemůžu! Prostě už nemůžu sedět nechat to být. Vlezlo mi to pod kůži jak svrab, musím něco udělat i 
kdyby mě to mělo stát život. Je mi líto, že nejdete semnou, spoléhal jsem na vás.“ řekl to zdánlivě 
lhostejným tónem, ale by na něm znát, že uvnitř klidný není. Otočil se a bez pozdravu vypochodoval 
ven. 
 
Petr jen pokrčil rameny. Komu není rady, tomu není pomoci, myslel si. Uvědomil si, že tím hovorem 
uběhl den strašně rychle a že se bude za chvilku muset vrátit ke své práci. 
Už v momentě, když za sebou Taylor zavřel dveře, Petra zamrzelo, že se takhle zle rozcházejí. Byl 
přesvědčen, že jednal správně, ale možná kdyby volil jiná slova…. ale on už byl pryč.  
 

Kapitola IV. 
 
Třeba si ten bláznivý nápad rozmyslí, doufal Petr a další dny ve volnu sledoval zprávy. Jenže, o 
Taylorově výpravě v nich nepadlo ani slovo. Místo toho, když se zhruba třetí den vracel, uviděl z dálky 
u domu auto. V první chvíli se zaradoval, že je to Taylor, ale když přijel blíž, uviděl podle šedého pruhu, 
že je to vládní auto. S hlavou plnou otázek vešel dovnitř. 
Mohutný chlápek s hlavou jako koleno se mu zcela bez zábran hrabal v osobních věcech. Druhý seděl 
v jeho starém ušáku a pozoroval ho. Sotva ale Petr vešel, hbitě vyskočil: „Á pan Rode se nám vrátil.“  
Zamával mu nějakou průkazkou před očima a hned začal pálit otázky: „ Vy se znáte s profesorem 
Taylorem? O čem jste spolu mluvili?“ 



„Byl tu jen dvakrát.“ odpověděl Petr vzdorovitě: „a proč se mi támhleten hrabe v mých věcech?“ 
„Máme povolení. A neodbíhejte od tématu.“ dostal strohou odpověď. 
„Byl posedlý touhou najít nějaké artefakty po zaniklé civilizaci, která tu kdysi žila.“ 
„Proč navštívil zrovna vás?“ 
„Našel jsem tu na poli hranol.“ 
„Co to je?“ 
 
„Okamžik, někde to tu mám.“ a Petr přešel ke stolu, vyndal z něho předmět, který už způsobil tolik 
vzruchu a podal ho muži, který tu zjevně velel. 
„Proč jste ho neodevzdal do města?“ 
„Profesor říkal, že je stejný jako ten, který už tam máte v muzeu, prý si ho mohu nechat. A ať už sakra 
toho hrabání nechá!“ 
 
Muž se obrátil na toho druhého a kývl. Ten beze slova odstoupil od skříně, kde právě raboval, postavil 
se ke dveřím a tvářil se velmi odhodlaně. Petr toho využil a přešel do útoku: „ Řeknete mi už konečně, 
co všechno tohle má znamenat?“ 
„Hm, no dobrá. Máme vážné podezření, že profesor nějakým způsobem získal informace o nových 
nalezištích zlata a že pracuje pro jednu nevládní soukromou organizaci. Před týdnem od ní dostal 
speciální termoauto a vydal se někam na jih do pouště. Pravděpodobně aby z potenciálních míst 
budoucího možného těžení získal vzorky.“ 
„To je nesmysl!“ neudržel se Petr, „zajímaly ho jen ty hranoly a ty věci z pouště. Přišel s tím, že jsou to 
živé bytosti.“ 
„To už víme dávno.“ odtušil muž. 
 
Všechno to, co ten muž říkal, Petra trochu zviklalo. Bylo možné, že profesor byl opravdu takový fanatik, 
že se spojil s nějakou pochybnou firmou a namluvil jim něco o zlatu, jen aby mu dali vůz a on mohl 
vyrazit do pouště? Sám pro sebe si odpověděl, že nejspíš ano. Nebo je to podvodník a lhář, jak mu tady 
ten tvrdí? 
Aby zakryl své myšlenky, zeptal se: „Proč jste tedy přijeli právě za mnou, když profesor objížděl 
spoustu farem?“ 
„Jste jediný za kým jel dvakrát.“ 
„Přemlouval mě, abych jel na tu výpravu do pouště s ním.“ 
„A?“ 
„Odmítl jsem, on se naštval a odešel.“ 
„Co vám za to, když s ním pojedete, nabídl?“ 
„Nic, jen prostě chtěl, abych jel s ním.“ 
 
Ti dva se po sobě podívali takovým útrpným pohledem. Bylo vidět, že tomuhle prostě nevěří. Další 
pohled, jakoby se beze slov na něčem dohadovali. 
„To my vám můžeme nabídnout mnoho.“ 
„Co odemne chcete?“ 
„Pojedete za Taylorem a zjistíte, jestli se mu podařilo najít nějaké ložisko.“ 
 
Petr okamžitě pochopil, že o tohle šlo od samého začátku. Celé to divadélko s prohledáváním jeho věcí 
ho mělo jen zastrašit a připravit na to, aby byl ochotný spolupracovat. 
„Určitě je už dávno mrtvý. Tam v tom vedru nikdo delší čas nevydrží.“ 
„Má kvalitní termovůz a krom toho i když jeho auto nemá čip pro sledování z orbity, podařilo se nám ho 
lokalizovat. Za poslední dva dny několikrát popojelo. Takže souhlasíte?“ 
To už se do mužova hlasu nechtě vloudila dychtivost.  
 
Petr bleskově uvažoval. Když odmítne, budou ho ti dva tady šikanovat. Na druhou stranu, má šanci 



dozvědět se pravdu. 
Ta touha po poznání, po dobrání se konce byla stejně silná, jako když před časem našel hranol. Dobrá 
tedy, bude hrát jejich hru…. 
„A co moje práce tady?“ zeptal se. 
„To není problém, to vyřídí, jeden hovor. A co budete chtít? Odstěhovat se do města?“ 
„Ne, jsem spokojen tady:“ 
 
„Tak nový dům? Lepší vybavení. Nějakou krásku?“ 
„Pro začátek by mi stačilo, kdyby mi tu támhleten uklidil ten binec, který mi tu udělal.“ 
Druhý muž, který zatím mlčky vartoval u vchodu, se viditelně zakabonil, ale pod pohledem svého šéfa 
se ušklíbl, odlepil se od zárubně a začal pomalu urovnávat to, co předtím rozházel, zatímco druhý vyšel 
ven a použil telefon v autě. 
 
Ten hovor měl reakci velmi rychlou. Ještě než se zcela setmělo, přijelo termoauto té nejmodernější 
konstrukce a z něho vystoupil prošedivělý muž. Podal si s Petrem ruce a prohlédl si ho podivným 
pohledem, který ho varoval. 
Jakoby mu říkal: Dej si na ně velký pozor a nevěř jim ani slovo. 
Petr malinkato kývl na znamení, že rozumí. 
Muž, kterému Petr v duchu říkal šéf, si sedl dopředu k řízení, Petr dozadu za něj a vedle něj se vmáčkl 
holohlavý obr a poprvé za celou dobu promluvil :„ Zkus si hajzlíku nějakou levárnu a přelámu ti 
všechny kosti.“ 
 
Vyjeli…..  
 

Kapitola V. 
 
Krajina byla zprvu rovná a tak mohli jet rychle. Postupně se ale měnila v mírně vlnitou a tak zpomalili. 
To už byla úplná tma a auto automaticky zapnulo noční vidění. Teď měl Petr trochu víc času na 
přemýšlení. Obr vedle něj brzy začal klimbat a ten druhým vpředu plně věnoval řízení. Znovu si to 
všechno v duchu přehrával a přišel na to, je spíše na straně Taylora i když ne zcela úplně. 
Měl by si asi připravit nějaký plán, ale je to vůbec možné? Proklínal v duchu den, kdy našel ten hranol a 
jeho klidný život se změnil a on teď se dostal do takovéhle situace. Probíral si všemožné situace tak 
dlouho až usnul. 
 
Probudil ho strašlivý náraz, který jeho tělo prudce vymrštil vpřed a vzápětí vzad Jen to, že už od mládí 
navykl se v sedadle připoutat, mu zachránilo život. 
Ti dva připoutaní nebyli a tak řidiče to hodilo dopředu, kde vrazil hlavou do řídícího pultu. Byl mrtev 
okamžitě, stejně jako ten druhý, kterého setrvačná síla vrhla dopředu jako projektil. 
Na pultu se zmateně rozsvěcovala a zhasínala světélka. Přeběhla nejdřív jedna jiskra, pak další a na 
podlahu se vyplazil malý modrý plamínek. Petr pudově jednal rychle. Odepjal si pás, popadl zezadu 
ochranný oblek a loktem se opřel do dveří, které napodruhé povolily. Vyvrávoral ven a sotva odklopýtal 
pár kroků, auto se zahalilo do oslnivého ohně. 
 
Klekl si a zvracel. Když se konečně jeho žaludek uklidnil a nohy se přestaly třást, ohlédl se. Auto hořelo 
a jeho čelo bylo rozmáčklé o jakousi, asi loket vysokou, zídku. Slunce se dralo nad obzor a za chvíli tu 
rozpoutá peklo. Je konec, uvědomil si. Když jsem neumřel při té strážce, čeká mě smrt vedrem. Nemám 
ani kapku vody a jen minimální ochranu před horkem. Jsem blázen, Taylora jsem odmítl a těm dvěma 
jsem kývl. Tohle je asi trest. 
 
Obešel zídku a za ní byly další polozapadlé trosky čehosi. V malé mezeře mezi nimi se mu na kraji 
zorného pole mihlo cosi lesklého. Vrátil se o půl kroku zpět a opravdu, ten záblesk tam byl znova. 



Zakopl o nějaký kámen, upadl, vstal, a i když ho zvrknutý kotník bolel, šel dál. Proplétal se mezi 
troskami jakýchsi budov a už si myslel, že zabloudil a zakrátko tu zemře, když to uviděl. V první chvíli 
myslel, že je to snad halucinace, ale když dokulhal blíž, bylo tam opravdové a hmotné termoauto. 
Zaplavila ho vlna štěstí a hnal se k němu, seč bolavý kotník dovolil. Vstup byl pochopitelně zablokován. 
Vtom se mu do zad zabodla hlaveň pistole a hlas v reproduktoru poručil: „ Stát, ani se nehněte:“ a 
zároveň mu někdo strhl helmu. 
 
„Tak a teď se pomalu otočte.“ 
Petr se pomalu otáčel. Ta malá postava, to může být jen Taylor! 
„Hej, kdepak se tu berete, pane Rode?“ 
„To je na delší povídání. Nemohli by jsme jít dovnitř?“ 
Taylor uvolnil vchod, vešli, posadili se, Petr uviděl, že to co považoval za hlaveň pistole, byla jen 
troubel starodávné dýmky. Začal vyprávět. Když skončil, vrhl na Taylora pohled ublíženého štěněte.  
 
„Hm, ani nevím proč, neumím to vysvětlit, ale věřím vám. Vy se moc o to, co se děje kolem vás 
nezajímáte, že?“ 
„To opravdu ne.“ 
„Tak nejprve trochu historie. To co lidi přitáhlo na tuhle planetu, bylo jen a jen zlato. Nic jiného skoro 
nikoho nezajímá. Zpočátku tu bylo více malých společností i zlatokopové-samotáři, ale postupem doby 
zůstaly jen dvě mamutí společnosti. Ta jedna si říká vládní jen proto, že většinu akcií vlastní ten 
bambula, co si říká premiér. Měl by jste vědět, že v zásadě tyhle dvě společnosti spolu kooperují, ale 
občas si provádějí drobné podrazy a snaží se přechytračit jedna druhou, ale jen v maličkostech. Na oko 
si ale nemohou přijít na jméno. 
 
Kdybych chtěl termoauto na archeologickou výpravu, tak bych ho nikdy nedostal a tak jsem opravdu 
navštívil konkurenci a slíbil jim, že se tu po nějakém novém zdroji poohlédnu, ale místo toho jsem tu 
celou dobu hledal nějaké pozůstatky té staré civilizace.“ 
„A našel jste?“ 
„Tady to místo, kde jsme, to jsou pozůstatky nějaké stavby. Malé pokojíky, středová chodba. Co by to 
tak mohlo být? Napadá mě věznice, nebo klášter. Možná ani jedno ani druhé, ale něco, co si vůbec 
neumíme představit. 
 
Zakončeno je to velkou kruhovitou a stupňovitou místností. Vzpomněl jsem si na jednu z velevzácných 
prastarých památek na Zemi. Kruhovou stavbu, ve které se prý v barbarských dobách pořádaly jakési 
zápasy. Bylo tohle něco podobného? Nevím. Nenašel jsem tu vůbec nic. Když se odstěhovali, odnesli si 
sebou úplně všechno. Mimochodem to odporuje domněnce, že ekologická katastrofa zasáhla tuhle 
planetu náhle a podnebí se tu změnilo jako mávnutí proutkem. Nic takového! Měli spoustu času.“ 
 
„Takže jste vyšel naprázdno? To je dost smutné. Krom toho se taky vrátíte bez jakéhokoliv výsledku, co 
se týká případného naleziště, což? Nebojíte se, že z toho ti páni nahoře budou mírně rozmrzelí?“ Taylor 
se záhadně usmál: „Nikoli, naopak jsem přesvědčen, že mě přivítají velmi radostně, ale o tom bych teď 
nechtěl mluvit.“ 
 
„Nechtěl jsem vyzvídat.“ a Petr změnil téma: „Budu vám tady jen obtíž.“ 
„Ale kdepak, právě jste se stal mým kolegou archeologem a pobyt tady si těžce odpracujete. Dostanete 
motyčku a lopatku a ještě pár dní se tu budeme hrabat v písku. Zásoby ještě máme a tak třeba budeme 
mít štěstí, stejně jako kdysi lord Cameron, který našel vchod do hrobky Tutenchámona v den, kdy už se 
vzdával všech nadějí.“ 
 
Taylor v té chvíli, v jistém slova smyslu, zahlédl odlesk budoucnosti. 
Večer vyrazili. Petr nechápal, jak se tu může Talor vyznat tak jistě, zvlášť když je tma. Jemu se zbytky 



zdí zdály být všechny navzájem podobné a měl pocit, že prochází bludištěm. Skutečně, tak jak to 
profesor popisoval, došli do velkého kruhovitého prostoru a začali systematicky očišťovat jednotlivé 
stupínky. Práce se tu hodně podobala té, kterou dělal Petr na svém políčku. Bylo vidět, že na té části, 
kterou Taylor již očistil, je znova navátá malá vrstva písku.  
 
Chvílemi odpočívali a profesor svým přednáškovým tónem vyprávěl své teorie. Některé byly podle 
Petra hodně odvážné, jiné snad možné, ale ať tak nebo tak, v obou případech je odkýval, protože mu 
bylo jasné, že profesor nečeká nějakou debatu, jen potřebuje posluchače, potřebuje se jen vymluvit. Teď, 
když pracovali dva, šla práce mnohem rychleji a dostávali se stále níž a níž. Jakmile ale slunce začalo 
vylézat nad obzor, vraceli se do termoauta. I v něm bylo přes den velké horko a nedalo se v podstatě nic 
dělat, jen čekat, až přijde večer a trochu se začne ochlazovat. 
 
Po dvou nocích se tak dostali až na dno, které tvořil kruh obezděný nízkou zídkou a vyčistili ho. 
Teoreticky by měl mít profesor radost, že práce takto rychle pokračují, ale on byl stále zamlklejší a 
zachmuřenější. Petr chápal, že si Taylor asi sliboval, že se mu tu podaří objevit něco zásadního a teď za 
všechnu tu námahu a útrapy má jen několik zbytků holých zdí a řešení záhad se nepřiblížil ani o kousek, 
naopak, přibyly mu další. 
 
Neodvratně se blížila chvíle, kdy jim zásoba potravin a vody bude stačit již jen na zpáteční cestu. 
Poslední noc se vydali na druhou stranu k několika pobořeným zídkám, které dávaly tušit, že tu kdysi 
snad byl nějaký dům. Bylo už hodně po půlnoci, když v jednom rohu Petr uviděl ve světle přenosného 
reflektoru něco, co nejprve považoval za trochu světlejší kamínek, ale když se ho pokusil odstranit, 
nešlo to. 
 
Když na něj sáhl, překvapilo ho, že je na omak měkký. Toho zaujalo a odstranil trochu písku kolem a 
zjistil, že to nešlo odstranit, protože na tuhle podivnou věc navazuje jakýsi stonek. Odložil lopatku a 
pustil se do odklizení písku oběma rukama. 
To, co nakonec našel, ho šokovalo natolik, že nebyl chvíli schopen slova. Kdyby vyhrabal obrovskou 
hroudu zlata, byl by méně překvapen. 
Byla to ale obyčejná hadrová panenka. 
 

Kapitola VI 
. 
„Taylore, pojdťe k autu,“ řekl tiše, když se trochu vzpamatoval. 
„Co je? Co se stalo?“ 
„Něco jsem našel.“ 
„Nikam nechoďte. Zůstaňte sakra stát na místě, ani se nehněte. Hned jsem u vás,“ odpověděl do 
reproduktoru Taylor rozčileně. Pracoval jen o kousek dál a tak u Petra byl v okamžiku. Nejprve si 
nevšiml, co to Petr našel a tak se na něj podíval trochu tázavě. Pak však jeho pohled sklouzl na to, co 
Petr držel v ruce, sáhl po tom, ale ruce se mu třásly jako v zimnici. Nebyl vůbec mocen slova. Konečně 
se ozval: „To…to…..to je úžasné. Kde byla?“ 
„Tady, přímo předemnou.“ 
Taylor se vzchopil a začal zase velet: „ Dobrá, do rána máme ještě trochu času. Celé to tu přehrabeme.“ 
Zároveň si hned klekl a začal horlivě hrabat písek. 
 
Petr opatrně panenku uložil do malého tlumoku na boku a přidal se. 
Zmocnila se jich objevitelská horečka a tak nevnímali ani únavu, ani ubíhající čas a teprve když už bylo 
slunce vysoko nad obzorem a začalo se rychle oteplovat, museli to vzdát. I když na sobě měli navlečené 
speciální obleky, dorazili do auta úplně propocení. 
 
„Ukažte mi ji,“ požádal Taylor a pak panenku posvátně držel v ruce, jako v bájích dávní rytíři drželi 



grál. „Je to ta nejúžasnější věc, jakou jsem kdy viděl,“ rozplýval se. 
„Ale taky to vyvolává další otázky. Myslím, že jste si představoval, že to byli zelení ještěři jako ze 
starých komiksů, ale tahle panenka vypadá naprosto stejně jako jiné hračky, které jsou k vidění na Zemi 
v muzeu.“ 
 
„Na farmě mám přes den spoustu času, hodně jsem toho četl, ale o tom, že by tu někdy před námi již žili 
nějací lidé, ani slovo. To je divné ne? Měly by o tom někde být záznamy?“ 
„To máte Petře pravdu, ani já o tom nikdy nikde nic nečetl a to jsem dějiny studoval rozhodně 
podrobněji než Vy. Neuražte se prosím.“ 
„Možná, že by se tu našlo ještě něco…“ 
 
„Bohužel musíme pryč. Nejen, že už nemáme skoro žádné jídlo a vodu, ale dochází nám i energie i když 
ji dobíjely sluneční baterie. Zpět musíme jet jen na poloviční rychlost a stejně to bude jen tak -tak.“ 
„Můžete se sem někdy příště vrátit, ne?“ 
„Nejprve musím splatit svůj dluh vůči těm, kteří mě tuhle cestu umožnili. To bude nějaký čas trvat a 
pak? Uvidíme, ale pokud se to povede,  jel by jste tentokrát semnou?“ 
„Určitě! Ale máte nějaké teorie ohledně téhle panenky?“ 
 
„Ne, zatím ne, je to příliš čerstvé a je to jen další záhada. Čím víc se o minulost téhle planety zajímám, 
tím více otazníků přibývá. Nic mi zatím nedává smysl.“ 
K vlastnímu překvapení se Petr slyšel, jak říká: „ Dobrá, zůstaňme tu ještě alespoň jeden den. Třeba se 
nám povede najít něco, co konečně bude dávat všechno dohromady. Víte, jakýsi spojovací článek.“ 
 
„Je mi to líto, vím, je to moc lákavé, jsem možná blázen, ale nechci se tu nechat vysušit jako mumie. Ne, 
jen co se trochu setmí a chladící systémy nebudou odebírat tolik energie, tak vyjdeme.“ 
 
Znova a znova si prohlíželi Petrův nález. V jejich očích, se téhle panence, která nebyla o mnoho větší 
než dlaň, nemohl rovnat žádný sebevětší poklad. Měli by si jít lehnout a odpočinout si před noční cestou, 
ale protože šetřili energií, vedro zvenčí se neúprosně dralo přes plášť vozu dovnitř a tak se nedalo spát. 
Stejně je ten nález vzrušil natolik, že nedokázali usnout. 
Přesto Taylor, který starostlivě pozoroval ukazatele zásob, ještě utáhl chladící systém. Nedalo se nic 
dělat, jediná myšlenka, kterou dokázali ještě udržet v hlavě, bylo čekání na večerní ochlazení. Každá 
minuta se jim zdála být hodinou, číslice na displeji se pohybovaly jako ve zpomaleném filmu. 
Po době, která se jim zdála být nekonečnou, ale slunce přeci jen zmizelo za obzorem a teplota začala 
pomalounku klesat. Přesto ale z písku kolem se stále ještě sálalo teplo a vzduch se chvěl. 
 
Taylor zasedl k řízení, ale ještě se nejdřív otočil a řekl „ Petře, bude to drsné! Zkus ať mi neomdlíš.“ I 
když se znali už nějakou dobu, bylo to poprvé, co mu začal tykat.  
Ačkoliv se to někomu může zdát být divné, tak mezní situace lidi sblíží a stmelí. 
Jeli celou noc, ráno je ale zastihlo stále ještě na pustině. Petr navrhoval, že by bylo možné otevřít dveře, 
aby je proudící vzduch alespoň trochu osvěžil, ale Taylor namítl, že by to bylo ještě horší, protože by se 
zvenčí dostalo dovnitř horko. 
 
Když v dálce uviděli zelený obdélníček Petrovy farmy, zdálo se jim, že dorazili do ráje. 
Taylor zastavil sotva dvě stopy od domu a s očima rudýma nevyspáním se vrhl dovnitř. Petr ho 
následoval a za chvíli se již oba osvěžovali pod sprchou. 
Stařík, který tu zastával Petrovu práci, jen zíral: „ Už vás prohlásili za mrtvé! Myslel jsem, že tu budu 
moct zůstat a nevracet se do města.“ 
 
„Prozatím tu můžete zůstat a pak už něco vymyslíme.“ prohlásil v návalu velkodušnosti Petr. Byl rád, že 
celé tohle bláznivé dobrodružství přežil a že je opět doma. Otočil se na Taylora, ale ten sedě v jeho 



obrovitém ušáku, tvrdě spal. 
I jemu padala víčka únavou a tak se dovlekl ke svému starému gauči a sotva si lehl, usnul i on. 
Když se probudil, bylo už šero, Taylor už seděl u stolu a před sebou měl na talíři naloženou obrovitou 
kupu jídla. Petr si myslel, že po celodenním spánku bude odpočinutý, ale opak byl pravdou. Teprve teď 
se dostavila tělesná únava a on se z gauče sotva vlekl. Také si nandal na talíř z ledničky nějaké jídlo a 
přisedl. 
 
„Co teď budete dělat? Žádné zlaté naleziště nemáte. To vás asi moc radostně nepřivítají co? Ale na 
druhou stranu objev té panenky, to bude opravdová senzace.“ 
„Ano jedno, ani druhé.“ 
„Co se týče zlata, mám už jistou myšlenku, ale nezlob se Petře, nebudu o tom teď mluvit i když ti věřím. 
A s tou panenkou…. Byl bych rád, kdyby sis ji tu zatím nechal a s nikým o tom svém nálezu nemluvil.“ 
 
„Proč jako?“ 
„Trochu jsem nad tím přemýšlel už dříve. I když toho co tu zbylo je málo, tušil jsem, že předešlá 
civilizace se lidem podobala. Teď, když jsi našel tu panenku, máme to potvrzené. Ano, kdysi tu žili lidé. 
Ale, a oba jsme se nad tím pozastavili, nikde se o tom nepíše. Žádné záznamy. Že by se o tom nevědělo? 
Mě napadla jiná možnost. Něco se tu stalo, něco hodně nepříjemného a tak bylo zapotřebí jakékoliv 
zmínky o tom zničit.“ 
Petr jen zamrkal. Tohle ho ani ve snu nenapadlo. 
 
„Bude lepší,“ pokračoval Taylor, „se o tvém objevu zatím nikomu nezmiňovat. Třeba se mi podaří přeci 
jen časem něco vyšťourat, ale musím být opatrný. Mohl bych, jak se říká, někomu šlápnout na kuří 
oko.“ 
Petr tedy vyndal panenku z vaku a přidal ji do šuplete starého stolu k hranolu a dál už o tom nemluvili. 
Taylorovo auto mělo teď dostatek energie, protože ji nespotřebovávalo na chlazení a tak mohl vyjet bez 
obav. 
Rozloučili se krátce a bez zbytečného patosu. Za tu krátkou dobu co se znali, toho už spolu prožili tolik, 
že by to bylo zbytečné. 
 

Kapitola VII. 
 
Okolo poloviny noci se s traktůrkem vrátil stařík a Petr mu hned šel na pomoc. Společně vyložili 
nasbíranou zeleninu a když přijela dodávka, přeložili ji na auto. Pak odpočívali, než vyjedou čistit 
kanálky od písku, konečně se představili a začali si trochu povídat. Stařík se jmenoval Leo Wood, ale o 
dalších podrobnostech svého života moc nechtěl mluvit. Většinou, když už na to přišla řeč, odbyl to 
jednou neurčitou větou a změnil téma. Petr však z těchto útržků, nebo spíš z toho co nebylo řečeno, 
uvědomil, že tenhle muž toho mnoho prožil a mnoho ví. Nehodlal na něj ale naléhat, věděl, že teprve 
časem snad získá jeho důvěru a otevřenost. Ostatně ani Petr neměl moc chuti vysvětlovat proč tu je. Po 
divokém dobrodružství v poušti se teď vše vrátilo téměř do starých kolejí. Wood prvních pár dní spal ve 
starém ušáku, ale pak mu dodávka konečně přivezla druhou postel. V práci se teď někdy střídali, jindy 
dělali spolu, aby bylo víc času na odpočinek. 
Profesor Taylor zmizel, jakoby se po něm slehla zem a zdálo se, že už ho Petr nikdy neuvidí. Vše už 
byla jen vzpomínka, kterou oživoval, když občas nahlédl do šuplete, kde měl uloženou hranol a malou 
hadrovou panenku. 
 
Vypadalo to, že vše bude opravdu tak jako dřív a první změny přišly zcela nenápadně. Ačkoliv zprávy 
sledoval jen málo, přeci jen mu neuniklo, že vládní důlní snižuje stavy zaměstnanců. Nepovažoval to 
v tu chvíli za důležité, tohle se občas stávalo. Když byla vyčerpána některá rudná žíla, vždy byla vbrzku 
otevřena nová lokalita a lidé znova nabíráni. 
Jenže pak přijel řidič dodávky pro obvyklou várku zeleniny a oznámil jim, že od příštího týdne bude 



jezdit jen obden. To byla pro Petra velmi špatná zpráva a musel přemýšlet, jak se s tím vyrovná. Je 
pravda, že žil velmi skromně a měl hodně našetřeno, ale s tím by vystačil jen na čas a co pak? Tento 
problém se vyřešil náhle, když přijela jiná dodávka a řidič jim nabídl, že od nich vykoupí přebytky. 
Nejen to, ale navíc se nabídl, že od nich vykoupí i věci z pouště, které vítr přivane. Zdálo se, že bude i 
nadále bude vše běžet tak jak dřív, ale tehdy si Petr vzpomněl na záhadné Taylorovo prohlášení ohledně 
nálezu zlata a napadlo ho, jestli právě on tohle všechno nemá na svědomí. 
 
Že jeho úvaha byla správná, se ukázalo už brzy, když u domu zastavilo luxusní auto, z něho vyskočil 
rozzářený Taylor a vlekl za sebou velmi vyvinutou blondýnku. Vtrhl do domu jako velká voda a hulákal 
nadšeně: „Petře, pojď mě obejmout!“ 
 
V jeho případě to ovšem šlo dost těžko, protože měřil jen pět stop, kdežto Petr měl dobře o dvě více. 
„Mám toho spoustu na vyprávění.“ pokračoval a pohodlně se usadil v Petrově starém ušáku, zatímco 
jeho blonďatý doprovod s děsem v oku pozoroval nuzné vnitřní zařízení. Marně hledala, kam by si 
mohla sednout. Nakonec zůstala stát a nešťastně přešlapovala. 
Taylor to nevydržel: „Běž si prosím sednout do auta.“ 
„Je tam vedro,“ fňukala. 
„Nemusela jsi semnou jezdit,“ utnul jí. Otočila se a uraženě odpochodovala. 
 
Sotva se za ní zavřely dveře, Taylor to komentoval: „ Výborně, konečně jsem se jí na chvilku zbavil. 
Mám ji přidělenou jako sekretářku…. No nejen jako sekretářku, ale myslím, že na mě má hlavně 
dohlížet, ale postupně. 
 
Možná si pamatuješ moje povídání o tom, že i když jsem nenašel žádné nové zlaté naleziště, přesto o 
zlatu vím? Tak teď už ti mohu říct, že jsem ani žádnou bonanzu nepotřeboval hledat. Zdroj je totiž tady 
všude kolem nás, jen jsme kolem toho chodili a nevěnovali tomu pozornost. Tušíš správně, ti průhlední 
podivní tvorové, kterých je, jak se zdá, všude plno. Tak plno, že se jimi nikdo blíž nezabýval, byly až 
moc všední. Dalším důvodem bylo to, že je všichni považovali za věc, jen já jsem si všiml, že žijí, i 
když jejich metabolismus je mnohem pomalejší než náš. Začal jsem je studovat. Prudký přechod chladu 
a tepla způsobuje na přelomu noci a dne, že i v těch nejsušších místech téhle planety se na kamenech a 
zrnkách písku usazuje vlhkost obsahující vzácné minerály. Pravda vydrží venku jen malou chvilku, ale i 
to stačí. Tihle tvorové nasávají drobné částečky a minerály na jejich povrchu zpracovávají. Slouží jim 
k výživě. Prach pak zase …no jak to říct… vypudí. A právě tenhle prach obsahuje i nepatrnou příměs 
zlata. Nepatrnou, když jde o jednoho tvora, jenže co když je jich deset? Nebo sto, tisíc? Nepotřebují 
žádné zvláštní zacházení. Prostě jich posbíráš dostatečné množství, uskladníš je, počkáš až vyloučí 
všechno, co mají v sobě, označíš je a zase odvezeš na poušť.“ 
 
„Proč to značkování?“ 
„Aby jsme znova nesbírali ty, kteří jsou prázdní. Sebereme jinou, další várku a počkáme, až ti první jsou 
opět plní. Může to tak jít stále dokola. Stačí pak jen oddělit zlaté šupinky od ostatního materiálu a to je 
jednoduchý proces, který nepotřebuje nic jiného než tekoucí vodu. První měsíc jsme udělali zkoušku a 
výsledek byl přijatelný, tak se to začalo rozjíždět ve velkém. Náklady jsou minimální, mohli jsme si 
dovolit nabídnout zlato pod cenou….“ 
 
„Ale teď se toho může přeci chytit kdokoliv ne?“ skočil mu Petr do řeči. 
„Než se konkurence vzpamatovala, bylo pozdě, jejich akcie klesly a byla nucena s námi fůzovat.“ 
„Pořád ale ještě totéž mohu dělat třeba i já tady na farmě.“ nedal se Petr. 
„To ano, ale to nás netrápí. Kolik jich tu můžeš mít a kolik času můžeš věnovat vymývání šupinek? 
Bude to jen troška, která v celkovém měřítku nemá podstatný význam. Krom toho jsme těm, kteří se 
tomu přeci jen chtějí věnovat, nabídli slušnou výkupní cenu.“ 
 



„Hmm, koukám, že se z archeologa stal podnikatel.“ 
„Ano i ne, své původní záliby jsem se rozhodně nevzdal a ani jsem nezapomněl na to, co jsme našli 
tehdy v troskách v poušti. Naopak teď mám více možností a nejsem už na nikom závislý.“ 
„A řeknete mi, na co jste přišel?“ 
 
„Moc toho zatím nevím. Jedno je jisté, celá minulost téhle planety je spojená právě s těžbou zlata. Když 
jsem začal pátrat v archívech, zjistil jsem, že všechno co se týkalo toho, než se na pólech vyrostla města 
a v mírných oblastech farmy, zmizelo. Pokusil jsem se trochu vyptávat, ale nikdo nic neví, nebo možná 
ví, ale neřekne ( Petr si v té chvíli vzpomněl na svého mlčenlivého spolubydlícího). V každém případě, 
myslím, že reakcí na to moje vyptávání bylo i to, že mi přidělili sekretářku.“ 
 
Taylor zarazil proud svého vyprávění: „Moment!“ a vyběhl ven. Vrátil se hned a se znatelnou úlevou 
ohlásil: „Holčička spinká!“ 
Už si nesedl a začal po místnosti procházet, jako kdyby přednášel za katedrou: „Jak jsem už řekl, vlastně 
všechno o dávné minulosti zmizelo, ale přeci jen jsou tu jisté náznaky, že planetu postihla jakási 
ekologická katastrofa, která má něco společného právě se zlatem a vládní těžební společností. Myslím, 
že jejich předchůdci tu provedli něco, co tu devastaci spustilo a dodnes se to snaží zaretušovat.“ „Možné 
to je, ale to se snad odehrálo už kdysi dávno, už je to dávno pryč, tak by takové úzkostlivé utajovaní 
snad bylo zbytečné.“ 
 
Místo odpovědi se Taylor zeptal: „Jak jsi tu dlouho Petře?“ 
„Pět nebo šest pozemských let.“ 
„ A víš co se tu dělo předtím, kdo byl tady na téhle farmě.“ 
 
Petr si to teprve teď uvědomil, ano když sem přišel, dům vypadal jako nový a byl vlastně zařízen jen tím 
nejnutnějším. Nově vypadal i kosmodrom na kterém tehdy přistáli, stejně jako město. 
Taylor, když viděl jeho zamyšlení, pochopil, co mu proběhlo v hlavě, a pokýval: „ Ano, tohle je další 
věc, které si nikdo z nás nevšiml a nevěnoval tomu pozornost. Když začalo osidlování, bylo to tu skoro 
všechno nové. Kdyby se to o čem tu mluvím, stalo kdysi dávno, už by na všem bylo vidět nějaké stáří. 
Mysleli jsme si tehdy, že jsme první, ale teď víme že ne, takže to co se stalo se muselo stát předtím, než 
jsme přijeli. Odhad, deset, nebo patnáct let, možná ještě míň.“ 
 
„Pak by ale ještě mohli být nějací pamětníci.“ a myslel znovu na starého Wooda. Taylorovi o tom, co 
mu probíhalo hlavou, neřekl. Teď když to byl velký podnikatel, mu zcela nevěřil i když toho spolu 
prožili dost a zdálo se, že profesor je k němu upřímný.  
„Nějak jste při tom podnikání zapomněl na hranol, který to všechno vlastně začal.“ 
„Ne, nezapomněl, jen jsem se nepohnul dopředu. Mám sice svou teorii, ale….! 
„Tak sem s ní!“ 
Jejich rozhovor přerušila Taylorova blondýnka, která se ospale vcourala dovnitř: „Už pojedeme, 
broučku?“ 
 
„Neříkej mi broučku!“ vypěnil Taylor. „Ještě chvíli vydrž. Hned to dopovídáme.“ 
„Je tady děsný horko.“ 
„Tak si dej zatím sprchu.“ 
Ušklíbla se, beze studu shodila šaty a odkráčela do sprchy. 
 
„Kde jsem to….. jo aha! Hranol! Pořád mi to něco připomínalo a ten tvůj nápad, že slova by měla dávat 
dohromady nějaké smysluplné celky, mě přivedl k jedné myšlence. Kdysi v dávné minulosti bylo ve 
velké oblibě předvídání budoucnosti. Nemělo to samozřejmě žádný vědecký základ a dělalo se to 
různými způsoby, ale úplně nejoblíbenější bylo vykládání karet. To byly takové papírové obdélníčky na 
kterých byly obrázky představující různé osoby nebo situace. Člověk si jich několik vybral, rozložil si je 



před sebou a snažil se je sestavit do nějaké reálné situace. Napadlo mě, že tohle mohlo sloužit 
k podobnému účelu. Jednotlivé segmenty se roztočily a výsledná slova se pak poskládala a mělo 
zobrazovat budoucno……..“ 
 
„To je moc zajímavý nápad, ale máte pro to nějaké důkazy?“ 
„Důkazy nejsou a nejspíš se nikdy se jich patrně nedopátráme.“ řekl Taylor pochmurně.  
Blondýnka vyšla ze sprchy a pohrdlivě prohlásila: „Zase ty tvoje bláznivé teorie? Už by ses měl konečně 
těmihle hloupostmi přestat zabývat a dělat něco užitečnějšího. Pojedeme už konečně?“ Taylor otráveně 
vstal: Jo. Obleč se a jedeme.“ 
 
Obrátil se na Petra: „ Zas se někdy stavím. Rád bych se znovu vydal do pouště, jestli to bude možné. S 
tebou pochopitelně.“ 
Poplácal blondýnku po oblém zadečku, ohlédl se a šibalsky na Petra mrkl. 
To bylo naposled, co Petr profesora Taylora viděl…  
 

Kapitola VIII. 
 
Zhruba asi za dva týdny se z televize dozvěděl zprávu, že profesor Taylor měl nehodu a zahynul na 
archeologické výpravě v poušti. Věděl, že je to lež. Jednak Taylor nebyl blázen a neriskoval by cestu, 
která by nebyla dobře připravená. Také věřil tomu, že by ho profesor vzal sebou, nebo ho alespoň 
pozval. Ne, muselo se stát něco jiného. 
Napadalo ho, že když spolu naposled mluvili, tak ten jeho blonďatý doprovod nespal tak jak si Taylor 
myslel, a slyšel o čem je řeč, ale to už by se nejspíš dočkal nějaké nepříjemné návštěvy, jenže se nic 
nedělo. 
 
Možná jsem tak bezvýznamný, že nikomu ani za tu námahu nestojím, uvažoval dál. Nejspíš se někomu 
prostě přestalo líbit, jak Taylor pátrá po minulosti. V čase, kdy měl volno, pak vymyslel ještě spousty 
dalších možností. 
Pokud si dělal naději, že se něco dozví od Wooda, bylo to liché. Jednou se sice vrátil z pole a uviděl 
Wooda, který držel v ruce jeho hadrovou panenku a z očí mu tečou obrovité proudy slz. Když si všiml 
Petra, rychle panenku uklidil do šuplete, které prudce zabouchl a honem, honem si otíral slzy. „Co je, co 
se stalo? Co vás tak rozplakalo? Vyvolalo to ve vás nějakou smutnou vzpomínku?“ zeptal se Petr 
konejšivě a zároveň s nadějí, že se konečně něco dozví. 
 
„Ne, nevím, proč mě rozplakala. Nepamatuji si! Nic si nepamatuji.! Nevím! Nechte mě! Máme práci, 
musíme skládat bedny, za chvíli je tu dodávka.“ 
Tomuhle muži musel někdo moc ublížit, nebo a to je ještě více pravděpodobné, mu prostě vymazali 
vzpomínky, napadlo Petra. Možná mu nějaký vzdálený odlesk vzpomínek ještě zbyl, ale je to jen stín 
bez konkrétního obsahu.  
 
Pokoušet se z něho dostat víc, jen by ho trápil. Asi se už nikdy nedozví pravdu, co se tu kdysi událo, 
nebo čím byl ten podivný hranol. 
I když se k těmto otázkám stále znova a znova vracel, nacházel ve své mysli jen různé teorie a tak stejně 
jako v případě hranolu, který byl na počátku toho všeho, postupně otupěl a rezignoval. Jeho život, i když 
měl nyní společníka, se vrátil v podstatě do původního stereotypu. Jen vítr mu sem už málokdy přivál 
věci z pouště……  
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NOVINKY :  
 

PRO ČTEČKY ČI PC: Od června 2011 , tedy už skoro rok 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.  
 
Vyšly naše další ebuky, viz sekce NOVINKY.  
 
Upozornění: Některé naše starší knihy či bibliofilské sajty obsahují naši starou e-majlovou adresu na 
Hurontel, ta už dnes neplatí. Používejte prosím jen výše uvedenou adresu.  
 
 
 

 
JAK SE TVOŘÍ EBUKY  

 
Mluvím zde jen o způsobech, které může použít i amatér. Liší se to tím, z kterého orginálu se vychází, tj. 
zda máte textový fajl (typ 1)tj soubor (písmen) pro počítač nebo jen (typ 2.) oskenovanou či knihu 
vytištěnou na papíru. 
 
TYP 1. Textový fajl (TXT, DOC a podobně) je soubor písmen, vyjádřených třeba v elektronické normě 
ASCII (různá kombinace bitů pro jednotlivá písmena) - ten se také dá hned vytisknout z PC na papír. 
Pro čtečku se pak tento text upraví do formátu pro e-knihu (EPUB, PDF-typ B), prostý TXT, MOBI a 
podobně). Už jsou na to zdarma programy na netu a zvládne to každý amatér :-) 
 
TYP 2. Zde je originál přímo oskenovaná či jen tištěná kniha, která se oskenuje ( stránku po stránce). 
Protože to jsou pořád vlastně jen obrázky, dá se to číst jen v programu pro grafiku. Přesto ale existuje 
převod na formát, který umí číst většina čteček, říkám mu PDF - typ A. Můj skenr například ten převod 
dokonce umí sám a už při skenování mi to dokonce složí do jednoho velkého fajlu PDF-A. Ten sice už 
umí většina čteček číst, ale ne už tak dobře. (Začátečníka a splete to, že obojím formátům A i B se říká 
jen PDF :-). 
Rozdíl mezi A a B je veliký: PDF-A už nelze dál editovat, měnit, skládat či jinak upravovat. Některé 
čtečky ho čtou jen jako příliš malé písmo, nebo naopak sice veilké, ale s řádky delšími, než je monitor. 
A máte -li mezi textem obrázky, nejen že čtečky nemění jejich velikost, ale tím pádem ani ne velikost 
písma pro čtení.  
 
Ovšem pro staré, papírové knihy je skenování jediný možný způsob elektronického uložení do paměti. 
Takové knihy najdete na Googlebooks a Guttenberku i českém Krameriousovi. Pokud je chcete 
spolehlivě číst, pak jen na PC či laptopu, při použití dobrého programu (Adobe reader, Foxit reader a 
podobně). Obyčejná čtečka prostě na to není dost dokonalá (pro super-nové typy to přesně nevím :-).  
 



TYP 3.Našlo se na štěstí řešení i pro Typ 2: oskenovaný text se projede programem TR ( tz. text 
recognition - tj. rozpoznávání textu) Ten obrázky převede na test Typu 1., a ten pak lehce převedeme 
jako u typu 1 na PDF- B , EPUB a podobně.  
Některé frimy mají skenování i rozpoznání v jednom, ovšem tyto stroje jsou velmii drahé. I pro por 
jednotlivce se také prodávají programy sice celkem dobré, ale pořád ještě drahé. Co myslím tím 
"celkem"? Tak především sken musí být přesně vodorovný ( +- 5 stupňů), program musí umět např. 
rozeznávat česká písmena, nebere to ručně psaný text (i kurziva mu jde hůř), špatně to zalamuje řádky 
( obzvláště je-li na stránce více sloupců či obrázky (ty sice vynechá, ale neví, co s tím prostorem) a 
někdy ani odstavce nedělá dobře, vláště, má-li stránka dva i více sloupců . A nedivte se, že něktrá slova 
nebudou mít smysl, některé znaky prostě TR stejně nebere. Jsou sice i TR, které se postupně samy učí, 
ale to dělá konverzi hrozně dlouhou - ona už i tak dost dlouho trvá :-) 
 
Naskýtá se tedy otázka, stojí li to pro jednotlivce vůbec za to, obzvláště když už tu papírovou knihu 
má :-). Snad jen pro právníky, kteří někde šlohnou diplomku na papíru a potřebují velké části otisknout 
do své diplomky. Zatímco tohle je ve světě trestné, leckde ještě nepochopili, že je to sprostá zlodějna. I 
tak je pro "komunistu duševního vlastnictví" lehčí nechat si to oklepat z papíru od sekretářky a zaplatit jí 
pak draze za mlčení (ovšem zbytečně, dnes už se diplomky elektronicky ukládají a běžně kontrolují pro 
duplikovaný obsah :-). 
 
Napadá mě jiná aplikace: staré, cenné knihy v knihovnách které už se nedají dál půjčovat neb by se 
rozpadly, se tak zachovají pro budoucnost a umožní kopie pro budoucí čtenáře - ale většina těch knih už 
je tak dávno udělána a dokonce přístupná zdarma na Netu . . .  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Jsou chvíle, kdy se nedá dělat nic jiného, než číst. Nu vždy se dá něco dělat, ale myslím ty chvíle, kde je 
volba jen mezi tím, že se člověk dívá na dnes až bolestivě nudnou a často i mentálně chudou televizi - 
anebo poslouchat politiky, kteří, ač sami nejsou řádně kvalifikováni k ničemu, nám přesto slibují, že 
všechny naše těžké problémy vyřeší - anebo prostě nedělat nic. V každém případě dávám přednost 
poslechu dobré hudby anebo čtení+ je to to nejlepší řešení.  
 

ČTENÍ V NEMOCNICI A JINDE  
 
Dostal jsem se do té situace nedávno: nechal jsem si vyměnit levé koleno a kromě spaní a častého 
cvičení nebylo opravdu možno nic dělat. Prozíravě jsem si s sebou vzal do nemocnice svou e-čtečku, 
nabitou knihami. Byla to HIP-STREET neb jak jsem tušil, musel bych pro svou starou SONY (jinak 
typu "electronic paper") mít stále v temném pokoji rozsvíceno a navíc mít s sebou laptop na nabíjení - 
pro SONY nemám extra nabíječku. Pro HIp mám extra nabíječku ze sítě. 
 
Pravda, SONY potřebuje nabít až po 20 hodinách čtení (asi 2 hodiny pro půl kapacity vnitřní baterie - už 
jsem tu psal, že bere proud jen při listování), zatímco HIP musím nabíjet už po 4 hodinách čtení (také 
dvě hodiny pro půl kapacity baterie, ale navíc hodně energie spotřebuje osvětlený displej). . 
 
SONY sice nemusím vůbec vypínat - ale bere dobře jen EPUB a PDF-A (viz předešlý článek), už ale ne 
tak dobře PDF-B a některou češtinu také ne. Ale já měl hodně knih zdarma z netu, ve formátu EPUB, 
který HIP bere dobře. 
 
Po každém cvičení jsem vetšinou dvě hodiny spal (akorát vhodná doba pro případné nabíjení, ale když 
jsem se probudil, odstranil jsem led s kolena a ponořil se do čtení (bohužel jen tak na hodinu, pak zase 
cvičit, ale i tak to stačilo na ty 4 hodiny denně). 
 
Teda řeknu vám, všechna chvála HIPu pro EPUB: 5 velikostí písmen, obrázky dobré, zalamování řádků 
i stránek dobré, prostě jsem hned četl, aniž bych musel něco moc nastavovat. Navíc používám k 
"listování" štětec, ne prst, který má větší tření (už jsem tu asi psal, že na ten štětec jsem přišel sám - a je 
zajímavé, jak je to "dotykové sklo" displeje tak citlivé. 
 
Co vše jsem četl? Detektivky (mého oblíbeného autora Rex Stouta - v angličtině je na netu asi dvacet 
knih, doma mám sice deset jiných, ale v paperbekovém formátu), dobrodružné knihy (Sabbatini: 
Kapitán Blood, Scaramouche, Dumas Starší: všechny e-díly Mušletýrů) a také humor ( Hašek, česky, 
kdysi bohatě publikovaný na Palmtopu, ale ve formátu PRC, jen jsem to musel zkonvertovat na TXT, 
který HIP také bere) a Jeroma Klapku Jerome, Angličana, který tak miloval Prahu). Prostě jsem se chtěl 
jen bavit a začetl jsem se vždy tak, že se mi pak ani nechtělo to přerušit a cvičit (nu možná i z jiného 
důvodu :-).  
 
Byl jsem tam ale jen 4 dny a šoupli mě domů, kde jsem naštěstí ještě dva týdny většinou hodně četl. 
Dnes už sedím u PC, dopisuju májovou Sfingu (nu jde to pomalu, vsedě mi rychle otéká noha) a čtu můj 
už zase obnovený e-mail (dočasně jsme jej zastavil, aby mi za ty tři týdny nepřehltil poštu). A hlavně 



cvičím víc než kdy jindy. Večery mi už zase zabere pozorování nudné televize, filmů, které nemají 
prakticky žádnou story, ale zato mají vždy průsvitný "happy end". Naštěstí chodím brzo spát, těch 
šťastných konců nedočkávaje. Pochopitelně hned neusnu, musím ještě dočíst plno těch knih, co ve 
čtečce mám, haha. 
 
Až budu plně schopný chodit, budu mít na čtení času ještě méně, a budu si smutně vzpomínat na dobu, 
kdy jsem jen "četl a četl". A to je také jeden z důvodů, kdy se už těším na výměnu druhého kolena, v 
červenci. . . 
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