
  Z���������	
���	���
��������������������
������������������� ���!���
����
����
�������������������"�����	����#�����#�����$�����
���##���%�����������&'�
��(��)��%���*�+�,--,�.)�('�/����#���������#�%�0�.�1�2$������
�������#���������)��%���*�+�,--3�.)�4$5������$�$�����
��(������������)��%���*�+�,--3�.)�/��$��������
��6���%��7���.)#)��8��5��)�5�����)������������������"�
������	����#�����#�����$����1�/����#���������#�%�0�.�1�2$������,--,�
���
�����������������������#�����9�!��������9�. ���8����������1����9�������!����� ��5�:��.�����5;�8������.�5�� �#���<�������#��9'�
���
����;������������)���5���'��
���
��=�/>�?@A?BCD,ADEAF�
��/�	>��1�������,--3�
���
����.)�
��G���<#��"�H���9�,C�#��'�G�:#���9�����;������5�!�#�'�
����$��"�����(���<#��'�H���.���&�9�����9���'�
��	�#7"�H���$�,?�#�������#$���(���<#��'�
����&)"�H���$�,D�#��'���&�I������I�������������$��8���I#�'�
������"�H���$�,E�#��'�2)�#9��$����.�5��8�����9�����#�<��.����)'�
��J�����"�����	�#7�1���&)����������'�H���������9���'�
����� ���#7���"�H��.������������J������������<��������������'��)5��������������#�%��'�
��2���������"�H���$�BB�#��'�4�����5#$;�I�9���������9'�
���
����
���
���
>�#�5�
����
��K(�������L�M��N������OK�
��(���<#�������!�#�������)�����#�N�#���8�&�����$������:#��8��5�N#�$�#<�������I��#�����9������5�;���I�<����������<�#���)'�2�����������
&#�$���.�5���#��������#9N�#�'�
��K�:.������$�����5$�9�1K�8��#����5��5�#�'�K(��������.)�L�M�)�������8�&�I��$��1��.)��5��I������� ������9�:���;�I��I�������)�#�'�
>��:N�;��8�����.9�������$#������N& ��������9�$'K�
��K>���.��#�������������&�����5���1K��&���I&I#��(���<#���$��N��I'�K�)���.�#����.�%�'�/)#������������<������<���)�#�'K�
��K��������������)��#�&����#�&��5��IL�(�����$�89��#�����.�%�����LK�
��K�#������9���I1K��&���I&I#�������N#��I�(���<#��1�K�������$�!��I��:.�����!�������;���$#'��)#�5#�5��������<�����:�$���������8�1�
��#���#�.��)������98�#������������$�&�������&)'�M�!��I�������8�&���;�I���&9������ ����$����)'�H���8���������'K�
��K����N&<���89��&I����$��)�#���)���$��!�I�����<1K��8�� ;#�#�������������#��'�K/$&�$���������I���<��I&���<�� ��!�)���.��������)1�
���<�&I#��9���������������#���'�M��N����������1���N�����)��&9;'K�
��(���<#�����;#����$��!�I���&���<����9�)'�/)#)�������)1��������<��I�&������#���#���&� ������$��������$��$����� ���!��'�>I����<�
!��)������5.9��#)�����������I1����<�����8�N���#)����)���8�#)���I5&$'�>���I���� ����9�����������#���5��� ���#98����<�����5����)�
��.����&���#�����#���1������������&�#����5#$;���1������N���������$�����5��#������9�����.)#��������<��I��� �������&��� ���$�������'�
(���<#���;#��5����������&�$����#�1��&)N�#N9���.�%�$���.��#�����#$����#9��$��������)��I�����&�.�<����������<�$�#�&�9�$����$���
�)�)��#�������&#���89���$'��89����N�������.�%�������)�#���#�&�#;9������&$��#9�)1���&�8�#�����(���<#����)#�����5��)�#���8��#���)����9�$1�
����<���P�#�N�#)�����$��)Q��<�����#�'�
��2��$# �� &��1�,D'�5�891��9�.)#��;��������#������������#�����(���<#����$%%��.��%�����'�/)#����&���$�&����$��������$%%��.��%���1�
�.���&�9������9���1�����<�$��;������89��#����$��'��89!#�������&����N�#���������<��&���$��������5$1��I���!�$�$���$���<�����5���1�
��&�#����=����#����$���/�����<��������$����R� �����$'�>�.)#��.����9����&).)���$�����5&I&�#�&��������&I&�!����1�����.)��$��#��
.)&#�����!��N��$'�2�������.)#�����;�$��8���I#����(���<#������������#����&�.�#���9����������N�����1����� �.)#��$.�� ������)!������
&#�$� ���������'�
��(���<#�����������������#�1��&)N���.$&������!9�����#����9�����������9'�>����&I���5���;����.)���N& �&������&�#����������&��������
&�����<�$1��#�������������������#9.�#����������.)#����������5���������#����)������� �� ��$�1��&)N�����I�&)�(���<#��������#��&��:�
�����$���5&I��'����8������;$&�����#��.)#�����$�������������������&1��&������������#�1��#���I���I�������=����#����1������N���������
��������89��������5!9�����R� �����$�����#<�I������8��9N&9����$�����$����:'�M���$���<�����5���1�����<��������# ���!�)8����������:��&�
�������&��$1����(���<#�����5����#����	�#7��1���� ���89��#���5�>I�����1�������� �������#�I�&����$��'��N�����I���<��)�� ����)����
(���<#��������#�������<���&�!����IN����'�2����������#���N&)��)�������9������I1��I���89�&�������89��#�1�N��&���$���5��5#$��1������.)#�
������89��I�;91��#�������I�&���#��7���'���$�����#���#����)1�����<�����$������.)#)��;$&����#���&���#�1��#�����<���<�����#��91�����<�$����
�I����#�����������&�������$�#����$'�H����������&�����I��89��#�1�N����5��1�����#������9���&�.�<���;�I�&89�1���N�#���������8�'����
����58���I������$��8����I#�'�



��K����1�$N������I��������<�����&I#LK�5����#����������!���(���<#��'�	�5#�N�#���8�&��9������<�#�����)���5��9N�#�����5��.�$�������
�$��)Q�� ����N�'�
��K������$��8�������)1������5�����N& 1K���5��N�I�8��#�����1�K�#���I��<�����<'���&9���1���&)���>I����$�$�G��#��$�����;�I����9�
5�����#����&�#����'��)����)����$�����Q�;�&�����#�������<'K�
��K�����5�������9��;����)��)�!��)1��������8�N$�9���&����8���&�$��$LK�
��K2��#)�.)����. ��#����<�&���)1K��&���I&I#���$���5��#��1�K���)��8�N�����)�.)����#��. ��#���;�I'K���5���I���5&�#�����������!�����'�K/��
��1����.$&�������'��8�.����&)1�����<�#���8�N�������$������������&�#����2$������<�����5�������&)�#���;�I���.)#�1�����������������9�
��.����$������#���&#�'K�
��KH�������9;LK�
��K�89�����������!�������5&�#1�������������#9����$����89��� ����������'�H�������$��������������;#��&������9���#�������<������'���
���������������<�89��� ���7������1�5��S9���:�����$�89��#���������$�'��#��#���;�I����������9'K�
��K(����������7������LK�(���<#�������8�&�������#���I���������89��&�9�&���&#�'�
��K4������ ���S��:���S9���:��I#������N&<���I�;9���I��I���7������'�>����9;��������:N�;��8�&������������7��.�#�� ����&�T�'���7�������
���I#���8���$�����&�&#��.)#��.$P��)�������������#����.���).$&������5������:'���7������)��I#)��.�)�#��������#���)'���#��
$�����8�&�.)#������;�I���&��������&I#����#���&���#��������������&�;��'�2�N�������$N��I�&)���&I#������.��5�$�5���<�G�#���$����S9�I'�
��������&���5���������I�;9�����7������:'K�
����$������$�$#����9�)�.#9N���#���I1��5�#�#$�$������N�#������5#$;������5����)1���;���.��<��������������)'�K�8�.�����$��)�!��)�
��&5���9����)���.���������<�N9#)����)��8�N�����)�������&�I�;9��9��������&�#����9�5���$1��I&�1��#������.���I��� ������ ���������:'K�
��K(������#��5#���LK�������#��(���<#��'�K����1��)��8�N�����)�.)����#)�. ���I���<�U��)�)1�5#��<�N9#)���.���I���<���������9OK�
��K&�$&���;��)����9�)LK����I#��I&I����$��'�
��K��&)�5��8�N�����)1���!�)8��&��)�&�#��&����'��I#�9��������#�$.9��89���1�����.$&�$��#�����I���<���$.�)'��)����9�)�!�$��#)�5������<���
�)�#�1��)��&�#�����1�#�&�9����'�����&I#�9��1�����.�%����������:.�����!�������;��#�'K�
��K�����������;�I��I������<��LK�5����#������$��'�
��K���P1��:�&�������������&9���OK�(���<#���.)#���5�$;��9��U�#�I�.�5���.�'��8�.����5#$;�I�9���#<��<�5���&)��������� ���!���������
���� ����������#�N9���;�I��I�&�����#9�I��89���$'�(���)�$N��#��#����������&��89�1���������#����;�I����I#��59����9��#�$����$������'�
��/)#��89���� ���&5���9���!����#� ��#$��� ������# ���.����1������)���� �������������$���#�����$���<�����5���'����$1���&������$����
����5���5�#�&�����������)��&����������$����&�;��������5���!�����)����&�1�D3CD�����)��)��� �>�����1����I�#���#)����#�&�9�������)�
5���&��9�9����#$���'�
��H�������&��5���5������#�;��#$�.�������������#��#<������I���5���'�H����#������<�����)���I��#�<����8�&������9�5�������#)�������)���
>��&������$���#���#)����&�����#���<���U.�!9�H$�����<���U&�#9'���$������5������#'�
��K(���<#��1���&9������'��������8������&����O�>��9����7���������<��8�&������9LK�
��(���<#�����#<��#�"�K>���������:N�;���$������N& ���!��O�����1�����9���I1����P�$NO�>�����1���5&�N$�OK�
��>������<������I�����)����#�����I�N#$� �.�%�'���#����7#�����:��&��N�#����5&�9�������)��#$������5�8�#��������!������I�<�����#���;�I��'�
/�%���)��&�#�U�#�I�����������:��������$�� ������#�� ����$����1�������������������$�����&�#��&�����#�&�<�������)���#��'�� ����
.)#������:#&�$�<�������$��#$.�� ��������I�����;���� '�>��������.)#���).�%�������5�����1���# �����������&���������:�&#�$� 1���&<#�
����<���.)#������N����.9#�!�������������$��5��Q$�9�9����&�������������)����5UN���$���5���$'�(���<#��������5�#<&#�'�G��������������
��&I#L����1�����#���������������$�����I���;�&��<�����5�������)'�G�#�������$�����#$�����9N&I#���$��'�H�� ����$N�����#�����<�
��<������5�!�#����.������������'�(���<#������#���I��I���&#�������&)������91���&������$��I#�. ����&#�����9����8�&���#�&:����1�
���&��N���#������#��5�!9�����.������#9�I'������8�;#����;�I����N�#<�5����$��&���9���&I��� ����!�����������������<�&�#��&��8�!�'�
��K����1�(���<#��O�(���#�&�;L�4�����#�������$��I��LK�
��KG&����1����������������#9N9�������89���1K��)� ;#�#�����(���<#�����;#��������1����� ������8�&���;�I�.���#����9����59��8�&�!��'�
��K>��:�&�;��������&��:LK�5����#�������$��&<���(���<#����$��#��5���$�#���'��� �����������;�I�����#<&��$������.�%�'������$����
5�!������#�1��N&)V�.I�����8���������8���&�������#��#�'����&�$N��$&)����&�����:�&�'�(��.)���������89��#�1��&).)���&I#���������&����$1�����
������.�$��������9�$�� ���$L�G���!�I������$��&<���5#�$!�#�'�(���<#���$��5�#��������9���1��&�$&��)!$����#)����)��I���<�����&�$'�
��K����$�9�. �����O���&)��I�&�����������������;#�OK�
����$����9�����.�;�#���5&�#������$1�N����#�<�.�#���)������������&�89��&��#���.�5���!�&#�'�>�����$#1��.)���������#��&��:�����#������
5���$��������&�&����$'�2��������8�&9�����#� ��#9!1����� �.)��������#����#�$N����������!�&#�'�/)#�������5.#�5�I�9O�������&���������:�
�&�&��$������������$�9������$���O�
��(���<#���!���#��$�.�%�$���������$����&9��#������9���1��&���������I��$����).���#)����)�;�&<�����&�$'���������5���$�&�.$����$��9�
�I�&��5������#������#�����91�����#���I����#�&�1��������$��#������N&<�#���'�/)#)����#N��5���$5���������$���;��&�#)1��#�������I�5������
�I#��;����<���I&��9'�����$N�����!�I��8���#���$�����&�&����$���5��������#�����������������$'�
��K4:���Q���&)�$��$�����&�������I&I�1��&)N��I�&���:�&�OK���89&�#�����'�KM&I#���������'K���$�����&5&���#���5����9���#�1��)���#�
&#�$��$�N�#�5��$��)!���5�������&)N����I#��#<5��&��� ���$1�5������#��$���������������#);�I���#�����9��$��'�
��K>�5&��1���$��1K���5&����#���#����������9����(���<#��'�
��K��&)�����9;���������$���1�.���9;�� �#�&$�����8�N�����$'K�
��2#�& ���#�����������$&�9�����������&�I&1��������$��#���$�����N�� ����#��)��)���$��#�5��$�������&���#��$�$���$���$'�(���<#������
����I�����������#�'�(��&9��#�������$���������<��U�)������)��&��I����$����#��9��'�.�����.�$8#��I���5&����#�������������#�������
5����#1��������$���$����#����I�&I#�'�(���<#���5�����#��&���'�H��9�������#���;�������I��I�5����#����#����������)�#���#1������$���;#���I���<�
5���&�<����)���N��������I�9���&9���1�����#���$���;�I��I�����5:���#�'�
��K2)�#9;1�N��.)�������#��. ����&)LK�5����#����(���<#��'�
��(���)�$��5�#��������)���&�$'�
��K���������������&9����OK���#�����������8�&8��#1�����&#��������.�����<���������������!���$1�&�������5�7$�I#�������$N�5�������#��
�#9������89���$'�H�;�I���&����5��8��9���.�#��������$��#�#�&�#:'�MN�������9��#�1��#$�9!����8�&����9#9�5���&#�'�����#�.<����I�#��#���)�
.)#����&I��;�& ��������I��� �����&�:1��)��&�#������������5���������#��'���$���������#<�#��$����������#�5#����<�&���89���$'�4����#�5��
�9����&�$���5�!�#)�����)����&�#;9������)����#9��'�H�;�I���&��$���8�&�I�5�.��#�������!�I�.�#9���)���#'���&�#������#������������������
��#�N�#���������$'�



��K��������������������LK�89��#����������.����#������'�(���<#������#����&#���I����������#�����&�!���1��N�$N�����.�#9������!�I���5&I#�'�
���&�����;��#�1�N��$����8����$����$���5�����$���$��;�#���� �������:�&�#;9�!��������)'���#��������)������#���&�$��I��5��&�$��$���
��&���#������$���$'����89&# �5$.�9������!��1����5&������IN��������$������&��);91�&�I�5#����<�.�����<��$N�)1���5�� ��:N1�
���&I���I#<����!���A�����&��&�#;9���������!�����1�����<��)��&�#)�������I��� �.#�5��� ��5�������#����9'�
��K>��9��$�������:��51�N�&�<���<��1����95�1����1����.)������I���8��#����������#�'������I���<�����)����5#�!��$'�W�&�<������)��&�����1�
U#���)�����9'�S��#�.)��1K���#����������5��);#��I���$#�.��&$1�KN��������9������������'������#��;9���89��&I�.)����#���9�������&�N'�
4#�&I���I#�������1�N��������&�$1�������!�����I�91�����<������#����&��1�5�.�#�#�&���<�#����#�)������!�#����&���89���$���.���I���<�&9�)'K�
��K������)�#�����)����I�����&��� ���!�����LK���&�#��������(���<#��'�K(���������&9��1�N������N&)��)��.9���9�����������I����I���<��
.�&$LK�
��K2�N���������$�%��#�%���<����)1K�8��#�5��);#��I���$��1�K��.�����)�����������:1�������$���1�����#�&��9�������)'K�
��4��9�����.���$N��&���$����#����&���9���I�#��.)#�����#���#�.;91�����#9N�#�����(���<#�����!#��I���.�5���#������&���#�������&�$�<�'�
>���&��$���.�$����#�'��I��!�������8�N���#������&�����9��I���$������������&��I����<����I���������#&��������7�#��$'������8����
.)&#9����9��89��#�	�#7O�/$&���$��$�������&�5���#�����5�����������1�����#���������9�#���;�I���.���I���5�#�;��9��'��8�.�������������
�9��I��.����#���I��� ����#�&O�G&).)��I#�	�#7��9�����I51����#�.)���5&���&������5$�!���I��'�2��#��.)�. ��!��������#$������)�.)�������#��
&#�$�����#�7������'�
��4��9������#�����������5�#�����<�����)�5����)�&��� ���$1�5����#�����(���<#��"�K����1����#��.)������&�5���#���	�#7����&��>I�����LK�
��K�����I1�5���I1���������������L��N&)V�����8�����9;���'K�
��(���<#����$�8��#�1�����������&#�1���$��5�#���.I����$N:�����$1��������<�.)#���I��!��1��.9���9�9��������N�I��&������#&$'�
��K	�#7�.)�������#��9����&9���1����������'''K�
��K���#�&����$�!��I���.$&�1K��8��$;�#������#������'�KG&).)�����;�����I����8�N����������I#)�. ��$��)�<����#�&)1��$��#)�.)������. ����#<�
�����)1������N���)����)����$��#�<������ ����9��'�>��9�����1����� ��)�!��)�������#�#1�.)��$��#����;�����I������#�&�����I&I�'�������
����N�<OK�
����$������5.#95�������9��#�������)'�K��������$��!�I�����N�<'���&9���1���&)�����<�!���������$����%#��1���&)�5����.IN9���# ����5���!���
�8���/����Q����6�����������&)�5����A�������5���&��A����G�&�Q��������$'����1��&��������#�#��)�#��!��)1��$��#��9������)�#���I���
$�!��<��1�����I����5#������.�����#�&'�&�$&�.)�������5��� �����#98��I&I#���������� ������#�&������>I����$1���%#��1������$���
&����������6������LK�
�����.)#��(���<#������<�����<'��#�������I����.)#����������91�����<��$�9���5#$;���'���	�#7��9��8���������:N�'�H�;�I�������!����$�5���#�#�'�
/)#�5��������# ���)!'�(���<#��������)�$�&�$7�#�1�N�����&���9�	�#7�5���#���� '�H���������������.)#�1��#�������$���������)��&�#�'������8�.��
��#<�I��9�&�����#����!��1�����<�����9�����#9.�#�'���������!��1��&)������������#$���&�#;9���������&)��&��5#����&�����<�$�&��=����#����$1�
�������#����������9'�	�#7��I#���I�#<��#��)���!���#�����������I;���$�$�����8�&1��I8�#��������&�&�����;������.)#���;�������������:��I�;9�
��N�(���<#��'�>��9���I#���&��5�#��<��!�1�����#��������<�;����)����I#���&�����'�2��$#<�#<����������#������ ����������&�I���
�#�&;9���.����)�$���$���<�����5���'�/)#��8���I���&������)�����;9���N�(���<#��'�R��&�1�N����������#&�����&�#�����&�����5$'�(���<#���
�$��5�$;��I��)����I#�������1�������;#���)�5���&�<����)'�	�#7����������I����#�$���#'�
��KH�N�I��&������#&$1�89��;L�H���&�#���L���������.����&�������#�����:LK�
��K������9�1K��8�5��#��(���<#��'�K(���)1������N&<����I�����8�����I89��������&#����������&���)��!9���1���#�����#�����:�������I�
�&���9&����!�$���#�����:������$��!�����'K�
��(���<#����������#<&#�����)�5���;���������1��#���I89�������&������;#�'�2������.)#������#���91��I����<�!�����U�#�I���).I#)'�
��KH����������$���&�#;9��I����������I����.#9N��9��$1��&�����!��)��8�N$�9LK�
��(���<#�����&��.�I�5��$��#�����$1��9�������.)#������;�I���#�!�����!�������!���#��'�K��&)��I�����OK�5��#�#�����#��&���#$������'�
K4��;��9���1�����<��������$�������LK�
��K>������IO���������5�����#�������!�������&�����#�����)��&�$&�����$��.$���<��#���������$������X����������'K�
��K(�N��������LK�
��K�AXA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�OK�	�#7��9��)����I#1������������.)#����&9�������;��#�$'�H��$���������<���#<����)���<��9�������<����#)1����
���� �������8��V��<��8�&��9����N����9���������)�#�$.�#������)�I����89.)��)'�>I�&��&����������&91�N���)����#)����$�����I��$�
%��������$�����)�91������$��I��#������9��#��9'������#9����$��� ����.)��.�:'�(���<#������&��I&I#�1�N���)�&���<����#)����$�5���&�I��&�
����$�����N�I��&������#&$'�������$�!��I����O��8���I���������8�N$����I��!��O��$��O�H�&���.�&�$N���������� '��#���#���9����5���
5:������A�����������I����X���������������5�#�;��9��L������������������9����9������������IL�(��5�������9��)�!��)1��&)N���������$�����
#����<�&���)������������<�N9#)L����!����$��;����)�!��)�����<���������&���������� .�L������)�A�5�������9��;����)��)��8�N�����)1�N�����
��������9��I��I���5�#�;��9��L�H�����&��;$&�1��&�����!��)��� ���91��I��������<���������X����������L�
��K(���)1��������<����I���;�I��I������8�N���������>I����$LK�
��K���1����������$����$���O���&)��8�.��A�G��#��$��1���$�����������&� ������$�����$&I#������I5&�!��'�����5��	�%���.$�%����������$�
����.9������$����!��'���&���$��8�N������$�����.��1��������������$����I���������������7��'K�
��KG&������8���I�����������7��LK��5��#����	�#7�5���#$������'�(���<#���5��$��#�����$�#$��$'�K�89�����������&���%%��&��7$'�4��;����
���LK�
��K>�1K��&���I&I#�	�#7'�K�#���9;$������������������'��9;��8���1��:�����������$������������I�����&�I������5��'K�
��(���<#��������	�#7���&��#$��#�1�N���$���;#��7���������&������#���:����)'�	�#7�����89.$5�<�����%#��������)����&����$�������&�9��
�#$����5�������'�>��9;��������5������������1�����#������8�N��������������� ���!���5�����#�� ���������I��������5��I�����I���
5�#�;��9��'�
��(���<#���5����.)#������� �����������6������'����!��#�����&��������9�������.���#�1���� �����$�����9�	�#7���1����.)#������58���I�
�I������<��1����#������Q�&���������!�I����#9�I1����<�&��8���.���&�9������9����5�/��&��$X'��;�������&������&������$�7������������)�
�������5��I������)�U��#��)5��$���1�����������8�N�������������#���� ���!���5�#�;��9��'�������.)�������#���;���������9�1��8�.����
���5&�������$���$���<�����5������.���I�&������������������I��������$�5���&$����#�!�I���5#$;���'�
��H�;�I��8����!�8���9�	�#7���#�#�5���$'�H�����#���������I#��5�$;��9�'�K(���)1��8�&�������1��:���#�&;9�.����1�����!�������#�� ���
.#��P�� ����#��)1������8�&�����;�I��)��#���#$�9���.�5��8�����9��������I������1��8�;�#�����I���7���������<��'�MN�&#�$������5��9�����
�;�#����<�589�����)����)������)'������#��&���<�����������������:��&I��I�&����$���9N�$�A�������$���$�#����� �����9��:'����������$�
���)��.��5�)�5�������7��$'K�
��K6���L����������������LK�



��KG�������7��$����89����)���#�����&�1��������������$���������&��71�����������#��.������<������I'���#����.����#���&���#������
������&��7$��8����#�<1����5�������������<���$�)'�MN�5�����&�$��$��8�N�����$OK�
��(���<#����$��:.�������5$�I#�'�KH������1��&���#��Y������1������#�YL������������5����$�)LK�
��	�#7��9��)��I�#�#1�N��������#��1�����$����������/������1���������<������9!��1�����<�$����89���#�������������#�%��'�K4�� ;�)1�5�
#���&#�1��:N�;���&I��5.)��)�5&9���.��. ��#<�����)1����&)N�$N��8�.�����9��#������X���$�9'������������$�����I���&I����&#��������5�.�����<�
�:&)������#����.�����#�$���������8���I�����5���91��&��&89�����#��8�.��&:�'���$�������&��7$��.����#�����/���������&���#����8��
��$�)'�������������)&�#��������#�%��<�����;#��5.)��)�����)�I1�����<���&�����9��#��'��8�&�������1�����������;9���N��)����&)����%)��I1�
����<��������#��DB@@�#����8�&�G������'�2:��.���������$�����$1��������<�����������;����9;�'*,+�Z��)������<����I�����8�N$�9��8���I����
�I���������� �����$59��O�(���������������;LK�
��(���<#�������.�)�#��5���#���#��&���#���)��#�1���P��9��#���:.�����&����5�#�1���!�������#����I�	�#7��#$�9'�
��K>������9��8�N����������$��X�����������&���������#�����:��&������#&$1����&�$�<����$���$�)������#�����������&��7$�$�������7��$'�
���.�$��89��&�������$����������)����9��#��9�����<'����N�����&���#���#�&�I���N�<1�N�������N&<�5��I����8�N�������.)#���&)����I���
�����<���������$#����9��9���1��8�.������I�������)�I'�(����;LK�
��K>������I1K��&���I&I#��(���<#��1�K�#�����!����$��)�����)�I�����������<��I���!�����������5������������I5&�!���$�G��#��$��LK�
��K������9�1����.$&�����$�����)5��$���'�4���;�������&89��������;#��7����������I������'�����������������I���&OK�
��(���<#���5�$&#���N�5��$;���1������������8������#�'�H�;�I�&�.8�1�N��.)#���#�7����������I��������IO�>�;�I��9�������9���� ��5$����&��
���;��#'�
��(���<#�������	�#7����$;�#�1�N������I�$&I#�#������9�������������I���#�<���&�.��&�$N���9'�G����&����I��1�����<����I��#������9��#��9����8����
5����$�9�9����N�&��&��;��'�
����
���
�#�&�����I5&����#�&�����$�:�
���
��	�#7�.)#�.�5��&� ��#$�1��������<���.)#���N&)��)����#���$�9'�G&)N��I����#9.�#1����������5��&�I�&�&�N�#1����&)N����&���I!�����$���#1�
�������&����#�&�������1����&).)�����$���.��9�������I#�'��#�$����������#9N�#�7������������1�����<��$�(���<#������#�#�'�R��&�1�N��
�I����<�!�������).I#)'�>����&����U��N�$�.)#���#� ������U��#�9�1����� �5�������#�������$��&�/���#�����8���2����.$�%�$�/�&����<���
��5�����I�������������������8��$�G��#��$���.)#��8��$;��'�>�&�G��#��$�����	���������.)#����&� ������$���������#�������I���9���
��I5&�!��'�	�#7�������)��$��#��59��#$�$1��9�������������I�.)#�����5�I���#�'�(�������I5&�!���5������������!��������I��I���9��������
�8�.��;�������.����&���9��L�	�#7�����5����I#������&��$�%��������1��������<����$!�#�1�N��5��I���9�<���I5&)�#5��$&I#����I��U��#�9�1�
����<�$����89��������%���'�2��#��.)�������&��I���5�������L�
���������I��������I���;�#�	�#7��#$���$�����$1�����������������#��.��5�� �#�X������)�.�#:*D+'���&����#��������%��������8�!��#1�N��
����$����<�89��#���:89��������N�����.)#����%���<1�� ����<�5�����9'�2 ����<1����5������1�N���������I��1���!������9��1��&�$&�
�8���I������59'�����������89.I�:�1�������N��:��&����8��� �� 5����!�������5����1�89����)� '���P���&)�.)#������<1�N���)��I���9�<�
��I5&)���&�	�����������G��#��$���.)#)���5��&�I�� ����<�A�������<'��#�����<���������9��#����I���� ���9L����.��5��<��#�X����$�.)#��
���<��������1�N���:��&��������5�����9������&�#����&��������I�$1�������� ���������������$�89��#���#���������I5&������$N9��#�����
������)�.�#��;�����$������'�
������;������.)#������;�I�5�#�;��9'�(��������#�!�<���G��#��$������#������$���I5&�$L�	�#7�������I� �����8�.���#�����&��'��)��I�#�#�
�$�5���&$��� ��&�I����#�&;9��.����:�'�Z�������#�� ������&����#����5�!�9�����&'�
��K��������$��I���9��$���I5&$��8���I�����#$����'����;��#�9����#����>I�������������� ����$����#9�	������$���G��#��$��'�2��#��
.)������$���I5&$��8��<���5������<����)�����$��I�;9�����&��.�I�;91K�������$#'�
��H���8��#1�����$&I#�#�'�������8����#���:������$�7T#��1������$��$N�$�����#��'�	�#7���$&���#����$���#$��$'�K������I��&�G��#��$������
�%%�������1�����5�!9�������9�!������I5&)'K�
��(�#���:�����&�#��&�����#�&��91���N��.����#����������$�G��#��$����%%�������'�2I����G��#��$������5�����#�&�9���;�&�����#���&����
��5����#������I���I��������%%�������'�K��P��$�9�������#���������5���&�9�!��$�&����8�&$��.���	������A	�����$'K������;#�����&��'�
���I#������9�!��$���I5&)'�
��K����P����&�����.���G#��������.���1�������.)��I#��. ����I�������������� ���&'K�
��K��&)���OK�5��#�#�����1����� ����&����$#��!���&����)'�K&�$&���&��!����;��������5���&����I���<�$������1����� ��������$���
/[���#.��%1��������������� ���&�&��G#�����\�#&$�$��.���6��$���#.'K�
���������I5&)����5�!9��#�� �����'�/�&)����;���9���$N���;#�����&��1�����!�I��I#���8�&���.�$���#�$���I5&$'�G#$�������);�I�����#9N�#��
��<�&9#�'�/)#���������;�I�5��9���<���5�#�;��9'�H�����1�N��.�&)��%%��������A/[���#.��%�A�	������A	�����$�A�6��$���#.���G#��������.����
���89������%���1��������<�����$��;����������9�����&���.�������I��5&�#���L�G&���8�;�#������1�N��������9������I��I������9����5������
�I���9�����I5&�L�H������$��)��.����#����I�����<�����������I���5��9���<��L�
����
����
���
��K4������I���<���������#�%����.�����������1����� �.)��������9�����#�������LK�5����#����	�#7'�
��K>������IOK��)����$#�����'�2)�#�#���$����5���;��������)��#���'�	�#71�������������;91�������I&I#���5��#�5�.����:�����9�1��#���;���������
&#�$�����5� ;#�#'�>���#�&;9�$1���&)�$1�.)#������&�������#�����&���<������9#��5��9��������8��#'�4&�#����1�N���:.����������1����.)�
���#��.)������I���9�<���I5&I�����5��9���<��'�	�#7��$�����)��I�#�#'�
��K��&9���1���&)1����)����$�$&I#��<��N&)��)����1��.)�.)#�����������8��������&�#�1�� ���&��������������5���&���#���'������#�������
�I��#���.�&:����5���#��������I5&�����I����9�)'���&9;LK�
����&)��8�� �#���	�#7����I#��I������!���#'�K4����������I�;9���.�&$���������N�I�;9������������8�������#�����:'''K�
��K'''��������9;LK��8��$;�#����.����'�
��KG�N&������������<��I89���'�2��������#��$����������#�������I89��$�,"B@@@@'����5������1�N��������I�����;����������#����<�
B@@@@���������;9���N������$��!�����'�G&).)�������&)��I#�����$����I89��$�,"DB@@@1�.)#��.)��;������DB@@@���������;9'K�
��K�������9;1�N�����#�����������I89����,"B@@@@LK�



��KH������$�������<'��N&)��)������N&<����I��$�9�.)���I89����������<'�.�)�#���I�&��$���5�$����)1���.��������&�9��!��.�!�9��
������1����&�;���������N&<����I������$�$��I������<�������#��<����������)�����#�����)1���&#������ ����:N�;�$�!��1���#�����#�����:����
���I���������$��!��������#�����:'���&9;1���&)�����I89���'���P�������5�I89������&�#;9��5&�#��������5��.�&)���;9���I5&)���
����������������I89�����������I'�>�����I����I89�����,"B@@@@����$�&������������)���&�����#�����'K�
��K������U�#�I���&��&$��<OK�2�# ���&)������5����#'�K����#�����#�����:�������5������#&$�&��G��#��$��LK�
��K���5��<�#�����)����)!����1��)���)�����#���!��1K���9��#����&�������$�����'�K>�����I��������<��#���I89��$����:N�;��9������
�5&�#�����9���1������.)��$��#��. �����5�I���#���'��.)�����5�I8�#���5&�#������5������#&$�&��G��#��$��1��$��#��.)������9�����$�
����I�;9���I89��$�A�,",@@@@@'K�
��K�����$����)��I���<����)����I89��$�,",@@@@@@1���.��&�������,",@@@@@@@LK�
��K>������IOK�$�����#����	�#7'�K�#���������<���I89��$�$N����:N�;��9��5�����#��<�N�&�<���&��.�����'���&)�����<����I����I89��$�
,"B@@@@��:N�;���&I����N&�$���#�9�����$1���N& ��).�9����&��������I�;9�.$&��)'�>�����I�����I�;9���I89��$�$N��)�#����&��.������
�����$'K�
��KMN�������&�;#�1����ILK�5����#�������8�����$�����;9�������)�8��;9�������'�
��KZ9�����;9����!9�#���I89���1��9���9����&��.����9�������I����&�;'���!9���I�;91��9���9Q'�>�������������9OK�
��K����!��$����8�.$����������������#�%�1���.�1������������89��#'''LK�
��K'''���������OK�5��#�#��	�#7����������$!���I���	�#7������!���#"�K������#�%����5�. ����)���������������������&I������'��8�.��.)�����
��&���5���������#�89��1��������$��.��1�����<����$���������#������I5&)1�����<'K�
��KG�!��$��������.$&�LK����I#��I&I����&)'��������	�#7���������.����&9��#�'����������� ���!��������#�������������#1��������&:#�N��<�
5�������89��<���I5&)1��#����.)#��&��$1�������#�%���.)#����������9!��1��#�&;9���&)�����;����)���$���#�����5��9����$�I#�&���&������&)'�
��K���&��������9�'K�������&���!�#�N�&#�1��������<���&I#'�K�)��I�#���$���OK�
��	�#7��I#���;�I��9��9�$��#����$������$'�4��9�������I���� �����&������.)#)�!������5���)���5����$��5������;�#����<1�������#��
�#$!��9�����$�����#���#��.�5��&�I'��#����.)#����������N&)��)'��8�&������ ����8����#��)1��&)N���;�I�N�#������1�����#$���!����������#�'�
�#������&�;#�����<��������'�2��������9��I�5��8�#�1��8���N��)��#�!Q������#�P��$�U�#�I���5��!��#����9���#<��$��'�/)#)��������;#��<�
&�)���� &�)'��N��������������$��5�����#����)��I�#�#��� ���)�:�1�N����P�$N����9�����������'�
��KW��$������������1K��)��I�#�#���������N��$����891�K���:N$����1���������.$&$�$�I�1����)��$�9���������8����.I'�/$&����.�5��&���
��&������.�5����)1��������N��������������#���1��$�9���.)��������&�'K�
��&��<�&�.)����#$���5&�#�����&���#���$1�. ��#�������.�8�;����������5$�$���$���<�����5���1��&�����	�#7���5����#���(���<#�9'���8�#�����
����1����;����$����������������&#��I�&I#�#�����89����#����1�N�����.$&�$����5���������;���������������.$&�$����#���'�6$�%���#�����
.�5��&�I1�������&).)��������I������&9��#��5���������I�����89&�#������&����$&'�	�#7����$�I&�����#����$��&���I&����'�������1�����
����������#������������&���������$1��#�����#��$&I#�����1���������������������������$#�A��������&����8��&�$�<�'�	�#7����.)#������<1�N��
�$�9��#�&;9�$�.���������;��������8�&�I��)��I�#��'�K>���#���#�������������$��I���9��$���I5&$1������N���I��.�&:���������#�����9�:�
���89���I5&$'��;����)�.�&)����$��&���.�������I��5&�#��<'�H����)�#9;1�N��������8�;#�������������&1�����#�����������#��LK�
����&)���5���I��#�&���#�	�#7�����#���'�K�����N�������I5&��.)#������<�����<����I1�����������#�#��(���<#��'K�
��K������IOK�������#�#����	�#7'�K�#���)�#���)����)1����(���<#�����;#�1����$�����Q�;�&�����#�������<1������N��$�G��#��$������9��)5��!����
&�#����'����N����������������$���$�!�������I5&�$���&�G��#��$����$�9������5���5�&�.)��8�&�&�$��$���I����$���#��$'�������5���)1�
���� ������#���#�&�����)1��$��#�$N����������I������<���I5&I��I&I�'�(����;LK�
����&)����#��I��8�� �#����!���$�5�8�#)'�M�I&�����#���1�N�����$��������I��I���<�����������91��!��#���$��;����)���$���#�����5��9��
��&����5�#)'�
��K������1K������!���#�	�#71�K.)������������������&#���).$&�������>I����$��I������������1��.)�.)#)��&���.���8���I��8�������#�����:�
�����8�#)�������I5&$'��#�������I5&����&)���'�>I�&���&)���&������$��#�5��I��I���#�N���5��#�&)��I��������������I�����#�'��IN���.)����
������#�����������&�$'��8�&�������1���&)1�N��.)��������;����)�!��)��<���I5&)��������#�����9��&I�9��������&�I������������#�.)����
5���#�#�'��5�:�$�����.��.)�5�8�#���.������1��8�������#�����:���#������I5&�'����.)�.)#��7����5��OK�
��K/�5��OK���$�#���#���&)'�K�#����!��$���&�����8�.$����������������#�%����.�����������LK�
��K�����N��.)��������#��89��1���������<����$��)�����������������#������;9���I5&)'�����.$&�$�����;91������������I�;9������#<�.$&�'�
����).$�$1�N��.)��I�&���8�.�������8�&��I�$����#�����#�������$��.������$���I5&$�����;�I�&89��A��T������;�I�������&I��&�.�I�;9'�
�8�&����������9��#��9���N�#�������#9�	������$���G��#��$���#�&<�&�.)�������<'�>��I#��N�&�<��I89�9��89������1����)������)���;�I���$�I#��
����'�>��I#�����1��������������89���#�&<�&�.)�������<'�]���#����&�I&)����9�����.#<��#�����&���:N9'����N���&)N�����������#�%��<�
8����$1�N���.�����������#������;9���I5&)��X������#)�$N���&�.I�������<1������N�������8�.����;#��5.)��)���9&#��9���.���I���<���
�$#����9����9���1����������$��!�I�5�!���. ��&�.��&�$N�<'�G&���$���I5&$��)����������#L�H���.)�������#�����&��;9����������9�#�&<�
&���5��L����:.��1�������5���9���;9����� ��L����!��I�&������#���#����5�������� ��.����� ������%���LK�
��>�������<����5�)���&)��&���IP���5��#'�G&��.)#�������<���I5&)L�H����$��)��N��9�59��#���&)����&�����7�������9��&�(���<#��'�/)#��
��������� �����I5&��9�'��������)�&���<�!��)1��������;�������:N��5�������L�
��K���5��9�����9��1K������!���#�	�#7'�K��&9���1��I�;����!�������8�N$�����$�!�� ����9���������)���89�������I5&)'���I��9���������$N�
$�!�#�'�>����&�������$��X�����������$����������������&�#�����&��������������&�$�<�������;#)���$�)������#��$�������&��7$�����#�9��
/������$'�.I��9�������$�������������#�%�������#�5�;�I'''K�
��K��&9��������OK���������5�#�&���9��������������#��I��� ���#���)�������9�I5��$����7��9'�K>�;����I5&���������������������;�I�������I�;91�
��N����������)�#�#�OK�
��KH�����L����9&��OK���#<��#��	�#7�����&)�'�KG&���.)#�����&#�$��L���������������;�#LK�
�������.)#�5�#�;��9��#$�1���)�� 1�������� ���&I��I��)��#���$�����)�#�#�'��������$�.)#��)���# ��������$��������� 1����9�������I��
!�����89��#1�N������)���� ��I&��'�G&)N�����I���5�$��#�1�$�I#����� .���I���$��8�&�����&:�#�&�I��#�&���#�#�%����$��������.#<�$'�2I#�
�#����I���I�#<��#��)1������$��$.��V��� ����$�9��:�����.#�!�������8����N���$�.)#���������!������1�$N��I8�#�,^C����������:'����
�������9����#�&;9����&)��.)#�;�9�# �����������#����� '�>�.)#������N�&� �5�#�;��9����������1��#����N& �� &������&�#�����$���&N�$A
&N���$'�	��!�����;��#�9��&��8���������������&I����)� .�#�'�2���&�.8���I&I#�1�N��.)������&�9����������&����#����5��1����&)N����������
����9����#�&����)��&�#'�M�I#�&���������������1����&���;�I�#�����N�����;9�	�#7'�H������$��)�������&9#�I�.)#������#�� '�/)#�����#�%��!�91�
������$�I#�������8�&�I��59����������&���$�)'�G#�&����&�N�#�U�#�I����8�&$����&)N��I#��I���5�;��$.����1������7�#����&��5�8�5$����
��$�$'�>����#������$���I8�������$�9���9��8��!9�����#�1���������������&�#�I������5��!�#����$��'�����.)#��);#��������N&)��)��I�&��
���&��������$��8�&�#������������<���&��&$��<�!����������������$�9���9���&�.9'��������������$���������$����!�$������#��.�#$�����1�



.$P��������#�;�����$����#��$1���.�����)��#��������� ����;��'���������5�������#�����N��$���7$�%���#���#���'�H����;��#�9�U��#)�.)#)�
�N&)��)����7����91��I#��I��<���!���#�<��9���'�H����5�#�;�������������������#)�������5���$�����#���'��8����N������������N&)��)������#�
5&��8�#����!���������������&�#���������1����N����N�&��$���&���5�#��.�#��'�H������&��<�$�5���89�.����:��$�5�#�N�#��������1��������.#<��1�
�������������I��I&I#1����<�������9�������)1���;�#�����.#��)'�������I#������.I�����<�&N9�)1�.<N��<����&#�1�����<�����N�)�����;�#��
5�#��<������#��<�.���)'�2I#�����<��!������������1���5�<��#��$�<��.�!9���.9#��5$.)�����#� ���8�5��)�$�����8�&'�����������&����I�
���#1�$��&�#����5����:#�����5��8�#�.#��'�K4���#�#�������#7������1���<�$���������O�G&)�����$&���#�������#�%������&��<�&�.)������# �
5.#�5�I� �&���;�#���� ���589�����'�������������)��N&)��)�&�����;�#����<�����)����)���������'��)#�N�#�������$1�����������.����#���$�
��I5&$�$�G��#��$��1���������9&�#1�N��$N��������I�&���I���!��#'��9����8���1�N���#7������������ ���# �����9�1�&������<�������.9���
�;�#����<��$���5��)'K�
��K(��������$��$���5��)LK�5����#������&)'�
��K������$��;�#����<�5�#�;��9��I��'����N���#7����;�#�&����<�������9�$����8�!��#������&�$�5����$�5������'���&)��������������5������#1�
.)#�����������������7��5�������4���$�%�,-'�5�89�,-?^'�>I��� �����H����2_##����$��9;������;9���I5&I����8�;�#����&I��I�5��9���<�
�I��'*31�E+�
�������I5&�1������$����������#���#��&�����)1����9�U�#�I��8����'������#�������������!�������.��1�5��9�����8���<�.�&)��$���9�. ��
$�!�� ��89������I����.�9��'����N��#������%%��������A�	������A	�����$���&���8���I��&������#�����%%�������$���������#$���'����&�#9���
��	������A	�����$'���$���!�������!9����/[���#.��%$�����&��������I�<�$��$#����9�$��9��$���G#�����\�#&$�$�6��$���#.$'��#7����
���9&�#1�N���)������#)�.)#)���������)����. ��# ���������� ����$#����9����9�����'������#���$#����9��9��������.)#���I�&)���&�.I�
������<O�������$����9��#��9��8�&���;9��#�����!���OK�
��K������7���������<OK�5����#����	�#7'�KG&�����#��8�&����#��9����)�I8���������$���I5&$����).$&�������������#�����$#����9��9���LK�
��K�������;�I����9��;�����OK���&;��I�����8��$;�#�����'�KH���#������9��1����������5#�� �8�5LK�
����&)�����������!�#������)���$&I#�#��������� ��.#�!�����	�#7�8��#1�N��$N��������I�&��5��#���#'�K>������5��������&I#����1�.���89!���<1�
�8�&�&���������$�������������I!��������<�����)����I#��������I�9'��#7��������������&#�$����)��I�#���#1��N����������������#'�
G�$��I��1���&)�����������������#������)�����#���#1��.)��������&�;#�'K������!��#����#��"�
��K	�5&I#9��A#��U��!�$���A�/�.�&��������&�I�!��������1�N�����I����#����������;9�!���������#��������I�;9�!��������� N���������I����#�������
�I�;9�!���������#���������#<�U��!�)1�89����1�N���������5&I#�#��U��!�$�5#�� ��7�5��'����&#�$N9��A#��U��!�$���5&I#���$�5#�� ��8�5�����
���9��I�;9�!���1���������U��!�����5&I#��������!� ��.�&����:��&�9�U��!�)���I��5#�� ��8�5��'�������������$�$������N�<�#�.���#�I�
�����!����'K�
��K>����5&��O��������#���#�N��<OK����5&)��#������&)'�K�:.�����������$�����5$�I#'K�
��KG�$���1���&)���������������#�#OK�
�����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/�
��A*�+��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA(�
���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''X''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''X�
��K�������&9���1�����9�U��!����/������5&I#����.�&����'�>�����&�9�U��!�����������U������.�&$�����(��)5��!�#�X'�`��!����&�.�&$�X���
&�$�<�$�.�&$�X�����8���I�����#���&�#;91����������5&�#�������(����/'�������&�������#����������'K�
��K����������<1K�8��#�	�#7'�K������������5#�� �8�5����#�!�<�������;9���I5&�$�$�G��#��$��LK�
��K�;����)�U���)������;9���I5&I���$!���I��&���9&��9��#����� ���������9��5#��<���8�5$'K������������8�#���������&����'�KH�����L�
���$�����5$�9�'�����.)��$��#)�. ������)���&#��5#��<���8�5$��8��$;�� '''K�
��K�������� ����$OK����$�7���#�����'�K�#����P��I��#�&$��A��I���9�����I5&�������#$��������9��89� ���!��1�����<��������9���9����
�����#���'��#���:N�������)��)������#)�������������������5�������I��U��#�9�1������%���'��)�#����������9�!��)������%���$1�����<�
���������&���&����������#$����&�$�<�$1�����&�$��.)!��� �����<���1��#������9���9�U�#�I��8���I������#)����������9������I�����'�
���N���8�.����������9�!������5��G#�����\�#&�������'�J��&�#�����������59���'�2��%������A���'��8������5&�#��������5��
G#�����\�#&�������'�2��%��������������I�;9�!����5#��<���8�5$1���'�2��%��������A���'�J��&�#���������;9�!����5#��<���8�5$'�������
�:N�����#�&�I������!�����A��5&�#��������5��G#�����\�#&�����G#��������.����������8��$;����]��%�������.�����'��I�;9�!����5#��<���
8�5$�����5&�#��������5��G#�����\�#&�����]��%�������.�����1����;9�!���������5&�#��������5��]��%�������.��������
G#��������.�����'�����;�I��I�����$�I8���#�<�������#7�����8�!��#"���������5���%%��������������'�J��&�#�������&���8��������#�$�
G���#��%��1�������&������!����G��#��$��'�������)�#9��1�N�����G���#��%������5���$L�>�L�>�������������&�L�>���8���������%���OK�
����&)���	�#7�5������U�#�I���I�I#�'�K�#�������8�����$��#����&�9�������I�����I����I&I�������1�N��G���#��%��������$!���9�
�����%���$LK�
��11����I�N����O����������5���&�'������%�������5���$�G���#��%������$N�����&����1�N��&��;�9���&�9��:.������$;91��&�$&���������5�#'K�
��K>����������$�I8���#�<OK�8��#�	�#7'�K4�$�9������5���$�5��������1���������5�����#�"�
��(���<#����������5$���;#������<����)����;�#���� ���!�����1�����<�������5������8�N$�9'�>�&�$�!�� ����9��)���������89�#�&���&�
G��#��$������$�����#����<���I5&)'�2��)������$�����#���91�������������I��#���!���9�������� ���5��9'''K�
��K'''��.)#)�����#����<��#����Q��8�&�;�&������#��)OK�&��#��#��������'�
��K������I'�29���1��&�����!��)��8�N$�91����9��I������#�!�<������)���������1���������89�#�&��X���������������$��.$�%��<��#������.��
��$�)������#����������&��7$�����#�9��/������$'�=��I���9�����I5&����&�G��#��$����$��#���5�����$��$N��8�&���;9��#�����!���1�
�����N��&��;�9������#)1�����<�#�N9���������#������I5&)1�.)#)���������)����. ��# ����$#����9����9�����'�����;�������#���:.������&��
&������&)����9�1�N�����&��;9�#�&<����I#��N�&�<��I89�9��89������1������9����� ���.)����#���)�)!���������$��.������$���I5&$'''K�
��K�8�.��������������#�������51K���5������#���&)1����� ������� �$��#���I����N�#�����I����8��9�'�K��������1K��&������#�����'�K�8�����
��#�����:�&#�$� ������5��8������������$�������$L�����&�.I�������<L�����������)�#OK�
��K>����&�#1K������!���#������ ���U�������	�#71�K��� ������$��I#�������L����!��:.����8���;�#�������.����� ������%�������������$L�
H�� ��$#�1����<���.�N�����9���������$��8��$��#�L�(��I#�����&��I���$�$��5��1�N�����$���������������#�������� ��.��5��L�G��$L�
�����%��������8����!���#� �������5����)'K�
��K����.��5���.�OK�������� �������I#����&�����;�������&���IP'�K�������#������)�#OK����I#��#���$�	�#7'�K]�&����&�.I�������<��8����
��$�I#��#<���O�>��I#��#���&#������&�$N���1�&�����������.�#T�)'����.$&���I���������'K�
��K��1�������)�&#�$�<�!��)1�����<���&�$������)������9�����#�����:��8�.�����5���&I�&��6������L�����������$�&��>�����L��)��$���9��9��
�8�������)��I��� ���)�#1����� �������#98�5��#1�$�!��I���������������9��8�;�#'K�
����&)����5��9��#��5�$;��9�"�K�8�.�������:#�����$�5����N&�#����������)����)�������#����1��&�������P�(���<#�����;#�LK�



���;�������8���#!�)��8�� ;#�#�'�������9#����������#!��9��8��$;�#�	�#7"�K2��#�.)���5���#���(�������$�&����%#�����89����91�N���9����9#���
7������������'�(������������&���#��&�.�����#������������;9���.�����1����� ����������8'����$�!��I��8��&�$������1����5�������9�!��)�$�
���������%#��'�2$�9����)���������)�����$�����������5��������������$��������$���#�&���$��#�N��'K�
��K>��9������.�5��!�<LK��������5��#�5������&)'�G�$��#����&����:��5�$;��9����.�5��8�����9�59��#�&������������#�'�K>���)�#OK��#���!���
��������$��&�#'�K2��������$��;����&��������)�����#���5�'�4�����<����&�����91����!����������1�&������������)��������8�&�I���1���5��
&�$�<1�����#��.)#�������5��� 1����������#�#��$�#�����$1�5����N&I� 1�������������$N����)�&�������������'��N&)V��������;���������#��
����9Q��8�&�;�&������#��)OK�
�����.)#����������I;���#�<1��8������9��#�1�N������.�#��$�����5���<���������9'�K4���#�����P�(�������$'K�	�#7�;�#����&��89�'�K�8�� ;#�����
5��9����&��9�1��&���:N��. ���#�&�����I5&1����&������5����)'K�
������#������#���������:#���&��)1���N���������#'�����&�<��$������#��8����#���!�)������&�$�<�#�������#)����I��� �#9����'������$�#� ��
� ��5������#��#���#���!�)������������������#�N�#������:#��������9�'�K�)��&��������&#�$��$��8�&��;�$1K�$������#����5��I�������'�K����
��1��#��������5��9���<'�4��;�5��I����� �����)�� ���������9���1�����<��������$�����������%�LK�
��KH���I1K��&���I&I#�����'�K������������� ��.����� ���$��5������:�����%#��'K�
��K�#�����������&��'�H��$���;�I�&�#;9������<�������<���$�)�$����.$�)1�	�##��%��$1��\����&$1�$������������\$�����;�I����&�'������#<�
��%#��1�������$���=���$�����9����N���������� �����$�:'����:.������&�����91����!�.)#)��8�&����9��#��9�����������)'��#�������;�I����9�
�;������A��&�I���;����!�����&������I��8����)�#����$�)'�(������������9&�#�1�N���������I89������&��.�<����I'��#����P������&�N��'���
��%#��������$������������<�������<���$�)1��#�����<�U�#�I����<1�����<��5�����9�����I���P'''K�
��K���$�����5$�9�1K��8��$;�#��������'�K(���;�89��1�N��&������������)�����9�����%#���������<���$�)LK�
��K/#.���O��)���$�)��5�����9����)��&���.�1����������8������'�	���������5��9���&#������$�)���#��#<����.�#9������)������5�����9����
�� �����#9��'�>��&�������$�9��)��I�#��1��&�!�����������&I#��9'���&�I��I�����$�:��5���������I�.#95����I�������I� ��������� ��'K�
��K������9���N�<OK�5��#�#�����'�K>����8�������5��������������������8������'������������I�&��&I#��#�%����1������#�&��5�����'K�
��K��� ���������(�������I����9&�#'�>�������������8�&�&��8�!�'�������&:#�N��I�;9�����������5������#'''K*B+�
��4���!��������������&��89����.����#�����'�K����1�������&�OK���5&����#���<��8���)�)'�2I#����&�1��&)N�����89��#�������&�������&I��'�K�����
����#����!�8�L������������#�&1������)1���&)LK�
��>���#�&;9����#��I��8��)����#"�K�����1��#�'''�������������I�7���������<�$���������9'K�����I������)���#1�N������������.$&���;������
�)����I�1��#����������8��$;�#'�
��K�������:N����89���$����#$'�>������������$VLK�
��K>���I��1����.$&��.�5�������<1K��&���I&I#�	�#7'�K��1���������������)����I�1����7�������9���<'K�
��K�������$&I#����� ���<�8�5)O�H�������������9��#��$�(���<#������R� �����$'��������)��#<�������&�.�<'�H�����$&I#��OK���#�#��������$N�
������#�&���$��)�I'�K��.8�1K���$�#���#�����'�K���N����&)������8����	�#7�������:N���8��<���5��$����)��#�.���.��'�G�$��#�������&�
��&#������&�������#�'K�
��� ���<�8�5)����R� �����$������������&��&$;;91��������:N�����)�)�#��1����8�����������&I��I�&�.�<'������������N&�$����.$���5��$�
&����#���)�����<�����#�.�1��#�&���������$��9�����8�'�(�#�.�������#�N9�����#�����������$����������9�.9# ���9���'�������������N& �
����9����#�N9������I����#�����:���#� ��#������ ��1�&�.8�����8��I�<��'�2:N�����. ���I�� �� �1���.���8�.��������#�!��%�$&�1�������
5������&������#�&����'�������������#�������!9�&�����$.)�������I��#�������$��������� ���I�� �����#�.���8$��� '�4����$.)�������&����#<�
�����$������:#1���������5��1���&��#��������$�9������:#���#�N������ ���1���.���I�������&#�N��O�� ���<�8�5)����&��9������#981������89�
��&#����$������#<���5��# ��$1����)��$��#�&��$��������$���.���8�.���$;����� ����I���'�S�5)������&9���&#�!��$�����N��'��������
�89#�����������$�����9�������)��#<���$��)���.����#�N��<���.$#�)'�4��9�9����������� ��!����'�
���8���9&#���#$����)����I#��������1��������8�;#�'������������8��)����#1��$��������������I���5����#�����������8��#"�K�)�!��)��8�����#�$�
�����$1�����������5�#�;��9'��#����;�I���&���I�;9���������I5&��$�G��#��$��'�H�����������91�N�����������8����#��������ILK�
��KM�!��IOK��)����$#�����'�K	�&�#����������������������� !�����#7�����'K�
��K��N�IL���������������&)��)��I�#$����LK�
��K>����1K��&���I&I#�	�#7'�KH�����U�#�I������������#�<1����!�.)�#�&<���&�.I�������<��)�)!���#�����5�����.����� ������%���'�
�.��#$��I������$�9����8�&������1�����.)�������#��&���5��'K�
��K��������N�I�5�#�;��91K�89��#����������.������'�/)#��������9�������I����<��������I�������58���I��8�!��#����$��$�����'�MN���������
�)�#�&�#�&I���1���#���5��9��� �����7�����9������N�<��)�#�&�������;�#���� ����&.��� ����������'��)��I�#�#����1�N����N& �����������N&��
��7��������&�I�$&������591������:��������'��$��8���&��5�������������5���������9������5����# ��!9�#�����5������1���.����� �
��I5&�!��$1������I����������;9���9N��1���#9�!����8�'�>������������)�. ���������#����5�������5����������:���.����5����#������$�)'�
���N��������������!9���&9���������������9N�)������5����$���&�!9�#��������&�!����8��91�5����<������������$����!����#'����&��.)����
���������I#��8�!9����9�1������&����&��&$;��&���������)1����$���9N�$�����������&�'�G&)N��������I����<�������������I������91�����������
�:N���.��&���1�89���������$���5��������9�� �:�!�9��#$N.�'�
��11�����$#<������������&�I����#�����;�#���� ���5���&� �����$59������.�#� �����#9�������%#��1K��)��I�#���#���������'�K2������
�������I�&�I���9N�)1�������� ��������&�I�7���%��7�9������ �����$�:'�49������������8����$'*C1�^+�/)#�����#����������$����&���&:'�4�
�I&���<����#�&������������������)#�$!��<1��.)����5���!�����������8�#)����.�#9���&�.�<���$�)'��;�����������:����)�#1��:��&'�������
�I&����#�&��9��I���<��8���5��<��)��I�#��9���������7����<�'K�
����
����
���K����1����������7����<�LK�
����.8�1�N�������&)���8�&����'�����������N&)��)��8����9��#1�N�������9������������#�$����1��&)N��I!��$�����5$�I�91��8�.����59�$�
�#��$'�
��K�#����7����<�������59�5�8�!���)���5��������I�������������;��9'����������#����7����<����$N9��1��&)N����������5��!����I���
������<��1�7���������<��1������I&$�����.)������;$�9�9��'��)���$�)�����%#������$��8���I������<�7����<�)'�>����&��&$;;9�.)�.)#�1�
����#��������5����&I#�)'�>I�&����������I�&I#��5�#�&9�#�%��������);#����������#9���5���&�<���$�)'���$��!�I���������<���&I#�)��&��#�#)'�
H����N���)�������������#�;9��&��I���������9�����$�:'�G������������!��������$�&��������<1��#��)����$���#����<1�5���������������5���'K�
����&)�����5��#������������895#������5����"�KG&���)���$�)�&I#�������!LK�
���89����N����#�������&���I&I�1�8��#�	�#7"�K>����9;�5�#�%����1������I����$���$���5�#�&9'�H�����8�.����������8�&$����)���������'K�
���



��K����.�����)�5���$�)����5���$1K������!���#�����'�K�����#9�������$������# ������5�T�:�������#:'����$&������������'���������$�:Y1�
���$��;����)�����#)�������<���������$�9O��#������$N������8��#1��I�;����5��I�����$�:���������1�����������.����I� ���5�����9�����#9���
���$������8����&I#�)'����N����������������� ����89!�����'������8�.���I���������&#�1�N��.)��I��� �.#�5��� �����������#������#��#9��
�����8�&�������$.��9�����#��1��&)N����$��#���)���;�I���#<'���������$��������#�9�.)����#������#���)��.I������:5�I�;9��.��5��'�G#��)�.)�
�������#��#)1����N�.)���������#����;#)��I���<�����)����!#��I�$'����������#�&������8�&���.�$�5������&������)8�;�� �7����<�'K�
��K���������������)�#9;��)L�H��������LK�5����#����	�#7'�
��K>��5�#�;��I�;9���1�N����$�)��5�����9��N&)��)��8������'��#��N�&� ������8�&�������$.��9�����#����8�������&����!����������1��.)�
�:��.�#�����I�������'�>��9��$N�.)#������Q�!�)8����������� ���U��5:������#<���%#��'������&��&�9���.)��$��#���8�N�������#�$���%#�����
��������$��<���<��������#��'K�
��K>���������.)������;�I����#��. �L�(���:N��&I#����)���$�)L����������I����$���$���#������������� ��������� �����$�)LK�5����#����
	�#7'�
��K>I���89��I&����������)�#91K�8��#���5��N�I�����'�K�9����8���1�N������;9��������I�&������������#�����<�����)'�2$�9�����&����N&<�
����Q������$���&9���1����89�������<�$�����#��91�������.)���!����8:�������#�����&��1��&)N�����).9���9���9N�)'������������������<�
�8�!��#�����$���#���������5���I���5�#�;��9����.��5�������#9����������� �����$�)'�H���8��������&�<1�N���)����<���$�)�����#9���
�5�����9��������� ����9�����1��&����������5��9��)����&���<�5���&�<���$�)����.��5��'������8�.�������&����������$�M77��%���$���
��%#�������)5��!�� ����5����������&����������:�&#�$� �.9# ��:Q'�2$��#����������)��#�&���5������:��8�&��9�����N�&�I������9���#��)'���
$���%#���<������!�)�(������);���.�#������I�9�#�&<�����������.�)��.9#<����$N�1������������$#9'�S9�������$�.9# ��.�'������$�&�������
�I&��1����89����&91�N���)��.���)�����%#������9��I����$���$���#����������5��;V��)'�H������������������$#���1��#����&�����U�#�I��)#�$!��'K�
��K�)��)�#9;�$7�$�)LK�5����#����	�#7��8�������I'��9��#������&:�I8��I��������1������.)�����).���#1�5&������;�����I���������&I'�
��11MN�5�����#$�9������I����1����� ������5$�9�1K�����IN���#������&)'�KH����������)��I&I�1���!������8�!OK�
��K2������&$1K�8��#�����������'�K��������5��1�����������)��I�#9��A�����$#����������5��91�����<������&��&���5��'�>I�&���I������9&�1��#��
�����������N�&�<�&:��5)'�H�����5�����������&���I���'���M61�������5�������������5���<�#<���9�9��.����)1����������5��;V��<����$�
.)�����1�����<��������5��9�5���;9��#����)'K�
��K���&�$&�����91�N������5��;V��<��X���$�91���������$�����9����I���&��� ����.��5�������%#��LK����#����&�#�����1����� ������8�&���;�I�
�)�#�#1�N��������&������&I#��#�%����'�
��K�#����I����������91K��&���I&I#�����1�K�#�����������&:��&:������$1��.)���������)�#�#�1�N������5��;V��<��$���9��X�������'�>��
�����8�.���&)N����5������<������&9����������I5&)1�������&9������9�����I5&������)������ ���I�# ���$���#<!�<�&���)'�H��<��#��������
�#<!��$�&���$����%�#�X��'�>�;���#$��!�9���$�����������$!���9��#<!�<�&���)1���&)���;9�%�#�X��'�����������<���&#����;9�%�#�X���
�.����#���.����� �����#�����)�&�#;9����9����)1�&���������#�T�)�&�#;9���%�#�X�9'�H�����;��%�#�X������89��8�.#�N�I�&�I������)���#���&���I5&'�
G�N&����I5&������#$���'�4�$�������������!9���1��.)��������������#�'�
  Kolik z t�chto dvou stovek miliard sluncí v naší galaxii m�že mít okolo sebe planety? Každé desáté? Dob�e, to bychom m�li dvacet 
miliard slune�ních soustav. Aby na planet� mohl vzniknout život tak jako na té naší, musí udržovat ideální vzdálenost od svého 
slunce. Když je moc blízko slunci - jako t�eba Merkur - tak je tam moc teplo. A když obíhá moc daleko - jako t�eba náš Uran - tak je 
tam zima, víc než sto stup�� pod nulou. Tam se taky nem�že vyvinout život. To mluvíme o dvaceti miliardách slune�ních soustav. 
Kolik z nich m�že mít planety, které krouží okolo slunce v ideální vzdálenosti? Každá desátá? Tak to máme dv� miliardy planet. A na 
kolika z t�chto dvou miliard planet, na kterých se díky vhodné teplot� mohl vyvinout život, skute�n� život vznikl? Jen na každé 
desáté? Tak to je dv� st� milión� planet, na kterých je život. 
  Kolik t�chto planet obývají organismy v pokro�ilé vývojové form�? Každou desátou? Tak to máme dvacet milión� planet s 
pokro�ilou formou života! Na kolika planetách je tou formou �lov�k? Na každé desáté? Tak to jsou dva milióny planet s inteligentní 
formou života srovnatelnou s �lov�kem. Kolik z nich by mohlo být dál v technologickém vývoji? Možná, že život na jejich planet� 
za�al o pár tisíciletí d�ív než u nás? Na každé desáté? Tak to nám po�ád ješt� z�stává dv� st� tisíc inteligentních život� v naší 
galaxii, které by mohly být dál než my. 
  Takže jak vidíte, po�et pravd�podobnosti mluví ve prosp�ch teorie o existenci mimozemš�an�. A musíme vzít taky v úvahu 
filozofickou stránku v�ci. Myslíte si, že B�h stvo�il celý vesmír s miliardami hv�zd jen kv�li nám, lidem na Zemi? To bychom museli 
být po�ádn� domýšliví, abychom tomu v��ili. 
  Dnes existují ješt� další d�vody k tomu, abychom v��ili v existenci mimozemš�an�. D�ív se lidé domnívali, že prostor mezi 
hv�zdami je úpln� prázdný. Pak se ale zjistilo, že je to omyl. K tomu, aby mohl vzniknout život, je zapot�ebí ur�itých.stavebních 
kamen�', což jsou molekuly r�zného druhu..." 
  "Stop! Co to jsou molekuly?" sko�il otci do �e�i Andy. "Nejmenší jednotkou v p�írod� je atom. Když se spojí dva atomy, vznikne 
nejmenší možná molekula. V p�írod� se tvo�í celé �et�zce tisíc� atom�, to jsou makromolekuly. A práv� tyhle makromolekuly jsou 
základem života. Radioastronomové a také výzkumné satelitní stanice prokázali ve vesmíru takové stavební látky. A navíc existuje 
ješt� jeden fantastický d�kaz. N�mecký profesor Pflug zjistil v meteoritech, které nepocházejí ze Zem�, organický materiál." 
  "Co to zas má být?" zoufal si Andy. Byl strašn� zv�davý a tak necht�l, aby mu n�co uniklo jen proto, že dob�e nerozumn�l, o �em 
je �e�. "Je spousta molekul, které nemají s životem nic spole�ného. Nap�íklad molekuly kamene nebo krystalu. Jiné pat�í živým 
organism�m, nap�íklad bakteriím, rostlinám nebo zví�at�m. Molekuly živé látky nazýváme organickými. Už chápeš?" 
  "No jasn�!" nadouval se pýchou Andy. "Když se mi n�co po�ádn� vysv�tlí, tak je mi to jasný hned." Kluci se tátovi opravdu 
obdivovali. Co všechno ví a jak jim dokáže vysv�tlit i složité v�ci tak, že jim to docela snadno dojde. To kdyby um�li ti nudní u�itelé 
ve škole! 
  "Táti, ty ale p�ece stejn� dob�e jako já víš, že to všechno po�ád ješt� nedokazuje p�ítomnost mimozemš�an� na Zemi?" �ekl Ralf. 
"Náš u�itel fyziky povídal, že vzdálenosti mezi planetami jsou tak obrovské, že je úpln� nemožné, aby se dalo cestovat od jedné ke 
druhé. Takže ufouni nem�žou mít nic spole�ného s obrazci na polích v Anglii." 
  "To není tak docela pravda," odpov�d�l mu otec trp�liv�. "Vzdálenosti mezi hv�zdami jsou opravdu obrovské. Vyjad�ují se ve 
sv�telných rocích. To je vzdálenost, kterou urazí sv�tlo za jeden rok. Za sekundu to d�lá okolo 300000 kilometr�, za jeden rok asi 
9,5 bilion� kilometr�. Nejbližší hv�zdy od našeho Slunce se jmenují Proxima Centauri a Alpha Centauri. Jsou od nás vzdálené 4,2 a 
4,3 sv�telné roky. Astronomové se domnívají, že tyhle sousední hv�zdy nemají planety a asi jsou z nejr�zn�jších d�vod� nevhodné 
pro život. Ale v okruhu padesáti sv�telných let je až tisíc hv�zd, z toho asi padesát je velmi podobných našemu Slunci, a ty už by 
mohly mít podmínky pro pokro�ilou formu života. Samoz�ejm� nevíme, jak by mimozemš�ané p�ekonali tak obrovskou vzdálenost, 
ale moud�í v�dci se o tom už dost nap�emýšleli a p�išli na n�kolik nápad�, jak by to bylo možné." 



  Kluci poslouchali, ani nedutali. Když se otec odml�el, netrp�liv� se zavrt�li na židlích. To, co jim táta vypráví, je p�ece úpln� 
fantastické! Jak to, že se s ním d�ív nebavili o tak zajímavých v�cech, jako jsou ufouni, vesmír a obrovské vzdálenosti? 
  "Jak m�že vesmírná lo� p�ekonat ty sv�telné roky?" 
  Táta se s pochopením usmál. M�l z otázek svých syn� radost. "Profesor Gerard O'Neill, pracovník amerického ú�adu pro kosmický 
výzkum NASA, vypo�ítal, jak by mohly vypadat takzvané genera�ní lod�.(9) Jsou to obrovské lod�, v�tší než zaoceánské parníky, 
ve kterých by mohlo žít n�kolik generací lidí. Takže b�hem cesty by tam zkrátka žili a milovali se lidé, rodily by se d�ti a sta�í by 
umírali. " 
  "Na n�co takového nev��ím," odporoval mu Ralf, "já bych na takové kosmické lodi nemohl žít. Jak dlouho by vlastn� musel putovat 
takový koráb, než by nap�íklad ulet�l vzdálenost deseti sv�telných let?" 
  "I tohle už je spo�ítané. Astronom a matematik Michael Papagiannis z bostonské univerzity v USA spo�ítal, že deset sv�telných let 
by bylo možné urazit p�i rychlosti, která by byla jen dv�ma procenty rychlosti sv�tla, za p�t set pozemských let."(10) 
  "Mohl bys to vysv�tlit taky dvanáctiletému?" povzdechl si Andy a držel se p�itom za hlavu. "Když lo� uletí za jednu sekundu 6000 
kilometr�, jsou to dv� procenta rychlosti sv�tla. Takže vzdálenost deseti sv�telných let by se p�ekonala za 500 pozemských let." 
  "Promi�, táti, ale to všechno zní strašn� nepravd�podobn�," odporoval Sven. Na jaký pohon by taková obrovská vesmírná lo� 
let�la, aby mohla urazit t�ch fantastických 6000 kilometr� za sekundu?" 
  Táta se ale nenechal vyvést z míry. "Máte pravdu, zní to všechno dost nereáln�. A p�esto si odborníci myslí, že za takových sto let 
by lidé mohli um�t vyvinout rychlost 6000 kilometr� za sekundu. Samoz�ejm� jedin� ve vesmíru. V�dci, kte�í se t�mihle problémy 
zabývají, uvažují o nejr�zn�jších pohonech. Mluví se o atomovém nebo termonukleárním pohonu a dokonce o motorech na 
antihmotu. Kdybychom si tohle všechno cht�li vysv�tlit, dostali bychom se moc daleko, mimoto nejsem odborník na rakety. Ale vím 
to z literatury, že na papí�e už takové projekty existují." 
  "No dob�e," souhlasil Ralf. "I kdyby k nám mohli p�ilet�t mimozemš�ané, co to má spole�ného s kruhy a obrazci v Anglii? Kdyby to 
d�lali ufouni, tak by se p�ece nezahazovali s takovými d�tskými obrázky. Asi by ud�lali n�co d�ležit�jšího, než jsou znamení v obilí. 
To snad dá rozum, ne?" 
  "Jen pomalu, kamarádi! Když budete chtít vyzkoušet, jestli jsou opice inteligentní, co ud�láte? Co myslíš, Svene?" 
  "Vid�l jsem takový film, myslím, že se jmenoval Planeta opic, nebo tak n�jak. To se dostali na Zemi dv� opice a jeden v�dec 
testoval jejich inteligenci. P�edkládal jim všelijaké geometrické obrazce a zkoušel, jestli je budou um�t opice správn� po sob� se�adit 
- no jo, to je fakt, už vím, co myslíš!" 
  "Ale já tomu nerozumím!" protestoval Andy. "Já to chci taky v�d�t!" 
  Ralf tu fantastickou myšlenku taky pochopil a vysv�tlil ji mladšímu bratrovi. 
  "Ufouni možná pomocí t�ch obrazc� zkouší, jak jsme inteligentní. Jednoho rána je na poli perfektní obrovský kruh. Lidé nev�dí, co 
si o tom mají myslet. Za pár dní se na stejném poli objeví další kruh. Lidi zase nic nenapadne. A ješt� za n�kolik dní jsou oba kruhy 
spojeny rovnou p�ímkou. Lidi znova nic nenapadne a dokážou tak, že jsou hloupí. " 
  "Jak to?" 
  "Ten první kruh by mohl znázor�ovat atom. P�ímka spojuje kruhy v nejmenší molekulární jednotku. Kdybychom to pochopili, museli 
bychom tuto molekulu rozší�it o další atomy. Z našeho jednání by mohli mimozemš�ani poznat, že známe stavbu hmoty. Ale 
dozv�d�li by se také, že máme mikroskopy a další technické p�ístroje, jinak bychom stavbu hmoty nemohli poznat." 
  Te� do toho vpadnul hlavi�ka Sven: "Jestli nás mimozemš�ani pozorují, musí i bez toho v�d�t, že jsme inteligentní. Musí p�ece 
vid�t naše m�sta, auta, letadla a tak, všechny ty výsledky inteligence. Nepot�ebují si s námi hrát tyhle hry na atom." 
  "To je velmi správný argument," dával Svenovi za pravdu otec. "A p�ece by na tom mohlo n�co být. Mimozemš�ani sice znají 
výsledky naší inteligence, pozorují naší techniku, ale cht�li by v�d�t, zda jsme schopní vyrovnat se s existencí mimozemského 
života. Jak reaguje divoká ko�ka na lidi? Utíká, má strach, schovává se. Nez�stane srdnat� stát, aby se pokusila navázat s lidmi 
kontakt. Mezi lidmi a mimozemš�any to je podobné. Kdyby se z ni�eho nic objevili mimozemš�ané, kdyby t�eba na fotbalových 
stadiónech p�istály létající talí�e, dostali bychom strach. Lidi by zachvátila panika, mysleli bychom si, že nás cht�jí ufouni napadnout. 
Mimozemš�ané si uv�domují, že by nás p�íliš vyd�sili. Proto si cht�jí nejprve vyzkoušet, zda jsme p�ipraveni vyrovnat se s jejich 
existencí. A zda jsme schopní navázat s nimi spojení. Takový test s kruhy v obilí by pro n� mohl být prvním krokem." 
  "A co se stane, když na n�j nebudeme reagovat?" zeptal se Ralf. 
  "�ekl bych, že by s t�mi pokusy o navázání spojení na chvíli p�estali a za n�kolik let by to zkusili znovu." 
  "A nep�ipravíme se tak o fantastickou možnost?" 
  "Jist�," odpov�d�l otec zamyšlen�. "Rozumný �lov�k hledá vždycky rozumná �ešení. A když se najednou objeví na poli podivná 
znamení, hledá �ešení, které by ho uspokojilo. Tady vidím nebezpe�í, že promarníme mimo�ádnou šanci. Když te� n�kdo p�ijde a 
prohlásí, že to on d�lá kruhy v obilí, tak mu ihned uv��íme. Jsme rádi, že se pro ten záhadný fenomén našlo rozumné vysv�tlení. Už 
nehledáme jiná a považujeme celou tu záležitost za vy�ízenou." 
  "Však taky je vy�ízená, když se ten pad�latel p�izná, že všechny ty kruhy ud�lal on," �ekl Ralf. 
  "Ne tak docela, chlap�e! Ty kruhy se objevují už skoro patnáct let. A je jich už aspo� �ty�i sta. Pad�latel by si s nimi mohl hrát rok 
nebo dva. Pak by vystoupil na ve�ejnost a všechno �ekl. V tom p�ípad� by se mu mohlo v��it. Ale když vystoupí po patnácti letech po 
stovkách kruh�, tak to je nepravd�podobné. To by bylo p�íliš pozdní doznání!" 
  Otec se podíval na hodiny. "Kristapána, vždy� už je p�l jedenácté! Kamarádi, honem do postele. Zítra jdete do školy! Moc jsme se 
zapovídali." 
  "A co te� budeme d�lat s tou hv�zdou nad Karlsruhe? A s tou spoustou �ar na map� od Cornélie? Mají snad n�co spole�ného s 
mimozemš�any?" 
  "To bych ne�ekl," odpov�d�l otec, "ale p�esto bychom mohli vytvo�it pracovní skupiny. Navrhuji následující: zítra p�inesu z knihovny 
všechny knížky o kruzích v Anglii. Sven si je p�e�te a ud�lá si z toho poznámky. Pak nám �ekne, co se dozv�d�l. Ty, Ralfe, napíšeš 
Catherin� do Anglie a taky Larsovi do Kodan�. Oba by m�li zjistit, zda na míst� �ar, vedoucích p�es jejich zemi, jsou n�jaké 
památky. Pak zavoláš Cornélii do Spiezu, to ud�láš ur�it� rád. Povídal jsi, že si píše s n�jakou dívkou z Francie. Musí nám dát 
v�d�t, co se od ní dozv�d�la. Andy dostane na starosti další záhadu, Externsteine. Prostuduje mapy, zjistí, co zajímavého je v míst� 
�ar, které vedou od Externsteine. To je jednoduché, Andy. Vypiš si všechny obce, které leží na �arách. Pak si obstaráme prospekty 
t�ch obcí a hned budeme v�d�t, zda mají n�co spole�ného se starými památkami. A já vám na všechno seženu pot�ebnou literaturu. 
Souhlasíte?" 
  "Tys m�l být vojev�dce, táti," �ekl Ralf. "Souhlasíme, jenom..." 
  "Co jenom?" 



  "M�li bychom si naplánovat prázdniny tak, abychom mohli prozkoumat ta nejzáhadn�jší místa na map�. Náš u�itel fyziky vždycky 
�íká, že všechno je jasn�jší, když se na to �lov�k podívá na vlastní o�i." 
  "Ano! Ano!" volali Andy a Sven sou�asn�. "Musíme jet do Anglie, Dánska a do Francie. Chceme to všechno vid�t!" 
  "Ale jedno po druhém." Otec se usmál. "A te� už všichni na kut�!" 
  "Ale já bych cht�l jet taky do Švýcarska, za Cornélií," dodal Ralf. 
  "Všechno zvládneme. Konec konc� jsme táborníci a umíme cestovat za málo pen�z!" Táta mrknul na svého nejstaršího syna. 
"Však se mi zdálo, že se ti Cornélie líbí!" 
   
Záhad je �ím dál víc 
  O dva m�síce pozd�ji. Venku pršelo a byla zima. Výkladní sk�ín� obchod� zá�ily váno�ní výzdobou. P�estože bylo po�así, že by 
psa ven nevyhnal, byla p�ší zóna a obchodní domy v Detmoldu plné lidí. Jako kdyby se všichni rozhodli, že musí okamžit� utratit 
všechny peníze. Také otec nakupoval dárky pro své syny. Ne snad, že by p�i tom moc šet�il, ale snažil se najít praktické dárky. 
V�d�l, co jeho kluci pot�ebují. V knihovn� tak moc nevyd�lával a kdyby rok poté, co mu zahynula žena, nevyhrál v loterii, museli by 
žít skromn�ji. Takhle si mohli každé léto dop�át hezké prázdniny pod stanem. Mezi vánoci a Silvestrem se ohlásil strýc Alfons, 
Sven�v kmotr. Zavolal jim, že p�išel na n�co moc zajímavého. Ale víc jim do telefonu ne�ekl. Ralf a Cornélie si psali stále �ast�ji a 
a�koli mezi bratry platilo, že p�ed sebou nemají žádná tajemství, odmítal jim Ralf p�e�íst z Cornéliiných dopis� jediné slovo. Bylo to 
asi vážné! 
  "Nic vám do toho není," tvrd� se ohrazoval proti zv�davosti bratr�, "každý má p�ece právo na soukromí!" Dopisy od Cornélie 
pe�liv� schovával. Protože jak Sven tak také mladší Andy byli dobrými žáky a nem�li ve škole žádné zvláštní potíže, zbývalo jim 
dost �asu na pátrání po pánech kruh� a pánech hv�zd. Sven popsal celý blok poznámkami, odmítal ale zatím podat zprávu o svých 
poznatcích. Tvá�il se strašn� tajupln� a odbýval bratry vyhýbavými odpov��mi. 
  "Táta p�ece ur�il pravidla hry," argumentoval. "Za prvé to ješt� nemám všechno pohromad� a za druhé jsme se snad domluvili, že 
si o svých výzkumech povíme teprve o prázdninách mezi vánoci a Novým rokem." 
  Také Andy se �inil jak um�l nejlépe. Nasbíral už celou složku prospekt� obcí, které byly na zakreslených �arách vedoucích od 
Externsteine. Podrobnosti se všem chystal sd�lit v p�ednášce, jak on �íkal, co nevid�t. 
  "Jen se moc nevytahuj! Vsa� se, že moje p�ednáška bude lepší!" poš�uchoval ho Sven. 
  Ralf, nejstarší z bratr�, m�l na starosti mezinárodní vztahy. Od Cornélie dostal fotokopie �ty� strašn� dlouhých dopis� od Evelíny z 
Francie. Ve francouzštin�! Ralf se sice už dva roky ve škole francouzštinu u�il, ale ty ru�n� psané dopisy, to byla hotová katastrofa! 
Zoufal si nad neznámými sloví�ky a obtížnými gramatickými vazbami. A tak Ralf bez p�estání listoval ve francouzsko-n�meckém 
slovníku a neustále nacházel d�vody, pro� musí nutn� zavolat Cornélii. Um�la francouzsky o mnoho líp. To ale nebylo nic divného, 
ve Švýcarsku se mluví n�mecky, francouzsky a italsky (v �ásti kantonu Graubünden dokonce rétorománsky). Mnoho švýcarských 
d�tí je vlastn� vychováváno dvojjazy�n� a �asto jezdí do vedlejšího kantonu na prázdniny, takže se už odmali�ka u�í aspo� dva 
jazyky. 
  Lars v Kodani je ale zklamal. Napsal jim jen krátkou odpov��, že te� musí biflovat do školy a nemá �as honit se za n�jakými jejich 
záhadami. 
  První den po Št�drém ve�eru to kone�n� vypuklo. Strýc Alfons p�išel na ob�d. M�l s sebou dv� knížky, celou složku map, m��ítko 
a kružítko. O strýci Alfonsovi musíme ješt� �íct, že je to bratr táty a má jednu takovou legra�ní zvláštnost. Když trochu déle mluví, 
p�erušuje svou �e� mimo voln� krátkými zapísknutími, která zp�sobuje mezera mezi jeho p�edními zuby. Sám si z toho d�lal legraci, 
ale nedokázal se toho zlozvyku zbavit. Když bylo umyto a uklizeno nádobí a táta a Alfons si míchali kafe, rozložilo všech p�t 
výzkumník� - dva dosp�lí a t�i kluci - své papíry po stole. Alfons za�al. 
  "Tak tedy d�ti... vlastn� p�átelé, objevil jsem docela bezvadné v�ci. Když mi �ekl Sven do telefonu, že Lars z Dánska na vaše 
pátrání nemá �as - fj� - prohlédl jsem si po�ádn� �áry na map� od Cornélie, které vedou p�ed Dánsko. Nejd�ív jsem v�bec na nic 
nemohl p�ijít, ale pak jsem m�l št�stí. Mluvil jsem o tom s naším knihkupcem a ten mi doporu�il jednu knížku, která práv� vyšla. Píše 
se v ní o úpln� náhodném objevu - fj� - a je to prost� senzace. Ten objev ud�lal jeden dánský sklá�, který se jmenuje Preben 
Hansson. Zabývá se motorovým létáním, má jednomotorové malé francouzské letadlo Mourane Solnier 880 a létá - fj� - nad 
dánskými zálivy..." 
    
    
  Otec ho p�erušil: "Domluvíme se, že se každý m�že hned zeptat, když mu n�co nebude jasné. Já bych cht�l v�d�t, jak je ten pan 
Hansson z Dánska starý a pro� si vybral práv� tenhle typ letadla." 
  "Ten Dán ud�lal sv�j objev v roce 1982. Tenkrát mu bylo 59 let a pro tohle letadlo se rozhodl proto, že tyhle typy - fj� - létají hodn� 
pomalu. Ve své knize, která vyšla poprvé v roce 1990 (12), píše, že jeho letadlo je tak pomalé, že se v n�m dá v pohod� pomalu 
létat nízko nad krajinou a dob�e fotografovat. Tak tedy tenhle pan Hansson jednou z jara v roce 1982 zase nasedl do svého letadla, 
po�así bylo senza�ní, a jeho letadlo stoupalo nad m�sto Korsor. Kousek od Korsoru si seshora prohlížel jako už mockrát - fj� - 
kruhové hradby Trelleborgu..." 
  "...�eho?" zvolali všichni t�i kluci najednou. 
  "Trelleborgu." Alfons se zasmál a zapískal hned dvakrát za sebou. 
  "Necht� me to do�íct. Už to nebude dlouho trvat a slibuju vám, že je to senzace! Chápu vaši netrp�livost, d�ti... tedy p�átelé - fj� - 
ale musíte to v�d�t všechno od za�átku." 
  Alfons si rozvážn� srknul kávy, položil na st�l list �istého papíru a vytáhnul kružítko. "Tak co to teda je, ten Tell-er-mord?" netrp�liv� 
se ptal Andy. 
  Alfons písknul: "Ne Tellermord, ale T-r-e-1-l-e-b-o-r-g, kamaráde! Trelleborg je wikingský hrad v Dánsku. Wikingové byli námo�níci 
a proslulí vále�níci, kte�í žili asi 800 až 1000 let p�ed Kristem..." 
  "Takže to nebude nic z doby kamenné?" sko�il mu do �e�i Ralf. 
  "Po�kej! Nech p�ece Alfonse, a� nám to všechno �ekne po po�ádku," ok�ikl ho táta. 
  "Obvykle se okolo hradu stav�lo opevn�ní se silnými zdmi, ve kterých byly st�ílny, a kolem dokola býval vodní p�íkop. Ale 
Trelleborg vypadá docela jinak. Podívejte se!" 
  Alfons namaloval kružítkem jeden kruh, pak ješt� jeden o centimetr v�tší. Asi t�i centimetry od nich nakreslil t�etí kruh a o pár 
milimetr� dál ješt� jeden. Na papí�e te� byly �ty�i kruhy od nejmenšího po nejv�tší. Pak si vzal pravítko a pro�al oba vnit�ní kruhy 
rovnými k�ižujícími se �arami. St�etlý se p�esn� uprost�ed kruh�. 



  "To jsou základy Trelleborgu. 	ty�i kruhy a uprost�ed k�íž. Ale to není všechno." 
  Mezi druhým a t�etím kruhem Alfons namaloval t�ináct stejných obrazc�. Vypadalý jako zakulacené elipsy. Osy t�ch obrazc� 
sm��ovaly do centra stavby a všech t�ináct elips bylo umíst�no v té �tvrtin� kruhu, která byla p�esn� mezi východem a jihem. 
  "Tohle je geometrická stavba Trelleborgu. Ze vzduchu vypadá p�esn� takhle. Dánští archeologové ho nazývají wikingským hradem, 
protože tam našli - fj� - všelijaké nástroje, šperky a taky špi�ky kopí a sekery Wiking�. Není pochyb o tom, že Wikingové používali 
Trelleborg. Ale k �emu? 
  Už jsem �íkal, že Wikingové byli dobrými námo�níky. Byli to tvrdí muži, násilníci a strašn� hlu�ní - fj� - d�lali rámus jako opice v 
lese. A práv� tihle Wikingové budovali své p�íbytky dost nepo�ádn�. P�esný p�dorys Trelleborgu, jakoby zkonstruovaný pe�livými 
inženýry, v�bec nejde dohromady se zp�sobem myšlení Wiking�. Když už budovali n�jaké pevnosti, tak na ochranu svých p�ístav� a 
lodí. Ale Trelleborg neleží u žádného p�ístavu (dvojnásobné písknutí)! Bylo zjišt�no, že d�íve byl Trelleborg ze t�í stran obklopen 
bažinami. Dnes leží t�i kilometry vzdušnou �arou u Velkého Beltu na tom ostrov�, na kterém je také Koda�. Z t�chto d�vod� se 
dánští archeologové domnívají, že Wikingové Trelleborg sice obývali, ale nepostavili ho. - Fj���!" 
    
  "Takže ty si myslíš," konstatoval Sven, "že Trelleborg existoval už dávno p�ed Wikingy a oni ho jen zabrali?" 
  "P�esn� tak!" 
  "Ale jak to všechno souvisí s tím pilotem - jak se vlastn� jmenoval? -a s t�mi tajemnými �arami z mapy od Cornélie?" 
  "Jmenoval se Preben Hansson a let�l práv� za p�kného po�así nad Trelleborgem. Díval se na t�ch t�ináct symetricky rozmíst�ných 
obrazc� mezi druhým a t�etím kruhem, jejichž špi�ky sm��ovaly na severozápad, a najednou ho napadlo, že to vypadá jako 
parabolická - fj� -anténa. Taková ta trochu ohnutá anténa, které jste si ur�it� všimli na letišti." 
  "No a dál?" zeptal se netrp�liv� Ralf. Tušil, že tady n�kde bude ten pes zakopán. Strýc Alfons si loknul vlažného kafe a pak teprve 
pokra�oval. "Preben Hansson na�ídil automatického pilota na kurs 325 stup�� ve sm�ru na severoseverozápad, což byl p�esn� ten 
sm�r, na který byla na�ízena.parabolická anténa' v Trelleborgu. Po šedesáti sedmi kilometrech letu, který trval 34 minuty, se do�kal 
p�ekvapení - p�esn� pod ním ležel Eskeholm, což je další pozoruhodné místo v Dánsku. Eskeholm je malý ostr�vek ve Velkém 
Beltu, na kterém je možné seshora rozpoznat zbytky starého kruhového opevn�ní. Kruh v Eskeholmu je skoro stejn� velký jako kruh 
v Trelleborgu. To je tedy náhoda, pomyslel si Preben Hansson, že.parabola' Trelleborgu je na�ízená práv� na tohle malé místo. No a 
co z toho? Dv� místa na map� jsou prost� spojená p�ímou �arou. 
  P�esto to Hanssonovi vrtalo hlavou. P�emýšlel nad tím, kam by dolet�l, kdyby pokra�oval stále ve stejném sm�ru. Po dalším úseku 
dlouhém 99,5 kilometr� se to dozv�d�l: jeho malé letadlo si to šinulo úpln� p�esn� nad okrouhlými archeologickými vykopávkami u 
Fyrkatu v Jutlandu!" 
  Na záv�r strýc zapískal hned �ty�ikrát za sebou. Pak rozložil mapu Dánska a spojil t�i body p�ímkou. Než se jeho poslucha�i 
vzpamatovali z p�ekvapení a mohli ho zasypat otázkami, pozvednul slavnostn� ruce a požádal o klid. "To ješt� není všechno. Je to 
neuv��itelná historie! Preben Hansson n�kolikrát zakroužil nad Fyrkatem a pak znovu na�ídil automatického pilota na stejný kurs 
jako p�edtím, 325 stup�� na severoseverozápad. Po dalších dvaceti šesti minutách letu a 52 kilometrech nev��il vlastním o�ím. 
P�ímo pod ním, v pr�zoru, se objevily zbytky kruhového valu Aggersborgu." 
  Strýc Alfons se pyšn� podíval po svých poslucha�ích. Nikdo si dokonce nevšiml, že b�hem toho dlouhého napínavého vypráv�ní 
ani jednou nezapískal. Potom jim na map� názorn� p�edvedl p�ímou trasu Trelleborg - Eskeholm - Frykat - Aggersborg. Dohromady 
m��ila 218,5 kilometr� vzdušnou �arou. 
  "Ješt� vám musím �íct, že Frykat je také takzvaný wikingský hrad, který ale ve skute�nosti vznikl ješt� dávno p�ed Wikingy. 
Obranné valy Frykatu leží západn� od m�ste�ka Hobro v p�vabn� zvln�né krajin� Wiesenlandu. Pob�eží je odtud 40 kilometr� 
vzdálené, takže Wikingové, kte�í jako námo�níci žili na pob�eží, nemohli být staviteli! Aggersborg, poslední wikingský hrad na trase, 
je vlastn� kopií Trelleborgu, jako všechny tyhle hrady. Mají stejný p�dorys, všude jsou ty p�ímé a zaoblené linie v centru, všude jsou 
dvojité i více�lenné kruhy na celém území." 
  Strý�ek Alfons se zhluboka nadechl a pak se zaražen� rozlédl. 
  "To jsem v�bec nepískal?" 
  Všichni kolem n�ho vybuchli smíchy: "Ne!" 
  Chlapci si došli pro n�co k pití. Zatímco jim otec naléval minerálku, �ekl Ralf: "Gratuluju ti, Alfonsi. 	istá práce. Ty kruhové valy, 
které využívali pozd�ji Wikingové, z�ejm� pocházejí z doby kamenné. Ale kdo je mohl tenkrát tak p�esn� naplánovat? To p�ece nejde 
dohromady s tím, co víme z d�jepisu o tak dávné dob�?" 
  "Máš pravdu, chlap�e, ale moje vypráv�ní ješt� není u konce. Bude to ješt� zajímav�jší!" 
  "To je vážn� k zblázn�ní," poznamenal Sven. "Ty �áry na map� jsou naprosto jasné. O tom se p�ece nedá pochybovat?" 
  "Nejlepší by bylo ud�lat si te� malou p�estávku a jít na chvíli ven," �ekl otec. "Ale když chce Alfons pokra�ovat, tak a� vypráví. Sám 
jsem napjatý, co z toho ze všeho bude." 
  Alfon zase zapískal. Asi mu p�edtím samým vzrušením ta jeho píš�alka vypadla. 
  "Tak ten dánský pilot, ten Preben Hansson, z toho byl stejn� vyvedený z míry jako vy. Co to má všechno znamenat? Když se vrátil 
dom�, vytáhl mapu sv�ta a prodloužil tu �áru, která protíná wikingské hrady. Podívejte, namaloval jsem ji tady pro vás." 
  Rozložil na stole velkou mapu Evropy. 	ára z Dánska mí�ila na Berlín, Jugoslávii a kon�ila p�esn� ve staro�ecké v�štírn�, v 
Delfách. Na trase zakreslil strýc Alfons n�kolik �ervených kroužk�. "A te� mi ukažte fotokopie mapy od Cornélie." 
  Ralf mu je podal. A�koli trasa na nich nebyla celá, bylo na první pohled jasné, že tam p�vodn� musela být, protože Delfy na map� 
byly a k�ižovalo se p�es n� n�kolik �ar. 
  "Trochu jsem se zajímal o Delfy," �ekl jim Alfons, "a vyrazí vám dech, až vám �eknu, na co jsem p�išel." 
  "Mn� zatím nic dech nevyrazilo." Andy se zasmál. "Tak co mají Delfy v �ecku spole�ného s wikingskými hrady v Dánsku?" 
  "Neskákej strejdovi do �e�i, " zamra�il se Sven na mladšího bratra. 
  "Delfy," pokra�oval Alfons, "jsou tak staré, že ani archeologové nev�dí, kdy byly založeny. Pocházejí z mýtických dob a od 
pradávna se jim �íkalo ,pupek sv�ta'. Sídlil tu b�h Apollón a alespo� jednou za rok odtud podnikal cesty za tajemným lidem, který, jak 
se traduje, žil na stran� severního v�tru. A ješt� n�co k Apollónovi. Byl synem nejvyššího boha Dia a sám byl bohem v�šteb a 
um�ní. Navíc lé�il lidi a ochra�oval - ze vzduchu! - jejich cesty. Sami sta�í �ekové nev�d�li, odkud Apollón p�išel, ale jako syn Dia 
nebyl bezpochyby pozemského p�vodu. 
  Jeho hlavním sídlem byly Delfy, proto také �ekové nazývaly Delfy.pupkem sv�ta'. Symbolem tohoto ozna�ení bylo místo nazývané 
Omphalos, fantastický mramorový obelisk ozdobený sochami a korunovaný naho�e dv�ma zlatými orly. Sta�í �ekové v t�ch orlech 
vid�li posly Dia." 



  "To je skute�n� spousta v�cí k p�emýšlení," �ekl tiše otec. "D�sledky všeho, co jsi nám tu �ekl, jsou doslova p�evratné..." 
  "Jaké d�sledky?" To se zase ozval Andy. 
  "No, kdybychom to všechno domysleli do konce, mohli bychom dojít k úpln� jiným záv�r�m o p�vodu naší civilizace." 
  Strýc Alfons se usmíval pod vousy. 
  "Mohli byste m� nechat, abych vám to dopov�d�l do konce? Hned dojdete k ješt� p�ekvapiv�jším záv�r�m! O tom Apollónovi se 
povídá, že založil mnoho �eckých m�st. A všechna tahle kultovní místa mají vztah k zlatému �ezu. Už jsem Svenovi do telefonu 
stru�n� vysv�tlil, co to ten zlatý �ez vlastn� je. Tak te� se podívejte na tenhle p�ehled." 
  Zatímco strýc Alfons n�kolikrát písknul, položil p�ed n� na st�l papír. Bylo na n�m na stroji napsáno: 
  Vzdálenost kultovních míst Delfy - Epidaurus odpovídá v�tší �ásti zlatého �ezu vzdálenosti Epidaurus - Délos - tedy 62%. 
  Vzdálenost Olympia - Chalkis odpovídá v�tší �ásti zlatého �ezu vzdálenosti Olympia - Délos - tedy 62%. 
  Vzdálenost Delfy - Théby odpovídá v�tší �ásti zlatého fezu vzdálenosti Delfy - Athény - tedy 62%. 
  Vzdálenost Sparta - Olympia odpovídá v�tší �ásti zlatého �ezu vzdálenosti Sparta - Athény - tedy 62%. 
  Vzdálenost Epidaurus - Sparta odpovídá v�tší �ásti zlatého �ezu vzdálenosti Epidaurus - Olympia - tedy 62%. 
  Vzdálenost Délos - Eleusis odpovídá v�tší �ásti zlatého �ezu vzdálenosti Délos - Delfy - tedy 62%. 
  Vzdálenost Knóssos - Délos odpovídá v�tší �ásti zlatého �ezu vzdálenosti Knóssos - Chalkis - tedy 62%. 
  Vzdálenost Delfy - Dódóna odpovídá v�tší �ásti zlatého �ezu vzdálenosti Delfy - Athény - tedy 62%. 
  Vzdálenost Delfy - Olympia odpovídá v�tší �ásti zlatého �ezu vzdálenosti Olympia - Chalkis - tedy 62%. 
  "Jak je to možné?" �ekl Sven a Ralf zaražen� reagoval: "To se mi snad jenom zdá! Co to má ale znamenat? To by muselo být celé 
�ecko vybudované podle p�esného plánu." 
  "Máš pravdu - fj� - ale kým? A taký kdy? Mám ale pro vás ješt� jedno p�ekvapení. Když vyjdeme z t�ch vzdáleností zlatého �ezu, 
vzniknou nám automaticky kruhy s t�mihle st�edy." Strýc Alfons zapíchl kružítko do �eckého m�sta Knóssos a rozev�el je na 
vzdálenost do m�sta Sparta. "A te� se podívejte! Na stejném kruhu, jako je Sparta, leží také kultovní místo Epidaurus. V Epidauru 
p�sobil syn Apollóna Asklépios. Byl známým léka�em a své um�ní p�edával dál. Ješt� dnes visí v ruinách Epidauru více než dva 
tisíce let staré votivní tabule. Jsou to malé kamenné a d�ev�né desti�ky, na kterých lidé - fj� - d�kovali Asklépiovi za zázra�né 
uzdravení. Tuhle hru s kruhy m�žete zkoušet donekone�na. Tak t�eba - když si za st�ed zvolíme Taros - tak na stejném kruhu leží 
Knóssos a Chalkis. Nebo zapíchneme do Délosu - pak protneme Théby a Izmir." 
    
    
  Strýc Alfons p�edvád�l svým ohromeným poslucha��m hru s kružítkem. Na map� vznikala celá sí� kruh�, které se navzájem 
protínaly. To bylo neuv��itelné! Alfons se tiše smál pod fousy, to byl jeho triumf. Dokonce zapomn�l popiskovat mezi zuby. 
  Otec ml�el. Sven, který si strýcovu odpov�� rychle srovnal v hlav�, kontroloval na map� všechna ta �ecká místa, která se 
vztahovala ke zlatému �ezu. Kone�n� se vrátila �e� tomu nejmladšímu, Andymu. 
  "Vy po�ád �íkáte, že všechno se dá vysv�tlit. Já mám taky právo se v tom vyznat. Tak kde je vysv�tlení toho všeho?" 
  "Nejsi sám, kdo by ho cht�l slyšet," �ekl Ralf. "Snad na n�co p�ijdeme, musíme ale vycházet p�esné podle fakt�, která známe." A 
za�al hned vypo�ítávat: 
  "První fakt: 	ty�i wikingské hrady v Dánsku, které jsou vybudovány na p�ímé linii a existovaly už p�ed Wikingy. 
  Druhý fakt: 	ára z Dánska vede p�ímo k ,pupku sv�ta', k �ecké v�štírn� Delfy. Ta pochází také z pradávných dob. 
  T�etí fakt: V Delfách sídlil b�h, jehož p�vod byl mimozemský. B�h Apollón cestoval každý rok na paprsku sv�tla vzduchem za 
lidem, který žil tam, odkud p�ichází severní vítr. 
  	tvrtý fakt: Apollón založil v �ecku mnoho míst, z nichž se pozd�ji stala kultovní místa. Vzdálenosti mezi všemi t�mito místy jsou 
vždy podle zlatého �ezu. A navíc vždy nejmén� dv� tato místa leží na kružnici, opsané z jednoho centra. To znamená, že jsou od 
sebe všechna stejn� vzdálená. Tak to jsou fakta. Ale co s tím?" 
  Ozval se otec, už dost dlouho ml�el. 
  "Možná v �ecku existovalo n�co jako svatá míra, svatá stezka. 
  Vždycky, když cht�li �ekové založit nový chrám, objevili se kn�ží a požadovali, aby byl postaven na "svaté stezce". Až z toho 
nakonec vznikla tahle fantastická sí� míst, která spojuje zlatý �ez." 
  "To není špatné," �ekl Sven u�itelským tónem, jako by ud�loval známky. "Ale d�ív, než �e�tí kn�ží za�ali s vym��ováním té.svaté 
stezky', museli k tomu mít n�jaký d�vod. Kdo jim na�ídil vybudovat ,svatou stezku'? Pro� m�la mít ta místa od sebe práv� tuhle 
vzdálenost a ne jinou? Vždy� práv� kn�ží jsou známí tím, že d�lají jen to, co od nich chce B�h. A nakonec: v �ecku je spousta hor a 
kopc� a taky spousta záliv�. Pomocí jakých prost�edk� mohli kn�ží celou zem takhle dokonale prom��it?" 
  "Vzpomínám si na doby, kdy jsem chodil do gymnázia," ozval se otec, "�etli jsme tehdy texty �eckého filozofa Platóna, který žil 400 
let p�ed Kristem. V jednom takovém duchaplném dialogu mluvil Platón o... Moment! Vždy� já mám tu knížku v knihovn�!" 
  Rychle ji nalezl. Byl to Platón�v dialog, který se jmenoval "Timaios". V sedmé a osmé kapitole mluvil Platón skute�n� o 
geometrických vztazích na velké vzdálenosti. Zatímco otec listoval v knize, mluvil dál: 
  "Musíte ale v�d�t, že Platón byl sou�asník Euklida a to byl génius na matematiku a geometrii. Ve svých patnácti dílech pojednával 
Euklides o základech matematiky a geometrie. Je známé, že Platón dokonce navšt�voval n�které Euklidovy p�ednášky. Takže se 
spolu znali. Ale Platón nebyl jen filozof, ale také politik. Bylo by vlastn� docela p�irozené, kdyby Platón p�i zadávání stavebních 
zakázek požadoval, aby nová kultovní místa vznikala ve vzdálenosti zlatého �ezu... Ba ne, n�co tu nehraje. Tady �tu, že Platón 
d�razn� upozor�oval na to, že se jedná o ,mnohatisíciletou tradici'..." 
  "Nechci ti p�etrhnout nit," omlouval se strýc Alfons. "Ale Platón a Euklides nám tu moc nepom�žou, protože všechna ta kultovní 
místa, o kterých tu mluvíme, a která leží na místech ur�ených zlatým �ezem - fj� - existovala už dávno p�ed Platónem a Euklidem! 
Epidaurus nap�íklad stál už století p�ed Platónem, stejn� jako Délos, Dódóna nebo práv� ten.pupek sv�ta', Delfy. P�estože mnohá 
tahle m�sta se stala poutními místy až v klasickém �ecku, sahá jejich p�vod daleko do prehistorie. - Fj�!" 
  Kone�n� hlavi�ku Svena n�co napadlo. "Platón nebo n�kdo jiný, to není d�ležité. Ani on ani jeho kolega Euklides nemohl nic v�d�t 
o trasách v dnešním Dánsku! To je ten pravý o�íšek k rozlousknutí!" 
  "Správn�!" poznamenal Alfons. "Spojnice wikingských hrad� s Delfami - to je ta záhada, stejn� jako vybudování �eckých míst podle 
zlatého �ezu. Dlouho jsem nad tím p�emýšlel, obracel jsem to ze všech stran a snažil se p�ijít na n�jaké �ešení, ale žádné m� 
nenapadlo." 
  "No tak do toho, kamarádi, pus�te se do spekulací!" povzbuzoval své syny otec. "Zkuste na n�co p�ijít, a� je to kdovíjak fantastické. 
Fakta tu leží p�ed vámi, na všechno se musí najít logická odpov��." 



  "Mimozemš�ani...?" �ekl zdráhav� Andy. 
  "Ale ty s t�mi tvými mimozemš�any!" p�erušil ho Ralf zhurta. "To t� nikdy nenapadne nic jiného než práv� mimozemš�ani? Na nic 
jiného jsi nep�išel?" 
  "Uklidni se, Ralfe," �ekl otec smí�liv�. "Když se na ten problém podíváme jako na celek, naskýtají se jen dv� �ešení. Bud naši p�edci 
v dob� kamenné nebyli tak zaostalí, jak jsme si mysleli, nebyli primitivní a nevyvinutí, znali matematiku a geometrii. V tom p�ípad� se 
mýlí historici a archeologové ve svých názorech o neinteligentních lidech doby kamenné. A nebo našim p�edk�m n�kdo pomáhal, 
n�kdo je t�eba u�il, a pak p�ipadají skute�n� v úvahu jedin� mimozemš�ané. Nezapome�te na tu hv�zdu u Karlsruhe a na znamení v 
anglických polích. A kdyby naši p�edci skute�n� vypo�ítali dráhu od wikingských hrad� do Delf a m�li by na sv�domí hv�zdu u 
Karlsruhe, kdyby to všechno ud�lali bez cizí pomoci, stejn� tu z�stává otázka pro�. Kdyby to všechno sami vym��ili, kv�li �emu by to 
d�lali? Jaký m�li motiv, co je k tomu hnalo? Pro� d�lali všechno to, nad �ím nám dnes z�stává rozum stát?" 
  "Ale táti, na tuhle otázku si neodpovíme, ani když p�ipustíme možnost zásahu mimozemš�an�," �ekl Ralf. "Pro� by n�co takového 
ufouni d�lali?" 
  "Máš pravdu, synu! A t�eba cht�li mimozemš�ané tou hv�zdou nad Karlsruhe a �árami na našem globusu dosáhnout toho, �eho 
skute�n� dosáhli: že lidé za n�kolik tisíciletí - tedy my - nad tím budou žasnout a lámat si hlavu. T�eba je to celé poselství a my jsme 
adresáti. Práv� te� jsme se za�ali s t�mi podivnostmi vyrovnávat. Ješt� jsme ale neslyšeli p�ednášku Svena a Andyho a taky si 
nep�e�etli dopisy od Evelyny. B�hví, na jaké souvislosti ješt� p�ijdeme!" 
  Spole�nost diskutovala dlouho do noci a hovor umlkal jen na ty chvilky, kdy Andy p�inášel chleby se salámem. Nakonec dosp�li k 
teorii, na které se všichni mohli sjednotit. Byla sice logická, ale p�esto neprokazatelná. Tady je: 
  P�edpokládejme, že p�ed mnoha tisíciletími, kdy naši p�edci byli ješt� na nízkém stupni vývoje, p�ilet�la do naší slune�ní soustavy 
gigantická kosmická lo�. Možná to byla takzvaná genera�ní lo�, která staletí putovala vesmírem. Po nekone�n� dlouhé cest� 
temnotou vesmíru došla ufoun�m energie. Pot�ebovali n�co, co by jejich motory zase uvedlo do pohybu. Možná uran nebo nikl, �i 
m��, to je jedno co. Prost� n�jakou pohonnou hmotu. A možná taky pot�ebovali vodu a potraviny na dopln�ní svých mrazni�ek. To 
všechno našli v naší slune�ní soustav�. Suroviny možná na Marsu, M�síci nebo na prstencích asteroid�, to je n�kolik stovek tisíc 
planetek, které létají mezi Marsem a Jupiterem. Gigantická mate�ská lo� asi nikdy na Zemi nep�istála, možná to ani nešlo, protože 
byla moc veliká. Tahle lo� mohla létat okolo Zem� jako její obrovský satelit. Ale malé dopravní lod�, n�co takového jako je americká 
Space Shuttle, se mohly odpojit a dolet�t na Zemi. Cizí astronaute si vzali vzorky p�dy, potravy a provedli všelijaká m��ení. A 
vybudovali jednu nebo i víc pozemských základen. Tak vznikly na r�zných místech naší zem�koule malé základní tábory. 
  Dejme veliteli mate�ské lodi jméno Zeus. Zeus znamená nejvyšší, velký, nejmocn�jší. Jeden z jeho d�stojník� se jmenoval Apollón. 
A tenhle Apollón vybudoval malou základnu v ideáln� položeném míst� v dnešním �ecku. Pro své výzkumné cesty v pozemské 
atmosfé�e nepoužíval žádnou lo�, to by bylo moc zdlouhavé a nákladné. M�l jen takový malý vehikl, možná n�co podobného 
létajícímu balónu, který m�l vrtuli a dal se �ídit. Apollón samoz�ejm� v�d�l, že jeho kamarádi na mate�ské lodi nutn� pot�ebují 
pohonné hmoty. Jako omluvu za tu "krádež" surovin poskytoval Apollón lidem pomoc. Radil jim, ukazoval, jak se dají lé�it nemoci, 
dobývat suroviny, jak se budují cesty a z�izují školy. 
  Zpráva o zjevení cizí bytosti, která se jmenuje Apollón, se mezi lidmi rychle rozk�ikla. Stále víc jich p�icházelo k malé základn� a tak 
se to místo stalo "pupkem sv�ta", protože se tam ud�lovaly rady a pomoc. V o�ích lidí vyrostl Apollón v boha, a�koli ve skute�nosti 
byl normální bytostí z masa a kostí jako oni. Lidé nerozum�li tomu, odkud p�išel, a s bázní pozorovali, jak na své "sv�telné lodi" 
stoupá k oblak�m a zase se odtamtud vrací. Apollón vyškolil n�kolik inteligentních lidí a ud�lal z nich své pomocníky. M�li se starat o 
to, aby jejich základna byla �istá, aby nikdo nic neodnesl a aby p�istávací dráha pro jeho vrtulový balón na horky vzduch byla 
vždycky volná. Tito vyvolení byli "sluhy pána", kterým se pozd�ji za�alo �íkat kn�ží. 
  Apollón byl u�itel, léka� a rádce dohromady. Zakládal všude školy a ustanovoval své lidské pomocníky. Na své cesty používal 
malou vzducholo�, ale na motory, které roztá�ely vrtule, pot�eboval samoz�ejm� n�jakou pohonnou látku. Nejprakti�t�jší by byl asi 
motor pohán�ný slune�ní energií, na elekt�inu a nebo t�eba docela jednoduchý parní stroj. Nevíme, na jakém vznášedle létal a na 
jaký pohon, ale dá se p�edpokládat, že vybudoval po ur�ité, vždycky stejné vzdálenosti n�co jako �erpací stanice. Dejme tomu, že 
uvedl sv�j parní stroj do chodu, aby rozto�il vrtule, k tomu musel mít ale vodu a také ho�lavý materiál, aby topil pod kotlem. V malé 
vzducholodi si mohl s sebou t�žko vozit d�evo. Možná pot�eboval lehce ho�lavý rostlinný olej, kterého bylo všude dost. Tyhle �erpací 
stanice udržovali jeho sluhové. V nížinách byly vybudovány kruhové valy okolo p�istávací plochy, aby nemohly být p�epadeny 
divokými kmeny. To by mohlo být vysv�tlení, pro� jsou vždy alespo� t�i místa od sebe stejn� daleko vzdálená. 
  Dá se také p�edpokládat, že Apollón pro své cesty balónem volil p�ímé trasy, protože nejkratší vzdálenost mezi dv�ma body je 
vždycky p�ímka. Tak mohla vzniknout letecká dráha vedoucí až nahoru na sever. Jeho sluhové se ho ptali, pro� mizí na stále delší 
dobu a kam to létá, a on jim odpovídal: "Za cizím lidem ve sm�ru severního v�tru." P�sobil také v dnešním Dánsku, ale severní 
národy mu daly jiné jméno. �íkali mu Wotan nebo Thor, to byl ten, který se objevoval vždycky se sv�tlem a rámusem. Také tam 
z�izoval školy a ustanovoval své sluhy, aby mu stále �istili p�istávací plochy a p�inášeli pohonné hmoty, a� už to bylo cokoli. Tak 
vznikl celý �et�z obranných val�, které po mnoha tisíciletích osídlili Wikingové. 
  Jednoho dne byla skladišt� mate�ské lodi nacpaná k prasknutí surovinami. Velitelství povolalo na lo� pozemskou posádku. Apollón 
se lou�il se svými sluhy a vysv�tlil jim, že letí daleko, kde je jeho domov. Kn�ží se ho ptali: "Kam odcházíš, pane?" A také: "Vrátíš 
se?" Apollón ukázal na hv�zdy a �ekl, že letí až tam. Vysv�tlil jim, že vzdálenosti ve vesmíru jsou strašn� veliké a že bude trvat moc 
dlouho, celá tisíciletí, než se zase vrátí na svou planetu. 
  Lidé nemohli pochopit, jak m�že n�kdo bydlet na hv�zd�. Mysleli si, že nebe musí být místem blaženosti, protože jejich mistr 
Apollón odlet�l do nebe. Tak to p�edávali dalším generacím a neopomn�li dodat, že bozi z nebe se po mnoha letech zase vrátí. 
  Tam, kde Apollón vybudoval školy, vznikla kultovní místa, stejn� jako na místech �erpacích stanic. Lidé pozd�jších generací už 
v�d�li jen n�co nejasného o u�itelích z nebes, kte�í vyu�ovali lidi. 
  Tak to je návrh možného �ešení, ke kterému došli t�i malí a dva velcí kluci. Jejich teorie n�které ze záhad vy�ešila, i když ne 
všechny. Nap�íklad nevysv�tlovala hv�zdu nad Karlsruhe. Také bylo t�žké uv��it na vliv mimozemš�an� na naši civilizaci. Ale na 
druhé stran� existovaly hmatatelné d�kazy na Zemi. Lepší n�jaké �ešení než žádné! Ten den o vánocích se Ralf, Sven ani Andy 
nedostali k tomu, aby p�ednesli své výsledky pátrání. A p�itom všichni t�i m�li p�ipravené p�kné bomby, které vycházely z map od 
Cornélie. Strýc Alfons se rozhodl, že u nich z�stane ješt� na další dva dny. Cht�l být p�i tom, až se na základ� nových fakt� zrodí 
nové fantastické nápady. A navíc archeologie byla jeho dávný koní�ek. Co když za tou sítí �ar a hv�zd v�zí n�jaký systém, 
poselství? A co ta znamení v Anglii? A kruhy z kamen�? Co vypátrala Evelína ve Francii? 
  D�ív než šli všichni do postele, p�ekvapil otec kluky ješt� jednou zprávou. 



  "Mluvil jsem s Hausim, otcem Cornélie. Povídal, že p�íští léto bude muset jet do Francie, aby tam nakoupil víno. A navrhnul nám, že 
bychom p�i té p�íležitosti mohli navštívit Breta�. Je tam víc než tisíc všelijakých obrovských kamen�, které stojí vyrovnané v �adách. 
Všimnul jsem si, že jedna z �ar na map� od Cornélie vede práv� do Bretan�.1" 
  Ralfovi se rozzá�ily o�i. "Táti, ty jsi hv�zda!" 
  Když už kluci leželi v postelích, otev�el si otec se svým bratrem Alfonsem láhev �erveného. "Skute�n� jsi celou tu v�c se spojnicemi 
wikingských hrad� a �ecka objevil až te�?" 
  "No jist�! Kniha toho dánského pilota vyšla teprve v roce 1990. Ale navedli m� na ni tvoji kluci s tou jejich sítí �ar. Víš p�ece, že 
mám spoustu knih o archeologii. Nikde jsem ne�etl nic tak divného, jako je tahle sí� na starých mapách. Ralfov� p�ítelkyni - jak že se 
jmenuje..." 
  "...Cornélie..." 
  "...Cornélii se poda�il ve Švýcarsku fantastický nález. (Fj�) Jen mi není jasné, jak ten neznámý, který p�ed šedesáti lety namaloval 
ty �áry na mapu, mohl tohle všechno v�d�t. Odkud?" 
  "T�eba z n�jaké zakázané staré literatury, ve které se psalo o �arách, a on si je podle popisu nakreslil na mapu. Vždy� p�ece už 400 
let p�ed Kristem psal Platón ve svém dialogu Timaios o tisíciletí starých geometrických spojeních." 
  "To je možné," dumal nad tím Alfons. "P�ed šedesáti lety za tím t�eba n�kdo šel a zkoumal všechny ty body. Nejen na map�, ale 
také ve skute�nosti. Ale pro� skon�ily mapy práv� ve Spiezu? To místo p�ece v�bec není na našich trasách." 
  "Už jsem ti tam o té krajin� povídal. Je tam, hlavn� za jasného po�así, strašn� krásn�. Barvy nad Thunským jezerem se každou 
hodinu m�ní, hory jsou nádherné a Švýca�i, kte�í tam žijí, jsou prostí, možná trochu neotesaní, ale moc p�íjemní. Docela si umím 
p�edstavit, že starý u�enec tam trávil podzim svého života. Možná že mapy pat�ily k jeho poz�stalosti, se kterou si nikdo nev�d�l 
rady, nebo ho ve stá�í n�kdo okradl a zlod�j mapy vyhodil. A� už to bylo jak cht�lo, my máme kopie t�ch map. Co bychom cht�li 
víc?" 
  Alfons si usrknul vína. "Je p�íjemn� t�žké, bude se po n�m dob�e spát. Ani jsem se nedostal k tomu, abych vám �ekl pár slov ješt� 
o jedné linii, kterou jsem prozkoumával jen tak povrchn� a která je také neuv��itelná, jako ta z �ecka do Dánska. Vede od Pyrenejí, 
(fj�) po�ád po stejné zem�pisné ší�ce od 42. stupn� a 46. minuty, a spojuje místa se stejným základem ve jménu. Tak t�eba Les 
Eteilles v Katalánsku u Luzenacu, Estillion na jižní stran� Pyrenejí, Lizarra u Somportského pr�smyku, Lizzaraga u Pamplony, 
Liciella v horách u Leonu a Aster v Galicii. Pamatuješ si snad ješt� trochu latiny z gymnázia. V každém tom názvu, který jsem tu �ekl, 
je v n�jaké podob� slovo hv�zda a všechna ta m�sta leží na jedné linii. To je p�ece neuv��itelné! (Fj�, fj�.) Kdo to, pro všechno na 
sv�t�, mohl takhle naplánovat?" 
  Otec vstal. "Vzpomínám si na jednu knihu, ve které se, pokud si dob�e pamatuju, píše práv� o téhle linii. Po�kej chvíli." Šel ke 
knihovn� a rozsvítil malou stolní lampu. "Tady to je! Ta kniha je od Louise Charpentiera - myslím, že je to pseudonym - a jmenuje se 
Santiago de Compostela."(13) Otec v ní zalistoval. "To je zvláštní, té trase, kterou jsi mi te� vyjmenoval, se �íká Hv�zdná ulice a 
vede p�ímo do známé špan�lské v�štírny Santiago de Compostela. Má tam být pochovaný svatý Jakub. Je to stará poutní cesta a 
slouží svému ú�elu dneska stejn� jako p�ed tisíciletími. V lét� p�ed dv�ma lety, muselo to být v srpnu 1989, svolal papež Pavel II. do 
Santiaga de Compostela �tvrtý sv�tový kongres mládeže. Organizáto�i poslali víc než sto tisíc mladých chlapc� a d�v�at p�šky na 
dv� st� kilometr� dlouhou cestu, takzvanou Jakubovu cestu. B�hem cesty m�li p�emýšlet o smyslu života. Jestlipak Svatý otec a 
organizáto�i v�d�li, že ti mladí lidé jdou ve skute�nosti po staré bájné poutní cest�? Za�ínám se toho všeho pomalu trochu bát," �ekl 
otec. "K �emu všemu ješt� m�žeme dojít a je v�bec správné, že nechávám kluky, aby to všechno zkoumali? B�hví, na co ješt� 
p�ijdeme. M�žou to ti t�i v�bec zvládnout?" 
  "Ale prosím t�," smál se Alfons. "Tvoji kluci už p�ece nejsou žádná mr�ata. Andy mu je skoro dvanáct, Svenovi �trnáct a Ralfovi 
bude za chvíli osmnáct. Navíc je to všechny strašn� zajímá a už pro to n�co ud�lali. A navíc - fj��� - znají ty mapy od Cornélie a 
v�dí o celé síti �ar a hv�zd. Ted už jim to nem�žeš zakázat. Strašn� ti d�v��ují a a�koli jsi jejich táta, chovají se k tob� jako ke 
kamarádovi. Ty máš ale nápady! Tvoji kluci p�išli na bezvadné v�ci..." 
  "To bych �ekl!" ozval se ze tmy Ralf�v hlas. 
  "Neposlouchej za dve�ma!" zavolal otec. 
  "Já neposlouchám. Šel jsem se napít a zaslechl jsem poslední slova. Nem�žu si p�ece zacpat uši. Když už jsem tady, tak mi dejte 
loknout vína." Obrátil se k otci a �ekl mu vážn�: 
  "Strý�ek Alfons má pravdu. Už nám to nem�žeš zakázat. Sven na-šprtal víc než sto stránek o t�ch kamenných kruzích v Anglii. A 
Andy dal dohromady materiály o N�mecku a já jsem p�eložil všechny dopisy od Evelíny a taky jsem mockrát mluvil s Catherinou z 
Anglie. Táti! Už v tom všichni jedeme! Nemáš v�bec žádný d�vod k n�jakým obavám!" 
  "Dob�e, tak budeme pokra�ovat a pojedeme se na n�jaká ta místa podívat! To by bylo, aby starý Wehner se svými t�emi 
nezvedenými syny a pískajícím strejdou, kterého drží archeologie, nep�išel na tajemství t�ch �ar. Ale te� už kone�n� do postele!" 
    
    
   
Kdyby kameny um�ly mluvit 
  Druhý den nebylo po�así lepší. Wehnerovi z�stali doma, nem�lo smysl jezdit n�kde autem a jenom ješt� víc zamo�ovat krajinu 
výfukovými plyny. Andy, nejmladší, se sice mermomocí cht�l jet podívat na Externsteine, starší brat�i ale protestovali. P�esv�d�ili ho, 
že tam mohou jet kdykoli jindy, Externsteine stojí co lidská pam�� sahá stále na svém míst� a nikdo je p�es noc neodnese. A navíc, 
tenhle argument Andyho uml�el, dneska je svátek a venku je spousta lidí... Tak tedy z�stali doma. 
  Strýc Alfons va�il ob�d, p�i�emž výraz va�il není úpln� p�esný, protože Alfons p�ekvapil spole�nost novým jídlem. Jmenovalo se to 
fondue Bacchus a p�i jeho p�íprav� nemusel kucha� vlastn� v�bec nic v kuchyni p�ipravovat. Fondue Bacchus je opravdové sváte�ní 
jídlo, ko�en�né, lehce stravitelné a dob�e se také jí. Tady je recept: 
  Každý ze stolovník� si sám namíchá studenou omá�ku tak, jak ji má nejrad�ji. V každém p�ípad� by m�l být na stole nastrouhaný 
k�en se smetanou. Pak se vezmou tence nakrájené plátky telecího a upraví se na malé jednohubky. Ty se položí na prkýnko a 
doprost�ed stolu se postaví rechaud, to je malý lihový nebo plynový va�i�, který se dá koupit v každých domácích pot�ebách. Na 
va�i� se dá lehký hrnec a naplní se suchým bílým vínem. Když je víno teplé, pono�í do n�ho každý ze spolustolovník� alespo� dv� 
masové jednohubky napíchnuté na špejli. Pozor! Víno se nesmí va�it, musí jen za�ínat p�nit! Po n�kolika minutách je maso hotové. 
  Pokaždé, když se vyndá jednohubka z nádoby, hned se tam str�í nová. Maso se vidli�kou stáhne ze špejle na talí� a poleje 
oblíbenou omá�kou. Nejlíp k tomu chutnají smažené hranolky. A�koli je maso ve vín� jen chvilku, p�esto jím trochu nasákne. Alkohol 
se odpa�uje oh�íváním vína. 



  U fondue Bacchus, které se jmenuje podle �ímského boha vína, se dá sed�t t�eba celou hodinu. Ten, kdo má na svém talí�i nejvíc 
prázdných špejlí, musí umýt nádobí! 
  Už p�i jídle za�al Sven: 
  "Víte, že v Anglii, Irsku a Skotsku je víc než dev�t set kamenných kruh�?" 
  "Cht�l jsi �íct devadesát," opravil ho otec mezi dv�ma špejlemi. "P�es dev�t set!" trval na svém Sven. Jsou tam obrovské masivní 
kruhy, ale také menší a drobn�jší a jen n�které z nich byly po�ádn� prozkoumané, aby se zjistilo, kdy vlastn� byly postavené. 
Nejznám�jší jsou ty kruhy, které jsem si pro vás vypsal." 
  Sven položil na st�l list papíru a str�il do horkého vína hned t�i špejle najednou. Na papí�e m�l napsáno: 
* Kamenné kruhy Brodgar a Stennes leží na Orknejském hlavním ostrov� (Skotsko), asi 16 km západn� od m�ste�ka Kirkwall. 
* Kamenný kruh chrámu Wood leží 1,6 km jižn� od Kilmartinu (Skotsko) na malé vedlejší silnici, která odbo�uje od hlavní silnice A 
816. 
* Kamenný kruh Lios leží 19 km jižn� od Limericku, 5 km severn� od m�ste�ka Bruff v Irsku. 
* Velké kamenné kruhy v Avebury leží 10 km západn� od Marlborough, uprost�ed vesnice Avebury, Anglie. 
* Kamenný kruh Rollright leží severn� od Oxfordu, asi 3 km severozápadn� od vesnice Chipping Norton, Anglie. 
* Kamenný kruh Stonehenge leží severn� od Salisbury a 3 km západn� od Amesbury, kousek od odbo�ky silnice A 303 z A 344 v 
Anglii. 
   
  "	istá práce!" pochválil ho Alfons. "Rád bych v�d�l, pro� sis tak pedanticky vypsal všechny údaje vzdáleností a odbo�ek?" D�ív než 
sta�il Sven odpov�d�t, m�l totiž práv� plnou pusu, rozesmáli se otec i Ralf. 
  "Protože už po�ítal s tím, že bychom ta místa mohli navštívit! Je to p�esný popis, jak se tam dostat!" 
  "Vypsal jsem jen to nejd�ležit�jší," bránil se Sven. Však by bylo moc dob�e, kdybychom se na to mohli podívat na vlastní o�i. 	etl 
jsem, že všechny kruhy jsou dostupné po normálních cestách. Ale musí si �lov�k samoz�ejm� zvyknout na anglickou jízdu vlevo." 
    
                            ¦ 
    
   Tyto obrovské balvany pat�í k kamennému kruhu v Avenbury v Anglii. 
    
   "Brzo už to nebude pot�eba," sko�il mu do �e�i Alfons. "Britové -jako �lenové Evropského spole�enství - se budou muset nau�it 
jezdit jako jinde v Evrop�." 
   Sven položil svou poslední špejli na talí�. "Už nem�žu! Jsem úpln� na prasknutí! Vy se klidn� dál cp�te a já vám k tomu budu 
zatím povídat o docela neznámém kamenném kruhu, který se jmenuje Rollright. K sv�toznámému Stonehenge se dostanu pozd�ji, 
protože všechny ty kruhy k sob� pat�í." 
   "A kde je ten - fj� - Rollright?" 
   "Asi 80 kilometr� od Londýna. Jede se po dálnici M 80 ve sm�ru na Oxford a pak se odbo�í na sever na A 34 a jede se až do malé 
osady, která se jmenuje Chipping Norton. Odtud je to ješt� asi �ty�i kilometry po M 44." 
   "Tak p�esn� to te� nemusíme v�d�t," d�lal si z n�ho legraci Ralf. "Ješt� tam nejsme." 
   "Ale zjednoduší to naše hledání, až tam pojedeme, velký brat�e! Všechno, co je k vid�ní v Rollrightu, se skládá ze t�í �ástí: 
   1) Perfektní kruh o pr�m�ru 31,6 metr�. �íká se mu The Kings Men. 
   2) Samotný vzp�ímený menhir, velmi zv�tralý, 2,60 metr� vysoký a 1,44 metr� široký. Jmenuje se The Kings Stone. 
   3) Skupina menhir� �áste�n� povalených na zem, pojmenovaných jako The Whispering Knights. 
   
  "A co znamenají ty názvy v p�ekladu? Nebo zase nemám nárok, abych se n�co dozv�d�l?" uk�ivd�n� se ozval Andy. 
  Vysv�tlení se ujal otec: "Slovo menhir pochází z keltštiny a znamená dlouhý kámen. The King's Men jsou muži krále. The King's 
Stone je královsky kámen a The Whispering Knights jsou šeptající rytí�i. - Svene, znáš n�jaké legendy, které se vypráv�jí o tomhle 
kruhu? Z p�ípadu s Delfami a Apollónem víme, že by nám mohly pomoct." 
  "Jedna pov�st praví, že u Rollrightských kamen� jde o krále a jeho vojáky, kte�í byli zakleti a zkamen�li, a že král a jeho muži jen 
spí a jednoho dne se probudí. Jiná pov�st o šeptajících rytí�ích vypráví, že tihle rytí�i pochodovali jedné novoro�ní noci k malému 
rybní�ku pod kopcem, aby se tam napili vody. A t�etí legenda mluví o tom, že kdysi n�kdo zkusil použít n�které vzp�ímené menhiry 
jako mostní pilí�e. Každé ráno byly ale menhiry zase zpátky na svém míst�. K t�mhle kuriózním pov�stem se p�idávají ješt� zprávy z 
naší doby. Jsou lidé, kte�í tvrdí, že se jim d�lalo špatn�, když se dotkli kamen�. Jiní mluví o halucinacích..." 
  "O �em?" vpadnul mu do �e�i Andy. 
  ,,O halucinacích, to jsou vizuální p�edstavy, a proutka�i dokonce tvrdí, že u menhir� zachycují šokové vlny." 
  "Já t� nechci po�ád p�erušovat," �ekl Andy, který práv� spolkl sv�j poslední kousek telecího, "ale chci v�d�t, kdo to jsou ti proutka�i. 
Jsou to snad lidi, kte�í trestají d�ti?" 
  "Fj�, fj�," zapískal Alfons mezi zuby. "Kristapána, to ne! Proutka�i jsou obvykle mírumilovní lidé! Tak abys v�d�l, pod povrchem 
zem� jsou všelijaké žíly minerál� a kovových rud, t�eba m�di nebo taky zlaté žíly. A taky tam jsou podzemní prameny. Proutka�i (fj�) 
jsou lidé, kte�í jsou p�esv�d�eni o tom, že jejich nervová soustava je citliv�jší než u jiných lidí. Vezmou si do ruky proutek - m�že to 
být ale i m�d�ný nebo st�íbrný drát nebo i jiný materiál - a chodí s ním z místa na místo. Když narazí na pramen, ohne se jim proutek 
v ruce dol�. Chápeš?" 
  "No jasn�, copak jsem blbej?" zamumlal Andy. Sven mohl pokra�ovat ve svém povídání. "Kameny v Rollrightu zkoumala jedna 
skupina v�dc�. V�d�lo se, že když jsou kameny rozeh�áté sluncem, vydávají jiné zá�ení než studené kameny. Cht�li tohle zá�ení 
zm��it. Fyzici instalovali u kamen� citlivé aparatury, které byly vybaveny automatickým zápisem. O�ekávali chvíli po východu slunce 
lehký vzestup zá�ení, které se m�lo zvyšovat spolu se zah�íváním kamene. Bylo kuriózní, že m��ící aparatury zjistily p�l hodiny p�ed 
východem slunce neo�ekávanou pulsaci, kterou vydával menhir King's Stone a p�edával ji na skupinu šeptajících rytí��. Ale kameny 
tvo�ící kruh nepulsovaly. Asi za dv� hodiny po východu slunce pulsace náhle p�estala a za�aly pulsovat kameny v kruhu! Nakonec 
vzniklo mezi kamenným kruhem a Kings Stone z�eteln� zm��itelné elektrické pole. Když jeden z v�dc� vstoupil do kruhu, aby 
zkontroloval m��ící aparaturu, pulsace okamžit� p�estala. Vedoucí skupiny výzkumník�, doktor G. V. Robins, to zaznamenal ve své 
záv�re�né zpráv�: (14) 
  P�i všech návšt�vách bylo možné za svítání pozorovat okolo menhir� stejn� jako na silnici a na poli silnou pulsaci mezi menhirem a 
kamenným kruhem... Toto st�ídání intenzívní a silné pulsace bylo možné pozorovat b�hem celé doby sledování., 



    
    
   To jsou "šeptající rytí�i". 
    
   Stá�í zv�tralých kamen� v Rollrightu je neznámé. 
   
  Dr. Robins se dokonce domníval, že v p�ípad� kamen� v Rollrightu jde o jakési.centrum energie', a vyjád�il domn�nku, že 
budovatelé v dob� kamenné o tom museli v�d�t, jinak by všechny t�i skupiny kamen� nepostavili v t�chto ur�itých vzdálenostech." 
  Všichni se odml�eli. To, co jim te� Sven �ekl, vyrazilo všem dech. Aby si dali n�jakou dobu na p�emýšlení, navrhnul otec, aby 
nejd�ív uklidili a hned taky umyli nádobí. Andy skoro všechny špejle roz�ilením rozlámal, takže je te� nesl do koše na odpadky. Strýc 
Alfons a Ralf pomáhali p�i mytí. Sven si urovnal svoje papíry na stole a otec p�inesl kávu a pe�ivo. 
  "Jestli je domn�nka doktora Robinse správná, tak jsme tam kde v�era. Bu� nebyli naši p�edci primitivní, jak se všichni domníváme, 
a znali p�sobení.energetické centrály', a nebo to zase byli bozi, mimozemš�ani," �ekl Ralf. 
  "Když tenhle kamenný kruh ur�itého tvaru vyza�uje energii," �ekl strýc Alfons, "tak to d�lají jiné asi taky. Kolik jsi povídal, že je na 
Britských ostrovech kamenných kruh�?" 
  "N�co p�es dev�t set!" 
  "To je - fj� - dost! A jsou v n�jaké ur�ité vzdálenosti od sebe?" 
  "N�které ur�it�," odpov�d�l p�esv�d�en� Sven. "M�l jsem co d�lat ve škole, takže jsem se nemohl zabývat jenom anglickými 
kamennými kruhy. To by mohl být klidn� úkol na celý život. Ale ur�it� aspo� �tvrtina kamenných kruh� je na síti �ar z mapy od 
Cornélie. Mnoho t�ch �ar se paprskovit� protíná v Stonehenge." 
  "V Stonehenge? Ne na Rollrightských kamenech?" zeptal se otec. 
  "Co to je Stonehenge?" roz�iloval se Andy. 
  "Obrovský mohutný kamenný kruh. Kde leží, si m�žeš p�e�íst na mém p�ehledu," odpov�d�l mu Sven. "Našel jsem spoustu 
materiálu k Stonehenge. O historii vzniku tohohle kamenného kruhu, pak všelijaké legendy, které se okolo n�ho vytvo�ily, a pak taky 
spoustu nejnov�jších v�deckých poznatk�. Tak co z toho chcete slyšet?" 
  "Všechno," odpov�d�l strýc Alfons a mezi dv�ma písknutími poznamenal: "Poznali jsme p�ece už u Delf v �ecku, jak je d�ležité 
v�d�t n�co o historii. Kdybychom se o ni nezajímali, nev�d�li bychom ani nic o pupku sv�ta, o Apollónovi a jeho �inech, o zlatém 
�ezu, podle kterého jsou vybudovaná kultovní místa a tak dál. Historie je vždycky tou základnou, která nám m�že pomoct dostat se 
ke správnému �ešení. Tak za�ni Svene, napjat� t� posloucháme." 
  Všechny o�i se obrátily na Svena. Ješt� jednou, snad po sté si srovnal své poznámky na stole, nalil si smetanu do kávy a str�il do 
pusy sušenku. 
  "Domluvíme se na tom," p�edeslal, když rozkousal sušenku, "že m� nebudete p�erušovat. M�žete si d�lat poznámky a pak se m� 
zeptat. Tak tedy Stonehenge, nejtajemn�jší kamenný kruh v Anglii. Už jsme si �ekli, že hodn� �ar na map� od Cornélie se k�ižuje 
práv� ve Stonehenge. Nejd�ív vám. ale budu vypráv�t n�co o jeho historii a o tom, jak bylo objeveno p�es st�edov�k až do dneška. 
  Archeologové p�išli na to, že Stonehenge bylo vybudováno ve dvou etapách. Nejstarší etapa se vztahuje k roku 2800 p�ed Kristem, 
to znamená p�ed asi 4800 lety. Tenkrát ješt� v Egypt� nebyly žádné pyramidy, ješt� nebylo vynalezeno písmo a lidé žili v dob� 
kamenné, což znamená: neznali kov. Jsou ale také n�kte�í badatelé, kte�í se domnívají, že Stonehenge je ješt� starší a pochází asi 
z roku 5000 p�ed Kristem. Klasická archeologie se ale s t�mi názory neztotož�uje. Jestliže tedy první etapa prob�hla v roce 2800 
p�ed Kristem, tak se tedy tehdy muselo stát n�co zvláštního. N�jaký stavitel a myslitel musel p�ijít na nápad vybudovat n�co 
obrovského. Nikdo neví, kdo to byl, nikdo netuší, kdo mohl zadat takový úkol. Neví se o tom v�bec nic, protože - no práv� - tehdy 
ješt� nebylo písmo a protože na monolitech ve Stonehenge se nenašly žádné gravury..." 
  "Promi�, brat�í�ku, co to je monolit?" ozval se Andy. 
  "Podíval jsem na to do slovníku. Slovo monolit je složené slovo ze staré �e�tiny. Mono znamená veliký a lithos znamená kámen. 
Monolit je veliký kámen. 
  Tak tedy ten neznámý stavitel, který za�al s první etapou stavby Stonehenge, musel znát spoustu v�cí, protože Stonehenge 
poskytuje velké množství astronomických informací - k tomu se ješt� vrátím. Vypadá to tak, jako by mnoho generací p�ed tímto 
stavitelem zaznamenávalo na zemi sv�tlo a stín p�ed východem a západem slunce a pozorovalo také m�sí�ní fáze a jiné 
astronomické úkazy. Všechny tyhle informace musel mít náš stavitel první etapy k dispozici. Nikdy se asi nedovíme, jakým 
zp�sobem se p�edávaly z generace na generaci tyto informace, protože, jak už bylo �e�eno, písmo ješt� neexistovalo. Z kamenné 
stavby m�žeme jenom vy�íst, že architekt v hodin� nula m�l k dispozici velké množství t�chto v�domostí. Stejn� nejasným z�stává, 
pomocí jakých technických prost�edk� byly tyto informace získány. 
  Ješt� jednu p�ekážku musel stavitel p�ekonat - nedostatek nástroj�. P�ed 4800 lety byly k dispozici jen takové pracovní nástroje, 
jako je pazourek, kosti, kámen a d�evo. S výjimkou pazourku je to všechno moc m�kký materiál." 
  "Ví n�kdo, co to je pazourek?" zeptal se otec okolosedících. Alfons se ujal vysv�tlení. 
  "Pazourky se nacházejí p�edevším ve vápencových vrstvách z druhohor, které se tvo�ily p�ed osmdesáti milióny let. Byly k�ehké, 
daly se dob�e opracovávat a p�itom byly tvrdé jako kov. P�íroda sama pazourky vytvá�í, když se rozpadne tisíciletým zv�tráváním 
obal z vápence, který se na pazourku usadil. M�že mít pr�m�r až jeden metr. Víme, že lovci z doby kamenné používali pazourky 
jako všelijaké nástroje. Rozbíjeli je na menší kousky a tak dlouho je úlomky osekávali, až vznikl nástroj, který dob�e zapadl do dlan�. 
Ovšem, a to je další záhada, našly se i opravdové (fj�) doly na pazourky. Chcete o tom n�co pov�d�t, nebo má Sven pokra�ovat ve 
vypráv�ní o Stonehenge?" 
  "Klidn� pokra�uj," dovolil mu Sven. ,,Máme na to celé odpoledne a konec konc� i p�l noci, když to bude pot�eba." 
  "D�l na pazourky se stovkami šachet je v Bavorsku u Kelheimu a další, který je dokonce p�ístupný turist�m, je nedaleko 
holandského m�sta Rijckholt. To leží mezi Aachenem a Maastrichtem. V�dci tam objevili už v roce 1910 n�kolik šachet, které byly 
d�kladn� prozkoumány až v roce 1972. Skupina holandských haví�� založila šikmé štoly 150 metr� dlouhé. A objevila celých 66 
šachet na ploše asi 3000 metr� �tvere�ních! (T�i zapísknutí.) Celé území se štolami pokrývá plochu 25 hektar�! Když se to 
rozpo�ítá, musely mít doly okolo 5000 šachet. A když se propo�ítá velikost šachet, tak nám vyjde, že v dob� kamenné muselo být 
vyt�ženo okolo 42500 kubík� pazourk�. Z toho se dalo vyrobit ne mén� než (dlouhotrvající fj�����) 153 milión� sekyr." "Odkud to 
víš tak p�esn�?" zeptal se otec. 
  "Znáš, p�ece m�j archív kuriozit. Zpráva o tomhle pazourkovém dolu se mi dostala do rukou docela nedávno a než jsem si ji uložil, 
po�ádn� jsem ji p�e�etl. Vím ješt� další dopl�ující informace: 



  V šachtách dolu našli v�dci víc než 15000 nástroj�. I z toho se dá vypo�ítat, že v celém míst� nalezišt� ješt� dnes leží asi dvaap�l 
miliónu nástroj�. Za p�edpokladu, že se tam asi 500 let dolovalo, museli pilní lidé doby kamenné každý den od jara do jara vyrobit 
nejmí� 1500 sekyr! Fj���! To je, co?" 
  O slovo se p�ihlásil Ralf: "N�co tady nehraje. To by znamenalo, že p�ed tisíciletími existovala celá armáda dob�e organizovaných 
horník�. Milióny pazourkových seker byly dopravovány žadatel�m. A ješt� by m� zajímalo, jak byly t�žební šachty v dob� kamenné 
osv�tlovány a zajiš�ovány. Jak m�že být vlastn� starý ten d�l na pazourky na ho-landskon�mecké hranici?" 
  "Zkoušky pomocí C-14 na d�ev�ném uhlí v jedné šacht� udávají stá�í okolo 3200 let p�ed Kristem." 
  "Dovolíte, abych se zeptal," ozval se s hranou zdvo�ilostí Andy, "co to jsou zkoušky C-14?" 
  Vysv�tlení se ujal otec. "Zem� je bez p�estání oza�ována z vesmíru. Je to absolutn� minimální radioaktivita a naprosto bezpe�ná. 
Všechno, žije na Zemi, tedy stromy, rostliny, zví�ata i lidi, p�ijímá tuto radioaktivitu ve form� uhlíkových izotop� s atomovou hmotností 
14. Zkrácen� se jí �íká C-14. V okamžiku, kdy organismus zem�e, p�estane p�ijímat izotopy C-14. A za�ne doba rozpadu. Ur�it� jsi 
už slyšel, že každá radioaktivita po jisté dob� zaniká. Rozpadá se, zá�ení je stále slabší a když z�stává jen polovina p�vodního 
množství, mluví se o polo�asu. Tento polo�as izotopu C-14 je 5600 let. Z toho víme, jaké bylo p�vodní množství radioaktivních 
izotop� C-14, protože všechno, co žije, obsahuje stejné množství. Když se t�eba najdou staré kosti, kus d�eva nebo látky, dá se 
zm��it obsah C-14. Izotopy se dají p�esn� zjistit. A pak už se jenom po�ítá zpátky - po 5600 letech je to jen polovina, nebo po 11200 
letech �tvrtina. To je tedy metoda ur�ení stá�í pomocí C-14." 
  "To je dobrý," usoudil Andy. "A vždycky to funguje?" 
  "Ne. Jsou r�zná kolísání a t�žko ur�itelné faktory, také m��ení není vždycky úpln� p�esné, �ím mén� je izotop� C-14. Ale p�esto je 
toto m��ení pomocí izotopu C-14 dosta�ující." 
  "To jsou tedy v�ci," divil se Sven, "�ím víc se zabývám megality, tím zajímav�jší v�ci se dozvídám. D�l na pazourky v dob� 
kamenné! To zní opravdu legra�n�. Mám pokra�ovat v povídání o Stonehenge?" 
  "Nem�žeme se do�kat," odpov�d�l mu strýc Alfons. "Kone�n� bychom mohli pochopit n�co z t�ch map od Cornélie." 
  "Tak tedy - zakladatel Stonehenge vybudoval p�ed 4800 lety kruhovou hradbu. Vchod do kruhu tvo�í dva veliké monolity a jeden 
takzvaný úpatní kámen, který se jmenuje Heelstone. Tak tenhle Heelstone stál vn� kruhu p�ed vchodem. Poté byl vybudován druhý 
kamenný kruh - tak jako u wikingských hrad� v Dánsku - s 56 otvory. Pravd�podobn� v t�ch otvorech stály k�ly, pomocí kterých se 
daly zam��ovat r�zné cílové dráhy. Celých 700 let po této stavební etap� byly postaveny mohutné, 4,5 tuny t�žké monolity. 
Neuv��itelné p�itom }e, že s t�mihle kameny, kterým se �íká modré, protože se ve vlhku zabarvují do modra, musel po�ítat už 
p�vodní plán. To je p�ece zajímavé, že za 700 let se pokra�ovalo podle starých zám�r� p�vodního stavitele. Jak vlastn� se mohly ty 
staré plány zachovat celých 700 let? Když nebylo písmo! Modré kameny pocházely z lomu z horách Prescelly, které jsou odtamtud 
200 kilometr� vzdálené, v hrabství Prembroke-shire ve Walesu. Je pravd�podobné, že monolity nebyly transporto-vány odtamtud až 
za 700 let. Ležely už p�ipravené na staveništi. Ale vzty�eny a postaveny na p�edem ur�ené místo byly 700 let od za�átku stavby. 
Pro� to vlastn� musely být práv� tyhle kameny a ne n�jaké jiné? To nevíme. O zp�sobu transportu tak t�žkých kamen� na trase 220 
kilometr� vzdušnou �arou existují jen domn�nky. Po cestách je to dokonce okolo 380 kilometr�. Profesor Atkinson z archeologické 
katedry univerzity v Cardiffu podnikl se svými studenty experiment. Pokusili se na sanicích dovléct kámen k �ece. Tam naložili 
monolit na �lun, který tvo�ily t�i vedle sebe spoutané pontony. 	ty�i muži odstrkovali náklad proti proudu, �trnáct jej táhlo na sanicích 
p�es klády do malého kopce. 
  P�estože se "transportní d�kaz" poda�il, nebyl tak úpln� bez chyby. Nikdo moc nemluvil o tom, že byly použity i p�ístroje a r�zné 
pom�cky, které v té dob� nemohly existovat - t�eba �lun, který m�l být nejprve vyzkoušen na modelu, lana, je�áby a kladkostroje, i 
když ty nejprimitivn�jší. Profesor Atkinson si uv�domoval tyto rozpory, a proto tvrdí: Nikdy se p�esn� nedovíme, jak byly kameny ve 
skute�nosti transportovány. (15) 
  "Nejen že tedy nevíme nic o d�vodech, které vedly ke vzniku té stavby..." 
  "Já jsem myslel, že už je dávno dokázáno, že Stonehenge byla astronomická základna," p�erušil ho Ralf. 
  "Ano i ne," odpov�d�l Sven, "Stonehenge bylo sice zcela jist� astronomické za�ízení, ale m�lo asi ješt� mnohé jiné funkce. 
Pokusím se vám vysv�tlit, na co p�išli r�zní badatelé. 
  Na za�átku 17. století pov��il král Jakub I., který vládl Anglii v letech 1603 - 1625, svého dvorního architekta Iniga Jonese (1573 - 
1652), aby si prohlédl Stonehenge a podal mu o n�m zprávu. Inigo Jones napo�ítal tehdy asi 30 monolit� o váze odhadem 25 tun a 
výšce 4,3 metr�, které byly uspo�ádány do kruhu. 
  Navíc zaznamenal Jones mnoho d�r v p�d� a vnit�ní monolitový kruh, který tvo�ilo p�t trilit�. Trility jsou dva svislé kameny a jeden 
p�es n� vodorovn� položený. A co tedy hlásil Inigo Jones svému králi? Že jsou to ruiny �ímského chrámu. 
  Asi o padesát let pozd�ji pov��il král Karel II., vládnoucí v Anglii v letech 1660 - 1685, Johna Aubreyho, zabývat se Stonehenge. 
Tenhle Aubrey objevil 56 d�r v zemi, kterým se o té doby �íká Aubreyho díry. 
  A co �ekl Aubrey svému králi? Domn�nka o �ímském chrámu je nesmysl, jde o mnohem starší svatyni druid�. To byli keltští kn�ží. 
  Skoro o dv� st� let pozd�ji, v roce 1901, se hádankou Stonehenge zabýval sir Joseph Norman Lockyer. Tenhle sir byl povoláním 
astronom a �editel hv�zdárny, a proto se na Stonehenge díval z astronomického hlediska. Ur�il datum vzniku na rok 1860 p�ed 
Kristem, tedy do doby, která byla velmi vzdálena epoše Kelt�. Tím padla pohádka o druidské svatyni. 
  V našem století byl pr�zkum Stonehenge mnohem intenzivn�jší. Byly objeveny pazourkové sekery a kladiva a v�dci se pokusili 
ur�it p�vod kamen�. V Stonehenge to bylo n�kolik druh� hornin - pískovec, žula, �edi�, k�emen, dolerit, modré kameny z rhyolithu a 
kone�n� andezit, to je šedozelená vyv�elá hornina, mimo�ádn� tvrdá a odolná. V okruhu 50 kilometr� se našly všechny možné druhy 
hornin - jenom ne modré kameny. Lom s modrými kameny byl objeven teprve v roce 1923 doktorem Thomem. Už jsem �ekl, že leží v 
Prescellských horách v jižním Walesu, 220 kilometr� vzdušnou �arou nebo 380 kilometr� po cest� od Stonehenge." 
  "Je to jisté?" zeptal se Ralf. "Nejsou ješt� jiné lomy se stejným druhem horniny?" 
  "Místo, odkud byly modré kameny dopraveny do Stonehenge, je nesporné. V�dci vyrobili horninové brusy, které jsou ten�í než film. 
Zkoumáním pomocí mikroskop� analyzovali velikost, druh a dokonce uspo�ádání minerál� v hornin� a srovnali to s horninou v lomu 
v Prescellských horách... Bylo to skoro kriminalistické bádání a výsledek byl jasný: modré kameny pocházejí z Prescellských hor." 
  "Musím ti složit poklonu," �ekl otec. "P�ipravil ses skute�n� na výte�nou." 
  "Ješt� strpení." Sven se rozpa�it� usmál. "Stále nevíte tu skute�nou hádanku Stonehenge. 26. �íjna 1963 uve�ejnil p�írodov�dný 
�asopis Nature �lánek astronoma Geralda Hawkinse. Astronom v n�m tvrdil, že Stonehenge bylo nade vší pochybnost 
astronomickou observato�í. Své tvrzení podložil Hawkins fakty, která sepsal ve své knize. (16) 
  Hawkins cht�l zjistit, v jakém vztahu bylo 56 Aubreyových d�r s trility a s Heelstone. Nakrmil tedy po�íta� 7140 všemi možnými 
spojnicemi a nechal ho vypo�ítat, zda n�které linie nejsou v �ast�jším vztahu k souhv�zdím, než by mohla za�ídit náhoda. Data, 



která získal, jsou fantastická! Prokázal, že Stonehenge je gigantická hv�zdárna, s jejíž pomocí je možné dojít k celé spoust� 
astronomických údaj�. To ovšem znamená, že stavitel Stonehenge p�ed 4800 lety musel v�d�t, že M�síc se pohybuje p�esn� 18,61 
let mezi nejsevern�jším a nejjižn�jším bodem. Ze st�edu kruhu se dal nad Heelstone pozorovat východ Slunce v dob� letního 
slunovratu. Ve Stonehenge bylo také možné vypo�ítat p�esn� zatm�ní Slunce a M�síce, stejn� jako východ Slunce v den zimního 
slunovratu nebo východ M�síce p�i letním slunovratu. Ale nejen to, dokonce dráhy stálic, jako je t�eba Kapella, Kastor, Pollux, Wega, 
Antares, Atair nebo Deneb, musely být pozorovány ze Stonehenge. To místo byla nejv�tší observato� doby kamenné, která 
poskytovala fantastické údaje! 
  Pozd�ji prozkoumali dva profeso�i, Alexander Thom a jeho syn, víc než 600 monument� z doby kamenné z hlediska astronomie. 
Všechny -bez výjimky! - prokazovaly vztah k astronomii! Oba u�enci p�išli ješt� na n�co, co ohromilo celý odborný sv�t: u všech 
prav�kých kamenných staveb v Evrop�, a� už Irsku, Anglii, Francii, Dánsku nebo Špan�lsku, byla použita stejná jednotka míry! 
Profeso�i Thomové pojmenovali tuto jednotku megalitický yard. Odpovídá p�esn� 82,9 centimetr�m." 
  "To p�ece není možné!" zvolal Ralf. "Nepochybuju, Svene, o tom, že jsi všechno d�kladn� prostudoval, ale taková jednotka p�ece v 
dob� kamenné nemohla existovat! Jen si p�edstav, co by to znamenalo. Kdyby �emeslníci doby kamenné v Irsku použili stejné 
m��ítko jako jejich kolegové v Anglii, Dánsku, Francii a Špan�lsku, musela by existovat spole�ná cejchovní místa. N�jaké centrály, 
kde by si tehdejší lidé mohli nechat p�ezkoušet svou míru. To je naprosto vylou�ené. To p�ece v�bec neodpovídá p�edstav� 
archeolog� o dob� kamenné!" 
  "To máš pravdu, Ralfe, a p�esto je to p�esn� tak!" trval na svém Sven. "Já vím, že spole�ná jednotka míry pro všechny stavitele 
doby kamenné je n�co nep�edstavitelného. P�esto oba profeso�i Thomové prokázali tuhle spole�nou jednotku, megalitický yard 
dlouhý 82,9 centimetr�, u všech kamenných staveb v celé Evrop�. Všude se pracovalo se stejným m��ítkem!" 
  Otec se pokusil uklidnit trochu vzrušenou debatu: 
  "�ekl bych, že tohle téma budeme muset nechat otev�ené. Obstarám si tu knihu profesora Alexandra Thoma.(17) Máš p�ipravená 
ješt� n�jaká tajemství okolo Stonehenge, Svene?" 
  "Profeso�i Thomové, otec a syn, jsou považováni za nejv�tší znalce britských megalit�. V jedné spole�né knize �íkají - budu 
citovat:(18) 
  Je t�žké p�edstavit si, jak stavitelé v prav�ku navrhovali a budovali své stavby bez použití t�chto (astronomických) pomocných 
prost�edk�; a p�esto to p�esn� tak bylo... Prav�cí stavitelé experimentovali s geometrií a stanovili si m�rná pravidla. Nevíme, v jakém 
vztahu byla tato �innost k jejich jiným institucím, ale z n�jakého d�vodu byly matematické principy, na které p�išli, pro n� dostate�n� 
d�ležité, aby je sv��ili kameni. 
  "Tak je to. Astronomické a geometrické údaje hrály v myšlení prav�kých lidí rozhodující roli. Ale jakou?" 
  "Co se tak na m� koukáš? To p�ece nem�žu v�d�t!" roz�iloval se Andy. 
  "Já se koukám na vás na všechny, ne jen na tebe. Má n�kdo z vás odpov�� na otázku, pro� hrála astronomie a geometrie v 
myšlení lidí doby kamenné tak d�ležitou roli?" 
  Otec se p�ihlásil s návrhem. "Tenkrát bylo pro kn�ží velmi d�ležité, aby mohli ud�lat na prosté lidi dojem. Pomocí p�esného 
kalendá�e mohli vypo�ítat spoustu všelijakých jev�, které musely lidem p�ipadat jako zázraky. T�eba p�edpov�d�li zatm�ní M�síce. 
To musela být p�ece senzace, když takový kouzelník �ekl, že pozít�í v noci ztmavne M�síc a ono se to pak skute�n� vyplnilo! Nebo 
kalendá� umož�oval p�edpov�d�t, kdy dosáhne Slunce nejvyššího bodu, tedy kdy nastane za�átek jara nebo podzimu. Takové 
v�štby byly p�ece pro zem�d�lce strašn� d�ležité. V�d�li pak, kdy mají zasít a kdy bude úroda zralá. Kn�ží pro n� byli tedy moc 
d�ležití." 
  Te� se p�ihlásil o slovo strýc Alfons, který se po celou dobu jen tiše smál pod vousy: 
  "Znám tenhle uznávaný archeologický v�decký názor - neodpovídá na spoustu otázek. Všichni víme, že klima není každý rok 
stejné. N�kdy je v b�eznu p�íjemn� teplo a n�kdy po�ádná zima. N�kdy napadne sníh v dubnu a jindy kvetou krokusy a petrklí�e už v 
b�eznu. Když je p�íroda neposlušná, není pokyn kn�zích je tu jaro, zasejte, k ni�emu. Také výzva: je tu podzim, úroda je už zralá je 
pro ko�ku, když jsou teploty jiné než obvykle. Takže tihle kn�ží se museli dost �asto p�kn� - fj� - blamovat. A v�bec to nevysv�tluje, 
pro� n�kdo vlá�el obrovské balvany b�hví odkud a stav�l je do kruhu, p�ece ne proto, aby dokázal, že každých �trnáct dní p�ichází 
velký p�íliv nebo že se blíží jaro �i podzim. Navíc musím �íct, že práv� lidé doby kamenné využívali se skromnými náklady báje�n� 
fungující kalendá�. Vrypy ve skále - fj�, fj� - jim sta�ily stejn� jako docela jednoduše zapíchané ty�e do zem�. Megalitické stavby 
potvrzují jejich velmi vysoké astronomické, geometrické a technické znalosti. Dost t�žko si umím p�edstavit, že by lidé doby 
kamenné byli p�i všech svých schopnostech naivní a prostí. Sotva by se po celé generace plaho�ili s tou stavbou, jen aby sestavili 
kalendá�, který by nepot�ebovali k životu. A nakonec se u téhle kalendá�ové teorie tiše p�edpokládá, že lidé doby kamenné byli už 
p�ed p�ti tisíciletími chovatelé dobytka a rolníci. To je v rozporu s údaji o hustot� obyvatel z té doby. V chytrých odborných knihách 
se uvád�jí dv� osoby na �tvere�ní kilometr. K �emu by ale bylo obrovské hospodá�ství s monstrózním kalendá�em, když se dalo 
t�žko p�edpokládat, že by n�kdo mohl tu úrodu sníst?" 
    
  Než se otec zmohl na n�jakou námitku, poprosil Alfons: "Nech m� dovést tu myšlenku do konce. Když p�ipustíme, že prav�ké 
kamenné kruhy byly kalendá�, stále nevíme, jak byly vybudovány, jak byl proveden transport tak obrovských kamen� a nevíme nic o 
p�vodu matematického v�d�ní, které za tím vším je. Kde se vzaly všechny ty astronomické informace? K �emu jim bylo pozorování 
ob�žných drah stálic, jako je Wega, Antares, Kastor, Pollux a tak dál?" 
  Otec si brumlal n�co pro sebe. "Nesedíme tu snad proto, abychom se hádali," �ekl pak nahlas. "Cht�li jsme p�ece rozluštit mapy od 
Cornélie..." 
  "P�esn�, táti!" sko�il mu do toho Sven. "A te� si poslechn�te moje p�ekvapení, je to n�co jako mou�ník k fondue Bacchus. St�edem 
p�es Stonehenge probíhá p�t dlouhých �ar z mapy od Cornélie. K�ižují se naprosto p�esn� nad kamenným kruhem! Koukn�te, tady 
jsem vám jednu tu �áru nakreslil - Stonehenge leží severozápadn� od m�sta Salisbury. Ted povedu rovnou �áru p�es hornatý 
pahorek v Old Sarumu, prodloužím ji p�es katedrálu v Salisbury a dál p�es Clearbury na Frankenbury. Na všech t�ch bodech byly 
prav�ké v�štírny. Také katedrála v Salisbury byla vybudována na bájném náboženském míst�. Je to skoro stejné jako u wikingských 
hrad�. Tady v Anglii leží na jedné p�ímce Stonehenge - Old Sarum - katedrála v Salisbury - Clearbury - Frankenbury. A to je jen 
jedna z p�ti �ar, které procházejí Stonehenge!" 
  "Co za tím m�že v�zet?" ozval se tiše Ralf. "Jak je to všechno možné? Jak mohli lidé v dob� kamenné budovat svá svatá místa na 
p�esné p�ímce? To p�ece nem�že mít nic spole�ného s kalendá�ovými údaji? 
   



  Jaké m�li k dispozici zam��ova�i p�ístroje? Ale hlavn� - pro� to všechno d�lali? Existovalo nejd�ív Stonehenge, a pak byla 
vybudována další kultovní místa na p�ímce, nebo to bylo jinak?" 
  Strýc Alfons vyrazil n�kolik vzrušených hvizd� a zamnul si ruce. "Ob� varianty vedou k nemožným záv�r�m. Jestliže bylo nejd�ív 
Stonehenge, musely se další generace držet ur�ené linie, která ale nikde nebyla zaznamenána, ani mapy, ani písmo ješt� nebylo. 
Ovšem p�inejmenším tisíciletí se pokra�ovalo po nezakreslených liniích, protože r�zné prav�ké stavby vznikly v r�zných dobách. A 
když to vezmeme z druhé strany - fj� - je to ješt� nemožn�jší. Jestli nejd�ív byly vyty�eny linie a Stonehenge bylo vybudováno až 
potom, kdo tedy, to mi �ekn�te, naplánoval tu linii? P�ed n�jakými 4800 lety? To je prost� nemožné!" 
  "Už je to jasné, dostali jsme se do slepé uli�ky." Ralf si kousal nehty, což d�lal jen tehdy, když nev�d�l jak dál. Andy zaryt� ml�el a 
koukal se do zem�. Pak se ze samých rozpak� odšoural do kuchyn�. Jen hlavi�ka Sven se nezdál vyvedený z míry. Pe�liv� si p�ed 
sebe vyrovnal další papíry, jako kdyby je cht�l vyžehlit. "Nebude vám vadit, když se ješt� jednou vrátím k mimozemš�an�m?" 
  "Nám to nevadí a už nás to ani nep�ekvapuje," �ekl otec mírn�. "Do toho, synu!" 
  "Astronomové z celého sv�ta se scházejí v mezinárodní organizaci, v IAU. To je zkratka pro Mezinárodní astronomickou unii. V 
rámci této organizace byly vytvo�eny pracovní skupiny a jedna z nich se jmenuje SETI. To je op�t zkratka anglických slov Search for 
extraterrestrial inteligence. V p�ekladu Hledání mimozemských civilizací. V roce 1973 se sešlo druhé mezinárodní sympozium SETI 
a tam pronesl sov�tský v�dec Vladimír Avinskij p�ednášku o Stonehenge, která poslucha�e velmi vzrušila. Skoro stejná p�ednáška 
byla o dva roky pozd�ji ješt� jednou proslovena ve fyzikálním odd�lení Moskevského spolku pro výzkum p�írody a byla prohlášena 
za p�ednášku roku. O co v ní šlo? 
  Dr. Avinskij a jeho kolega fyzik O. T�rešin dokazovali, že Stonehenge obsahuje poselství mimozemš�an�. Prohlásili, že 
Stonehenge bylo sice k�ížem krážem prozkoumáno, nikoho ale nenapadlo podívat se na vztahy Stonehenge k dalším megalitickým 
památkám. Oba u�enci cht�li zjistit, zda další kamenné kruhy, které nejsou daleko od Stonehenge, nepat�í ke stejnému schématu. 
P�itom p�išli na n�co, co bychom mohli nazvat klí�, který se hodí ke všem kamenným stavbám. Je to úhel m�sí�ní inklinace na 
geografické ší�ce Stonehenge v den denní a no�ní rovnodennosti. Tedy 21. �erven, kdy jsou den a noc stejn� dlouhé. 
  Na základ� tohoto klí�e je možné mluvit i o Jednotné mí�e, dají se od toho odvodit pentagramy (p�tiúhelníky) a jedenáctiúhelníky, 
které se dají libovoln� vyty�it na Stonehenge a jiné kamenné kruhy. Na okraj bych cht�l ješt� poznamenat, že z pentagramu se dá 
ud�lat p�ticípá hv�zda, jakou jsme vid�li v p�ípad� Karlsruhe. Co se tý�e Stonehenge, vypo�ítali oba sov�tští v�dci pomocí svého 
klí�e ohromující v�ci. Nap�íklad severní ší�ku Stonehenge, zemský pr�m�r, st�ední vzdálenost Zem� od M�síce, st�ední rádius 
m�sí�ní drahý stejn� jako velikost p�ti nejbližších planet a jejich vzdálenost. To je Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Doktor 
Avinskij ve svém referátu vyslovil domn�nku, že naši praotci nám tu po sob� zanechali n�co jako.maturitní otázky'. Doslova �ekl:(19) 
  Pochopení smyslu Stonehenge není možné bez akceptování možnosti kosmických kontakt� s našimi praotci. 
  A už jsou tady zase mimozemš�ané a já se v�bec nezdráhám p�ipustit jejich existenci. Jen se po�ád musím ptát, pro� to všechno 
d�lali. Nerozumím tomu, pro� pobývali na naší staré dobré Zemi, a nechápu, pro� se namáhali s t�mi obrovskými kameny." 
  "Když už tedy mimozemš�ané, o nichž ovšem já stále ješt� siln� pochybuju," odpov�d�l strýc s n�kolika hvizdy, "tak se s tím ur�it� 
nevlá�eli sami. Na to tu m�li lidi!" 
  "Myslíš, že mimozemš�ani jenom dávali pokyny a špinavou práci ud�lali lidi?" zeptal se Sven. "To od nich ale nebylo zrovna hezké. 
To tedy zneužívali naše p�edky jako tažná zví�ata. No to je hr�za! Navíc v tom nevidím žádný smysl!" 
  Okolo stolu zavládlo ticho. Andy došel do kuchyn� pro další balí�ek sušenek. Otec vstal a p�inesl si skleni�ku vína. P�i�uknul si s 
bratrem a chlapc�m došel pro minerálku. Všichni vypadali tak trochu jako ochromení, jako kdyby nem�li chu� pokra�ovat. Bylo toho 
na n� v posledních dnech trochu moc. Ta v�c s mapami od Cornélie, hv�zda nad Karlsruhe, spojnice wikingských hrad� s �eckem, 
"b�h sv�tla" Apollón, "hv�zdná cesta" do Santiaga de Compostela, pulsování kamen� v Rollrightu a te� ješt� nezodpov�zené otázky 
týkající se Stonehenge. Byla snad celá Evropa jeden blázinec? Pocházejí ty hádanky jenom z doby kamenné? Nebo odborník�m 
n�co d�ležitého uniklo? Ralf trochu rozpa�it� listoval ve svých papírech. 
  "A to jsou tu ješt� dopisy od Catheriny z Anglie, které mi tak daly zabrat p�i p�ekladu. Neodpovídají sice na naše otázky, ale mají k 
nim co �íct. Mám je p�e�íst?" 
  "M�li bychom rad�ji vyb�hnout na chvíli ven. Rozhýbe nám to trochu t�lo a prokrví mozek. Vztyk, kamarádi! Natáhn�te si bundy!" 
  Kluci poslechli a strýc si dal taký �íct. Rychlou ch�zí prošli k�ížem krážem uli�ky Detmoldu a po p�l hodin� celí zadýchaní zase stáli 
p�ed svým domem. 
  "Ud�lalo nám to - fj� - fj� - skute�n� dob�e," vyrazil ze sebe strýc. "Hlava mi zas jede na plné obrátky. Te� nám musíš, Ralfe, �íct, 
co je v t�ch dopisech od Catheriny." 
  "Dear Ralf," za�al Ralf a pokra�oval: 
  M�la jsem radost, že jsem t� zase jednou mohla slyšet po telefonu. Na psaní dopis� jsi moc líný, takže když nic nepot�ebuješ, tak 
prost� nenapíšeš. Tvoje otázky byly zajímavé, hned ten ve�er jsem o nich mluvila se svým bratrem Kirkem. Víš p�ece, je noviná� a 
zná spoustu lidí. Kirk se na ty tvé problémy poptával a dal dohromady spoustu všelijakých informací, které se nevejdou do dopisu. 
Takže máš d�vod, kv�li kterému sem musíš p�ijet. Ur�it� se ti poda�í p�emluvit otce a bratry! Anglie je nádherná - jenom ne v zim�. 
Abys dostal chu� na cestu, napíšu ti te� o n�kolika lah�dkách. 
  V �ervnu 1921 studoval jistý Alfred Watkins svazek map. Mister Watkins byl fotograf a cht�l si vyfotit n�které kamenné kruhy. P�i 
prohlížení map si ozna�il místa, kam se cht�l jet podívat, �erveným kroužkem a ke svému úžasu zjistil, že všechna leží na jedné 
p�ímce. Mohl je objet na koni jenom s kompasem, což také ud�lal. Prav�ká kultovní místa, která d�lily kopce, pole a �í�ky, byla jako 
korálky na jedné niti, jako kdyby n�kdo p�ed tisíciletími natáhl p�es krajinu imaginární š��ru. 
  Zajímavé bylo, že p�ímka probíhala také p�es k�es�anské kostely a kapli�ky. Watkins to rychle pochopil: k�es�anské památky jsou 
vybudovány na bájných místech. Snaživí mnichové se pokusili p�i prosazování k�es�anství zni�it pohanské kulty. A protože lidé lp�li 
na svatých místech svých p�edk�, ozna�ovali je znamením k�íže. A tak vznikly na starých místech pohanských ob�ad� kostely, kaple 
a katedrály. 
  Mistera Watkinse jeho objev dost ohromil. Nazval své p�ímky Ley-Lines a hned založil, tak jak je to v Anglii zvykem, klub na 
studium t�chto p�ímek. Zpo�átku si myslel, že jeho Ley-Lines byly prav�ké cesty, které založily p�vodní ostrovní obyvatelé pomocí 
kolík� a zám�rných p�ímek. Brzo se ale musel téhle myšlenky vzdát, protože p�ímky p�ekra�ovaly vysoké srázy, celá poho�í a 
bažinatá území... Pak se panu Watkinsovi poda�il docela náhodný objev v jedné knihovn�. Pod zaprášenými spisy našel kníže�ku 
jistého Henry Blacka, který zem�el v roce 1872. Tenhle Black byl historik a archeolog a také se zabýval stejnými p�ímkami. V té knize 
Henryho Blacka je mimo jiné napsáno: (20) 
  "Monumenty, které známe, spojují dlouhé, geometrické �áry, které protínají britské ostrovy, Irsko, Hebridy, Skotsko a Orknejské 
ostrovy až po polární kruh... Jsou ale také v Indii, 	ín� a v dalších východních zemích." 



  Kirkovi se bohužel nepoda�ilo zjistit, odkud pan Black získal tyhle informace. Ale zp�t k panu Alfredovi Watkinsovi a jeho klubu. 
Nadšení �lenové se pustili hore�n� do práce. Objevili celou �adu dalších p�ímek ve všech sm�rech. 	asto byly rovnob�žné, pak se 
k�ižovaly v pravém úhlu a v�tšina �ar se k�ižovala nad kamennými stavbami tak jako nad Stonehenge. V roce 1925 uve�ejnil pan 
Alfred Watkins knížku - m�žeš si ji p�e�íst, až budeš um�t dob�e anglicky - kde popsal zem�pisn� velmi p�esn� všechny Ley-Lines. 
(21) Jeho �áry neprobíhají jenom p�es kamenné kruhy, menhiry a um�le vytvo�ené prav�ké kopce a k�es�anské kostely, ale také 
p�es z�íceniny hrad�, staré vyzna�ení hranic a k�ižovatky cest z p�ed�ímské doby. Navíc se mu stovkami p�íklad� poda�ilo dokázat, 
že také jména míst, kopc� a hor, které leží na p�ímkách, mají stejný slovní p�vod. To je p�ece senza�ní, ne? 
  Tak si trochu namáhejte mozky a zkuste p�ijít na to, pro� je celý sv�t pomalovaný takovými p�ímkami. Mám pro tebe další 
informace, ale ty ti napíšu až v dalším dopise. 
  So long! - Tvoje Catherina 
   
  Ralf zvednul hlavu. ,,No tak co jsem vám povídal, stará Evropa byla prost� blázinec. N�kdo musel našim p�edk�m na�ídit, aby svá 
sídlišt� a posvátná místa budovali na p�ímce. Kdo to ale mohl být?" 
  Sven se pot�šené usmíval. ,,Všimli jste si, že jsme postoupili o zna�ný kus v lušt�ní map od Cornélie? P�ece jsme se ptali, odkud 
ten neznámý, který zakreslil �áry na mapy, o nich v�d�l. Ted už to víme. Catherina p�ece píše, že pan Black o tom psal už v roce 
1872. Copak ti ta tvoje Catherina ješt� napsala?" 
  "Není to žádná ,moje' Catherina, ty troubo," ohradil se Ralf celý �ervený, "a jestli ji chceš, tak ti ji nechám. Já mám Cornélii ve 
Švýcarsku!" 
  "Však my víme, brat�í�ku, neber si to tak! Ale snad bys nám p�ece jen mohl pov�d�t, co ,naše' Catherina ješt� napsala?" 
  "Tady, v dalším dopise, pokra�uje:" 
  Dear Ralf! 
  Hned jsem si myslela, že moje zprávy o p�ímkách celou tvou rodinu pot�ší. Chceš v�d�t, jestli ten klub pana Watkinse ješt� 
existuje. Bohužel, už ne. 
  Po Watkinsov� smrti v roce 1935 uve�ejnili n�kte�í �lenové klubu r�zné práce na tohle téma, ale pak vypukla druhá sv�tová válka, 
zájem o Ley-Lines poklesl, �lenové zem�eli a vzrušující objevy a odhalení zmizely v zásuvkách a truhlách vdov, které si s tím 
nev�d�ly rady. Musíš ale také v�d�t, že teorie t�ch p�ímek byla velmi napadána kritikou, protože vždycky je možné namalovat na 
map� p�ímku, která by spojovala n�jaká kultovní místa. Kirk povídal, že v sou�asnosti se lidé zase za�ínají o p�ímky zajímat. Jeden 
matematik na Cambridgské universit�, to je naše nejznám�jší vysoká škola, sestavil algebraickou definici, podle které je možné 
vypo�ítat pravd�podobnost t�ch p�ímek. Dá se tak docela p�esn� spo�ítat, které body jsou na p�ímce náhodn� a které jsou pravé. 
  Kolega mého bratra, noviná�, který se specializuje na archeologii, Paul Devereux, spolupracoval nedávno s matematikem 
Robertem For-restem na prokázání pravosti Ley-Lines. Oba kv�li tomu dokonce za�ali vydávat jeden v�decký �asopis. (22) V �lánku 
odhalili �adu nesmyslných Ley-Lines a mnohé prokázali jako pravé. Kirk povídal, že Ley-Lines jsou naprosto nesporné, a�koli si 
všichni jenom lámeme hlavy nad otázkou, jak je to možné? 
  Já taky nevím, jak je to možné, milý Ralfe. Víte už n�co vy na kontinent�? Prosím t�, napiš mi brzo. 
  So long, I hope to see you! Tvoje Catherina 
   
  "Co znamenalo to na konci?" zeptal se Andy znepokojen�. 
  "Brzo na shledanou, doufám, že t� brzy uvidím," p�eložil mu otec. "Zdá se, že se budeme muset smí�it s myšlenkou, že v dob� 
kamenné byl v Evrop� n�kdo, kdo poru�il lidem, aby z�izovali své p�íbytky a chrámy na p�edem ur�ených místech..." 
  "...nebo m�li záhadní mimozemš�ané na p�ímých tazích své �erpací stanice a odpo�ívadla. Bytosti, které létaly na n�jakých 
strojích, by n�co takového p�ece pot�ebovaly," dodal k tomu strýc Alfons, aniž by jedinkrát zapískal. Sven to odmítal. "To mi opravdu 
nejde do hlavy! Pak by musela být Evropa plná takových odpo�ívadel a �erpadel. Celá Evropa jako prav�ká sí� �erpacích stanic!" 
  Kroužek okolo stolu se rozesmál. Jen nejmladší z nich, Andy, z�stal vážný. "Co ti vrtá hlavou?" zeptal se ho otec. 
  "Ta odpo�ívadla a �erpací stanice nemohou vysv�tlit hv�zdy, jako je ta u Karlsruhe," odpov�d�l mu nejmladší syn. "Našel jsem 
totiž jednu hv�zdu a její p�ímky, které probíhají p�esn� patnáct kilometr� od našeho domu." 
  "Tak se mi zdá, že si z nás náš malý d�lá legraci," dobíral si bratra Sven. 
  "Nejsem žádný ,váš malý' a na vtipy te� nemám náladu, profesore!" 
  Andy to mezi svými staršími bratry nem�l práv� lehké. Pat�il samoz�ejm� mezi n� a od mat�iny smrti kluci drželi p�i sob�, ale p�ece 
jen z�stával ,malým nejmladším. Každou chvíli mu to n�kdo dal znát, a�koli kluky potom mrzelo, když se kv�li tomu Andy naštval. 
Na rozdíl od svých vážn�jších bratr� �etl ze všeho nejradši komiksy a v televizi si nikdy necht�l nechat ujít kreslené filmy. Andy m�l 
stejn� velké p�ední zuby jako Sven a Ralf a stejn� pe�liv� se o n� staral. Také n�které pohyby, ch�zi a chování okoukával od svých 
bratr�. Jenom postavou se do rodiny Wehner� moc nehodil. Sven a Ralf byli hubení dlouháni, Andy byl proti nim kulatý. Proto taky 
nemohl nosit kalhoty ani košile po svých bratrech, nevešel se do nich. Tvrdíval, že je to tak dob�e, alespo� nemusí chodit v 
obnošených hadrech! Na svou výšku 148 centimetr� byl moc t�žký, vážil dobrých 66 kilo. A�koli byl Andy posledním v bratrském triu 
co do v�ku, znalostí a výšky, p�esto byl z nich nejveselejší. Hlasit� se chechtal, �asto a dlouho, a rozveselil ho jakýkoli vtip, který 
starší brat�i p�ešli ml�ením. Než dostali ty tajemné mapy od Cornélie, nezajímal se Andy nijak zvláš� o staré památky. To 
p�enechával Svenovi. 
  Rad�ji jezdil na skateboardu a um�l to skute�n� parádn�. Chodci se �asto zastavovali a dívali se, jak malý kulatý kluk ská�e p�es 
obrubník chodníku na p�ší zón�, na míst� zastaví, bleskov� se oto�í a jede zpátky jako surfa� slalom p�es p�ekážky. To ale není 
všechno - v plavání a potáp�ní byl taky jedni�ka. Vydržel pod vodou nejdéle ze svých kamarád� a s ploutvemi a potáp��skými 
brýlemi zacházel jako profík. Ale te� byla zima, skateboard i potáp��ské brýle musely po�kat. Ze za�átku, když se u nich objevily ty 
staré mapy, poslouchal své starší bratry jen tak z dlouhé chvíle, ale pak ho tak posedla hleda�ská hore�ka, že ud�lal všechno pro to, 
aby i on p�isp�l k rozlušt�ní všech t�ch záhad. 
  Rozložil si p�ed sebe poznámkový blok, dv� mapy a n�kolik prospekt�. 
  "Vím te� o Externsteine mnohem víc, než jsme se u�ili ve škole. Podobn� jako Stonehenge i Externsteine byly kdysi 
astronomickým centrem se zám�rnými p�ímkami v mnoha sm�rech. Nejdelší taková p�ímka m��í dobrých 24 kilometr�..." 
  "To p�ece není možné," p�erušil ho Ralf, "protože Externsteine leží v kopcovitém a zalesn�ném terénu. Navíc je p�ece dokázáno, 
že Externsteine byly k�es�anskou svatyní a nemají v�bec nic spole�ného s prav�kou astronomií." 
  "Tentokrát jsi na omylu, veliký brat�e," opá�il mu Andy a vít�zn� se rozhlédl. "Mám tady jednu knížku, na které spolupracovalo víc 
autor�, mimo jiné taky Michael Hesemann. To musela být hlavi�ka. V jedné kapitole (23) �íká o Externsteine mimo jiné tohle: 



  Ze starých legend a ústních podání víme, že Externsteine byly hlavní svatyní germánských kmen�. Teutoburgský les, který své 
jméno dostal teprve v 18. století, se d�ív jmenoval Osninghain, Háj boh�. 
  P�esn� tak jako wikingské hrady v Dánsku byly Externsteine kousek od nás už v prav�ku svatyní." 
  P�erušil ho Ralf: "Náš u�itel d�jepisu nám ale povídal n�co úpln� jiného. A ten náš je ur�it� aspo� stejn� tak dobrý jako ten tv�j... 
jak se vlastn� jmenuje?" 
  "Hesemann, Michael Hesemann," odtušil suše Andy. "Tv�j u�itel d�jepisu, veliký brat�e, ví houby. M�žu ti to dokázat." Andy 
zalistoval v novinách, které uve�ejnily v p�íloze o Severním Porýnsku-Vestfálsku aktuální �lánek o Externsteine. (24) 
  "Tady je to! Na objednávku Ruhrské university v Bochumu zjiš�oval profesor Wolfhard Schlosser z fakulty fyziky a astronomie spolu 
s Institutem Maxe Plancka v Heidelbergu znovu stá�í Externsteine. P�edevším mikroskopicky prozkoumával �erven� zabarvená 
místa v dutinách kamen�. Výsledek je jednozna�ný. 	ervené zbarvení vzniklo velikým horkem - nejmén� 350 - 500 stup�� - které 
bylo p�ed 4500 lety vyvoláno um�le. Takže naše Externsteine jsou ješt� o n�jakých t�ch 300 let starší než Stonehenge." 
  "To není špatné, mrn�," konstatoval Ralf. "Vzdávám se!" Andy se š�astn� a d�tsky rozesmál. Pak, už zase vážný, pokra�oval: "V 
Externsteine, docela, naho�e, je takzvaná skalní kaple, které se �íká Sacellum. Je tam vytesaná taková vyhlídka, odkud se dá v den 
letní rovnodennosti - 21. �ervna - pozorovat slunce, které se vyhoupne p�esn� nad v�ží jednoho mlýna u lázní Meinberg. Tenhle 
mlýn byl založen teprve v 18. století, ale na stejném míst� p�ed tím stálo n�co jako Heelstone ve Stonehenge. Kolem dokola 
Externsteine byly r�zné prav�ké stavby, z nichž n�které dodnes mají svá prav�ká jména. Nap�íklad Sternenhof (Hv�zdný dv�r) nebo 
Siebenstern (Sedmiramenná hv�zda). �ada astronomických �ar vede p�es Externsteine. Jedna z nich za�íná na severozápad� u 
Grotenburgu, kde dnes stojí kamenný památník p�ipomínající vít�zství nad �ímany, vede p�es Hangstein k jednomu kamennému 
kruhu na Baerensteinu, pak p�es Externsteine k nedalekému Schalensteinu a nakonec k p�esn� jeden kilometr vzdálenému 
Opfersteinu. P�itom prochází nejen druhou pozorovatelnou na Sacellu, ale ukazuje také na východ Slunce v den zimní 
rovnodennosti, tedy 21. prosince. Jo, a abych nezapomn�l: Externsteine se podle p�vodních zmínek z roku 1366 ješt� jmenovaly 
Egge-Sternen (hv�zdné brány), a to dokazuje p�vod hv�zdné svatyn�." 
  Andy se znovu zasmál, otec a strýc Alfons mu pochvaln� klepali po ramenou, pochválil ho dokonce hlavi�ka Sven: "Náš 
benjamínek nám to dal! Tak my máme starou hv�zdnou svatyni p�ímo u nosu a žádný u�itel nám o tom nic ne�ekl. Ovšem naše 
Externsteine neleží na mezinárodních liniích." 
  "Omyl!" opá�il mu Andy. "Podívej se na mapu od Cornélie! Od Externsteine vede hned n�kolik tras do zemí mnoho kilometr� 
vzdálených. Tady jsou t�i p�íklady: jedna severozápadní p�ímka za�íná u Externsteine a táhne se p�ímo na dóm v Cáchách, pak dál 
p�es Pa�íž, chartreskou katedrálu ve Francii a jeden p�ístav starých Gal� na severní špi�ce Portugalska. P�ímka ve sm�ru sever-jih 
vede od Externsteine p�es Marsberg do Marburgu, pak p�es horu Hohentwiel u Sin-gen, p�i�emž na Hohentwielu je starý rytí�ský 
hrad, pak p�ímo p�es Janov v Itálii a Cagliari na Sardinii. A nakonec..." Andy se tajemn� usmíval, "jedna severovýchodní p�ímka 
vede od Externsteine p�es Kassel, Valhalu, Záh�eb v Jugoslávii a kon�í p�esn� v tom míst�, které už všichni dob�e známe. Hádejte 
kde!" 
  "Co blázníš!" zlobili se oba starší brat�i. "P�ece si nehrajeme na hádanky. No tak mluv," naléhali Sven a Ralf sou�asn�, "kam ta 
p�ímka vede?" 
  "P�esn� tam, kde kon�í taky p�ímky od dánských wikingských hrad�-do Delf v �ecku!" 
  "Fj���," zapískal strýc Alfons. "No to je teda neuv��itelné." Sven, kterému to nep�estávalo myslet na plné obrátky, vyhrknul: 
  "Ty jsi �ekl, že p�ímka vede p�es Kassel a Valhalu do Záh�ebu a Delf. Co to kruci je, ta Valhala?" 
  Otec zasáhl do diskuse uklid�ujícím tónem: "severovýchodn� od vesnice Donaustauf, kousek od Regensburgu, stojí Valhala. Je to 
chrám uctívající velké N�mce. Postavil ji bavorský král Ludwig I., ale podle pov�sti p�vodní Valhala byla hrobkou severského boha 
Odina. Musím �íct, že je to všechno strašn� podivné. Víme, že v Delfách sídlil syn boha Apollón, který každý rok létal do vzdálené 
,zem� za severními v�try' a byl pravd�podobn� zakladatelem p�ímé linie od Delf až k wikingským hrad�m. 
  A te� tu máme další p�ímku, také z Delf, která kon�í na Externsteine. A tahle p�ímka vede práv� p�es Valhalu, bájný hrob starého 
severského boha Odina." 
  "Zvláštní," poznamenal Ralf. "Už mi z t�ch p�ímek hu�í v hlav�. Pro� jsme se o n��em takovém nedov�d�li ve škole? To by byla 
zajímavá látka v zem�pise nebo d�jepise!" 
  "Škola ti dává odpov�di, ne hádanky," �ekl otec a usmíval se. "Vaši u�itelé o systému p�ímek nic nev�dí. A odkud by to také m�li 
v�d�t? Vždy� my jsme se s nimi te� také setkali poprvé. Ale v každém p�ípad� je to strašn� zajímavé! P�ímky, které vedou p�es 
prav�ké svatyn�! To je fantastické! P�ticípé hv�zdy! Senzace! 
  Te� m� napadá, že jsi se zmínil ješt� o jedné hv�zd�. Kde je?" 
  Andy opatrn� rozev�el novou mapu. 
  "Tady, uprost�ed Rakouska. Podívej, severovýchodn� od Klagenfurtu je obec Maria Saal a kilometr a p�l severn� odtud takzvaná 
,Hrab�cí stolice'. Tahle Hrab�cí stolice je stará kultovní památka a je p�ímo uprost�ed pentagramu. Podle kompasu p�esn� na sever, 
o t�ináct kilometr� dál, leží na svahu hory ruina hradu Hochkraigu. Tady, podívejte se na mapu, tvo�í z�ícenina nejsevern�jší bod 
hv�zdy. Ted povedeme p�ímku v jihovýchodním sm�ru k ho�e, která se jmenuje Schrottkogel, pak dál p�es Klagenfurt ke špi�ce hory 
Lippe-Kegel a o 23,5 kilometr� na východ ke Krobathenbergu, dál na jihozápad ke kostelu Svaté Uršuly u Truttendorfu. Odtud zase 
na sever k výchozímu bodu, k Hochkraigu - a máme náš pentagram hotový. 
  Andy se smál. Smál se p�i každé p�íležitosti, tentokrát to však byl smích vít�zný. Sven, který byl vždycky tak trochu skeptik, zíral 
zmaten� do mapy a protestoval: "To všechno, co jsi vyjmenoval, jsou hory. Lidi p�ece nemohli posunovat horama, aby si vytvo�ili 
pentagram!" 
  "Nejde o hory, ty tam jsou odjakživa," chechtal se mu Andy. "Tady jde o p�esné vzdálenosti. Protože na každém vrcholu p�ticípé 
hv�zdy jsou prav�ká kultovní místa. Všude tam jsou k nalezení opracované kameny a monolity z doby kamenné. A p�esn� uprost�ed 
je Hrab�cí stolice, která je od všech vrchol� úpln� stejn� vzdálená. A navíc m� paní v cestovní kancelá�i, kde jsem se byl zeptat, 
p�ivedla na n�co zvláštního. Nev�d�la samoz�ejm� nic o našem pátrání po tajuplných p�ímkách, myslela si, že tam chceme strávit 
prázdniny. A tak mi dala ješt� n�jaké prospekty o okolí. Tady jsou. Všimli jste si n��eho?" 
  Starší brat�i a oba muži listovali barevnými prospekty. Andy st�ží potla�oval smích a pro jistotu si držel ruku p�ed pusou. Všichni se 
na n�ho nechápav� dívali. Co tak zvláštního by v t�ch prospektech m�lo být? 
  "Vy jste ale slepci!" káral je jejich "malý". "Tady u Truttendorfu jsou z�íceniny hradu pán� z Truindorfu. Podívejte se, co m�l tenhle 
rod v erbu za znak - pentagram!" 
  "No to m� podrž!" �ekl Ralf a mohl si p�i tom ukroutit hlavu. Strýc Alfons nezadržiteln� pískal. "Vzpomínáte si ješt� na hv�zdu nad 
Karlsruhe? Vedla p�ed obec Knielingen a ta má ve znaku taky pentagram. Fj�����! Ti sta�í rytí�i museli znak p�evzít po svých 



p�edcích. Nejspíš v�bec netušili, že jejich hrad je sou�ástí obrovského pentagramu." A znovu následovalo nekone�né pískání, 
zatímco si strýc nev��ícn� prohlížel erb z�íceniny hradu. 
  "D�ti - tedy - kamarádi," otec se rozvážn� rozhlédl okolo stolu, "došel jsem k jednomu rozhodnutí. Už jste mi tak zamotali hlavu s 
t�mi všelijakými p�ímkami a v�bec se všemi prav�kými záhadami, že bych se cht�l na vlastní o�i podívat..." 
  "Jak to, cht�l bych?" ozvali se všichni kluci najednou. "My všichni to chceme vid�t na vlastní o�i. Jsme p�ece jedna rodina!" 
  "Nejen to," pokra�oval Sven, "taky jsme kamarádi a už dávno jsme se rozhodli, že budeme všechno d�lat spole�n�. P�ece bychom 
to všechno nemohli nechat na tob�, tatínku!" 
  Otec se ohlédl na Alfonse, š�ouchl ho loktem a zeptal se: "A co ty? Cht�l bys taky?" 
  "To je ale otázka! Spadla nám do klína nerozlušt�ná záhada, tak co nám zbývá, musíme tomu p�ijít na kloub. Jenomže te� si 
nem�žu vzít dovolenou. Ale když si s n��ím nebudete v�d�t rady, rád vám pom�žu. Fj���������!" 
   
Má m� ráda, nemá m� ráda... 
  V pátek, 24. kv�tna, to vypuklo. P�vodn� cht�l otec se syny vyrazit už o týden d�ív, jenomže to byly zrovna svatodušní svátky a 
silnice byly úpln� ucpané turisty. A tak se rozhodl odložit cestu o týden pozd�ji. Poda�ilo se mu omluvit kluky ze školy a ud�lali si tak 
na �trnáct dní prázdniny. Zavolal taky Hausimu, otci Cornélie, a ten to zase za�ídil u ní ve škole. "To není problém," �ekl mu do 
telefonu, "Cornélie se u�í dob�e, tak ji na t�ch pár dní uvolní." 
  Starý otc�v Opel Senátor byl nacpaný až po st�echu. Vep�edu sed�l vedle otce nejširší Andy, vzadu pak Sven a Ralf. Mezi nimi 
ležel sv�tlehn�dý stan, pe�liv� složený, a v kufru byly ty�e, vlastní zavazadla každého z nich a spousta pot�ebných v�cí, jako jsou 
holínky, bundy, baterky, sví�ky, fotoaparát a samoz�ejm� Andyho výbava na potáp�ní. Surfové prkno musel nechat doma, ale bez 
potáp��ských brýlí a ploutví p�ece nemohl jet k mo�i! To byl jejich cíl. Nejd�ív na dva dny do Spiezu a pak všichni spole�n� na 
francouzské pob�eží, k Atlantiku, do Bretan�. Byla tam spousta prav�kých kamenných památek, p�es které vedly jejich tajemné 
p�ímky. Cesta z Detmoldu do Basileje po dálnici Kassel - Würzburg - Stuttgart - Karlsruhe byla jednotvárná. 
  V Rastattu u Karlsruhe p�enocovali v malém ale �is�ou�kém hotýlku. Necht�li dorazit do Spiezu k smrti utahaní. Navíc se kluci 
cht�li podívat v Rastattu do kostela Sv. Vendelína. Byl totiž na jednom z vrchol� p�ticípé hv�zdy, která se rozkládala nad Karlsruhe. 
Když tam ale dojeli, byla už tma. Kostel byl zav�ený a zvenku na n�m nebylo v�bec nic tajemného, žádné znamení nebo pentagram. 
  P�i snídani si povídali o Švýcarsku a o Bretani. Kluci v�t�ili dobrodružství - musí p�ece n�jaké zažít! Jenom Ralf se nezapojil do 
hovoru bratr�. Myslel bez p�estání na Cornélii, kterou za pár hodin - kone�n� -zase uvidí. Za �ty�i m�síce jí bude sedmnáct, jestlipak 
se zm�nila? Když byli ve Spiezu minulý rok, nebylo jí ješt� celých šestnáct. Ralf a Cornélie si po všechny ty m�síce, od srpna 
minulého roku, bez p�estávky psali. Ale sejít se, to bylo n�co jiného než si psát. Nikdy mu nenapsala, že by m�la ve Spiezu jiného 
kluka - Ralf se jí na to taky nikdy nezeptal. Te� si to vy�ítal, m�l to ud�lat. 
  Na švýcarské celnici musel otec na dálnici koupit.vin�tu', oranžovo-bílou samolepku na p�ední sklo. "Teda to je ale nespravedlivé", 
roz�iloval se Sven. "Pro� musíme platit ve Švýcarsku za dálnici, když Švýca�i u nás jezdí po dálnici zadarmo?" 
  "V podstat� máš pravdu," odpov�d�l mu otec. "Ale Švýcarsko je samostatný stát a není sou�ástí Evropského spole�enství. Mohou 
si tedy d�lat, co cht�jí. Horší je, že musíme platit na dálnicích i v zemích Evropského spole�enství, jako t�eba ve Francii nebo v Itálii. 
Však uvidíte, ve Francii jsou dálnice po�ádn� mastné. Každou chvíli tam zastavují auta a vybírají poplatek. To ve Švýcarsku si aspo� 
�lov�k koupí jednu samolepku na celý rok a na všechny dálnice." 
  "A musíme jet po dálnici?" ptal se Andy. 
  "Není to nutné. Ale cesta po vedlejších silnicích trvá déle a pro obyvatele to není zrovna p�íjemné, když se jejich obcemi valí kolony 
aut." 
  Kousek za Basilejí za�ala dálnice stoupat mnoha tunely a zatá�kami do poho�í Jura až do výšky 800 metr�. Ale ten výhled! Bylo 
v�trné po�así a panorama Bernských Alp m�li p�ed sebou jako na dlani. Nejvyšší hory dosahovaly až do 4000 metr�, ale i nižší 
vrcholky byly ješt� pod sn�hem. V Alpách se zima držela vždycky dlouho. 
  "Jak je to ješt� daleko do Spiezu?" ptal se netrp�liv� Andy. 
  "Ješt� dobrou hodinu. Tamhle n�kde, na úpatí t�ch hor, musí být Thunské jezero, u kterého je Spiez, a hned za ním Interlaken." 
  "Tam jsme byli minulý rok s Cornélii na diskotéce!" 
  "Správn�," potvrdil otec. "Je vid�t, že už nemyslíš na nic jiného než na Cornélii." 
  "Nejen na ni," odpov�d�l Ralf v dobré nálad�. "Víš p�ece, že umím myslet na spoustu v�cí najednou. Nemyslím jen na Cornélii, ale 
taky na ,pány hv�zd' a na ,pány kruh�' a myslím na ty �áry na map� p�es celou Evropu a taky jsem zv�davý, co nás �eká ve 
Francii." 
  Otec projel kolem Bernu, hlavního m�sta Švýcarska, a za chvíli se na tabulích za�al objevovat nápis THUN a INTERLAKEN. Mezi 
t�mi dv�ma m�sty ležel jejich cíl, Spiez. "Ti Švýca�i musí mít vždycky n�co jinak," s povzdechem �ekl Sven. "U nás v N�mecku, a 
pokud vím tak i jinde, jsou cedule na dálnici modré - jenom ve Švýcarsku musí být zelené." 
  "Možná jsou Švýca�i víc zelení než my," vtipkoval Andy. Za Bernem vjeli do kopcovité krajiny a p�estože už kon�il kv�ten, kvetly 
tam ješt� ovocné stromy. Silnice se zase za�ala kroutit velikými oblouky mezi š�avnatými loukami. Každým kilometrem se 
p�ibližovala špi�ka Niesenu, nejvyšší hory, ty�ící se nad Spiezem. P�ímo za ním se v pozadí modral 2076 metr� vysoký Schynige 
Platte a vpravo od n�ho vykukovalo proslulé trojhv�zdí Eigeru, Mönchu a Jungfrau. Tam naho�e, ve 4000 metrech, panoval v��ný 
sníh. Nejvyšší horská dráha Evropy vedla až na 3454 metr� vysokou Jungfrau a severní strana Eigeru už zažila mnoho horských 
tragédií. Mnozí horolezci z mnoha zemí sv�ta sem p�ijížd�li trénovat p�ed výstupy v Himalájích a mnozí p�išli na severní stran� 
Eigeru o život. 
  "Odbo�ka do Spiezu!" vyk�ikl Andy, protože otec se víc v�noval pohledu na ohromující panoráma než na sm�rovky na dálnici. Sjeli 
do m�ste�ka a m�li se podle plánu vydat nejd�ív do kempinku, ale Ralf byl proti. 
  "Stan p�ece m�žeme postavit potom!" namítal. "Poje�te nejd�ív pozdravit rodi�e Cornélie!" 
  Otec tedy poslechl a odbo�il k domu Huggenbergerových. Ralfovi tlouklo srdce až n�kde v krku a z ni�eho nic m�l vlhké dlan�. 
P�ed d�m vyšla maminka Cornélie. 
  "Je to možné? To už jste tady?" volala jim v ústrety a smála se. Pozdravila se s otcem, Svenem a Ralfem podáním ruky. Andyho 
popadla do náru�e a dala mu pusu. Ten se rozpa�it� smál a potají si pak utíral tvá� rukávem. "Poj�te dál, ur�it� máte žíze�, po tak 
dlouhé cest�..." 
  Otec jí sko�il do �e�i. "Cht�li jsme vás jen pozdravit. Musíme jet nejd�ív do kempinku a postavit si stan..." 



  Paní Huggenbergerová s ním ale nesouhlasila. "Jaképak stav�ní stanu. Pozít�í brzo ráno chcete jet do Francie. Nebudete mít �as 
na to, abyste balili stan. Jen se vysp�te u nás. Na p�d� jsou dv� postele a v pracovn� Hausiho jsme postavili dv� rozkládací lehátka. 
A m�žete spát ve svých spacácích." 
  Wehnerovi byli vd��ní za tu nabídku. Ralf se nesm�le zeptal na Cornélii. Šla prý ješt� n�co nakoupit, �ekla mu maminka. Dnes je 
sobota, za p�l hodiny všechny obchody zavírají. Musejí ješt� obstarat moc v�cí p�ed tak dlouhou cestou. Všichni spole�n� šli dol� 
do zahrady, kluci pomáhali paní Huggenbergerové prost�ít a otec s Ralfem zatím vynesli zavazadla do svých pokoj�. Už bylo p�t 
hodin odpoledne, když p�ed domem zastavila dodávka Hausiho. Bou�liv� se s ním pozdravili. Ralf nervózn� vyhlížel Cornélii. Po�ád 
ješt� nep�išla. 
  "Však já vím, co ti chybí!" Hausi se smál. "Cornélie p�ijde za chvilku. Ur�it� se n�kde zapovídala s kamarádkami. Ne�ekali jsme vás 
tak brzo. Mysleli jsme, že p�ijedete až n�kdy v noci." 
  To Ralfa, který se jen st�ží soust�edil na rozhovor, moc neuklidnilo. Pro� tady po�ád ješt� není? Jak se m�že klidn� vybavovat s 
n�jakými kamarádkami, když on tady na ni �eká? Hausi je upozornil na nádherný pohled na okolní hory. 
  V dálce se v zapadajícím slunci t�pytila sn�žná pole, nejprve �erven�, pak do fialová s �ernými stíny. Skalnaté výb�žky se odrážely 
od horizontu a zá�ily pestrými barvami, jako by je n�jaký malí� �erstv� nast�íkal barvou. Thunské jezero potemn�lo a na prot�jší 
stran� se tmav� zelen� a antracitov� ty�ily svahy Niederhornu. Hausi p�inesl mapu Francie. 
  "Do Bretan� je to takových 900 až 1000 kilometr�, podle toho, jakou zvolíme trasu. Navíc nevede po�ád po dálnici. Musíme po�ítat 
nejmí� s jedenácti hodinami jízdy. A k tomu p�ipo�t�te n�jaký �as na p�estávky na jídlo - dohromady to bude t�ináct hodin až na 
pob�eží Atlantiku. Je to kus cesty. Mohli bychom jet bez p�estávky na spaní, kdybychom se st�ídali za volantem." 
  Otec zvednul hlavu. 
  "To bych tady musel nechat své auto. Myslel jsi to tak?" 
  "No jist�," odpov�d�l Hausi.. "Mám p�ece dodávku Volkswagen a dozadu m�žu namontovat sedadla. A je tam dost místa na 
zavazadla. Jen není tak svižná jako tv�j Senátor. Už jsem sestavil seznam v�cí, to d�láme vždycky, když jezdíme do hor. Aspo� se 
na nic nezapomene." 
  "Jaký seznam?" ptal se Sven. 
  "Tady, podívej." Kluci str�ili hlavy dohromady nad listem papíru. Bundy, sportovní boty, baterky, kamery, filmy, kompas, pr�vodce 
po Bretani, kapesní nože a tak, to bylo jasné. Ale pro� tam Hausi napsal i takové v�ci jako jsou lana, lepící pásky, m��ítka, úhlom�r, 
hliníkové odrazové reflektory, které se dají roztáhnout jako v�jí�e, polní dalekohled a dv� malé p�enosné vysíla�ky? A ješt� byla na 
Hausiho seznamu t�i tenká silonová lana. 
  "To všechno chceš brát s sebou? Na co nám budou vysíla�ky a ta lana?" 
  "Už je to všechno složené ve Volkswagenu," odpov�d�l otci Hausi. "Víš p�ece, že chodím �asto lézt do hor, a co je pot�eba v 
horách, to se hodí i v Bretani." 
  "I lana?" Sven se divil, v Bretani p�ece nejsou žádné hory. 
  "Chcete m��it p�ímé spojnice mezi skupinami menhir�. A to s t�mihle lany p�jde báje�n�! A na úhly pot�ebujeme úhlom�r, abychom 
zm��ili stupn�." 
  "A co budeme d�lat s reflektorem?" 
  "N�které z t�ch vašich �ar vedou p�es zálivy. Reflektor bude ve slune�ním svitu vid�t kilometry daleko. M�žeme pomocí n�ho 
zkontrolovat, zda jsou kamenné stavby skute�n� na jedné p�ímce. A práv� k tomu pot�ebujeme taky vysíla�ku. Na rovin� dosáhne 
až do dvaceti kilometr�. Ten, kdo bude sed�t u reflektoru, nám bude vysíla�kou udávat svou polohu." 
  "A na co ty sví�ky? Vzali jsme sice taky pár do stanu, ale ty a Cornélie chcete p�ece spát v hotelu. Tam budete mít žárovku!" 
  Hausi jim trp�liv� vysv�tloval, že do hor s sebou vždycky berou baterky a taky sví�ky. 	asto se vybije baterie, nebo rozbije 
žárovka. A n�kdy se hodí, když se �lov�k zdrží na delší dobu v jeskyni nebo chce vyfotografovat jasn�ji n�jaký motiv. Sví�ky vám 
taky prov��í, jestli je v jeskyni dost kyslíku. 	ím je kyslíku mí�, tím h�� sví�ka ho�í. Když sví�ka nedostatkem kyslíku nebo 
nadbytkem plyn� zhasne, je nejvyšší �as co nejrychleji vylézt po kolenou na sv�tlo boží, protože kyslík se drží už jenom u zem�. 
Kluk�m za�alo docházet, že Hausi se nechystá na oby�ejnou dovolenou na breta�ské pob�eží. Ten se tam chystá tvrd� pracovat. 
  Slunce se schovalo za Niesenem a pod vrcholkem se vytvo�il pruh mlhy. Hausi na to kluky upozornil. 
  "Podívejte se, tahle hora nám p�edpovídá po�así. Máme tady takové p�ísloví - Když má Niesen �epi�ku, budem se h�át v sluní�ku. 
A bude pršet cely den, když má Niesen pentli jen!" 
  "A te� - to je �epi�ka nebo pentle?" 
  "Pruh mlhy stoupá, bude z n�ho-�epi�ka. Zítra bude hezky!" 
  Ralf to všechno poslouchal jen tak na p�l ucha. Zeptal se Hausiho, kde vlastn� našla Cornélie ty staré mapy. "Tady v ulici, jen o 
�ty�i domy dál sm�rem ke k�ižovatce." 
  Ralf �ekl, že by se cht�l na to místo jít podívat. Jen tak, hned se zase vrátí. Celý sklí�eny odešel. Kde jen ta Cornélie v�zí? Na 
míst�, o kterém mu �ekl Hausi, byly jen dv� rýhy v cementu, nic víc. Ralf šel dál do m�ste�ka. Obchody už byly dávno zav�ené. Bylo 
skoro šest, ale ješt� bylo sv�tlo. Kde se ta Cornélie zdržela? Ralf chodil zarputile ulicemi, rozhlížel se nalevo napravo, otá�el se za 
každý roh a nakukoval do dvor� a pr�jezd�. Pak se oto�il a b�žel dol� k jezeru, až si všiml, že už je blízko kempinku. Z minulého 
roku si pamatoval cestu k domu Huggenberger�. Oto�il se a sp�chal zpátky s jedinou myšlenkou - Cornélie se už ur�it� mezitím 
vrátila! 
  V jedné zatá�ce úzké uli�ky lemované zahrádkami najednou zaslechl smích Cornélie. Vzáp�tí ji uvid�l. Nesla dv� tašky s nákupem 
a vedle ní šel n�jaký cizí �ernovlasý kluk s malým ruksakem na zádech a v ruce nesl taky jednu nákupní tašku. Ralf na n� cht�l 
zavolat, ale hlas ho neposlechl. Ted ti dva zahnuli do uli�ky, kde Cornélie bydlela. Ralf šel za nimi. P�ed dve�mi ten cizí kluk položil 
tašku na zem, dal Cornélii pusu na tvá�, n�co na ni ješt� zavolal, Ralf nerozum�l co, a vydal se zpátky p�ímo proti Ralfovi. Vypadal 
š�astn�, protože se ješt� smál, když se potkal s Ralfem. "Ahoj!" zavolal na n�ho, když ho míjel. Dokonce mu zamával a b�žel dál. V 
Ralfovi se n�co zlomilo. V�bec se mu necht�lo jít dál. N�kolikrát se oto�il, ale ten cizí kluk s �ernými vlasy a v tmavých džínách už 
zmizel za k�ižovatkou. Kdo to byl? A pro� dal Cornélii pusu? Poprvé v život� pocítil Ralf osten žárlivosti. Nebyl naštvaný, jen strašn� 
roz�arovaný, unavený, jako by se v n�m n�co zlomilo, všechno to t�šení na pátrání po tajemných �arách bylo úpln� pry�. Tiše stál 
p�ed domem a najednou slyšel, jak se Cornélie ptá: "A kde je Ralf?" 
  "Já myslel, že t� šel hledat!" odpov�d�l Sven. 
  Cornélie se okamžit� oto�ila, vyb�hla z obýváku k východu z domu - a najednou se srazila s Ralfem, který stál p�ede dve�mi. Ralf 
ani nev�d�l, jak se to stalo. Vlet�la mu p�ímo do náru�e. Objali se a políbili, ale v tu chvíli se Ralfovi vyno�il p�ed o�ima obraz toho 
�ernovlasého kluka. "Conny, poj� ven, musím se t� na n�co zeptat." 



  Z�stali stát p�ed dve�mi. ,,Conny, chodíš s n�kým?" 
  "Ano - s tebou!" 
  "Já myslím s n�kým jiným?" 
  "Jak t� to mohlo napadnout?" 
  Ralf se odvrátil, v obli�eji celý �ervený: "Vid�l jsem t� p�ed chvílí -náhodou, p�ísahám - s takovým �ernovlasým klukem, jak s tebou 
stál p�ed dve�mi a políbil t�...!" 
  Cornélie pustila jeho ruku. Vážn� se na n�ho podívala, s údivem a nev��ícn�, a pak se rozesmála. 
  "To snad není pravda! Ty žárlíš! To je tím, že Detmold je tak daleko od Spiezu. P�ece jsem ti už psala, že mám ráda jen tebe." 
  "Ale ten kluk...?" 
  "To byl Renato, a to je syn bratra mého otce - takže m�j bratranec!" 
  Kdyby lidi mohli létat, Ralf s Cornélií by se te� ur�it� št�stím vznášeli! Ralfovi spadl p�et�žký kámen ze srdce. Cítil se jako pírko, 
cht�lo se mu létat, tancovat a výskat radostí. Ve�erní slunce zabarvilo krajinu do zlatová, hn�dá a zelena. Ledovce vysoko v horách 
ztmavlý do azurová. Vypadalo to, jako by n�kdo vysoko nad horami zatahoval �erný záv�s, mezi kterým probleskovaly poslední 
paprsky slunce. Mezi polibky Ralf zašeptal: "M�žeme vyrazit do Francie t�eba hned zítra. Vzh�ru za dobrodružstvím!" 
   
Poselství z doby kamenné 
  Francie. Wehnerovi se do ní na první pohled zamilovali. Cornélie a Hausi už ve Francii jednou byli, ale kluk�m p�ipadalo, jako by 
tam byl n�jaký jiný vzduch, jiná atmosféra. Všechno tam bylo jiné než v N�mecku nebo ve Švýcarsku. Když sjeli z dálnice, 
pokra�ovali po silnicích alejemi strom�, které se táhly mezi jednotlivými vesnicemi. Obce se nezdály tak vypucované jako ve 
Švýcarsku a v N�mecku. Všude byla spousta malých restaurací se stolky na ulici. Policisté v tmavomodrých uniformách s �ervenými 
lampasy, kte�í stáli na k�ižovatkách, vypadali vesele. Píš�alkami zastavovali provoz a to�ili svými bílými h�lkami, které m�li na 
koženém �emínku zav�šené na záp�stí, jako n�jací žonglé�i. ,,Vite! Vité! Allez-y!" Rychle! Rychle! Hn�te sebou! To doma nem�li. 
Policisty, kte�í by popohán�li auta! 
  Hausi a otec se st�ídali za volantem každé dv� hodiny. Kluci se necht�li zdržovat p�estávkami na jídlo. Budeme jíst v aut�, 
prohlásili, a tak se jim poda�ilo dojet do m�ste�ka Auray v Bretani už v sedm hodin ve�er. Ve vzduchu byl cítit déš� a tak se 
Wehnerovi rozhodli, že tentokrát nebudou stav�t stan a p�enocují v malém hotýlku uprost�ed m�sta. P�i ve�e�i Ralf s Cornélií 
p�ekládali jídelní lístek. "Tady je napsáno poison," vtipkoval Ralf. "To p�ece anglicky znamená jed." 
  "To není poison, ale poisson," pou�il ho Hausi. "Poison s jedním s by i ve francouzštin� byl jed, ale se dv�ma s to znamená ryba. 
Jsme tu u �eky, která se jmenuje Loch, zní to sice n�mecky, ale �te se to francouzsky lok. A navíc m�ste�ko Auray v Morbihanské 
zátoce je jen pár kilometr� od otev�eného mo�e. Tak není divu, že tu mají na jídelním lístku skoro samé ryby a korýše." 
  "A to už jsme na tom území, kde jsou ty spousty menhir�?" zeptal se netrp�liv� Andy. "P�ímo uprost�ed n�ho!" oznámil mu cizí hlas 
od vedlejšího stolu. Malý muž s kudrnatými vlasy, vysokým �elem, živýma o�ima a za�ínajícím b�íškem pozdvihl svou sklenici a 
pozdravil skupinu od vedlejšího stolu. Hausi a otec mu pozdrav op�tovali, cizí muž se srde�n� usmál. 
  "Vy jste jist� Švýcar," �ekl mu Hausi. "Slyším to na vaší výslovnosti." 
  "Máte pravdu," odpov�d�l ten muž. "Ale vy také! A vy ostatní, �ekl bych, pocházíte nejspíš ze severu N�mecka." 
  "To je to tak slyšet?" zeptal se otec. 
  "Já to slyším. Jezdím hodn� po sv�t� a to se �lov�k za �as nau�í rozeznávat r�zné výslovnosti a dialekty." 
  ,,A co vás, jestli se m�žu zeptat, dovedlo do Bretan�?" 
  Cizí muž se znovu usmál, legra�n� se jim uklonil a �ekl: "To samé, co vás." 
  Sven okamžit� reagoval: "Jak m�žete v�d�t, co tu hledáme?" 
  "Mám dobré uši. A váš rozhovor nešlo neslyšet." 
  Skupina našich pr�zkumník� najednou nev�d�la, co na to �íct. T�eba by jim ten muž mohl pomoct? Možná že už v�d�l o prav�kých 
kamenných stavbách víc než oni. Co když už rozluštil tajemství, za kterým se sem vydali? A nebo to jen tak zkoušel? Ví n�co o 
tajemných �arách, o pánech kruh� a hv�zd? Zatímco si na jednom konci stolu Andy se Svenem a na druhém Ralf a Cornélie šeptali, 
�ekl Hausi švýcarskou n�m�inou: "Já vás odn�kud znám. M�žete mi �íct, jak se jmenujete?" 
  "Mark. - Mark Skaja," odpov�d�l ten muž. 
  Hausi se rozzá�il jako lampi�ka. Mark Skaja byl spisovatel, proslulý svými cestopisy. Muž, který jezdil po celém sv�t�, vyhledával 
všelijaké záhady a upozor�oval na n� v�dce. 
  Hausi to �ekl všem u stolu. 
  "Myslíš, že p�jde s námi?" zašeptal Andy s úctou. 
  "Mohl bych si k vám p�isednout?" zeptal se spisovatel. Vzal si svou sklenici vína a nedopitou láhev, p�isunul si mezi chlapce židli, 
stisknul všem krátce ruku a �ekl: "Asi se budeme v p�íštích dnech �asto potkávat. Mohli bychom se dohodnout, že mi vždycky 
�eknete, na co jste p�išli, a já zas odhalím vám moje objevy. Mohli bychom si tak vym��ovat informace a vyvarovat se n�kterých 
chyb. Navíc navrhuju, abychom si tykali. Co vlastn� víte o Bretani?" 
  Ralf se podíval na otce a na oba bratry. Pak se ujal odpov�di: 
  "Vlastn� ne mnoho. Je tu spousta kamen� v r�zných útvarech. A také obrovské kamenné stoly a záhadné hrobky z doby kamenné. 
Chceme se na to podívat." 
  "A na to pot�ebujete lana?" Mark se shovívav� usmál. 
  "Jak víte... Pozoroval jsem vás od stolu támhle tím oknem, když jste vynášeli zavazadla. Ta barevná lana se nedala p�ehlédnout!" 
  "D�ti - tedy kamarádi," vstoupil do hovoru otec, "myslím, že nemusíme nic tajit. Mark stejn� ur�it� ví víc než my." 
  Mark se s pochopením usmál. "Ba ne, musím se stále u�it a mladí lidé mají sv�ží myšlení. Mám vám �íct, na co jsou ta lana? - Na 
vym��ování p�esných tras. P�edpokládám dob�e, že máte s sebou taky úhlom�r? Možná ješt� reflektor a mapu s podivnými 
�arami...?" 
  Ml�ení. Muži potichu pili, Mark se smál. Z kluk� se nejd�ív vzpamatoval Sven. 
  "Co víte o t�ch �arách?" 
  "Vedou p�es celou Evropu, jedna dokonce obíhá celou zem�kouli." 
  "�íká vám n�co Dánsko nebo slovo Trelleborg?" 
  "To je úplný k�ížový výslech!" odpov�d�l Mark. "Musím �íct, že m� zajímá, odkud víte vy o Dánsku a Trelleborgu. Ale dob�e, zeptal 
ses m� a já ti odpovím - �ty�i wikingské hrady v Dánsku leží na kružnici obíhající celou zem�kouli, která prochází Delfami v �ecku. 
Tam sídlil b�h Apollón. Spokojen?" 



  "Pánové," vydechl Andy s úžasem, "ten ví všechno!" 
  Byl to dlouhý ve�er. Mark jim vypráv�l, že kraj, kam p�ijeli, se jmenuje Armorica, to znamená kraj u mo�e. Jméno Armorica pochází 
od Gal� a v okolí se dají nalézt stopy z doby p�ed statisíci let. V dob� ledové p�ed 12000 lety bylo mo�ské pob�eží dál odtud než 
dnes. P�i tání ledovc� voda stoupla, údolí byla zaplavena vodou a vznikly zálivy, které se zalévají hluboko do kraje. Mark chlapce 
varoval p�ed p�ílivem a odlivem. V zálivu u St. Málo stoupá voda za p�ílivu až o 13 metr� a u Mont-St. Michel dokonce o 15 metr�. 
Ale i opa�ný pohyb mo�e m�že být nebezpe�ný. Voda odtéká ze záliv� velmi rychle, vznikají tak silné proudy sm�rem do mo�e. Také 
je varoval p�ed p�íbojovými vlnami. Je omyl domnívat se, že vlny jedna za druhou stále stejn� p�iplouvají ke b�ehu. Doporu�il 
kluk�m, aby chvíli pozorovali papír nebo kousek d�eva na hladin�, a uvidí, že ho vlny nenesou p�ímo ke b�ehu, ale že se pohybuje v 
kruzích. Je to tak i p�i bezv�t�í. Tento pohyb vody je zp�soben vlnobitím, to jsou vlny, které vznikají stovky kilometr� od pob�eží a 
velmi pomalu a nez�eteln� se zv�tšují. Jen ty vlny, které narazí p�ímo na b�eh, p�epadnou s p�novou korunou, t�m se �íká p�íboj. Na 
skalnatém pob�eží je takový p�íboj velmi nebezpe�ný, protože je odrážen nejr�zn�jšími útesy pod hladinou mo�e, �asto bleskurychle 
stoupá nahoru a tvo�í víry, ve kterých žádny plavec nemá šanci. P�íboj dokáže hodit �lov�ka na skály takovou silou, že to m�že 
odnést nejen od�eninami, ale také t�eba zlomeninou. "Plávejte a potáp�jte se jen na povolených plážích," nabádal kluky Mark, ,,a 
nikdy neplavte od jednoho ostr�vku ke druhému. Nemuseli byste mít už dost sil na cestu zpátky a to nejde, chceme p�ece vyluštit 
záhady, kterých je tady v okolí víc než dost." 
  Mark toho v�d�l d�sn� moc, byl taková chodící encyklopedie. Padala z n�ho jména a �ísla jako z po�íta�e, skoro jako kdyby byl 
n�jaká inteligentní bytost z jiného sv�ta. Kluci, ale také Hausi a otec, ho napjat� poslouchali, dokud nevstal, na všechny se usmál, 
mile se rozlou�il a dodal: "Najdete tady p�t druh� kamen� - menhiry, to jsou vzp�ímen� postavené kameny. Pak tu jsou dolmeny - to 
jsou kamenné stoly nebo také mohyly. Pak najdete kromlechy - skupiny kamen� postavené do oblouku. A nakonec aleje 
(allignements) - to jsou kilometry dlouhé �ady kamen�. A ješt� tu jsou kamenné kruhy. T�eba se zítra potkáme. Hodn� št�stí na 
lovu." 
  Vyrazili druhý den dopoledne. Otec našel malý kempink asi dva kilometry od Carnacu, uprost�ed rozeklaných skal. Ralf by byl 
nejradši, kdyby z�stali v hotelu, protože tam spala Cornélie. Ut�šoval se tím, že spolu mohou být celý den, i p�i ve�e�i. Výbavu 
nechali ve volkswagenu. První výzkumy cht�li podniknout spole�n�. Otec zaparkoval auto asi kilometr severn� od Carnacu, p�ímo u 
jedné aleje kamen� na b�ehu mo�e. 
  "To snad není pravda!" vyk�ikl Andy, když jako první vyšel ze zatá�ky. "To je ráj pro Asterixe a Obelixe!" 
  Kam jen oko dohlédlo, od posledních dom� m�ste�ka až po okraj lesa, všude stály stovky šikmo postavených kamen�. Veliké, 
vysoké až �ty�i metry, pak menší rozpukané, ale z�eteln� vyrovnané do jedné �ady. 
    
   P�i pohledu z výšky je jasn� patrné p�esné geometrické uspo�ádání kamenné aleje ,le Ménec' v Bretani. 
   
  Kolik jich tam m�že být? Andy napo�ítal jedenáct �ad. Jak jsou asi tak dlouhé ty aleje? Hausi to nalistoval v knize: "Tyhle kamenné 
aleje se jmenují ,le Ménec' a tvo�í je p�esn� 1099 menhir�. Jsou 1167 metr� dlouhé a široké asi jako dv� fotbalová h�išt�." 
  Sven vytáhl sv�j poznámkový blok a požádal bratry a Cornélii, aby zm��ili rozestupy mezi menhiry, vždycky p�esn� od st�edu 
kamene. Cornélie a Ralf drželi pásmo, Andy �etl �ísla a Sven to zaznamenával. Brzo zjistili, že vzdálenosti se stále opakují. Vždycky 
to bylo 6,63 metr�, pak 11,6, pak 9,94 nebo 8,29 metr�. Andy stále opakoval stejná �ísla ve stejném po�adí a Sven je rychle 
zapisoval. Když se �íslo 8,29 n�kolikrát opakovalo, Ralfa n�co napadlo. Zavolal ostatní. 
  "Svene, pamatuješ se na svou p�ednášku o vánocích? Tenkrát jsme se pohádali kv�li n�jakému profesorovi, který p�išel na 
m��ítko, podle kterého se dá ur�ovat vzdálenost u všech megalitických staveb?" 
  "No jist�, to byl profesor Alexander Thom. Nazval to m��ítko megalitický yard' a odpovídá 82,9 centimetr�m." 
  "To je ono!" Ralf vytáhl z kapsy bundy malou kapesní kalkula�ku. "Koukn�te se! Všechny vzdálenosti mezi menhiry odpovídají 8, 
10, 12 nebo 14 megalitickým yard�m. Jsou to vždycky celá �ísla. To p�ece musí n�co znamenat!" 
  Jak postupovala naše m��ící skupina alejí le Ménec dál, byly kameny menší a menší. Na konci 1,167 kilometru dlouhé trasy za�aly 
zase vyr�stat až do výšky 2,10 metr�. Skupina pr�zkumník� si nedop�ála oddechu. Ralf a Cornélie, kte�í procházeli zkoumané 
území ruku v ruce, narazili 250 metr� východn� od le Ménec na další kamennou alej. Byla to ,allignemen� - tak se �íká kamenným 
�adám ve Francii - která se jmenuje Kermario a tvo�í ji 1029 menhir� v deseti �adách. Táhnou se do délky 1120 metr�. 
  Jako vojáci stojí menhiry tisíciletí vyrovnány v �ad� jako d�kaz �inu, který dodnes nejsme schopni pochopit. 
  V kamenné aleji Kermario jsou nejv�tší menhiry v geometrickém centru seskupení. Dalších 400 metr� na východ následovala další, 
t�etí kamenná alej. Tentokrát stály menhiry ve t�inácti �adách. Pole bylo 880 metr� dlouhé a 139 metr� široké. Hausi sledoval st�elku 
kompasu. "T�mhle kamen�m se �íká Kerlescan. Leží na p�ímce východ - západ, 95 stup�� od severu," dodal. 
  Sven si všechno piln� poznamenával. Sm�rem na východ menhir� ubývalo a u osady Kerlescan byla už jen jedna jediná �ada. 
Obyvatelé pravd�podobn� kdysi používali kameny na stavbu obydlí a kostel�. Conny a Ralf, kte�í byli vždycky o pár krok� nap�ed, 
mávali na skupinu za sebou, aby si pospíšili. "Haló! Tady to pokra�uje!" volali. Bylo tam �tvrté kamenné pole. Jmenovalo se petit 
Ménec a tvo�ilo jej 101 menhir�, které byly uspo�ádány do zvláštního oblouku. Menší kameny byly zarostlé k�ovinami a n�které 
menhiry objevili i v blízkém lese. Kam se �lov�k podíval, všude samé kameny! Skoro se jim z toho motala hlava. Hausi jim �ekl, že 
kdyby te� šli další �ty�i kilometry, narazili by na další 3000 menhir�. Navrhnul, že tam dojede autem. Výzkumná skupina m�že 
pokra�ovat dál a zpáte�ní cestu už pojedou autem. Otec rozd�lil skupinu na dv� dvojice, které u sebe m�ly vysíla�ku. 
    
   Menhiry u Carnacu ve Francii. 
   
  Conny a Ralf se vydali doleva sm�rem do lesa, Andy a Sven z�stali u otce, který s pomocí kompasu zjiš�oval p�esnou polohu 
kamenné aleje. Sven m�l listy ve svém poznámkovém bloku kosti�kované, takže mohl všechny údaje zakreslovat ve správných 
proporcích. Poda�ilo se jim, spolu s Hausim, který zakrátko p�ijel, zjistit zajímavou v�c: kamenná alej le Ménec byla postavena v 
severovýchodním sm�ru. Prodloužená linie z le Ménecu ve vzdálenosti 3,3 kilometr� protínala p�esn� st�ed oblouku petit Ménec. A 
to ješt� nebylo všechno: ta samá linie procházela p�esn� polovinou kamenné aleje Kermario. 
  Z vysíla�ky se ozval Ralf: 
  "Haló, kamarádi! Jsme asi dva kilometry západn� od vás nedaleko osady, která se jmenuje Erdeven. Je tady další kamenná alej s 
1129 menhiry v deseti �adách! Po cest� jsme potkali jeden veliký dolmen. Jmenuje se Mane Kérioned. �íká vám to n�co?" 
  Hausi listoval ve své chytré knize, ve které byly mapky okolí m�ste�ka Carnac (25). "Ano, tady je ten dolmen! Musí být severn� od 
le Ménec." 



  Hlavi�ka Sven se zapojil do rozhovoru p�es vysíla�ku: "Poslyš, brat�í�ku! Objevili jsme zajímavé geometrické propojení. Kde p�esn� 
na severu je ten dolmen?" 
  "To nevím," zachrapt�lo z malého reproduktoru. "Nemám s sebou mapu. Ale vidím domy Carnacu a �ekl bych, že jsme nanejvýš 
dvaap�l kilometru od le Ménecu." 
  Ted si vzal vysíla�ku Hausi. "�ekni mi, je mezi vámi a Carnacem n�jaký kopec?" zeptal se. 
  "Ne!" 
  "Tak b�žte zpátky k dolmenu, který jste minuli. Jedu k vám!" 
  Hausi se podíval na p�esné Svenovy nákresy. Ten kluk je vážn� jedni�ka! Hausi cht�l zjistit, jestli je možné od toho dolmenu, u 
kterého stáli Ralf s Conny, vyty�it spojnici k allignements. Svena a otce poslal k aleji le Ménec s malým zrcadlovým reflektorem. On 
sám spolu s Andym jeli autem k dolmenu, kde na n� �ekal zamilovaný párek. Domluvili se, že budou ve spojení vysíla�kou a pomocí 
paprsk� a kompasu prom�n p�esné spojení mezi dolmenem a kamennou alejí. 
  Dopadlo to líp než o�ekávali. Hausi dojel k Ralfovi a Conny, vylezl na dolmen a zavolal Svena, že m�že zam��it sv�j reflektor na 
ve�erní slunce. V dalekohledu vypadal reflektor jako lampa, která se kymácela ve v�tru. Když na povel z vysíla�ky Sven reflektor 
uklidnil, zam��il Hausi st�elku kompasu. Pak vyzval Svena, aby se pomalu p�ibližoval s reflektorem na za�átek kamenné �ady v le 
Ménecu. Chvíli to trvalo, než se st�elka kompasu shodovala p�esn� s prodlouženou linií. "Stop! Svene, kde jsi te�?" 
  "P�esn� na za�átku aleje." 
  "Fantazie!" jásal Hausi. "Dolmen Mane Kérioned leží p�ímo na severu od tvého stanovišt�. Te� m�žeme pomocí lan zm��it p�esnou 
vzdálenost." 
  Vzdálenost od za�átku aleje le Ménec k dolmenu Mane Kérioned m��ila p�esn� 2680 metr�. A tím za�alo pátrání, do kterého se 
dosp�lí i d�ti pono�ili v dalších dnech až po uši. Sven plnil sv�j blok stále novými údaji. M��ili úhly, vzdálenosti, vyhledávali nejv�tší 
menhiry. Výsledek jejich výzkumu býl vzrušující. 
  Mezi jednotlivými skupinami kamen� se stále opakovala vzdálenost 2680 metr�. Vznikaly malé a velké trojúhelníky, jakési 
pyramidy, které p�esahovaly jedna do druhé. Tvo�ily je stále stejné úhly. Ve Svenov� bloku vznikl nákres, který vypadal jako tajemné 
poselství z doby kamenné. To p�ece nemohla být náhoda. Jeden p�íklad za všechny: 
  Kamenné �ady le Ménec a Kermario probíhaly v severozápadním sm�ru a v prodloužení se dotýkaly vrcholu oblouku petit Ménec. 
Tato 3,3 kilometr� dlouhá trasa je sou�asn� p�eponou jednoho pravoúhlého trojúhelníku. (Když jeden úhel v pravoúhlém trojúhelníku 
je pravý, má tedy 90 stup��, �íká se o tomto trojúhelníku, že je pravoúhlý. Úse�ka, která leží naproti tomuto pravému úhlu, se nazývá 
p�epona.) Nejprve pr�zkumníci vyty�ili od za�átku skupiny kamen� Ménec p�ímku v severním sm�ru, která se po 2680 metrech 
dotkla dolmen� Mane Kérioned. Z tohoto místa sm��uje jiná �ára pod stejným úhlem šedesáti stup�� na obrovský menhir, který se 
jmenuje Manio I. Vzdálenost op�t m��í 2680 metr�. Tyto t�i body - le Ménec, Manio I a Mane Kérioned tvo�í rovnostranný trojúhelník, 
jsou tedy od sebe stejn� vzdálené. 
  Ale to ješt� není všechno. Od východního konce le Ménec je možné vyty�it severojižní linii, která na jihu protíná dolmeny St. Michel 
a na severu le Nignol. Tato p�ímá linie leží uvnit� popsaného trojúhelníku, p�i�emž le Nignol je p�esn� v polovin� p�edchozí trasy 
2680 metr�. Vyty�íme-li v le Nignol na této p�ímce úhel šedesáti stup��, vznikne další rovnostranný trojúhelník, protínající skupiny 
kamen� v St. Michel, le Nignol a Kercado. P�itom p�ímka le Nignol - Kercado d�lí skupinu kamen� Kermario nejen na dv� stejn� 
velké �ásti, ale bod pr��ezu vyzna�uje sou�asn� polovinu p�epony vzdálenosti le Ménec -petit Ménec. 
    
    
    
   
  Hostinský v malém hotelu v Auray nabídl naší skupin� pr�zkumník� levné menu, takže si mohli každý ve�er dop�át ve�e�i v 
restauraci. Po �ty�i ve�ery vyhlíželi u stolu Marka a Sven se p�itom nemohl do�kat, až mu bude moci p�edvést nové poznámky ve 
svém zápisníku. Ale Mark se neobjevoval. Co když se mu n�co stalo? Ale hostinský je uklidnil. Mark chodívá �asto pozd� spát, 
n�kdy taky až k ránu. Pátý ve�er se kone�n� objevil. Byl zarostlý, vlasy m�l plné prachu, špinavé ruce a dv� díry na kalhotech. 
Spokojen� se smál. 
  "Promi�te mi, že vám nepodám ruku. Musím nejd�ív pod sprchu!" 
  Za p�l hodiny byl zpátky. V dobré nálad� a v novém oble�ení. "Tak co, kamarádi, na co jste p�išli?" 
  Sven mu ukázal blok. Mark ho celý prolistoval, stránku po stránce, velmi vážn�, jak se kluk�m zdálo, a n�co si poznamenával. 
"Senza�ní práce!" pochválil je. "Jste skute�ný pr�zkumnický tým! A - k jakým jste došli záv�r�m?" 
  "Tak daleko jsme se ješt� nedostali," odpov�d�l otec. "Spíš jenom tušíme, že tady n�co nehraje. Podívej se na tohle uspo�ádání. 
Opakují se stejné vzdálenosti, stejné úhly. A v kopcovité krajin�! Vždycky jsem si myslel, že prav�cí lidé, kte�í postavili tyhle kameny, 
nem�li o vyšší geometrii ani pon�tí! Opak je pravdou. Kolik tisíciletí tady ty monumentální záhady vlastn� stojí?" 
  "Minimáln� 5830 let." Mark to �ekl suše a klidn�, jako by byl p�ed tisíciletími p�i tom. 
    
    
    
   "Jak jsi p�išel na to datum?" vyhrknul Sven. 
  "V minulém roce se tu provád�l pr�zkum na kostech a dvou kouscích d�ev�ného uhlí metodou C-14. Nejstarší nález pochází z 
doby p�ed 5830 lety. To je asi 4000 let p�ed Kristem a dokonce 1500 let p�ed stavbou velké pyramidy v Gize. Pov�zte mi kluci, 
slyšeli jste už jméno Pythagoras?" 
  Ralf se za�al ošívat a tak za n�ho odpov�d�la Cornélie. "Nedávno jsme o n�m mluvili ve škole. Pythagoras byl filozof a matematik, 
který žil v Samu v �ecku. Bylo to n�kdy asi 530 let p�ed Kristem. Vymyslel n�jakou známou matematickou pou�ku." 
  "P�esn�!" souhlasil Mark. "Dob�e poslouchejte, je to trochu složité: když je jeden úhel v trojúhelníku pravý..." 
  "...pak je to pravoúhlý trojúhelník," pokra�oval Ralf. "Správn�! A jestlipak taky víš, co je to odv�sna?" 
  "Cože?" ozvali se pr�zkumníci. 
  "O-d-v-�-s-n-a !" zopakoval Mark trp�liv�. 
  Odpov�di se nedo�kal. "Tak tedy, p�epona je úse�ka, která leží naproti pravému úhlu a odv�sny jsou ty druhé dv� úse�ky, které se 
jí dotýkají. A práv� pravoúhlého trojúhelníku se týká ta Pythagorova matematická pou�ka. A zní: Plocha �tverce nad p�eponou se 
rovná sou�tu ploch �tverc� nad ob�ma odv�snami. Chápete?" 
  "Ani slovo!" vyhrknul Andy a ostatní se rozpa�it� usmívali. Mark vzal kus papíru a namaloval obrázek, který je na p�edchozí stran�. 



  "Koukn�te se, c2 je vždycky a2+b2. Starý pan Pythagoras z �ecka byl zkrátka koumák." 
  "A co má spole�ného tenhle Pythagoras s kameny v Bretani?" nechápal Sven. 
  Mark vytáhl ze své �erné vybledlé a potrhané tašky, kterou s sebou stále tahal p�es rameno, n�jaké listy papíru. "Tohle je dolmen 
Manio I. Jeho st�ny jsou lichob�žníkov� sešikmené. Když ob� postranní st�ny lichob�žníku prodloužíme, protnou se ve vzdálenosti 
107 metr� pod úhlem 23 stup��. P�esn� tam ale probíhá základna ze západu na východ, která protíná mohutný menhir Manio. Ted 
povedeme t�etí p�ímku, která pat�í k tomuto trojúhelníku, op�t na Manio I. Výsledkem je pravoúhlý trojúhelník se stranami, které mají 
pom�r 52:122:132, což spl�uje podmínky Pythagora a2+b2=c2. Mohla by to být i náhoda, kterých je sv�t plný. Zvláš� v takovém 
geografickém území, kde je �ada bod�, jejichž vzdálenost lze m��it. Ale není to náhoda. 
  Podívejte se, stejné trojúhelníky se stejnými odv�snami a se stejnými p�eponami, se stejnou délkou stran a stejnými úhly! A k tomu 
�ada trojúhelník� s klasickými pom�ry 3:4:5. Kamarádi! Copak to nevidíte? Celé tohle území muselo být plánovit� vybudováno okolo 
roku 4000 p�ed Kristem. Náš Pythagoras ale žil teprve 530 let p�ed Kristem. To tedy znamená, že 3500 let p�ed Pythagorem tady 
p�sobil n�jaký geometrický génius." 
  Rozhostilo se ticho, až se otec zeptal: "Co tomu �íkají v�dci?" 
  "Moc se tím nezabývají, a�koli už existuje pár dobrých knížek s r�znými teoriemi," odpov�d�l Mark. "Je to pole pro mladé v�dce s 
otev�enou a nezatíženou hlavou. T�eba tady v �asopise P�írodov�dný obzor upozor�uje Dr. Bruno Kremer na to, že jednotlivé 
skupiny kamen� byly postaveny podle p�esných.výkres�, které nasv�d�ují, že v mezolitu musela být již vysoce vyvinutá m��ící 
technika'. (26) Mnozí v�dci si stále odmítají p�ipustit, že naše minulost se asi odehrála n�jak jinak, než jsme si doposud mysleli. T�i 
roky po svém �lánku v P�írodov�dném obzoru poznamenává Dr. Kremer v jiném p�ísp�vku - cituji:.Vzhledem k �etnosti vztah� nelze 
pochybovat o tom, že megalitické stavby byly plánovit� založeny.' (27) No - co tomu �íkáte te�?" 
  Hlavi�ka Sven ne�ekl nic. Ralf k�e�ovit� tisknul ruku Cornélii, jako by se bál, že by se mu mohla vytrhnout. Andy oddechoval, jak 
kdyby práv� vylezl na kopec, Hausi s otcem si lokli vína. "Tato rozm�rná geometrická uspo�ádání vyvolávají velké množství 
nezodpov�zených otázek," pokra�oval Mark. "Jedna z prvních otázek zní - O co prav�kým lidem vlastn� šlo? Co je nutilo k takovým 
stavbám? Kde získali matematické a geometrické znalosti? Jaké používali nástroje? Jací vym��ova�i ur�ovali místa stavby? A navíc 
- protože tehdy nem�li písmo - jak si zaznamenávali své výpo�ty a výkresy? Pro� vybudovali �ady menhir� v r�zných ší�kách a 
délkách? Jednou dev�t, podruhé jedenáct a pak t�ináct �ad? Jednou menhiry, pak dolmeny, skupiny menhir�, kruhy a p�lkruhy? Jak 
dlouho p�ed stavbou naplánovali umíst�ní kamen�?" 
  Mark se rozhlédl po tvá�ích kolem stolu. Každý z nich p�icházel na další otázky, nové záhady, které nešly dohromady s p�edstavami 
o dob� kamenné. Hausi vyslovil n�kolik nevy�ešených otázek. 
  "Jako praktika m� napadají ješt� jiné problémy, než tebe, Marku. Jak t�eba organizovali transport tak t�žkého nákladu? N�kde jsem 
�etl, že v Bretani bylo víc než deset tisíc menhir�. Jak je p�emis�ovali? Jaká m�li lana? Jak to d�lali v zim�? V dešti? Po rozblácené 
p�d�? Pomocí jakých nástroj� opracovávali monolitické balvany...?" 
  "A taky," Sven necht�l z�stat pozadu, "kolik lidí k tomu bylo pot�eba? Kdo je vedl? Kdo zvolil v�dce? Kde ti lidé p�enocovali, 
p�ezimovali se svým nákladem? Kde jsou poz�statky jejich míst odpo�inku, zbytky jídla, jejich kosti? Jak dlouho jim to trvalo? Byly to 
dv� generace d�lník� po t�iceti letech? Deset generací nebo ješt� víc? Kdo dal lidem podn�t k takovému po�ínání? Muselo p�ece 
panovat n�co jako pracovní disciplína. Ani lidi v dob� kamenné se snad nenamáhali jen tak pro nic za nic." Sven byl celý rozpálený, 
po�ádn� ho to chytlo. Jeho otázky otvíraly stále nové tajemné dve�e. Cornélie se zeptala, co tomu všemu vlastn� �íkají odborníci, 
archeologové, kte�í se zabývají Bretaní. Ty kameny jsou tu už p�ece celá tisíciletí, tak musela být spousta v�dc�, kte�í je 
prozkoumali. Mark, který už toho z�ejm� mnoho p�e�etl, jí odpov�d�l. 
  "D�ív panoval názor, že kameny postavili primitivní nomádské kmeny. Víte p�ece, že v Egypt� je �ada mohutných pyramid a jiných 
fantastických staveb. V�dci si mysleli, že Nomádi slyšeli o t�ch nádherných stavbách v jiném sv�tadíle a cht�li vybudovat také n�co 
gigantického. Tato domn�nka je chybná ze dvou d�vod� - Nomádi se tak jmenují proto, že putují z místa na místo. Ale aby mohli 
vytvo�it takové stavby, které dnes obdivujeme, museli by žít na jednom míst�. Navíc nejnov�jší datování dokazuje, že megalitické 
stavby v Bretani tu byly d�ív, než v�bec vznikla egyptská civilizace. Takže Nomádi by ani nem�li co napodobovat. 
  Jiní v�dci se domnívali, že celý tento prostor byl svatou zemí druid�. To byli keltští kn�ží, kte�í tu byli poslední století p�ed Kristem. 
Jestliže v Bretani skute�n� p�sobili, pak ale po�ádali své ob�ady v již hotových stavbách. Jiné teorie vycházejí z toho, že n�kdy v 
dob� kamenné tu n�kdo vybudoval kamennou hrobku, aby se zem�elých nezmocnila zví�ata. Možná ten neznámý obložil svou 
hrobku menhiry. V pr�b�hu dalších století to další generace d�laly po n�m, p�i�emž se snažily postavit ješt� v�tší a krásn�jší hrobku 
než lidé p�ed nimi. A tak vznikla nakonec celá pole kamenných staveb." 
  "To zní docela rozumn�," �ekl otec. 
  "Promi�, táti, ale nem�žu s tebou souhlasit!" prohlásil Sven. "Pro� by m�ly další kmeny pokra�ovat v té h�e na geometrii? Pro� by 
budovaly nové Pythagorovy trojúhelníky? A jakým zp�sobem - bez písma -si mohly p�edávat p�es celá století plány? To každá 
generace postavila dvacet nebo t�eba sto menhir� do �ady? A vždycky p�kn� do vzdálenosti.megalitického yardu' a p�esn� do devíti, 
jedenácti a t�inácti-stupu?" 
  Mark si odkašlal: "P�i t�ch výpo�tech si musíte uv�domit, že r�zné aleje kamen� jsou také pod hladinou mo�e. To znamená, že 
musely vzniknout ješt� p�ed tím, než roztál led v poslední dob� ledové a zdvihla se hladina mo�e." 
  "Cože?!" zeptali se všichni najednou. ,,A je možné ty kameny vid�t?" vyk�ikl vzrušen� Andy. 
  "Ale jist�!" Mark cht�l objednat ješt� jednu láhev �erveného vína, ale ujal se toho Hausi. Konec konc� on je p�ece odborník na 
tenhle nápoj. Také mládež dostala lehké �ervené víno, které si �edila minerálkou. Bylo to na p�ímluvu hostinského, který otce 
p�esv�d�il o tom, že ve Francii je to obvyklé. Na stole byl sýr a tmavý chleba a žádné p�íbory, jedlo se rukama. 
  Byla už hluboká noc. Ani nejmladší u stolu, Andy, ani zamilovaný pár však nepomysleli na spánek. Vypráv�ní Marka bylo p�íliš 
napínavé. Neúnavn� jim vysv�tloval spoustu v�cí, b�hal do pokoje pro všelijaké knihy a fotografie a odkrýval ohromeným 
poslucha��m nové a nové záhady. N�kdy okolo jedné se rozlou�il Hausi a o chvíli pozd�ji i otec, jen prosil své kluky, aby p�išli ke 
snídani aspo� p�ed desátou, Cornélie už delší dobu spala Ralfovi na rameni a Andy - sice k smrti utahaný - za každou cenu cht�l 
vydržet až do konce. Jen Mark a Sven se nechystali sv�j rozhovor zakon�it. Povídali a povídali, d�lali si poznámky a nakonec se 
dohodli, že se spolu na n�která místa p�jdou podívat. 
  P�i lou�ení v p�íjemné ovín�né nálad� Mark �ekl: "Poslyš, Svene, ale vy jste p�ece nep�ijeli do Bretan� kv�li tomu, že jste cht�li p�ijít 
na kloub geometrickým záhadám? P�ijeli jste kv�li �arám, ne?" 
  "Kv�li obojímu," odpov�d�l Sven. "Jsou ty �áry i tady?" 
  "Samoz�ejm�! Zítra ti n�které ukážu. Ale p�ed ob�dem se p�jdeme podívat na menhiry, které se pono�ily pod hladinu." 
  "Já se hned pono�ím do spánku," zamumlala Cornélie, když se s ní lou�il Ralf polibkem na dobrou noc. 



   
U�itelé z jiných �as� a prostor� 
  Monsieur Devaud, hostinský hotelu v Auray, byl pravý Breton�c - drsný napovrch a milý uvnit�. Už bylo dávno po snídani, když se 
do jídelny ráno dostavila naše výzkumná skupina. Ale pan Devaud jim nechal p�ipravit sendvi�e, byl i �aj a kakao, jen Mark chyb�l. 
Hausi zaklepal na dve�e jeho pokoje. 
  "Jsi vzh�ru, Marku? Domluvili jsme se na spole�ném výlet�." Za deset minut sešel t�žkým krokem po schodech dol�. Na každém 
rameni vlekl na �emenech jeden t�žký �erný kufr. Okolo krku mu ješt� visela vyrudlá kožená taška, kterou Mark nikdy nedával z 
ruky. Vysv�tlil jim, že v kufrech jsou všelijaké fotoaparáty a objektivy, svítilna, blesk, kompas, m��ící pásmo, sví�ky, malý diktafon a 
nylonové lano. V tašce prý nosí své osobní tajnosti. Mark �ídil volkswagen úzkými silni�kami a p�es mosty do osady s t�žko 
vyslovitelným názvem -Locmariaquer. Je tam nejv�tší menhir v Evrop�, rozlomený na n�kolik �ástí. �íká se tomu obrovskému 
balvanu le grand Menhir brisé (veliký rozlomený menhir), ale jmenuje se i Er Grah. Je 21 metr� dlouhý, váží dobrých 350 tun a je z 
hrubozrnné žuly. Taková žula není k nalezení v blízkosti Locmariaqueru, pochází až z Cóte Sauvage, z pob�eží. Je to asi 20 
kilometr� daleko a mezi místem nalezišt� a Locmariaquerem je Morbihanská zátoka. Jak pro všechno na sv�t� mohli lidé ten balvan 
dopravit tak daleko? Mark rozložil na zemi podrobnou mapu. 
  "Tady, kamarádi! P�es tenhle obrovský menhir vede osm �ar r�zných sm�r�, p�i�emž všechny protínají další kamenné stavby. 
Podívejte se na mapu. Jedna z t�ch p�ímek zatíná u Trevasu, chvíli vede po pob�eží, pak p�ekra�uje Morbihanskou zátoku, vede 
p�es tenhle menhir a p�etíná na trase dlouhé 16 kilometr� záliv u Quiberonu. Další linie za�íná u menhiru jižn� od St. Pierre 
(Quiberon), táhne se p�es záliv u Quiberonu, p�eskakuje náš menhir a vede dál na velké dolmeny na ostr�vku Gavrinis." 
  Hausi, zkušený horolezec, se podíval na nebe, pak si pomocí prst� vym��il délku rozlomeného menhiru a znovu se podíval do 
oblak. Cornélie se optala otce, co to d�lá. 
  "Když menhir ješt� stál," vysv�tlil jí otec, "byl vysoký dvacet metr�. Jako obelisk. Když tehdy n�kdo vylezl nahoru na menhir, mohl z 
vrcholku vid�t na všechna ta místa, o kterých jsme tu te� mluvili. To by mohlo vysv�tlit ty p�ímé linie." 
  Mark byl jiného mín�ní. "Teoreticky ano - ale v praxi bych o tom pochyboval. Je to jako s tou známou otázkou - co bylo d�ív? 
Slepice nebo vejce? Co bylo d�ív tady? Velký menhir, nebo linie? P�ipus�me tedy, že primitivní prav�cí lidé dopravili jen tak 
nazda�b�h obrovský menhir na tohle místo, pak na n�j jeden chlapec vylezl a volal: ,Víc doleva! Víc doleva!' Tehdejší.stavitelé' 
posunuli tedy další vzdálenou stavbu ,víc vlevo' a tak nakonec vznikly všechny linie. Tahle metoda by se ale dala uplatnit jen tam, 
kde jsou stavby pom�rn� blízko od sebe. Ale v místech, kde jsou vzdálené desítky kilometr� - v našem p�ípad� dokonce p�es 
mo�ský záliv od Quiberonu a p�es Morbihan - by jenom volání nesta�ilo. A i kdyby tahle metoda platila, stále ješt� je tu otázka pro�. 
Na co v�bec vznikaly ty linie? Pro� museli ten obrovský menhir dopravit práv� sem? Linie p�ece mohly za�ínat i jinde. A když to 
vezmeme z druhé strany, tak je to ješt� nepochopiteln�jší - sta�í stavitelé nemohli vléct menhir sem proto, že tudy probíhaly r�zné 
linie. Ty linie p�ece vznikly až po vzty�ení menhiru. Teprve z výšky 21 metr� jsou vid�t další místa staveb. Takže ti stavitelé museli 
ze všeho nejd�ív místo pro tenhle menhir vypo�ítat. Chápete?" 
  Sven k tomu dodal: "To je jako u t�ch linií, které se k�ižují v Stonehenge v Anglii. Co bylo d�ív? Vyty�ení linií nebo Stonehenge? 
Jestli nejd�ív vzniklo Stonehenge, musely se další generace �ídit n�jakými osudovými liniemi. Ale kdo je vyty�il? A jak se to poselství 
p�edávalo dalším generacím bez písma? A znovu - pro� to všechno?" 
  Otec, který v posledních dnech spíš poslouchal, než se aktivn� ú�astnil všech t�ch nekone�ných debat, se v zamyšlení díval na 
zem. N�kolikrát obešel grand Menhir brisé kolem dokola. N�co ho zaujalo. 
  "Když nevíme, pro� vznikly tyhle malé místní linie, tak už v�bec nem�žeme rozum�t t�m mezinárodním. Z N�mecka p�ece vedou 
linie do Bretan�! Je to tak?" 
  Mark se usmál a vytáhl ze své kožené tašky �erný sešit. ,,V 	eskoslovensku, na jihovýchod od Prahy, je m�sto Šternberk," za�al. 
"Odtud vede linie na sever na Valhalu, p�es Karlsruhe, Nancy, Troyes, Orleans a Nantes do Bretan�. Další trasa za�íná jižn� od 
Strassburgu a vede od východu na západ p�es menší místa jako je St. Odile, Balmont, Vaudigný, Domrémy, Vaudeville, Joinville, 
Fontainebleauský les, Domblain, Louže, Le Belle Etiole, Pierrefite, katedrálu v Chartres, La Loupe, Alencon, Le Horn, Landerngau, 
St. Renan a Lampaul na ostrov� Quessant v Atlantiku u breta�ského pob�eží. Na téhle trase nejsou velká m�stská centra a �áry 
protínají poz�statky megalit�, které byly v t�ch místech nalezeny. V Bretani trasa prochází hned šesti megalitickými kamennými 
stavbami. Tady už se p�ece t�žko dá mluvit o náhod�." 
  Všichni ml�eli, jen Sven si s nosem na map� n�co prohlížel. "Jestli to vidím správn�," �ekl, "tak ten ostrov Quessant, na kterém linie 
kon�í, leží asi 180 kilometr� od nás. Nem�že mít tedy nic spole�ného s kamennými stavbami tady okolo. Jsou na severním pob�eží 
Bretan� také kolony menhir� a dolmen�?" 
  Mark ukázal nataženou rukou do dálky. "V severní �ásti Bretan�, v departementu Finist�re, je sedmnáct kamenných staveb a 
dvanáct alejí! Nejsou tak p�kné jako tady u Carnacu, protože lidé je dost poni�ili. Musíte v�d�t, že už na prvních k�es�anských 
koncilech, t�eba v Tours v roce 567 nebo v Nantes v roce 658, bylý vydány oficiální zákazy vyznávání pohanských božstev. A v roce 
789 vydal Karel Veliký v Aachen d�razný p�íkaz k ni�ení pohanských modliteben." 
  "Co to je koncil?" zeptal se Andy. 
  "To byla shromážd�ní biskup� a kardinál�. Koncily se scházejí dodnes." Ralf byl netrp�livý. Cht�l být sám s Cornélií. �ekl, že si 
p�jdou s Conny prohlédnout okolí a že se vrátí. Mark jim navrhnul, že by se mohli podívat na ostr�vek Gavrinis, není to daleko a 
sejdou se na pob�eží. Než se párek odloudal pry�, poprosil je Hausi, aby si s sebou vzali vysíla�ku a každou hodinu se ohlásili. Mark 
okolo sebe shromáždil zbylé poslucha�e do p�lkruhu. M�l pro n� p�ipravenou ješt� jednu senzaci. 
  "Na severním pob�eží Bretan� leží obec St. Pol-de-Léon a kousek od ní malý p�ístav Poulennou. P�ed n�kolika lety objevili 
potáp��i na Pil Coa, to je takový útes v otev�eném mo�i, obrovský dolmen. Ne na pevnin�, ale v mo�i 25 metr� hluboko! (28) Jak asi 
m�že být starý? A tady, v zálivu Morbihan, je ostr�vek Er Lannic. Pozd�ji odpoledne vás tam zavedu. 
  Na tomhle mali�kém ostr�vku je kamenný ovál 58 metr� dlouhý a 49 metr� široký. Elipsu tvo�í 49 menhir�. Ale pozor! Jen polovina 
menhir� stojí na pevnin�. Druhá p�lka se koupe i p�i odlivu v mo�i pod hladinou. Tam, p�esn� o dev�t metr� hloub�ji, je druhý 
kamenný pás z 33 menhir�. P�i odlivu a klidném mo�i jsou vid�t i s potáp��skými brýlemi. Kamenná elipsa a kamenný kruh jsou 
spolu spojený jako osmi�ka. Kruh pod hladinou má pr�m�r 65 metr�." 
  "Senzace!" Andy za�al radostí poskakovat. "Kone�n� použiju svou potáp��skou výzbroj! Chci vid�t ten kamenný kruh pod vodou!" 
  Mark zvážn�l: "To nebude tak lehké. Za prvé je teplota vody letos ješt� dost nízká, nanejvýš 16 stup��, a za druhé je dost 
nep�íjemný vítr. Bez doprovodu lodi se nem�žeš potáp�t, proud u ostr�vku Er Lannic je po�ádn� silný." 
  Mark vedl skupinu po úzké cest� k obrovskému dolmenu, který se jmenoval Table des Marchands (Kupecký st�l). Dolmen byl 
p�ekrytý velikou deskou osm metr� dlouhou a �ty�i metry širokou. Mohla vážit dobrých 50 tun. Dolmen je restaurovaný a obehnaný 



ohradou. 	lov�k se pod obrovskou deskou cítí docela mali�ký a když stojí uprost�ed dolmenu, nutn� ho napadají otázky, jak to kdo 
postavil a pro�. Samoz�ejm�, že i tenhle dolmen je na geometrické síti kamenných staveb. 
  "A víte v�bec," zeptal se neúnavný Mark, "že jenom tady je 156 dolmen�? A z t�ch 156 jich je 135 nasm�rováno na letní a zimní 
slunovrat." 
  "Co to znamená?" cht�l v�d�t Andy. 
  "Vchody dolmen� jsou nasm�rovány tak, aby slunce v nejdelší a nejkratší den vycházelo p�esn� ve sm�ru vchodu do dolmenu. 
První paprsky slunce, které se vyhoupnou p�es horizont, dopadnou p�esn� do st�edu dolmenu. Toto zvláštní nasm�rování je obvyklé 
i u dalších kamenných staveb, i u t�ch pod vodou." 
  Sven hned navázal: "A ty myslíš, že tady ty dolmeny a kamenné kruhy pod vodou nejsou výjimkou?" 
  "Ale v�bec ne!" odpov�d�l Mark. "Poj�te už, mám docela hlad, nestihl jsem snídat. Budu vám p�i ob�d� povídat o kamenných 
stavbách pod vodou." 
  Ješt� p�ed ob�dem v malé rybá�ské restauraci se ohlásil vysíla�kou Ralf. Jsou ted práv� na pob�eží p�ed ostr�vkem Gavrinis. 
Hausi jim cht�l ješt� �íct, aby si dávali pozor, ale spojení bylo náhle p�erušeno. Na jídelním lístku nabízeli spoustu všelijakých ryb, 
které se daly chytit na breta�ském pob�eží - kambaly, rejnoky, platýze, makrely a samoz�ejm� všelijaké korýše. Mark a otec si 
dop�áli humra, kterému Breto�ci �íkají ,král jídelního lístku'. Dostali ho na grilu s ostrou omá�kou. Sven a Andy si dali platýze na 
másle, zatímco oba muži se rozhodli jako p�edkrm vyzkoušet domácí rybí polévku. Ve Francii se jí obvykle �íká bouillabaisse, ale v 
Bretani se jmenuje cotriade. B�hem jídla, za zvukové kulisy pomlaskávání a olizování prst�, pokra�oval Mark ve svém lí�ení 
kamenných staveb pod mo�skou hladinou. 
  "Tady na pob�eží je spousta všelijakých záliv� a malých ostrov�. P�i odlivu jsou v mo�i vid�t celé kolony kamen�, které vypadají 
jako vojáci v zástupu. T�eba na východní stran� poloostrova Quiberon, ani ne 20 kilometr� odtud. Ale taková seskupení jsou vid�t i 
jinde." 
  Mark si ot�el prsty do ubrousku a vytáhl ze své tajemné tašky svazek papír�. Když p�inesl hostinský kávu a �aj, naléhal Sven na 
pokra�ování, protože byl strašn� zv�davý, jak to s t�mi podmo�skými stavbami vlastn� je. Mark vypadal jako detektiv, který 
shromáždil všechny d�kazy a te� se je rozhodl zve�ejnit všem zú�astn�ným. Takže pokra�oval: 
  "V dob� rozkv�tu �ímského impéria p�ebudovali Kartaginci 100 kilometr� od dnešního m�sta Tangeru v severní Africe starý p�ístav. 
Pok�tili ho Lixus, což znamenalo V��ný. Jaký m�li d�vod k takovému názvu? Lixus byl vybudován na ruinách fénické strážní 
pevnosti. Féni�ané, velký námo�ní národ v antice, osídlili toto místo už 1200 let p�ed Kristem. A to neud�lali jen tak pro nic za nic! 
Féni�ané totiž na tom míst� našli zbytky megalitické kultury, které byly podle všech p�edpoklad� obehnány impozantními kamennými 
bloky. P�ístavní mola tvo�ily kolosální kvádry, jako ochranný val sloužily stovky obrovských opracovaných žulových kamen�. Ješt� 
dnes jsou p�i odlivu vid�t zbytky p�ístavních zdí a nedaleko odtud jsou ve skále patrné rýhy, které klesají do mo�e. 
  Také u špan�lského m�sta Cadizu, na úzkém poloostrovu, který za p�ílivu každý den na šest hodin zmizí pod vodou, se dá p�i 
odlivu rozeznat asi sto metr� dlouhý úsek jakýchsi kolejnic. Ší�ka t�chto dvou rýh je 1 60 metr�. A n�co podobného je také na 
ostrov� Malta a na jeho sousedním ostrov� Gozo ve St�edozemním mo�i. Oba ostrovy jsou celé rozbrázd�né záhadnými kolejnicemi. 
Domorodci jim nkaji cart ruts Když jste tam poprvé, tak se vám zdá, že to jsou zrušené trasy bývalé železnice, ze kterých bylý 
odstran�ny koleje a pražce. Když si ty rýhy ale prohlédnete d�kladn�ji, zjistíte, že je to naprostá záhada. 
    
   Záhadné prav�ké.koleje' na Malt� (viz též obr. na str. 114). 
   
  Nemohly to být koleje tak, jak je známe, protože stopy paralelné probíhajících rýh se neliší jen jedna od druhé, ale také pr�b�h 
jednotlivých tras je jiný. Nejlíp je to vid�t jihozápadn� od hlavního m�sta Medina. Koleje tam jsou jedny p�es druhé jako na n�jakém 
roz�azovacím nádraží. Jiné opušt�né koleje vedou p�es údolí, šplhají na kopce, �asto b�ží jedna vedle druhé nebo tvo�í ne�ekané 
zatá�ky. A n�které koleje mizí beze stopy v mo�i! 
    
  Je mnoho teorií o t�chto kolejnicích, ale žádná nedává uspokojivou odpov��. Jsou to snad stopy po n�jakých povozech? Ne. To by 
musel být rozestup mezi kolejnicemi stejný. Navíc �asto jsou zatá�ky p�íliš úzké a hluboké. Žádný povoz by tudy neprojel. 
  Transportovali snad tudy lidé kameny na megalitické chrámy, kterých je na ostrov� spousta? Ne. Koleje nevedou k chrám�m. 
  Vyryly rýhy sanice, po kterých se dopravovaly náklady? Ne. Sanice tvo�í ješt� v�tší oblouky v zatá�kách než kola, po t�chto trasách 
by v�bec nemohly projet. 
  Nakládali snad domorodci náklady na jakousi oj z v�tví a tažná zví�ata je za sebou vlekla? Ne. Vidlice by také za sebou nechávaly 
stejnou ší�ku kolejnic. Navíc by se musely najít ve vápencových skalách také vyšlapané stezky zví�at, která táhla náklad. 
  Vynalezli snad prav�cí Maltézané vozy, které jezdily na kamenných koulích? Ne. Všechny maltézské ostrovy tvo�í písek, vápenec a 
hlína, tedy m�kký materiál. Jen tuna nákladu by rozplácla koule z takového materiálu jako pala�inky. 
  Takže zase nová záhada! Koleje mohly být kultovní kresbou, kalendá�em, vodovodem, písmem a b�hví�ím ješt�! Je spousta 
všelijakých dohad�, ale p�i podrobn�jším pr�zkumu se všechny hroutí jako dome�ek z karet. Jak už jsem �ekl, kamarádi, na mnoha 
místech na pob�eží mí�í koleje p�ímo do vody St�edozemního mo�e! Tak t�eba v St. George's Bay a jižn� od Dingle. Jiné koleje kon�í 
na strmém útesu. 
  V odborné literatu�e se píše, že tyhle koleje na Malt� vznikly v dob� bronzové. Ale to není možné! Pak by museli stavitelé kolejí 
doby bronzové být šikovné rybi�ky. Nebo si snad ud�lali potáp��ské obleky z bronzu - s dýchacími trubicemi, s d�ev�nými pumpami 
na vzduch a s pr�hlednými pr�zory? To je p�ece sm�šné! 
  Já vám �eknu, co si o tom myslím: koleje pod vodou musely vzniknout ješt� d�ív, kdy mo�ská hladina byla níž - tam, kde je te� 
voda, byla tehdy souš. A� už to bylo v Lixusu, u Cadizu, na Malt� nebo tady v Bretani. Dolmeny a menhiry na mo�ském dn� jsou 
toho jasným d�kazem. Jinak to není možné. Po poslední dob� ledové se rozpustilý ledovce a velká �ást polárního kruhu. Mo�ská 
hladina se zdvihla - jak v Atlantiku tak ve St�edozemním mo�i - a stavby, které byly do té doby na pob�eží, zmizely ve vlnách!" 
  Všichni ho bez dechu poslouchali a prohlíželi si fotografie, které jim dal Mark kolovat. D�ív než mohl Sven položit další ze svých 
nes�etných otázek, ozval se Hausi. 
  "Co je vlastn� s Ralfem a Cornélií? Jak to, že se neohlásili? Naposled p�ece volali p�ed t�emi hodinami," �ekl. 
  "Tak jim zavoláme my," ozval se Andy. "Dejte mi vysíla�ku, p�jdu ven a zavolám jim." 
  Když už stál Andy na ulici, mohl se kone�n� Sven zeptat: "Kdy vlastn� roztály tý ledovce?" 
  "Odborníci na po�así p�išli p�ed n�kolika lety na to, že p�ed 10700 lety došlo náhle k prudké zm�n� klimatu. Ne snad, že by byla 
um�le vyvolána, ale b�hem n�kolika staletí se musel vzduch nad Grónskem oh�át o sedm stup��. Tohle náhlé oteplení se vy�te 



nejen z vrt� do ledu, ale d�kaz o tom podávají i vápníkové sedimenty ve Švýcarsku. To datum rozhodn� sedí a nikdo na tom 
nem�že nic zm�nit. Takže už p�ed 10700 lety tu museli být megalitikové. A� už to odpovídá našim p�edstavám archeologickým, 
politickým nebo náboženským o sv�t�, nebo ne. Od té doby sice prob�hlo ješt� n�kolik takzvaných malých dob ledových, ale jejich 
rozpušt�ná voda nikdy nesta�ila na potopení t�eba takových dolmen� u Pil Coa do hloubky 25 metr�. Také na Malt� našli potáp��i 
podvodní koleje v hloubce 70 metr�! 
  Mark se úpln� pohroužil do svého vypráv�ní. Na �ele se mu perlil pot. Andy se vrátil do restaurace s vysíla�kou. 
  "Nem�žu s nimi navázat spojení," �ekl zklaman�. "Možná je vybitá baterie." 
  Hausi vstal. "Zaplatíme a p�jdeme," prosil ostatní netrp�liv�. "N�co tady nehraje. Ani Cornélie ani Ralf nemají ve zvyku 
zapomenout na to, na �em jsme se domluvili. �ekli jsme si p�ece, že se budou každou hodinu hlásit. A baterie je v po�ádku. Ralf 
koupil novou. Poj�te, musíme je jít hledat!" 
  Také otec vrt�l znepokojen� hlavou. Znal svého syna a v�d�l, že by Ralf ud�lal všechno pro to, aby s nimi navázal spojení. Co to 
�íkal naposled, když se ozval? Že jsou na pob�eží u ostr�vku Gavrinis. Musí se tam rychle vydat. 
  Mark �ídil jejich mikrobus prudkými zatá�kami, jako kdyby tu znal každý kámen. Kone�n� byli na pob�eží a asi sto metr� p�ed sebou 
v mo�i vid�li oba ostr�vky Gavrinis a Er Lannic. Po Ralfovi a Cornélii ani stopy. Znovu to zkusili s vysíla�kou, dokonce vym�nili 
baterie. Nedostali ale žádnou odpov��. 
  Mark uklid�oval znepokojené otce: "Nemohli jen tak beze stopy zmizet. Ned�lejte si starosti. Možná že zašli moc daleko a dostali 
se z vysílacího okruhu. Nebo vysíla�ku n�kde zapomn�li a te� ji hledají. A t�eba si stopli taxi a už na nás �ekají v hotelu. Je�te tam. 
Já tady mám ješt� n�co na práci, p�ijdu za vámi pozd�ji." 
  Když skupina odjela, dal se Mark do �e�i s jedním rybá�em, který tam sed�l na kameni a �istil sít�. Mark um�l dob�e francouzsky a 
rychle si domluvil, co pot�eboval. Rybá� položil sít� a pomohl mu nastoupit do malé lod� s motorem a naložil mu i dva �erné kufry, 
které Mark stále nosil s sebou p�es ramena. 	lun nabral kurs na Gavrinis, podél ostr�vku Er Lannic, podél menhir�, které pomalu 
mizely pod hladinou. Na p�ístavišti na ostrov� se Mark rozlou�il s rybá�em a poprosil ho, aby pro n�ho za t�i hodiny zase p�ijel. 
Pov�sil si své kufry p�es ramena a vyrazil. 
  Ostr�vek Gavrinis je jen 750 metr� dlouhý a 400 metr� široký. Ta malá skalnatá ka�ka v mo�i porostlá stromy a bahenní trávou 
tlumila kroky jako tlustý koberec vedoucí ke svatyni. Mark vystoupil až na nejvyšší bod ostr�vku, kde stál nejv�tší dolmen. Mark už tu 
byl pon�kolikáté a tušil, že je práv� tady na stop� tajemství všech kamenných staveb v Bretani. Doufal, že tu nalezne �ešení. Strávil 
už v dolmenu celé dlouhé noci, protože jen v noci ho nerušili zv�daví turisté. 
    
    
  Zatímco stav�l své kufry na zem p�ed vchod, pomyslel si, že také tenhle dolmen musel vzniknout ješt� p�ed rozpušt�ním ledovc� v 
poslední dob� ledové. Použité monolity byly p�íliš rozm�rné, aby je bylo možné p�evážet na prámech. Monolity pokryté území m��í 
13,10 metr�, pak následuje takzvaná svatyn�, která je 2,60 metr� dlouhá a 2,50 metr� široká. Tuto prostoru tvo�í šest obrovských 
balvan�, nad nimi leží gigantický st�ešní kámen o rozm�rech 3,70 krát 2,50 metr�. Dohromady bylo na stavbu dolmenu použito 52 
monolit�, z �ehož p�esn� polovina - 26 - je pokryta podivnými rytinami. Jsou tu spirály a kruhy, zvláštní rýhy, které je možné 
p�irovnat k otisk�m prst�, a také monolit s kresbami, které p�ipomínají sekery nebo zašpi�at�lé pazourky. 
  Vchod do dolmenu byl uzav�en m�íží, ale Mark m�l s sebou paklí�. Vzal si svazek sví�ek a rozmístil je v tmavé prosto�e. Jejich 
plameny se strašideln� odrážely na st�nách dolmenu. Bizarní rytiny házely na st�ny záhadné stíny. Mark si klekl na zem a vytáhl z 
kufru malý p�enosný po�íta�, kterému se �íká laptop. Jen za�al vy�ukávat první �íslice, zazdálo se mu, že n�kdo volá o pomoc. 
Zmaten� vstal a šel k východu z dolmenu. ,,P-o-m-o-c!" volal n�kdo n�mecky. V tu chvíli si Mark vzpomn�l na Ralfa a Cornélii. Ale 
kde mohou být? Mark napjat� poslouchal, ale volání se už neozývalo. Ob�hl celý ostrov. Nikde nic. Nikdo krom� n�ho na ostrov� 
nebyl. Pak znovu zaslechl volání, ozývalo se ze sousedního ostr�vku Er Lannic, který byl odtud jen co by kamenem dohodil. Protože 
se zvedl prudký vítr, odnášel volání na jinou stranu. Mark vylezl na dolmen a zahled�l se sm�rem k Er Lannic. 
    
    
   Na 26 z 52 kamen� jsou podivné rytiny. 
   
  Pak zavolal po v�tru: ,,R-a-l-f-e! K-d-e j-s-t-e!" Svlékl si bled�modrou bundu a mával jí nad hlavou jako praporem. Kone�n� zahlédl 
na sousedním ostrov� štíhlou postavu v modrých džínách a žluté košili. To byl ur�it� Ralf. Co tam ale d�lal a jak se tam vlastn� 
dostal? Ostr�vek byl soukromým majetkem a navíc to byla chrán�ná pta�í rezervace. Bylo zakázáno vstupovat na ostrov. Kone�n� 
také Ralf zahlédl mávající postavu Marka a zdvihl nad hlavu ruku s kapesníkem. Volali na sebe, ale vítr, který každou minutou sílil, 
jim rval slova od úst. Mark si vzpomn�l, že v malé zátoce vid�l starou veslici. Vydal se tam, lo�ka tam byla, ale bez vesel a nap�l 
pod vodou. Mark sp�chal zpátky k dolmenu, vytáhl z víka druhého kufru tenké nylonové lano a pádil zpátky k zátoce. Proud byl 
p�íznivý, sm��oval p�ímo na Er Lannic. Mark, který si za každé situace v�d�l rady, použil své boty jako lopatky a vybral jí vodu z 
lod�, jeden konec lana uvázal na strom a zbytek si hodil do �lunu. Proud ho donesl k sousednímu ostr�vku. Lano sta�ilo na jeden 
metr od b�ehu. Mark uvázal lano na p�í� a sko�il do vody. Ralf už na n�ho �ekal. 
  "Díky bohu! To je št�stí, že jsi nás našel!" 
  "Kde je Cornélie?" 
  "Leží támhle, asi si zlomila nohu." 
  "Musíme ji p�inést sem!" 
  Mark jí prohlédl nohu. P�estože nebyl léka�, rychle pochopil, že kost není zlomená. Ale bylo t�eba rychle stáhnout nohu obinadlem. 
  "Poj�, Cornélie! Postav se na jednu nohu a op�i se o nás. Doneseme t� na �lun. " 
  V lo�ce už ale zas byla voda. "Krucinál!" nadával Mark a zopakoval proceduru s botou. Pak pomohl Cornélii na sedátko a p�ikázal 
Ralfovi, aby si klekl na p�í�. Sám si klekl vedle n�ho a oba vší silou táhli za lano. 	lun mí�il proti proudu, Mark a Ralf sup�li, lano jim 
�ezalo dlan�. Cornélie nedbala bolesti v kotníku a ob�ma rukama vylévala vodu ze �lunu. Pomalu se blížili ke Gavrinisu. Po p�istání 
donesli Cornélii do dolmenu. Zdálo se, že Mark má s sebou výbavu pro každý p�ípad. Složil šátek do trojúhelníku a pevn� svázal 
kotník Cornélie. Pak jí dal tabletu na utišení bolesti. Zatímco ji ošet�oval, lí�il mu Ralf, jak se to všechno stalo. 
  Když na n� �ekali na pob�eží, p�ijel k nim na �lunu n�jaký mladík a zeptal se jich, jestli se necht�jí podívat na menhiry pod vodou. 
Nastoupili tedy k n�mu a on je odvezl na mo�e. Pak se jich zeptal, jestli si necht�jí prohlédnout i menhiry na ostrov�. Dovesloval k 
p�ístavišti, pomohl jim na b�eh a �ekl, že tam na n� po�ká. Ale když se vrátili na stejné místo za dvacet minut, muž i �lun zmizeli... 
  "A ve �lunu byla vysíla�ka!" dodal Mark. 



  "Ano," potvrdil Ralf zdrcen�. Vypráv�l, že ptáci na ostrov� na n� úto�ili a Cornélie p�i út�ku p�ed nimi upadla. Ralf se rozmýšlel, 
jestli nemá plavat na b�eh, aby p�ivedl pomoc, ale proud byl moc silný. 
  ,,Už je všechno v po�ádku," uklid�oval ho Mark. "Tím malým d�ravým �lunem se asi na b�eh nedostaneme. Proud by nás odnesl na 
otev�ené mo�e a to by bylo p�i tomhle v�tru a s dírou ve �lunu nebezpe�né. Ale -" Mark se podíval na b�eh - "asi za p�ldruhé hodiny 
pro m� p�ijedou. Do té doby mi m�žete pomoct, abych dokon�il svou práci." 
  Teprve te� si Ralf a Cornélie uv�domili, v jakém strašidelném p�íbytku to jsou. Všude blikaly zbytky sví�ek a Mark zapaloval nové. 
"Na co tu máš ten po�íta�?" divil se Ralf. 
  "Tyhle rytiny, podobné otisk�m prst�, skrývají matematické poselství," odpov�d�l Mark. "Tisíc let starou zprávu. Na ten nápad jsem 
nep�išel jen já. Už o tom napsal jeden velmi známý muž. Cht�l bych to jenom zkontrolovat a najít k té záhad� klí�. Už jsem tady kv�li 
tomu strávil n�kolik nocí. Prosím t�, Ralfe, spo�ítej všechny rýhy na každém kameni, který ti ur�ím, ale úpln� p�esn�. Já to napíšu 
do po�íta�e. A Cornélie m�že klidn� z�stat ležet." 
  Pustili se do práce. Ralf po�ítal, Mark psal na laptopu a propo�ítával nejr�zn�jší kombinace. Když se dostali k monolitu se 
zašpi�at�lými pazourky, zvolal Ralf: "Osmnáct rytin ve t�ech k�ižujících se �adách!" 
  "Kolikátý je to vlastn� monolit?" 
  Cornélie, která jim navzdory svému zran�ní cht�la pomáhat, poskakovala po jedné noze od kamene ke kameni. "Jednadvacátý," 
odpov�d�la Markovi. 
  "Osmnáct rytin na jednadvacátém monolitu," �ekl zamyšlen� Mark. "Osmnáct...? Jednadvacet...? To nedává smysl." 
  Cornélie doskákala ke vchodu do dolmenu. Sedla si tam na zem. Venku �ádil vítr, slunce ješt� svítilo, vevnit� ale byla temná 
stísn�ná atmosféra. Tableta za�ala p�sobit a Cornélie si p�ipadala jako v opojení. Najednou se jí zdálo, že monolity k ní od vchodu 
tan�í. Ve h�e sv�tel a stín� vid�la šklebící se obli�eje. Pak se p�ed ní zastavil jeden z tan�ících monolit� a vypadalo to, že ji 
zamá�kne. Cornélie vyk�ikla! Ralf a Mark se k ní vrhli. Dívka byla bílá jako st�na. Hr�zou rozší�enýma o�ima zírala na monolity. 
  "Conny! Prober se! Co je ti?" Ralf ji hladil po tvá�i. Cornélie n�kolikrát zat�ásla hlavou a pak se zasmála. 
  "Asi jsem usnula," �ekla. Pak se podívala na Marka a �ekla s napjatým o�ekáváním v hlase: "Napadlo t� už v�bec, že p�t prvních 
monolit� od vchodu nemá žádné rytiny? Teprve šestý monolit má jednu rytinu, jeden otisk prstu, víc nic." 
  Mark na ni zíral jako na zjevení. Pak se jeho pohled obrátil k šestému monolitu. Byl trochu menší než ostatní a navíc stál na malém 
kamenném podstavci. 	ipern� jako lasi�ka dolezl po �ty�ech zase k po�íta�i a n�co tam na�ukal. Na obrazovce se objevila �ada 
�ísel, pak zase zmizela a objevila se jiná kombinace. 
  "Heuréka! - Už to mám!" Zdálo se, že Markovi p�esko�ilo. Tancoval v dolmenu jako opilý, pak ud�lal kotrmelec, p�istál p�ed Cornélií 
a n�kolikrát ji políbil na �elo. 
  "Klí�! Holka, ty jsi poklad! Šestý kámen! To byl ten tajný kód! Naši p�edci, kte�í nám tu zanechali p�ed tisíciletími poselství, p�ipravili 
k n�mu taký klí�. Copak to nechápete? Šestým kamenem nám �ekli -po�ítejte v šestkové soustav�!" 
  Mark se v�bec nemohl uklidnit a ob� d�ti naprosto nic nechápaly. Mark je ujistil, že jim v hotelu všechno vysv�tlí. Ted už se musí 
honem spakovat. Rybá� se objeví každou minutou. 
  O dv� hodiny pozd�ji v hotelu Auray. Zavládlo obrovské nadšení, když se objevil Mark s ob�ma ztracenci. Byl povolán léka�, který 
odborn� ošet�il vyvrknutý kotník. Po ve�e�i vytáhl Mark sv�j po�íta� a pozval všechny na šampa�ské. Poprosil hostinského, aby jim 
zapálil sví�ky a zhasnul elektrické sv�tlo. Mark m�l rád, když se navodila správná nálada a um�l vystup�ovat nap�tí svých 
poslucha��. Když se kone�n� pustil do p�ednášky, mluvil klidn�, jako profesor ve škole. 
  "Všichni dob�e víte, že v poslední dob� lidé poslali do vesmíru celou �adu um�lých satelit�. Jsou mezi nimi i takové, které bylý 
ur�ený k tomu, aby opustily naši slune�ní soustavu. Byly to vesmírné sondy Voyager 1 a 2, stejn� jako Pioneer 10 a 11. Tyhle sondy 
už urazily víc jak miliardu kilometr� a opustily naši slune�ní soustavu. Na palub� sond Voyager je také videokazeta se zvláštním 
barevným obalem. Je na n�m kruh, n�kolik zubatých �ar, rovná p�ímka, pak n�co podobného slune�ním paprsk�m a nakonec dva 
malé kruhy, které jsou spojeny jednou �arou. Tady je ten obrázek, podívejte se na n�j. 
    
  Pro ob� sondy Pioneer vymysleli zase n�co jiného - jsou tam umíst�ny pozlacené hliníkové krabi�ky o rozm�rech 15,29 krát 29 krát 
1,27 centimetr� a je na nich vyrytý obrázek. Dole je znázorn�na naše slune�ní soustava s devíti planetami, vzdálenosti planet od 
Slunce jsou uvedený v binární soustav�, to je �e� po�íta��. Uprost�ed je znázorn�na letová dráha sondy podél t�í planet. Nad tím 
stojí nahý muž a nahá žena. Muž zdvihá ruku k pozdravu. Na levé stran� krabi�ky je Slunce s �ty�mi r�zn� dlouhými paprsky. A 
nechyb�jí tu ani dva kruhy. Zapamatujte si ten obrázek a dávejte pozor, co vám �eknu dál." 
  Hausi to nevydržel: ,,To všechno je jasné. Já jenom nevím, co tím chceš �íct. Vyprávíš nám tu o n�jakých vesmírných sondách a 
my zatím chceme p�ijít na kloub t�m kamenným záhadám." 
    
    
   "Moment! �ím taký nepostavili za jediný den! Hned vám vysv�tlím, že mezi kamennými záhadami a vesmírnými sondami je 
d�ležitá souvislost." 
  "To jsem tedy zv�davý," vydechl Andy, který samým vzrušením spolkl olivu i s peckou. Mark zdviženýma rukama poprosil o klid a 
pak pokra�oval. 
  "K �emu jsou ty obrázky, které jsme poslali do vesmíru? Naši v�dci po�ítají s tím, že sondy n�kdy, snad za dva tisíce nebo deset 
tisíc let, objeví rozumné bytosti ve vesmíru. Mimozemš�ani naleznou videokazetu nebo aluminiovou krabici. Když budou chyt�í, ihned 
rozluští klí�, pomocí kterého vypo�ítají údaje na obrázku..." 
  "Stop!" sko�il mu do toho Sven. "Jaký klí�?" 
  "To je ono!" Mark se rozesmál. "Práv� proto jsem vás prosil, abyste si dob�e zapamatovali ty obrázky. Podívejte se ješt� jednou - 
co by mohlo být tím klí�em?" 
  Otec ukázal na dva kruhy, které byly spojeny �arou. "M� napadá tohle: na každém obrázku jsou dv� kresby, které se opakují. 
Jednou jsou to tyhle paprsky a pak dva kruhy, spojené �arou. Paprsky budou t�žko tím klí�em. Co by se z nich dalo vy�íst? Ale ty 
dva kruhy? Co by tak mohly znamenat?" 
  "Výborn�!" pochválil ho Mark. "Ty dva kruhy spojené �arou znázor�ují atom vodíku. Ví se, že vodík existuje všude ve vesmíru. Dva 
atomy vodíku tvo�í molekulu, která se zapisuje takhle: H2." Napsal to na papír. "Vlnová délka molekuly vodíku je v celém vesmíru 
stejná. Takže kdo pochopí klí� molekuly vodíku, m�že si také vypo�ítat všechny údaje uvedené na obrázku. Dají se z n�ho vy�íst 
správné vzdálenosti planet v naší slune�ní soustav�, místo p�vodu vesmírné sondy, datum vyslání do vesmíru, a dokonce t�eba 



váha ženy p�i výšce 162,4 centimetr�. P�itom je jedno, zda mimozemš�ané budou po�ítat v centimetrech nebo v n�jakém jiném 
m��ítku. Vždycky dojdou ke stejným výsledk�m. Chápete to?" 
  Kluci p�ikývli, jen Cornélie byla myšlenkami jinde. Skoro šeptem se ozvala: 
  "Co se ale stane, když sonda p�istane u civilizace, která neví nic o vlnové délce molekuly vodíku? Nebudou pak naši neznámí brat�i 
považovat pozlacenou krabici za n�jaký dárek boh� z nebe? Nebudou t�eba podle toho malovat svým d�tem podobné obrázky k 
poct� boh�?" 
  Ralf pokra�oval v tom, co Cornélie na�ala: "Nebudou zhotovovat kopie a vystavovat je ve svých chrámech? Nebudou 
nepochopitelné kresby rýt do st�n skal a uctívat je? Nebo je kreslit na obrovské kameny a stav�t z nich své svatyn�?" 
  "A nebudou potom také," navázal na n�ho Mark s vážnou tvá�í, "mimozemští archeologové a historici tvrdit, že jde o um�lecké 
ornamenty? O jednoduché symboly, náhodn� vzniklé vrypy nebo o n�jaký rituál?" 
  Kone�n� všem za�alo svítat, o co Markovi jde. Ale - ta myšlenka byla neuv��itelná - byly snad kresby na skalách a rytiny v dolmenu 
na Gavrinisu poselstvím? Poselstvím od koho? Jak to cht�l Mark dokázat? Ten však klidn� �ukal n�jaké �íslice na svém po�íta�i a k 
tomu jen tak mimochodem povídal: 
  "Gavrinis a megalitické stavby jsou matematickým poselstvím pro každou generaci, která umí po�ítat. Auto�i té zprávy byly bytosti, 
které žily na Zemi p�ed mnoha tisíciletími. My jsme jim poslali aluminiové krabi�ky potažené vrstvou zlata, aby p�ežily tisíciletí. 
Stavitelé na Gavrinisu vt�lili své poselství v um�le vytvo�ený kopec, vybudovaný z obrovských megalit�, aby p�ežilo tisíciletí. 
P�edpokládali, že n�kdy v budoucnu musí lidé p�ijít na zvláštní geometrické souvislosti, na Pythagor�v trojúhelník, na opakující se 
úhly a na m��ítko vzdálenosti. A také na geometrickou zprávu dolmenu na Gavrinisu. 
  Podívejte se, kamarádi, výpo�ty za�ínají tam, kde za�íná celá matematika, tedy u jedni�ky. Na tenhle klí� m� vlastn� p�ivedla 
Cornélie. Když po�ítáme od vchodu, padne vám do o�í šestý kámen. Je menší než ostatní, stojí na podstavci a má na sob� jen 
jednu kresbu otisku prstu. Je jediný s jedinou kresbou. Ostatní nemají kresbu bud žádnou, nebo n�kolik. Ten šestý kámen s jednou 
kresbou nám �íká: nejmenší jednotkou je šestka. Ralfe, vzpomínáš si na jednadvacátý kámen? Co na n�m bylo?" 
  Ralf rychle lovil v pam�ti. "Bylo tam osmnáct pazourk� ve t�ech �adách za sebou." 
  "P�esn�!" Mark p�ikývl. "Osmnáct je také t�i krát šest. Když budete násobit 3 krát 4 krát 5 krát 6, tak dostanete 360, nebo 60 krát 6. 
Osmnáctka, po�et pazourk�, je dvacetina z 360. To �íslo je také po�et stup�� kruhu." 
  Náhle za�ali mluvit všichni najednou. Tvá�e chlapc� ho�ely vzrušením a muž� také trochu i šampa�ským. Mark poprosil o klid a 
pokra�oval: 
  "To je jenom za�átek! Nejmenší jednotkou je šestka, další v�tší je desítka, tedy naše desítková soustava. 3, 4, 5 a 6 napsané za 
sebou se �te v desítkové soustav� 3456. 	ísla jsou vyrytá na 21. monolitu. Tady, podívejte se na obrazovku: 3456 d�leno 21 d�lá 
164,57. A to zase odpovídá obvodu kruhu o pr�m�ru 52,38 metr�. Co dostaneme, když vyd�líme ta dv� �ísla? Nem�že to být jinak 
než: 164,57: 52,38=3,14." 
  "Páááni!" zvolal Ralf a bouchal p�itom rukou do stolu. "3,14 je p�ece Ludolfovo �íslo. Ur�uje vztah mezi obvodem kruhu a jeho 
pr�m�rem." 
  "Mám radost z tvých znalostí geometrie," vložil se do toho trochu rozpa�it� otec. "Ale p�i tom výpo�tu p�ijdeme jen na vztah obvodu 
kruhu a pr�m�ru, nic víc." 
  Mark zavrt�l hlavou: "Zapomínáš, že jsme p�išli jen na �íslo 164,57, protože jsme d�lili 3456 �íslem 21. A východiskem pro to nám 
byly kamenné stavby! Navíc - dávej pozor! - m��í pr�m�r kruhu 52,38 metr�. Na 52 stupních a 38 minutách leží jižní azimut p�i 
letním slunovratu na Gavrinisu!" 
  Otec však neodbytn� pokra�oval v námitkách. "Promi�, Marku, ale tohle m��ení na stupn� je p�ece vynález novov�ku. P�ed 
tisíciletími se snad nepo�ítalo na stupn�!" 
  "Omyl! D�lení na stupn� je prastaré. Pochází od Sumer�, kte�í žili 4000 let p�ed Kristem mezi Eufratem a Tigridem. Sumerové se 
nejspíš nau�ili d�lit kruh a kouli na 360 stup�� od n�jakých nebeských u�itel�. A naše slova stupe� a minuta pocházejí až z naší 
doby. Ale výpo�ty byly stejné. A když už jsme u toho: 
  Po�et megalit� a jejich postavení musí byt zám�rné, protože t�i skupiny kamen� na Gavrinisu jsou postaveny podle matematického 
systému: 
  1. pravá �ada s dvanácti kameny 
  2. svatyn� se šesti kameny 
  3. levá �ada s jedenácti kameny 
  První dv� �ísla 12 a 6 pat�í do schématu, jejichž násobky dávají 18, a p�esn� tolik je pazourk� na 21. monolitu. Ale co s t�mi 
monolity na levé stran�? 	íslo jedenáct nepat�í do šestkové soustavy." 
  Kluci bez dechu zírali na obrazovku, na které vyskakovaly jako zázrakem stále nové matematické kombinace. Hausi a otec ml�eli, 
nebylo to jednoduché vyrovnat se s t�mi �adami �ísel, které k nim p�icházely z tisíce let staré minulosti. Jen Mark z�stával klidný, už 
se s tím problémem potýkal n�kolik týdn�. Loknul si vína a pokra�oval: 
  "Základní �íslo na 21. monolitu je 3456. M�že s tím n�co ud�lat jedenáctka, která se nám nikam nehodí? Zkusíme d�lit 3456 
jedenácti. Výsledek je zase 314,18. Znovu je to kombinace Ludolfova �ísla! 
  Auto�i matematického poselství na Gavrinisu mysleli asi skute�n� na všechno! Je jedno, v jaké soustav� budoucí generace po�ítají, 
inteligentní bytost musí pokaždé p�ijít na �ešení. Ale - podívejte se - v t�ch �íslech z Gavrinisu není jen Ludolfovo �íslo, ale také 
Pythagorova definice, �íslo synodické okružní dráhy M�síce, kulatý tvar Zem�, p�esné pozemské dny a Slunce... a... a..." 
  "P�esta�! Už se mi z toho to�í hlava!" protestoval Hausi a otec se k n�mu p�idal. "Z takového množství rytin, rýh a otisk� prst� musí 
vždycky nakonec vyjít n�co známého." 
  "Na tom n�co je," souhlasil s ním Mark. "Ale já nejsem první, kdo na tohle matematické tajemství p�išel. Jeden znalec Bretan� a 
matematicky génius se strašlivým jménem Gwen�hlan Le Scou�zec už tohle tajemství rozlousknul p�ede mnou. Uzav�el své výpo�ty 
t�mito slovy." Mark �etl nahlas: 
  Je zcela pochopitelné, že p�i spoust� výpo�t� jsou n�které mén� pravd�podobné než jiné, které mají skute�n� rozhodující význam. 
Na druhé stran� je tu p�íliš mnoho shody, aby rozhodující souvislosti mohly vzniknout náhodou. 
  Mark se vít�zn� rozhlédl po okolosedících. "Tak je to, kamarádi! I když tu t�eba n�co sehrála náhoda, nem�že za všechno! 
Nakonec jsou tady Pythagorovy trojúhelníky i na jiných místech, stále se opakující vzdálenost 2680 metr� a stále stejný úhel 60 
stup��, to p�ece nem�že být náhoda. Tady v Bretani je tedy doslova.monumentální poselství'. Musíme nad ním p�emýšlet. Naši 
prav�cí p�edci nemohli být t�mi primitivy, za které jsme je m�li." 
  Všichni si lokli minerálky s šampa�ským a Cornélie �ekla: 



  "A co ty �áry, které se táhnou p�es celou Evropu, a ty staré mapy, co jsem našla ve Spiezu?" 
  Mark odsunul po�íta� na stranu a vážn� se rozhlédl po ostatních. 
  "Ta sí� �ar pochází z doby kamenné. Nejprve musela byt stará mapa, na kterou byly �áry zakresleny. Neznámý malí� o nich z nám 
neznámých pramen� v�d�l. Možná že navštívil n�která ta místa v Evrop�, i když tehdy nebylo cestování tak jednoduché jako 
dneska. Bud mu n�kdo ty mapy ukradl, nebo zem�el a mapy po jeho smrti skon�ily v pytli. T�žko zjistíme, jak se pytel dostal do 
zem�, všichni pam�tníci jsou dnes po smrti. V každém p�ípad� jsi svým nálezem všechny p�ítomné - až na m� - p�ivedla na stopu 
megalitických kamenných staveb doby kamenné." 
  "A ty �áry?" zeptal se Sven s nap�tím. Zdálo se, že každou chvíli exploduje. "N�které jsme si p�ece zjiš�ovali! Jak vznikly?" 
  Všichni p�ítomní doslova viseli Markovi na rtech. Co jim na to �ekne? Má �ešení? 
  Mark z�stal úpln� klidný. 
  "Kdysi dávno, nevíme p�esn� kdy, navštívili naši Zemi u�itelé z vesmíru. Tito mimozemš�ané p�edávali své poznatky lidem. Jedna 
generace druhé vypráv�ly v pov�stech a mýtech a �áste�n� i ve starých náboženstvích o návšt�vnících z vesmíru. Pokaždé se v 
nich do�tete o.nebeských u�itelích', kte�í za ,kou�e, ohn� a hluku' stoupali na nebesa. Existuje dokonce staroindický popis 
mimozemš�an�, který je velmi p�esný. 	etl jsem o tom v mnoha knihách. (29, 30, 31, 32) Tito u�itelé jsou autory p�vodních �ar. Na 
za�átku to byly jednoduché letové dráhy, pod kterými si lidé z�izovali své svatyn�, pozd�ji linie znázor�ovaly také hranice. 
  Mimozemš�ané v�d�li, že by trvalo strašn� dlouho, jist� mnohá tisíciletí, než by se zase dostali do naší slune�ní soustavy. Cht�li 
potomk�m prav�kých lidí, tedy nám, zanechat jasnou zprávu o své návšt�v�. Možná že pomocí matematických výpo�t� lze dojít 
dokonce i k datu jejich p�íští návšt�vy. A te� se vás ptám: Co vydrží celá tisíciletí? Co nerezaví a neho�í? Kámen! 
  Mimozemš�ané p�im�li prav�ké lidi ke kamenným stavbám, které tu budou i po tisíciletích. Mnohem pozd�ji, když už byly cizí 
vesmírné lod� dávno pry�, vystav�li lidé další monumety, které s poselstvím.boh�' nemají nic spole�ného. Tyhle další stavby nám 
dnes zt�žují rozlušt�ní hádanek mimozemš�an�." 
  Kolem stolu zavládlo ticho. Každý v duchu p�emýšlel. Až na Andyho bylo všem jasné, že p�ijmutí teorie o pobytu mimozemš�an� na 
Zemi by vedlo k dramatickým d�sledk�m. Kone�n� zamýšlené promluvil otec: 
  "Tvoje teorie n�co objas�uje a n�co nechává bez vysv�tlení. Jestliže mimozemš�ané p�ed tisíciletími ovlivnili mladé lidstvo na 
Zemi, odkud p�išli? Jestliže našim p�edk�m poskytovali n�co jako.dou�ování' v matematice a geometrii, kde získali tyto znalosti? Tvá 
teorie, Marku, p�esouvá celý problém jen do jiné slune�ní soustavy. Místo p�ijetí teorie mimozemš�an� mohu p�ece stejn� dob�e 
tvrdit, že všechno to za�alo tady a lidstvo dosp�lo ke všem t�m geometrickým hádankám postupným vývojem." 
  "To jist� m�žeš," opá�il Mark a významn� se p�itom usmíval. "Pak ale zavíráš o�i p�ed jasnými d�kazy. Pak totiž odmítáš p�ijmout 
fakt, že už nejstarší ústní podání, pozd�ji zanesené do pov�stí a ság, se zmi�ují naprosto jasn� o.nebeských u�itelích'. To je zcela 
nesporné. Pak musíš nap�íklad ignorovat spojnice mezi dánskými wikingskými hrady a Delfami v �ecku, které souvisejí s 
Apollónem. Myslím, že dosavadní teorie skute�n� nesta�ily na zodpov�zení všech otázek. Ale s teorií o mimozemš�anech to do 
sebe najednou všechno jasn� zapadá." 
  "Až na mimozemš�any samotné," poznamenal Sven, který s nap�tím sledoval spor. "Odkud p�išli? Kde získali své v�domosti?" 
opakoval otázky svého otce. 
  Znovu zvedl Mark významn� ruce. D�lal to vždycky, když cht�l �íct n�co d�ležitého. 
  "	as je nejlepší u�itel. Je jenom škoda, že všechny své žáky ni�í. Vesmír je obrovský a �as nekone�ný. Teoretický mohli naši 
mimozemš�ané získat své znalosti od jiných mimozemš�an� a ti zase od jiných... a tak dál v pr�b�hu milión� let a v prostoru tisíc� 
slune�ních soustav. N�kde bychom se ale museli dostat na konec �et�zce, na za�átek té štafety. A tehdy bychom asi museli dojít k 
poznání: existuje nesrovnatelné, jedine�né a grandiózní dílo. Je to n�co, co lidský rozum zatím nechápe a není schopen p�ijmout. Je 
to ten prap�vod, který nazývají pravd�podobn� všichni lidé i jiné myslící formy života v celém vesmíru stejným jménem: BÚH!" 
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