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Ukázka – první t�i kapitoly

1. kapitola: Záhadný nález

"Dali jsme si jméno Záhadná trojka.  Ve skute�nosti jsme ale záhadní nebyli  my,  to jen záhady
za�aly kroužit okolo nás, jedna za druhou, jako n�jaké planety. Nejd�íve jsme si mysleli, že to, co
jsme našli,  zm�ní tak akorát  naše prázdniny. Pak jsme doufali,  že to zm�ní  sv�t.  Nakonec jsme
pochopili, že sv�t se zm�nit nechce, ale zm�nilo to nás. To jméno "Záhadná trojka" použil poprvé
m�j tatínek..." Katka Lišková odložila plnící pero a zamyšlen� se podívala z okna. Nebyla ten typ,
který by si psal deník a te	 se rozhodla, že založí n�co jako kroniku, ale moc jí to nešlo. Napsala
pár 
ádek a už nev�d�la, jak pokra�ovat. V duchu se vracela k tomu týdnu, který p
ed �ty
mi m�síci
poprvé strávila s dvoj�aty, Markem a Tomášem.
N�kdy po Vánocích uhodily kruté mrazy a její otec si na náledí zlomil nohu. V té dob� byli už �ty
i
roky sami. Katky maminka byla úsp�šná pianistka a zem
ela p
i zem�t
esení v Japonsku, kde tou
dobou m�la turné. Katka na dlouhou dobu zapomn�la, jaké to je, když se �lov�k sm�je nebo má z
n��eho radost. Zvykla si na tatínk�v zakabon�ný obli�ej a opravdu ji p
ekvapilo, když ho po dlouhé
dob� vid�la op�t veselého. Moc nechápala, co je zrovna na zlomené noze tak radostného, ale tatínek
se jí  brzy p
iznal  k tomu, že se v nemocnici  seznámil s  jistou rozvedenou doktorkou,  Helenou
Millerovou. Katce ta myšlenka byla ze za�átku nep
íjemná, ale jak se z tatínka za�al zase postupn�
stávat p
ív�tiv�jší �lov�k, mizel z jejich domácnosti neviditelný tíživý �erný mrak a ona se s tou
p
edstavou celkem smí
ila. Tatínek se s paní doktorkou scházel asi dva m�síce, a pak usoudil, že je
na�ase, aby se Katka seznámila, a to nejenom s ní, ale také s jejími dv�ma syny.
Liškovi m�li v eském ráji chatu, kde m�li strávit všichni spole�n� jarní prázdniny. Byl to takový
starý d�m s neopraveným podkrovím. Dole byly t
i místnosti, kuchy� spojená s velkým obývacím
pokojem a ložnice a v každé z nich bylo n�kolik míst na p
espání.
Jarní  prázdniny  p
ipadly  toho  roku  na  konec  chladného  února,  a  tak  byl  jejich  domek  
ádn�
vymrzlý. Pan Liška ihned zatopil a dal va
it vodu na �aj, paní Millerová vybalovala zásoby jídla,
které cestou spole�n� nakoupili, Katka si rovnala svoje v�ci a zatímco Tomáš se ochotn� nabídl, že
p
inese ze sklepa uhlí, Marek se do žádné práce nehrnul a když zjistil, že po n�m nikdo nic nechce,
šel si zv�dav� prohlédnout chatu.
Sotva se za Tomášem zav
ely dve
e do sklepa, ozvala se po
ádná rána.  Zn�lo to,  jako když se
kovový kbelík kutálí dol� ze schod�.
Nebylo se �emu divit.  Tomáš byl  trošku zbrklý a zdálo se,  že na schodech uklouzl.  Za ty  dv�
hodiny,  které  spolu  strávili  v  aut�  a  v  obchod�,  m�la  už  Katka  o  dvoj�atech  svou  p
edstavu.
Vzhledov�  si byli podobní jako vejce vejci, ale Marek si nechával nar�st dlouhé vlasy, aby si ho
nikdo nemohl splést s jeho bratrem. Katka se mu moc nedivila. Marek byl bystrý a zábavný, talent
na matematiku. Možná byl trochu pohodln�jší a oproti Tomášovi m�l pár kilo navíc, ale jinak ho v
ledas�em p
evyšoval. Tomáš byl trochu pomalejší v myšlení a byl to takový srde�ný dobrák, který
se cht�l hned s každým p
átelit. Ochotn� se vybavoval s Kat�iným otcem a na rozdíl od Marka se
ani nepousmál, když se mu Zikmund Liška p
edstavil. Tomášovi ani nedošlo, že je na tom jménu
n�co zábavného. Obzvláš� když byl jeho nositel navíc profesorem historie na Karlov� univerzit� a
ani p
ibývající šediny nedokázaly ješt� zcela zamaskovat medov� hn�dý odstín jeho vlas�, které na



sluní�ku vypadaly tém�
 rezav�. Ono "tém�
" ale nebylo pro studenty žádnou p
ekážkou. Stejn� mu

íkali  Zikmund,  liška  ryšavá.  Profesor  Liška navíc  onu dobu Karla  IV.  a  jeho syna Zikmunda
Lucemburského vyu�oval. Za�al se o ni zajímat práv� kv�li on�m posm�šk�m, které musel slýchat
pr�b�žn� po celý život. Nyní se ale už v�tšinou ozývaly jen za jeho zády.
Katka pozorovala jejich návšt�vu a zatímco na schodech ješt� rámusil kbelík, slyšela Marka, který
se v sousední místnosti zasmál a polohlasn� to okomentoval slovy: "To je prost� m�j brácha."

"To by m� zajímalo, pro� si pan Liška nezavede elektrické osv�tlení do sklepa,“ hartusil Tomáš,
když sestupoval s baterkou po úzkých schodech. Dole sebral kbelík, který mu p
edtím upadl.
Vešel do malého sklepa, kde byla v rohu nevelká hromádka uhlí a povzdychl si, když zjistil,  že
lopatka, která se tam válela, má zlomenou násadu. Naplnil z v�tší �ástí kbelík, pak ho pot�žkal a
usoudil, že ješt� trochu uhlí unese. Když sypal do kbelíku poslední lopatku, všiml si náhle ve sv�tle
baterky slabého záblesku. Zv�dav� prohrabal vrchní hrudky uhlí a najednou se v kbelíku n�co
zablyšt�lo.
"Páni," podivil se Tomáš. "Co to jen m�že být?
Vzal hrudku do ruky a zv�dav�  p
ejel prstem po zubatém kole�ku, které z ní tr�elo. Vypadalo to
jako malý kousek n�jakých starých hodin. Tomáš zkusil za p
edm�t zatáhnout, ale ten pevn� v�zel v
hroud� uhlí. To bylo opravdu zvláštní. Rychle vyndal z kapsy kapesník, o�istil jím kole�ko a všiml
si, že p
edm�t je nejen zaklín�ný v uhlí, ale navíc byl ješt� popsaný n�jakým divným písmem.
Tomáš rychle odnesl kyblík uhlí nahoru. Katka byla s ob�ma dosp�lými v kuchyni, zatímco Marek
si ve druhé místnosti prohlížel knihovnu. Tomáš toho využil, vklouzl za bratrem a rozrušen� se
chlubil svým nálezem: "Marku, Marku, podívej, co jsem našel ve sklep� v hromad� uhlí!“
Marek si pohrdliv� prohlížel, co mu Tomáš p
inesl.
"Vždy� je to jenom n�jaký kus rozbitého budíku zamazaný zaschlou hlínou,“ prohlásil po prvním
povrchním shlédnutí Tomášova objevu.
"Snad poznám uhlí  od hlíny,"  zarazil  se Tomáš.  "A navíc,  co to  divné písmo,  které je na tom
budíku?“
Marek si nález prohlédl pozorn�ji. "No, je to sice kousek uhlí, ale je na n�m i hlína. A tohle nebude
písmo, ale n�jaká dekorativní rytina. Až to str�íš pod vodu a umyješ z toho tu špínu, uvidíš, že se to
ozubené kole�ko uvolní. Uvnit
 uhlí nem�že být nic, co vyrobil �lov�k."
Tomáš však odporoval: "Drží to tam dost pevn�."
"Nesmysl," odpov�d�l Marek. "Možná by sis, Tome, mohl n�kdy p
e�íst i n�co v�deckého a nejen
samé dobrodružné knížky. Snad si aspo� pamatuješ ze školy, že uhlí vznikalo hlavn� ve t
etihorách
a druhohorách, možná dokonce i v prvohorách. P
ed miliony a miliony let. Dost se ho tvo
ilo n�kdy
v dob�,  kdy po zemi chodili  dinosau
i  a  po lidech tady ješt�  nebylo ani stopy.  A myslet si,  že
dinosau
i  vyrobili ozubený kole�ko, m�že akorát tak n�kdo, kdo má o kole�ko mí�!" Marek se
zasmál svému vtipu.
Tomášovi to ale moc zábavné nep
išlo. Nem�l rád, když Marek žertoval na jeho úkor, a to se stávalo
docela �asto. Kousl se ale do rtu a 
ekl si, že ten, kdo se sm�je naposled, ten se sm�je nejlíp.
"Fajn,  tak to  vezmeme do koupelny a p
esv�d�íme  se," navrhl  Tomáš.  Doufal,  že tentokrát  se
nemýlí a že mu jeho bratr dluží p
inejmenším omluvu.
Marek m�l ješt� n�co b
itkého na jazyku, ale v tom vrzly dve
e a v nich se objevila Ká�a.
"Co to máte?“ zeptala se.
"Sle�na je n�jaká zv�davá," 
ekl Marek trochu nevrle a rychle schoval ruku za záda. "Myslíš, že
kv�li tomu, že jsme o pár m�síc� mladší, pot
ebujeme hlídání?"



"Slyšela jsem Tomáše, 
íkal, že n�co našel," odpov�d�la Katka nazloben�, "a m�l by sis uv�domit,
že já jsem tady doma a vy jenom na návšt�v�. Takže jestli jste n�co našli, tak to pat
í mn� a tátovi.“
Marek na to nic ne
ekl a jednoduše kolem Katky proklouzl a odešel do koupelny. Nejd
ív m�l chu�
jít a ukázat Tomášovi p
ed zraky všech, jaké ze sebe zase d�lá trdlo, ale te	 si 
ekl, že když se do
toho plete ta  cizí  holka, jako na potvoru jí  takovou radost neud�lá.  Tomáš jen omluvn�  pokr�il
rameny a následoval svého bratra.
Katka zavrt�la hlavou, vrátila se ke kuchy�skému stolu a za�ala zamyšlen� foukat do horkého �aje.
Táhlo jí na �trnáct a s dvoj�aty byli stejný ro�ník. Kluci se ale narodili na podzim a ona na ja
e, a
tak zatímco ona byla tercii víceletého gymnázia, Marek byl teprve v sekund�, zatímco Tomáš chodil
na základní školu, do sedmé t
ídy.
"Jak  to,  že  jsou  ti  vaši  kluci  každý  úpln�  jiný,  když  jsou  jednovaje�ní?"  zeptala  se  doktorky
Millerové na to, co jí vrtalo hlavou.
"Oni se narodili p
ed�asn�, víš," odpov�d�la maminka dvoj�at. "Tomáš m�l problémy s dýcháním.
Dvakrát se dusil tak, až byl skoro modrý. Taková v�c trochu poškodí mozek. Má proto problémy s
u�ením, ale to neznamená, že by byl n�jaký hloupý nebo nenormální. Sice není tak bystrý jako
Marek, ale je to hodný kluk a na spoustu v�cí je šikovný. T
eba vždycky rád montoval všelijaké
stavebnice a vytvá
el dost složité stroje z Merkura. A co ty? Co ty ráda d�láš?"
Katka si omotávala okolo prstu kone�ky dlouhého copu a zamyšlen� se podívala z okna. "Chodím
hrát volejbal a taky ráda �tu knížky. A �asto si kreslím, i když to mi nejde tak jako hudba. Myslím,
že mám talent po mamince. Hraju na klavír a na flétnu, ale nechci d�lat to co ona. A ve škole mi
jdou dost dob
e jazyky. Angli�tina a francouzština. Te	 za�nu chodit ješt� na n�m�inu a �asem snad
i na ruštinu. Táta m� p
ed rokem vzal na stáž do Špan�lska, tak umím i pár v�t špan�lsky."
"Pár v�t," zopakoval pan Liška s úsm�vem. "Byli jsme tam m�síc a Ká�a byla na konci schopná 
íct
si o všechno, co pot
ebovala. Kdepak, bez Katky se �lov�k v cizin� neobejde."
Pan Liška samoz
ejm� také musel coby vysokoškolský u�itel ovládat pár jazyk�. B�žn� p
ednášel v
angli�tin� a n�m�in� a ze svých mladých let um�l i slušn� rusky, ale jen se mu necht�lo do jazyk�,
které pro n�ho byly nové, jako t
eba do špan�lštiny. Ale jinak Katka zd�dila svoje vlohy na 
e�i po
n�m.

Zatímco  v  kuchyni  se  rozvíjela  konverzace,  zmohl  se  Marek  v  koupeln�  jen  na  jedno  jediné
sloví�ko.
"Promi�," musel 
íct trochu neochotn�  svému bratrovi, zatímco si užasle prohlížel jedno v�tší a
jedno menší ozubené kole�ko, která tr�ela pevn� zaklín�ná v kousku o�išt�ného uhlí. Hrudka byla
velká tak akorát do dlan�  a po o�išt�ní od hlíny odkryli malý kousek druhého kole�ka. Jinak se
p
edm�t ani nepohnul. Rozhodn� nešel vyndat, byl doslova zarostlý v materiálu.
"N�co takového by ale nem�lo existovat," mudroval Marek.
"Zeptáme se pana profesora, co si o tom myslí," navrhl Tomáš.
"Myslím, že není pot
eba se hned se vším sv�
ovat dosp�lým," odporoval Marek. "Podíváme se na
internet."
"On ale u�í historii," namítl ješt� Tomáš.
"Je to tv�j objev," pokr�il rameny Marek a vrátil p
edm�t bratrovi. "Jen myslím, že je ob�as dobré
mít svoje tajemství. On ti to akorát tak sebere. Tohle je n�co tajemného. Dostalo se to do uhlí v
dob�, kdy na naší planet� ješt�  nebyli žádní lidé. T
eba je to úlomek z kosmické lodi, která tady
p
istála. Možná, že ty zna�ky jsou v mimozemském jazyce a my to vyluštíme a zjistíme, na které
vzdálené planet� žijí n�jaké jiné bytosti."



Marek rád �etl sci-fi a te	 si p
edstavoval, že se sám stane sou�ástí takového dobrodružství. Už se
vid�l, jak jako první �lov�k na Zemi rozmlouvá s tajemnými návšt�vníky z jiné planety.
"Tak dob
e, tak mu to zatím neukážeme," souhlasil Tomáš. "Ale chci, abychom se kamarádili s tou
holkou. Možná, že z ní jednou bude n�co jako naše ségra.  Mamka je s tím profesorem opravdu
š�astná a já myslím, že spolu z�stanou. Má na ni �as. Není jako náš táta, který byl po
ád v práci..."
"Tak jo," vysoukal ze sebe Marek trochu neochotn�.

Oba chlapci se odebrali zpátky do kuchyn� a Marek, který se musel trochu p
emáhat, se obrátil na
Ká�u a navrhl jí: "Všiml jsem si, že máte vedle Osadníky z Katanu, co kdybychom si to zahráli, než
bude ob�d?"
"Máte minimáln�  hodinu �asu," usmála se paní  Millerová od kamen.  Hodiny ukazovaly teprve
jedenáct.
Katka nadzdvihla trochu p
ekvapen� obo�í, ale pak souhlasn� p
ikývla. Byla zv�davá, co má tato
zm�na v Markov�  chování znamenat. Všichni se odebrali do vedlejší místnosti a zatímco Tomáš
poctiv�  p
ipravoval hru, Marek, který se op�t  chopil tajemného nálezu a svíral ho te	  v �istém
kapesníku, oslovil Katku: "Hele, omlouvám se, když už tu spolu musíme být, není pot
eba být na
sebe protivní. Ukážeme ti, co Tomáš našel, ale nechceme to hned 
íkat dosp�lým."
"Tak fajn," navrhla smí
liv� Katka. Uv�domovala si, že i ona se na Marka p
edtím zbyte�n� obo
ila.
Te	 byla ale natolik zv�davá, že n�jaké drobné sváry byla ochotná dát stranou.
"Páni," vydechla Ká�a, když jí Marek kone�n�  podal kousek uhlí a stejn�  jako oba chlapci p
ed
ní, zkusila za kole�ka po
ádn� zatáhnout. Držela je ale p
es cíp kapesníku. P
ece jen byl její tatínek
historik a ona pochopila, že má p
ed sebou n�co zvláštního, s �ím musí zacházet opatrn�.
Marek už mezitím vytáhl mobil a p
ipojil se na internet.
"Rozestav tam prosím pár vesnic a cest, a� to vypadá, že hrajeme," navrhl ješt� svému bratrovi a
kývl sm�rem k hrací desce.
Tomáš se na n�ho na okamžik nechápav� podíval, ale pak mu došlo, že v danou chvíli se žádná hra
hrát nebude, že to byla jen výmluva pro dosp�lé. A tak nastav�l na hrací plochu pár objekt�,
každému ješt�  rozdal n�jaké hrací karty a sám si vzal do ruky kostky, p
ipravený s nimi hodit,
kdyby n�kdo vešel do dve
í.
Katka se p
isunula blíž k Markovi. Vid�la, že se snaží na internetu zjistit, jestli �irou náhodou už
n�kdo n�kdy nenašel n�co nepat
i�ného v uhlí, ale nespokojen� zavrt�la hlavou.
"Napiš  to  anglicky,  dej  tam objects  in  coal nebo artefacts  in  coal,  �esky  ti  to  nenajde  tolik
výsledk�," navrhla mu.
"N�co tady je," ozval se Marek po chvíli. "Myslel jsem, že je totální blbost, aby se kdy v uhlí dalo
najít n�co, co n�kdo vyrobil, ale tady mi vysko�il n�jaký zvone�ek a taková malá nádobka, které se
taky našly v uhlí. A pak je tu ješt� n�jaké kladívko uv�zn�né v kusu kamene."
Marek ješt� chvíli pátral v mobilu, a pak pokra�oval: "Vypadá to, že to má dokonce svoje jméno,

íká se tomu out of place artefact, n�kde to píšou artifact s "i" a má to zkratku ooparts. Vypadá to,
že takových v�cí, které existují a nem�ly by existovat, je víc."
"M�žu se podívat?" zeptala se Katka.
Marek jí p�j�il mobil a uvažoval. "Vsadil bych se, že tu n�kdy v dob� dinosaur� ztroskotala
kosmická lo	, n�které její �ásti se dostaly na místa, kde vznikalo uhlí a jiné horniny a my se te	
díváme na poz�statky n�jaké mimozemské civilizace."
"Má to jeden há�ek," okomentovala to Katka, která zb�žn� prohlížela jednu zajímavou stránku po
druhé, "takové divné v�ci se našly po celém sv�t�. To by se ta tvoje lo	 musela roztrousit po všech
sv�tadílech. A navíc tady mi to neukazuje jen p
edm�ty v uhlí nebo v kamenech, ale t
eba i kresby.



Jsou tu obrázky z Egypta, jeden vypadá jako letadlo a ponorka a tohle zase p
ipomíná žárovku. Dál
je tu malinký zlatý model letadla a obrázky dinosaur� na n�jakých kamenech. Nebo je tu zkamen�lý
otisk  lidské  ruky  –  myslela  jsem,  že  kameny  m�ly  vzniknout  dávno  p
ed  lidmi.  Taky  tu  je
zkamen�lá lidská šlápota, ale je obrovská. A tady jsou dokonce n�jaké stopy dinosaur� a p
es n�
vedou lidské stopy."
"ást toho budou ur�it� pitomosti," namítl Marek, "n�kdo si asi hrál doma s Photoshopem."
"Všechno to ale nesmysly být nem�žou, n�které ty fotky jsou i z muzeí," upozornila ho Katka.
"Pro� nám ale o n��em takovém nikdo nikdy ne
ekl ve škole?" ozval se Tomáš.
Marka samoz
ejm� hned napadla n�jaké konspira�ní teorie: "Ur�it� existuje n�jaká tajná spole�nost,
která nemá zájem o to, aby se lidé takové v�ci dozv�d�li. Sami pátrají po záhadách a cht�jí být ti
první, kdo se dostanou do kontaktu s mimozemš�any nebo najdou bájné poklady."
"Možná," pokra�ovala Ká�a, "že kdyby lidé víc p
emýšleli a zabývali se r�znými záhadami, nebyla
by spousta z nich jako tupá hovádka ve stádu. Spousta mých kamarádek musí mít každý krám, který
vidí v Bráví�ku nebo jiném �asopise a mezi kluky je dnes king ten, kdo má nejlepší mobil. T
eba
jsou ta tvoje tajná spole�nost jen obchodníci, kte
í cht�jí prodávat zbyte�né krámy..."
"A proto podplatili vydavatele u�ebnic a v�dce, aby lidem 
ekli, že se v�ci staly p
esn� tak a tak a
všechno,  co se jim nehodí,  smetou ze stolu,  aby lidé nep
emýšleli?  Nezlob se,  ale zní  to  jako
pitomost," 
ekl Marek trochu ironicky, ale zárove� tak, aby Katku nenaštval.
"Táta mi vždycky 
íkal, že mám myslet sama za sebe a nesežrat i s navijákem každou hloupost,
kterou  uslyším,"  pokra�ovala  Katka,  kterou  Markova  námitka  nijak  nevzrušovala.  "Asi  tady
nep
ijdeme na d�vody, pro� se o takových v�cech moc nemluví, ale to neznamená, že si nem�žeme
ud�lat vlastní názor. Co když to prost� není tak, jak nám 
íkají, že nejd
íve vzniklo uhlí, a pak lidi?
Já na mimozemš�any moc nev�
ím. T
eba nejd
ív byli lidi a až pak vzniklo uhlí. Obzvláš� pokud se
v uhlí našlo víc v�cí, které musel vyrobit n�jaký �lov�k."
"Lidi neexistují moc dlouho, vyvíjejí se pár milion� let, ale kovy za�aly používat tak p
ed p�ti tisíci
lety.  Kde by se za posledních pár  tisíc  let  ud�lalo  uhlí?  To zní  stejn�  pravd�podobn�,  jako že
dinosau
i vyráb�li ozubená kole�ka," zopakoval Marek ješt� jednou sv�j vtip.
Tomáš sice žádnou teorii nem�l, ale prohlásil: "Práv� jsme našli d�kaz, že na tom, co se u�íme ve
škole, n�co nesedí. Kdyby to byla jedna v�c, tak to m�žeme t
eba zahodit a 
íct, že všechno je tak,
jak si myslíme, ale po pár minutách na internetu jsme zjistili, že takových v�cí je asi opravdu hodn�.
Myslím, že bychom se k tomu m�li postavit jako správní detektivové. M�li  bychom prozkoumat
všechny ty v�ci o lidské minulosti,  uhlí, mimozemš�anech a o tom všem. P
edstavte si t
eba, že
nevíme v�bec nic o tom, co se na téhle planet� do te	 d�lo a že se tomu snažíme p
ijít na kloub."
"To se mi líbí," prohlásil Marek, "bu	 se to všechno dá n�jak vysv�tlit a nebo musely v�ci v historii
probíhat n�jak jinak, než jak jsme doposud slyšeli."
"Hm, takže pr�zkumníci záhad," nadhodila Katka zamyšlen�. "Mn� na tom všem trápí ješt� jedna
v�c. Mám pocit ur�itého déjà vu. Celá tahle situace mi n�co p
ipomíná. N�co, co jsem vid�la jako
malá, ale nem�žu si vzpomenout na detaily. Jen vím, že u toho byl tatínek a n�jaký starý pán, n�co
si prohlíželi, ale je to už tak strašn� dávno..."

2. kapitola: Sví�ková bába

"Celé dva dny jsme každou volnou chvíli trávili spole�n�, zav�ení n�kde, kde nás dosp�lí nerušili.
Samoz�ejm� nás nenechali doma, jak bychom si p�áli, ale museli jsme se ú�astnit r�zných výlet� a
lyžování, v�cí, které by nás normáln� bavily, ale te� nás jen zdržovaly v našem pátrání. V�tšinou
jsme byli všichni t�i nalepení u notebooku, zvuk jsme m�li pušt�ný co nejtišeji, aby neslyšeli, �ím se



zabýváme a sed�li  jsme  u Youtube a sledovali  jsme  r�zné dokumenty.  Dívali  jsme  se  t�eba  na
Dänikena a jeho povídání o zobrazení prastarých létajících stroj� a v Markovi �ím dál tím víc sílilo
p�esv�d�ení, že za vším záhadným a vysp�lým na naší planet� musí být mimozemš�ané. Já jsem byla
opatrn�jší. Tomáš byl takový náš pozorovatel, kulil o�i víc než my dva s Markem, ale zárove� se k
tomu všemu moc nevyjad�oval. Každopádn� to tatínkovi za�alo být podez�elé a zaslechla jsem ho,
jak mudruje nad tím, co ta "záhadná trojka" po�ád d�lá..." Katka pokra�ovala ve svých zápiscích a
spokojen� se p
itom usmívala. Te	 už jí to šlo trochu lépe od ruky. V duchu už byla zase zpátky v
dob� jarních prázdnin a p
ipomínala si bou
livé diskuze, které vedla s Markem.

"Já mám celkem jasno," nechal se Marek slyšet po prozkoumání r�zných záhad na internetu, "tuhle
planetu  zkrátka  dlouhodob�  navšt�vují  mimozemš�ané.  V  r�zných  starých  kulturách  existuje
spousta zmínek o létajících strojích a bozích, kte
í p
išli z hv�zd. Existuje tolik v�cí, co ti dávní lidé
nemohli ud�lat sami, a to ani nemluv� o p
edm�tech, které se dostaly do uhlí a hornin, které vznikly
dávno p
ed lidmi!"
"Mn�  se moc nezdá ten p
edpoklad, že ti  lidé byli primitivní a nemohli ud�lat tak složité v�ci,"
snažila se Katka oponovat Markovi, který byl už zase v duchu na palub�  n�jaké kosmické lodi.
"Pro� by ty záhadné a vysp�lé v�ci nemohli ud�lat lidé jako my? Copak myslíš, že se za posledních
pár tisíc let tak strašn� zm�nil lidský mozek?"
"Mozek ne," namítl Marek, "ale lidi nashromáždili v�domosti a zkušenosti."
"Jenomže to není tak, že všechno jde stále nahoru a nahoru," odpov�d�la Katka. "Podívej se na to,
jak vysp�lá byla 	ímská 
íše, a pak následoval úpadek. Nový vzestup v Evrop� za�al až za tisíc let.
A navíc i dneska žijí na planet� po
ád primitivní domorodci. Jednoduché a složité kultury existovaly
vždycky vedle sebe a r�zné 
íše a kultury zanikaly."
"Nevím, jaká by se musela stát katastrofa, aby zanikla kultura, ve které už t
eba existovala letadla a
tak. To by museli mít t
eba jaderné elektrárny a n�jaký výbuch by je  smetl všechny z povrchu
zemského," dumal Marek. "Mimozemš�ané, kte
í se vší tou vysp�lou technikou zase odlétli pry�,
jsou logi�t�jší."
"A co Atlantida?" ozval se Tomáš. "T
eba to bylo centrum sv�ta a prost� se jednoho krásného dne
potopili i se vším, co v�d�li."
Marek nespokojen� zavrt�l hlavou: "Pleteme tady všechno dohromady. Za posledních pár tisíc let se
objevily záhadné p
edm�ty a obrázky vynález�, které jsou nad naše chápání. To je jedna v�c, kterou

ešíme. Ale pak jsou tu v�ci, které by v�bec nem�ly existovat – p
edm�ty v uhlí nebo v kamenech.
N�co, co vzniklo n�kdy v dob� dinosaur�."
"Jenomže  byla  doba  dinosaur�  opravdu  tak  dávno,  když  t
eba  indiáni  dinosaury  zcela  b�žn�
kreslili?" namítl Tomáš.
Katka si povzdychla: "M�li bychom si promluvit s tátou. Vždy� mu to stejn� budeme muset 
íct. To,
co jsme našli  je vzácnost a nebylo by dobré snažit se to vykuchat z toho uhlí.  Táta nám m�že
pomoct. S n�kým promluví, pošle to na n�jaký speciální rentgen a uvidíme, jak to vypadá uvnit
. A
pak je tady ješt� po
ád ta moje vzpomínka z d�tství. N�co mi to p
ipomíná a jenom táta bude v�d�t,
o co tehdy šlo."
"Hm," zamru�el Marek neochotn�, "byl bych nejrad�ji, kdyby to zatím bylo jen naše tajemství, ale
na tom kole�ku jsou ty dv� zna�ky a my jsme zatím nep
išli na to, jaké by to mohlo být písmo. Tv�j
táta by nám s tím mohl pomoci."
"Co  kdybychom na  to  šli  opatrn�?"  navrhla  Katka.  "Trochu  si  ho  o�ukáme,  zjistíme,  co  si  o
n�kterých v�cech myslí, a pak až mu to t
eba 
ekneme."
Ob� dvoj�ata souhlasn� p
ikývla.

A tak byli oba dosp�lí toho odpoledne p
izváni, aby se zú�astnili  klání ve spole�enských hrách.
Katky tatínek ale musel hned po pár minutách zamyšlen� konstatovat: "P
ipadá mi, že se v t�ch
pravidlech moc nevyznáte. Na to, že už pár dní chcete být každou volnou chvíli sami a v jednom
kuse tu máte rozložené všechny tyhle hry, tak bych p
edpokládal, že je také umíte hrát."
Katka a dvoj�ata se na sebe zahanben� zadívali, p
ipadali si jako zlod�ji p
istižení p
i �inu.



Profesor Liška ale nijak nevyzvídal. Prost� si vzal do ruky návod k Osadník�m z Katanu a stru�n�
všem vyložil, jak se hra hraje. Vrhl se naplno do hry a tvá
il se, že v�bec není zv�davý.
"Tati, m�l jsi tu ve vsi n�kdy n�jakého kamaráda?" zkusila Katka co nejnenápadn�ji nadhodit to, co
ji tížilo. "Pamatuju si, jak jsi tu kdysi zkoumal n�jakou divnou v�c s jedním takovým starým pánem,
zatímco já jsem si hrála s jeho psem. Bylo to št�n� kokršpan�la."
"Divnou v�c?" zap
emýšlel profesor. "To asi myslíš Aloise Bílka. Jednou za mnou p
išel, když ti
bylo asi p�t a p
inesl mi n�jakou hroudu uhlí, do které byla nabodnutá taková kovová ty�ka. Cht�l
v�d�t, co si o tom myslím."
"Ty�ka v uhlí?" divila se naoko Ká�a. "Jak by se tam dostala?"
"No asi celkem jednoduše," odpov�d�l její otec. "P
i dolování uhlí n�kdy v historii zlomil n�kdo ve
sloji n�jaký kovový p
edm�t a ten se zaklínil v uhlí. Pozd�ji se v dolech za�alo znovu pracovat s
pokro�ilejší technologií, tenhle kousek se dostal ven a pan Bílek v tom hledal n�jakou zbyte�nou
záhadu."
"Bílek, Bílek," uvažovala Ká�a, "kde vlastn� bydlí a co d�lal?"
"Ale, v d�chodu pomáhal v jedné firm�, která uhlí prodávala. Sám jsem od nich n�jaké kupoval. A
p
edtím byl asi ú
edník. Už je to pár let, co um
el, ale jeho sestra je paní Procházková, ta co bydlí
dole u m�stku."
"Kdy jsme vlastn� naposledy kupovali uhlí?" p
emýšlela Ká�a.
"Poprvé a naposledy," up
esnil pan Liška, "jsem uhlí kupoval jen proto, že se tu poblíž likvidovalo
velké skladišt� a m�li ho dost levn�. Pak jsme museli porazit tu velkou lípu, která stála za domem a
roky jsme stejn� topili d
evem. ást toho uhlí jsme vždycky stopili b�hem zimních prázdnin, ale
stejn� se nám tu válí už skoro deset let."
Pan Liška si posunul brýle na nose, za karti�ky, které m�l, si koupil jednu vesnici a byl spokojený,
že se mu ve h
e da
í.
"Je n�jaký speciální d�vod, pro� se má dcera zajímá zrovna o uhlí?" podíval se na Katku.
"Ptala jsem se na toho pána," blafovala Katka. Veškerá chu� sv�
it se otci ji totiž p
ešla. Co když má
pravdu a jen se n�komu zasekl v hrudce uhlí n�jaký starý nástroj? Jenomže pak se zamyslela znovu.
V uhlí se p
eci našly r�zné nádoby. Kdo kdy t�žil uhlí hrnkem? A navíc ty v�ci byly uvnit
  uhlí
úpln� zarostlé. A ta jejich kole�ka p
ece vypadají jako od n�jakých velkých hodin. A hodinami se
uhlí také net�ží. Kdepak, Katka se nemínila oné záhady jen tak vzdát. Spokojen� se usmála. P
ece
jen mají stopu. I když pan Bílek už nežije, t
eba bude n�co v�d�t nebo v lepším p
ípad� mít paní
Procházková.
Marek, který byl docela šprýma
, prohodil: "Panu Bílkovi by se asi nelíbilo, kdyby ho ve Francii
povýšili do šlechtického stavu."
Dosp�lí se zasmáli a Katce to docvaklo o dv� vte
iny pozd�ji.
Tomáš se na n� nechápav� koukal a Marek, pyšný na sv�j vtip, mu vysv�tloval. "Pak by se totiž
jmenoval Alois de Bílek, víš?"

Pan Liška nem�l prázdniny tak jako mládež. Na vysoké škole p
ednášel vždy v úterý a ve st
edu, a
to se Katce a dvoj�at�m hodilo. Profesor se musel vrátit na dva dny do Prahy a maminka obou
chlapc� se uvelebila do pohodlného ušáku s knížkou. Prohlásila, že si bere po všech t�ch výletech,
které od soboty podnikli, den volna a že už jsou dost sta
í na to, aby pro zm�nu uva
ili ob�d.
Moc si s tím hlavu nelámali, ud�lali špagety s bolo�skou omá�kou z mletého masa, ale celou dobu,
co va
ili, byli stejn� myšlenkami jinde.
Po ob�d� Katka s Markem vyrazili k domku paní Procházkové. Katka ji znala trochu od vid�ní, ale
nebyla si moc jistá tím, jak a zda je stará paní p
ijme. Proto tam také šli jen ve dvou, Ká�a m�la
strach, že t
i neo�ekávaní návšt�vníci, by byli na asi osmdesátiletou paní trochu moc. Koupili jí
dobrou bonboniéru, a pak s obavami zaklepali na dve
e, zatímco Tomáš se šel projít po vesnici.
Prví krok dopadl dob
e. Paní Procházková byla doma a když ji Katka poprosila, jestli by se nemohli
zeptat na n�co ohledn� jejího bratra, pozvala je dál. Sta
enka jim nabídla �aj a i když na n�j nem�li
moc chu�, neodvažovali se odmítnout její pohostinnost.



Katka za chvíli litovala, že s sebou nevzala rad�ji Tomáše. Marek m�l rád dobrý zelený sypaný �aj a
paní Procházková m�la doma samoz
ejm� jen �erný a ovocný, a to ješt� jedny z nejlevn�jších �aj� v
pytlíku. Marek za jejími zády nazna�oval, že bude zvracet, a pak od ní p
ijal šálek až s p
ílišnou
úlisností.  Stará  paní  navíc  topila  d
evem  a  nem�la  ho  v  místnosti  zrovna  moc,  a  tak  Katka
nazna�ovala Markovi,  aby jí  nabídl svou pomoc. Její jindy bystrý spole�ník se však tvá
il lehce
nechápav� a Katka ho na okamžik podezírala z toho, že to d�lá naschvál, protože se mu pro d
íví jít
nechce. Ká�a si byla jistá,  že by ta nabídka zn�la lépe od kluka, ale nakonec musela nabídnout
pomoct ona a spole�n� pak s Markem p
inesli sta
ence dva koše d
íví. Když si pak kone�n� sedli,
neuniklo Kát�, že se paní dívá trochu s nelibostí na Markovy neupravené p
erostlé vlasy. Tohle tedy
Katka nedomyslela, ochotn�jší Tomáš s kra�ounkými u�esanými vlasy by byla lepší volba.
Sta
í lidé si rádi povídají, to Katka v�d�la. Cht�la jejich hostitelce vysv�tlit, pro� vlastn� p
išli, ale
sta
enka se sama pustila do povídání o svém bratrovi, a aniž by �ekala na otázky, tak vypráv�la o
tom, co d�lal za války, koho si vzal za ženu a jak ho mrzelo, když se jeho jediný syn po svatb�
odst�hoval až na druhý konec republiky.
"Když jsem byla malá, p
inesl jednou váš bratr tatínkovi ukázat n�jaký p
edm�t zaklín�ný v uhlí,"
nadechla se kone�n� Katka. "D�láme te	 takový menší pr�zkum a moc by nás to zajímalo. Nevíte,
co se s tím asi stalo?"
Stará paní se zakabonila a její vst
ícnost a ochota trochu ochladly. "Tak tím bych se na vašem míst�
v�bec nezabývala," odpov�d�la. "Všechny tyhle zkamen�liny, to jsou tak akorát 	ábelské podvody,
které mají lidem plést hlavu."
"
ábelské podvody?" vykulil o�i Marek. "To tedy nechápu..."
"Podle Bible stvo
il zemi B�h, a to za šest dní," odpov�d�la sta
enka. "Všechny tyhle obtisky v
kamenech, to je jen jeden velkej podvod, aby si lidi mysleli, že se sv�t vyvinul tak, jak 
íkal ten
árlí Dárwin. Musel to pod zem nastrkat sám 	ábel, kterému se náramn� líbí, když lidé nev�
í v
Boha."
Katka a Marek horliv� p
emýšleli, jak celou situaci zachránit.
"To, na co se ptáme, ale nebyla zkamen�lina zví
ete, byl to jen kousek n�jakého nástroje, zaklín�ný
v uhlí," zkusila to Katka.
Marek se rozhodl jít na to ješt�  trochu jinak a prohnan� zalhal: "D�lám do školy takový referát o
tom, jak se d
ív t�žilo uhlí. N�jaké zkamen�liny m� také moc nezajímají, ale tohle by se mi moc
hodilo.  Katky tatínek mi o tom vypráv�l,  mohl by to být n�jaký starý nástroj,  který v šachtách
zanechali dávní horníci. Opravdu byste mi tím moc pomohla."
"Bohužel," zavrt�la stará paní hlavou. "Já už nic z toho nemám. M�j bratr sbírat r�zné otisky mušlí
a lístk� v kamenech. Místo aby se staral rad�ji o svou duši, zaobíral se takovými nesmysly. Když
um
el,  vzala jsem všechny  tyhle krámy a nasypala jsem to do vody.  Nacpala jsem ty pekelné
podvrhy 	áblu rovnou zpátky do ch
tánu, tam kam pat
í! Vyhodila jsem to všechno a jestli mezi tím
bylo i n�co jiného, než ty kamínky, tak jsem si toho ani nevšimla."
Katka v duchu zaúp�la, Marek to nezvládl a zaúp�l trochu doopravdy, i když se rychle ovládl.
"A kam jste to vyhodila?" vyhrkl na sta
enku bez rozmyslu.
"Rad�ji byste se m�li zajímat o v�ci Boží," odpov�d�la stará paní a bylo jasné, že místo, kam
poh
bila  všechny  ty  p
edm�ty,  které  pro  Katku  a  dvoj�ata  znamenaly  víc  než  n�jaký  poklad,
neprozradí.

"Hloupá sví�ková bába," nadával Marek hned, jak za nimi zaklaply dve
e. "Já bych takovýhle lidi
roztrhal! Pitomý náboženský žvásty! Já snad prasknu vzteky! Když chce n�kdo n��emu v�
it, tak
prost� bude ignorovat všechny skute�nosti a vždycky si najde n�jakou výmluvu, kterou si omluví
to, co 
íká!"
Katka se na n�ho zamyšlen�  podívala:  "Máš pravdu, jenomže tohle platí  i  pro lidi,  kte
í  v�
í  v
evoluci. Všechny ty v�ci, kterými se poslední dny zabýváme, se do evolu�ní teorie v�bec nehodí. A
zdá se, že n�kdo je úpln� ignoruje, jen protože jsou nepohodlné. Evoluce se u�í ve škole a mluví se
o ní v televizi v každém p
írodopisném po
adu. Všude po
ád slyšíš, jak se to a to zví
e vyvíjelo,
p
ed kolika miliony let žilo, pak slyšíš jak opice slezly ze strom� a používaly jednoduché nástroje.



Pak m�li lidé n�jaké primitivní kovové nástroje a primitivní znalosti a až my jsme ti první, kdo
p
išli s technickou revolucí, složitými operacemi, létajícími stroji..."
"Mimozemš�ané," zopakoval op�t Marek. "Mimozemš�ané jsou jediná logická odpov�	 na všechny
záhady sv�ta!"
"Víš,  já  si  jenom 
íkám,"  nedala  se  Katka,  "že  všechny  ty  úžasné objevy moderní  doby,  jsou
záležitostí posledních dvou století. Kdyby tu byla n�jaká vysp�lá kultura už d
ív, a pak by zase
zanikla, mohl by to v pr�b�hu minulých tisíciletí být opravdu krátký �as. Co když n�kdy p
ed deseti
tisíci lety došlo k n�jaké technické revoluci, která trvala t
eba t
i sta let. Vždy� existují i teorie o
tom, že n�kde v Indii došlo už kdysi dávno k atomovému výbuchu. T
eba je to pravda a ta civilizace
tak zanikla..."
Marek se trochu uklidnil a nahlas uvažoval: "Možná bychom ji mohli n�jak p
esv�d�it. Byl jsem tak
roz�ilený,  že jsem v�bec nep
emýšlel.  Vždy�  spoustu t�ch nález�,  kterými se zabýváme, je  ve
skute�nosti proti evoluci, takže by se vlastn� m�ly hodit pánbí�ká
�m do krámu."
"Podle m� se nehodí ani jim," zavrt�la Katka hlavou. "V co oni asi tak v�
í? Že nás Pán B�h stvo
il
n�kdy nedávno, vyhodil lidi z ráje za to, že si dali nedovolenou sva�inu, že žil Mojžíš, který dal
lidem desatero p
ikázání, a pak že p
išel Kristus."
"Já chápu, že skute�ná pravda musí být n�kde úpln� jinde," sko�il jí Marek rychle do 
e�i. "Ale ona
není  zas  až tak chytrá,  ne?  Když  se trochu podíváme do Bible na to  stvo
ení  sv�ta  a  n�co si
vymyslíme a vysv�tlíme jí, že by ty nálezy mohly být vlastn� pro v�
ící výhodné, tak nám to t
eba
ješt� prozradí!"
Marek s Katkou trochu zklaman� poreferovali Tomášovi o pr�b�hu návšt�vy. O p�l hodiny pozd�ji
už sed�li všichni t
i s hrní�ky dobrého zeleného �aje u internetu. Žádnou papírovou Bibli na chat�
nem�li, ale Katka m�la tablet, Marek notebook a Tomáš si musel vysta�it s internetem v telefonu.
Rychle se pono
ili do prvních kapitol Bible, aby vymysleli n�co, �ím tu "sví�kovou bábu", jak jí
Marek 
íkal, p
esv�d�í.
"B�h nejd
ív stvo
il zemi, a pak slunce, to je vtipné," konstatoval po chvilce Marek. Po n�kolika
minutách se ale ozval znovu. "Hele,  tohle je už zajímavé, jsem ve �tvrté kapitole a krom�  t�ch
nesmysl�,  že lidi žili  n�kolik set  let,  je tu napsáno, že si hned ti první lidé stav�li  m�sta,  m�li
hudební nástroje a hlavn�, že n�jaká ženská, cituji, porodila Túbal-kaina, ková�e všech bronzových
a železných nástroj�."
"Jako hned po stvo
ení sv�ta?" ujiš�ovala se Katka. "Kde to je?"
Všichni  �etli  sou�asn�  stejný  text,  protože  každého  z  nich  mohlo  n�co  napadnout  a  mohli  si
všimnout n�jaké zajímavosti.
"tvrtá kapitola, v�ta s �íslem dvacet dva," up
esnil Marek.
"V Bibli se tomu 
íká verše," upozornila ho Katka. "Ne že by se to rýmovalo, ale jsou to takové
kousky,  �asto  je  pod  jedním  tím  �íslem  víc  v�t.  Slyšela  jsem  to  jednou  v  n�jakém  po
adu.
Každopádn� máš pravdu, že je to zajímavé, protože je to hned u t�ch prvních generací lidí."
Katka rychle sáhla po poznámkovém bloku, který si v pond�lí po
ídila a zapsala si tam ono místo.
Pak �etli dál.
"Šestá kapitola, hned na za�átku," hlásil po chvíli Marek a p
e�etl delší úsek: "Když se lidé za�ali
na zemi množit a rodily se jim dcery, synové Boží vid�li, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za
ženy všechny, které si p�áli. A Hospodin �ekl: M�j duch nebude v �lov�ku p�ebývat nav�ky, protože
je t�lo. Jeho dn� bude sto dvacet let. V on�ch dnech byli na zemi ob�i – a také potom, když synové
Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, v�hlasní muži. A pak už je
Noe a sv�tová potopa."
Marek zá
il spokojeností: "Boží synové budou ur�it� mimozemš�ané."
Katka jen n�co zamru�ela a hledala dál na internetu: "Podle t�ch rodokmen�, co tam jsou d
ív, se dá
spo�ítat, kdy ta potopa podle Bible byla, tady n�kdo píše, že to po�ítal a že to vychází na rok 1656
po stvo
ení sv�ta, a protože sv�t podle nich vznikl asi �ty
i tisíce let p
ed naším letopo�tem, tak je to
podle jedné té stránky kolem roku 2 300 a podle jiné asi 2 100 p
ed naším letopo�tem."
"Je zajímavé, že je tam 
e� o obrech," ozval se tentokrát Tomáš, který v�tšinou do diskuzí tolik
nep
ispíval. "O obrech je tolik zajímavých pov�stí, naschvál se na to mrknu."



"Dávní hrdinové a v�hlasní muži," zd�raznil ješt� Marek konec svého citátu. "Bible je sice n�jaká
pohádková náboženská knížka, ale m�že v ní být i n�co, co je pravda, ne? Vždy� je konec konc� asi
p�kn�  stará.  Hrdinové, kte
í  se  narodili  božským potomk�m, ur�it�  nebyli  žádný trdla.  Byli  to
v�hlasní muži. V�dci po
ád mudrují, jak mohli lidé kdysi dávno stav�t pyramidy a další divy sv�ta,
ale jestli tu byli n�jací hrdinové, kte
í m�li božský p�vod, tak to musely být po
ádný mozky!"
"Tady píšou,  že jedno z vysv�tlení je,  že to  byli  n�jaké nadp
irozené bytosti  jako and�lé  nebo
démoni," �etla Katka dál z internetu, "a to slovo ob
i – nephilim – se n�kde p
ekládá i jako zr�dy."
"Jako až takové zr�dy jako byli lidé se zví
ecí hlavou, jak je kreslili v Egypt�? Že by to nebyla jen
maska, ale doopravdi�tí znetvo
ení k
íženci?" zvedl Tomáš hlavu od mobilu.
Marek se zasmál: "Spíš takovéto zr�dy." Ukázal jim obrázek �lov�ka, který m�l opravdu divn�
tvarovanou hlavu.
"Tady jsem našel ob
í deformované lebky z Peru," p
idal se Tomáš a pochlubil se svým nálezem
obr�. "Tohle tedy nejsou jen n�jaké bájné obrázky, takové lebky se doopravdy našly a dokonce byly
o n�co v�tší, než je normální."
"M�  na tom zaujala ta potopa," ozvala se Katka. "Existuje v legendách po celém sv�t�, t
eba v
eposu o Gilgamešovi. Tady �tu, že n�kte
í lidé mají za to, že byla jen místní, ale jsou k
es�ani, kte
í
berou Bibli úpln� doslova a v�
í všemu, co je tam napsaný. Ti si myslí, že byla doopravdická potopa
celého sv�ta,  kterou p
ežil jenom Noe a jeho rodina. A mají za to,  že všechny možné fosílie a
dokonce i uhlí, vznikly práv� b�hem této potopy."
"Taková potopa by taky mohla spláchnout vysp�lou civilizaci," nadhodil Tomáš.
"Rozhodn� by to byl zp�sob, jak by se do uhlí a hornin mohly dostat lidské výrobky," pokra�ovala
Ká�a. "Vypadá to, že jsou k
es�ani, kte
í mají Bibli na háku a v�
í v evoluci, ale pak jsou n�jací
kreacionisté, kte
í mají za to, že je Zem� doopravdy mladá a že obrovská potopa vysv�tluje všechny
objevy, které se nehodí do evoluce, mnohem lépe."
"A ta bab�a  o tom v�bec nemá  tušení," povzdychl  si  Marek.  "Sta�ilo  by si  trochu  nastudovat
n�jakou teorii t�ch k
es�an� a vysv�tlit jí to, a pak by nám ur�it� 
ekla, kam ty v�ci vyhodila."
"Tak si o tom každý n�co krátkého poslechneme, a pak to dáme dohromady a p
ipravíme se na ni,
platí?" navrhla Ká�a.

3. kapitola: Poh�bené zkameněliny

"P�íští den jsme byli na paní Procházkovou nachystaní a Marek m�l novou lásku. Nadchl se pro
chlápka,  který  se  jmenuje  Hans-Jaochim  Zillmer.  Ten  ve  svých  p�ednáškách  vysv�tloval,  že
zkamen�liny musejí vznikat stejným zp�sobem, jako když n�kdo šlápne do �erstvého betonu. To, že
by  zkamen�liny  vznikaly  tak,  že  se  n�kde  n�co  dlouhodob�  usazuje,  je  podle  n�ho  nesmysl.
Zkamen�lá zví�ata musela být poh�bená v n��em m�kkém, co pak ztvrdlo, a to p�kn� rychle, protože
když n�kde z�stane ležet n�jaké mrtvé zví�e, tak nezkamení, ale n�co ho sežere. N�která zví�ata
navíc zkamen�la dokonce ve chvíli, kdy n�co žrala. Vid�li jsme obrázky ryby, která m�la v otev�ené
tlam� jinou rybu a v tu chvíli ji n�co poh�bilo. Zillmer v��il v potopu i v mladou zemi, všechno to
pom�rn� jednoduše vysv�tloval, ale p�esto to nebyl žádný k�es�an a kreacionista. Možná proto si ho
Marek tak oblíbil. V��il totiž na UFO, neuznával evoluci, ale v��il v n�kolik stvo�itel� s malým "s"
–  v  mimozemš�any.  A  to  bylo  n�co  pro  Marka,  i  když  n�co,  o  �em  bylo nutné  p�ed  onou
pánbí�ká�kou poml�et.
Trénovali jsme to, co jsme jí cht�li �íct, jako n�jakou scénku, ale bylo nám to stejn� málo platné.
Druhý den jsme ji doma nezastihli,  a pak p�ijel ta�ka a za�al nás zase tahat na r�zné výlety. V
ned�li jsme se vymluvili, že chceme jít bruslit, ale paní Procházková nebyla ani v tento poslední den
doma. Napadlo nás tedy stavit se v kostele, ale ani tam nebyla. Nakonec jsme si tedy šli p�ece jen
zabruslit, jak jsme �ekli. Cestou zpátky se nám kone�n� trochu pošt�stilo. Potkali jsme sousedku
paní Procházkové a zjistili jsme, že si stará paní p�ed pár dny zlomila nohu a je v nemocnici. Tak
jsme aspo� v�d�li, co se d�je.
Celí zklamaní jsme šli dom� na ob�d, a pak jsme s tátou p�ed odjezdem vyrazili na poslední krátkou
procházku. Šli jsme lesem kolem zatopeného lomu, do kterého se v lét� �asto chodím koupat. Jeho



plocha je pom�rn�  malá, ale hluboký je  tak �ty�i  metry.  Tohle báje�né koupališt�  je  obklopené
vysokými skalisky a kv�li tvaru jedné z t�ch skal se mu �íká "�ábl�v ch�tán". Až ve chvíli, kdy to
táta vysv�tloval kluk�m, mi to došlo. Z�stala jsem na chvíli stát s otev�enou pusou a podívala jsem
se na Marka, kterému to taky vzáp�tí  docvaklo.  Paní  Procházková nám vlastn�  dala neúmysln�
odpov�� na to, co s bratrovými nálezy ud�lala – nasypala je do vody a zárove� je nacpala �áblu do
ch�tánu. Nemohli jsme se do�kat, až bude dost teplo na to, abychom se mohli v lomu potáp�t. A tu
p�íležitost nám poskytly prodloužené kv�tnové víkendy...." pokra�ovala Katka ve svých zápiscích.

"Máme št�stí, že je tak teplo," radoval se Marek, když v pátek 1. kv�tna vyrazili k lomu. Teplom�r
ukazoval p
es dvacet stup��. Na chatu p
ijeli s profesorem už p
edchozího dne. Dvoj�ata si to
vyprosila,  i  když jejich maminka musela sloužit v  nemocnici a nemohla jet,  a  te	  se  vybaveni
ru�níky, šnorchly, brýlemi a ploutvemi vypravili do lesa.
"Voda bude ale stejn� ledová," poznamenal Tomáš, který byl �lenem turistického oddílu a všechno,
co se týkalo p
írody, m�l v malí�ku. "Vzal jsem proto rad�ji termosku s horkým �ajem."
"Proto máme taky tuhle hr�zu,  kterou jsi  nám p
inesl,  že?" zašklebila  se Katka a s nechutí  si
prohlížela gumovou koupací �epici. Samoz
ejm� v�d�la, že bude ješt� ráda, že ji má a že je to také
nejlepší  zp�sob,  jak  zatajit  p
ed  otcem,  co  jdou  d�lat.  Kdyby  Katka  s  Markem p
išli  dom�  s
mokrými vlasy,  bylo by to  t�žké vysv�tlování.  Jen Tomáš m�l  vlasy tak krátké,  že by mu bez
problém� za pár minut uschly.
"Jsem zv�davý, jestli budeme mít št�stí," uvažoval Tomáš. "Jaké je tam v�bec dno? Ani jsem si
nevšiml."
"Je to takový sv�tlý št�rk," vysv�tlovala Katka, "ale bohužel v n�m vždycky byly i v�tší kameny.
Ur�it� se tam cokoliv bude hledat dost špatn�."
"Mám vodot�snou baterku," informoval ji  Tomáš, který byl vždy p
ipravený na cokoliv,  "ale tu
mám bohužel jen jednu."
"Pokud to bez ní nep�jde, tak se m�žeme když tak st
ídat," navrhla Katka. "Jestli  ta voda bude
hodn� ledová, dlouho v ní stejn� nevydržíme."
Za t�chto úvah došli k lomu. Jakási starší paní tam ven�ila psa, a tak si na chvíli sedli na b
eh a
�ekali, až odejde. Jinak tam našt�stí nikdo nebyl. V lét� byl lom oblíbeným místem na koupání, ale
nyní byly jeho liduprázdné b
ehy n�mým sv�dkem toho, že voda je ješt� dost studená, jak se ostatn�
všichni p
esv�d�ili, hned jak v ní smo�ili ruku.
Marek vzal n�jaký kámen a hodil ho do vody. Katka se na n�ho hned obo
ila, co blbne, vždy� jim
tak akorát p
id�lává práci.
"Ani jsem si to neuv�domil, síla zvyku," mrmlal Marek místo omluvy a za�al se váhav� vysvlékat.
Plavky už m�li všichni na sob�.
"M�l jsem si po
ídit neopren," st�žoval si Marek, když kone�n� vlezl do vody.
Tomáš byl sice z trojice ten nejpomalejší v myšlení, ale ur�it�  byl nejotužilejší a nejzdatn�jší. Ze
studené vody si nic ned�lal, nasadil si jen brýle a ploutve a vrhl se do ní skokem. Celou akci také
nejvíce promyslel, takže ho napadlo rozdat ostatním plát�né tašky a za chvíli se sám vyno
il z vody
s prvním nákladem. Tašku m�l nejnap�chovan�jší, ale vše, co z ní vyndal, byly jen oby�ejné
kameny. Ani Katka s Markem nebyli úsp�šní. Marek si navíc vzal i šnorchl, do kterého mu natekla
voda a te	 kuckal a škrábal se ven pro pití.
"Jestli tady s tím nepohneme, budeme si muset po
ídit detektor kov�," poznamenal Tomáš.
"Páni, detektor," vydechla Katka, "na to jsem ani nepomyslela, to by se t
eba mohlo hodit i n�kdy
jindy."
"Jako  že  bychom  prohledali  vaši  zahradu,  jestli  tam  není  skrytý poklad?"  
ekl  Marek  trochu
posm�šn�. "Taková legrace bude p�kn� drahá, m�lo by to být až to poslední 
ešení."
Tomáš p
elétl o�ima plochu velikosti tak padesátimetrového bazénu a prohlásil: "Musíme na to jít
trochu systematicky. Každý prohledá t
etinu. Navíc bychom m�li p
emýšlet, kam by tady tak �lov�k
mohl n�co nasypat. U b
ehu by to ta paní asi neud�lala. A na místo, kam jsme se te	 potopili, podle
mne ur�it� nahází nejvíce kamen� ti, co je hází jen tak pro zábavu z b
ehu."



Katka zabloudila o�ima k vrcholk�m skal. "Naho
e je cesti�ka," prohlásila. "Já bych to na jejím
míst� nasypala do lomu seshora. Poj	me te	 zkusit nejvzdálen�jší �ást lomu, až tam vzadu u skal."
"A každý  svou  t
etinu,"  p
ipomenul  ješt�  Tomáš  a  rychle  si  rozd�lili,  kterou  �ást  bude  kdo
prohledávat.
Každému to zabralo dobrých deset ponor�, než m�li tašky jakž takž plné a vydrápali se s nimi op�t
na b
eh. To už byli úpln� promrzlí a než se pustili do pr�zkum�, rychle se osušili, navlékli si svetry
a nechali mezi sebou kolovat termosku s �ajem. Pak každý zv�dav� vysypal svou tašku.
"Tradáá," ozval se jako první vít�zoslavn� Marek. Hned na dvou kamenech, které našel, n�co bylo.
V jednom z nich byla zarostlá zkamen�lá mušle a na jiném byl obtisk listu.
"Takže jsme to pochopili správn�," culila se spokojen� Katka. "Ta paní ty v�ci vážn� vyhodila sem."
Marek si  prohlížel  lístek na kameni  a kroutil  hlavou:  "Je to  úpln�  absurdní,  že si  n�kdo m�že
myslet, že zkamen�liny vznikly n�jakým dlouhodobým usazováním vrstev. Vždy� list v takovémto
stavu vydrží jen chvíli. Je to p
ece jasné, že musely vzniknout stejn� jako šlápoty v betonu. Obtiskly
se do n��eho mazlavého, co pak ztvrdlo."
"Já na tu velkou potopu celkem v�
ím," p
idala se Katka. "Minimáln�  vysv�tluje to, že se našly
zkamen�liny z lidské doby. Lidské stopy, zkamen�lý lidský prst nebo r�zné p
edm�ty v uhlí."
"Kdyby takové ob
í vlny poh
bily pod n�jakou masu písku �i hlíny celé lesy, tak by tím tlakem
mohlo krásn� vzniknout uhlí, a to v lidské dob�," doplnil ji Marek. "Každopádn� spousta skal ur�it�
vznikla najednou a ne n�jakým postupným usazováním, to by jinak neexistovaly zkamen�lé stromy,
kterou jdou nap
í� n�kolika vrstvami usazenin ve skále."
"Protože by tam ty stromy ne�ekaly celá tisíciletí, než se okolo ud�lá skála, ale dávno by shnily
nebo by se t
eba zlomily," doplnil Marka Tomáš, zatímco si prohlížel svoje úlovky.
"Hele, tohle vypadá jako obtisk pecky v kameni," ozval se Tomáš po chvíli a dal jeden z kamen�
stranou, zatímco ostatní vysypal k úpatí jedné ze skal.
"Jenom já nic nemám," st�žovala si Ká�a a místo aby své kamení také n�kam nasypala,  trochu
nazloben� se jím strefovala do Tomášovy hromádky.
T
i kameny, na kterých n�co našli, dali tedy stranou a chystali se na poslední ponor. Tentokrát ale na
st
ída�ku. P�j�í si postupn�  Tomášovu baterku a budou se soust
edit hlavn�  na místo,  kde našel
Marek ty dv� zkamen�liny.
Katka šla první, m�la na sob� totiž plavky v celku a byla jí v mokré látce nejv�tší zima. Po deseti
minutách vylezla z vody, odhodila tašku a vrhla se po ru�níku. Tomáš jí hned podával horký �aj.
"Dneska už m� tam nikdo nedostane," drkotala Ká�a zuby a strhla si z hlavy gumovou �epici.
Marek  se  zatím  zv�dav�  vrhl  na  její  kameny.  Katku  to  moc  nepot�šilo,  cht�la  si  sv�j  nález
prohlédnout sama, ale nekomentovala to.
"Jednu jsi našla," usmál se Marek a podával jí kámen, na kterém bylo pár nepatrných �árek, které
p
ipomínaly k
ídlo n�jakého hmyzu.
"A to je jako všechno?" 
ekla Ká�a trochu nevrle a netrp�liv�  se za�ala p
ehrabovat v kamenech,
aniž by se p
evlékla.
Tomáš nechal ty dva na b
ehu debatovat o zkamen�linách a znovu se pono
il pod vodní hladinu.
Tentokrát se rozhodl, že na to p�jde trochu jinak. Doplaval k zadní �ásti lomu, a pak plaval po jeho
obvodu, dokud mu plíce vydržely a pátral baterkou po dn�. Všechno, co doposud vylovili, byly jen
kameny b�žné barvy.  A oni  p
ece hledali  kus  uhlí.  T�ch  pár  kamínk�  sta�ilo  na to,  aby  je  to
p
esv�d�ilo, že sem paní Procházková opravdu vyhodila sbírku svého bratra. Nicmén� te	 byl �as
najít  už  kone�n�  n�jakou  hroudu  uhlí.  Tomáš  už  prohledal  v�tšinu  zadní  plochy lomu a za�al
sm�
ovat více ke st
edu. V�d�l,  že už to o moc déle nevydrží.  Kone�n�  se  p
ed ním ve sv�tle
baterky objevilo n�co �erného. Opatrn�  vzal do ruky velkou hrudku uhlí a vyno
il se. N�kolikrát
polkl,  aby vyrovnal  tlak v uších, a  pak za�al šlapat vodu a rychle prohlížel  sv�j  nález.  K jeho
zklamání ale z uhlí nevykukoval žádný kovový p
edm�t. Jen na jeho povrchu se krásn� rýsovaly
otisky n�jakých kapradin.
"Marku," zavolal na svého bratra, "co kdybys p
iplaval ke mn� a pokra�oval odtud? Našel jsem na
tomhle míst� kus uhlí, ale není to ten, co hledáme."



Tomáš necht�l ono místo ztratit, a tak si ho snažil vepsat do pam�ti pro další ponory. I když byl
p�kn� zmrzlý, šlapal ješt� chvíli vodu na míst�, dokud ho bratr nevyst
ídal. P
edal Markovi baterku,
a pak se rychle vydal ke b
ehu a za�al se také p
evlékat.
Katka už sed�la na kameni suchá a oble�ená a zv�dav� studovala Tomáš�v objev.
"Ani mi nedošlo, že zkamen�liny m�žou být i v uhlí," konstatovala, "ale je to vlastn� logické. Pan
Bílek sice  sbíral  rád  kameny,  ale  když pracoval  v  uhelném skladu,  musel  mít  pár  zajímavých
kousk� i odtamtud."
"Ta paní nám p�kn� ztížila práci," usuzoval Tomáš, zatímco zkoumal, kolik je v termosce ješt� �aje.
Nalil si tak, aby zbylo dost i na Marka a posadil se vedle Katky.
"Nebo uleh�ila," podotkla Katka. "Možná je jednodušší tu sbírku vylovit z vody, než ji vytáhnout z
té ženské. Kdyby ji m�la doma a nebyla by ochotná nám ji dát, bylo by to asi horší."
"Stejn� je zvláštní, že tu paní nikdy ani nenapadlo, že ty v�ci, které její bratr našel, v�bec nejsou
proti té její Bibli," 
ekl Tomáš a srkal horký �aj. "Že mohly všechny vzniknout p
i potop� sv�ta."
"Zajímalo by m�, jestli ta potopa mohla být opravdu tak velká, aby p
ežil jen n�kdo v lodi nebo
jestli Bible p
ehání," p
emýšlela Katka. "Protože všechna ta zví
ata a tak, to mi p
ijde p
ehnané."
"Jako na arše?" ujistil se Tomáš. "Já jsem poslouchal jednoho chlápka a ten spo�ítal,  že se tam
mohla krásn� vejít. Dokonce i dinosau
i, kdyby vzali n�jaké mladé, nedorostlé kusy. Navíc se našel
n�jaký otisk veliké lodi kus od hory Ararat a spousta lidí v�
í, že je to zbytek té archy."
"Taky jsem slyšela n�jaké povída�ky o tom, jak tu archu na Araratu hledali, ale všecko to byly spíš
takové pohádky, jednou ji n�kdo kousek vid�l, pak zase zmizela v ledu."
"Jo, já vím," 
ekl Tomáš, "ale v Bibli prý není napsané, že byla na ho
e Ararat, ale v poho
í Ararat.
N�kte
í lidé ji hledali p
ímo na té ho
e, ale tenhle otisk je o kus dál. Má tvar veliké lodi a p
esn� ty
rozm�ry, co jsou v Bibli, kdyby se použil egyptský loket. A když to m�
ili p
ístroji, ukázalo jim to
snad i n�jaké pravidelné nosníky. Tohle je níž a není to pod ledem. Je to jen takový velký otisk, jako
by se tam usadila, rozplácla a snad i �áste�n� zkamen�la a zarostla do krajiny."
"Víš, ta potopa je v pohod�," ujala se Katka op�t slova. "Je to p
inejmenším možné vysv�tlení t�ch
nález� r�zných nástroj� v uhlí a v kamenech. Taky by mohla poh
bít dost vysp�lou civilizaci. Ale
mám celkem chu� se podívat i na n�jaké další dokumenty nebo si n�co p
e�íst o takových v�cech
jako je vznik sv�ta, vývoj zví
at a �lov�ka a tak. Marek má o tom n�jaké knížky. Já jsem to zatím až
tak moc ne
ešila, spíš m� zaujala ta myšlenka, že tu už d
ív mohla být n�jaká vysp�lá kultura a
vrtaly mi hlavou ty nálezy v uhlí, ale te	 m� zajímá, co bylo ješt� p
edtím. Kde jsme se tu vlastn�
vzali?"
"Já jsem si nedávno v knihovn�  jednu takovou knížku taky p�j�il," 
ekl Tomáš. "Toho Markova
Zillmera jsem ješt� ne�etl, ale tohle bylo od chlapíka jménem Vladimír Král, který je taky profesor
jako tv�j táta. Co si tak pamatuji, tak v té knize bylo n�kolik kapitol o tom, jak se dá ur�it stá
í
Zem�. Jedna byla o m�
ení radioaktivity. Tomu jsem moc nerozum�l. Ale také tam psal, že se dá
zm�
it eroze hor na celé planet� a prý to je asi šest centimetr� za tisíc let. To sice není moc, ale za
deset milión� let už by na Zemi žádné hory nebyly a povrch Zem� by byl rovný jako placka. Ješt� v
té knize m�l  n�co o koncentracích látek v mo
ské vod�.  Psal tam, že kdyby se z 
ek do mo
e
dostávalo olovo, tak by trvalo jenom dva tisíce let než by ho bylo v mo
i tolik, jako je ho tam
dneska. P
ijde mi to celé n�jaké divné, když jsme se ve škole u�ili, že Zem� je stará 4,5 miliardy
let."
"Co je to v�bec za profesora?" zeptala se Ká�a.
"Podle toho, co psali na internetu, je to prý vážn� bedna, d�lá n�co s nanotechnologií. Je zajímavé,
že je to sv�tov� uznávaný profesor biologie a nev�
í v evoluci," odpov�d�l Tomáš.
"Biolog a nev�
í v evoluci?" nadzvihla Ká�a významn� obo�í.
"No ne, ty �teš taky n�co jiného než indiánky?" p
erušil jejich rozhovor Marek. Práv� vylezl z vody
s n�jakým dalším kamením a uhlím a vrhl se sou�asn� po termosce i po ru�níku. Než se oblékl a
p
estal se klepat, prošli Katka s Tomášem jeho nálezy. Všechno jeho kamení rovnou vyhodili, ale na
obou kouscích uhlí, které Marek našel, n�co bylo. Na jednom byl op�t lístek, tentokrát n�jaké jiné
rostliny a ten druhý otisk nedokázali identifikovat. Každopádn� to ale nebylo to, co tak žádostiv�
hledali.



"Ale aspo� se úpln� na každém kousku uhlí, které jsme vylovili, n�co našlo," 
ekl Katka. "M�žeme
mít jistotu, že to je opravdu ztracená sbírka pana Bílka. Kdyby tu byly jen kameny, mohli bychom
možná pochybovat, ale uhlí se na tohle místo nedostalo samo od sebe. Jednou tu v�c najít musíme."
Marek si jen otráven� povzdychl: "Myslel jsem, že to bude leh�í."
"Pokud neusp�jeme tenhle víkend," 
ekl Tomáš, "m�li bychom za�ít uvažovat o tom detektoru."
"Co když to tam ale v�bec není?" ozvala se ješt� Katka. "Co když zrovna tuhle jedinou v�c n�komu
dal nebo poslal do n�jakého muzea?"
"Myslím, že bychom tu ženskou m�li povýšit do šlechtického stavu, a� chce nebo nechce. Budu jít

íkat Debílková, protože tohle m�že zahodit fakt jenom p�kný zabedn�nec," prohlásil Marek.
Tomáš se zatím podíval v mobilu na internet a povzdychl si: "Nejlevn�jší vodot�sný detektor kov�
stojí tak �ty
i tisíce."
"No dostali jsme te	 oba od táty n�jaké peníze k svátku a máme od n�j i celkem vysoké kapesné,"
poznamenal  Marek,  "p
inejhorším  bychom to  zvládli,  ale  za  takovou  legraci  je  to  dost  pen�z.
Nechce se mi ho kupovat, pokud to opravdu nebude nutné."
"Taky mám n�jaké peníze," ozvala se Katka, "mám našet
eno dost na to, abych zaplatila t
etinu,
když to bude pot
eba."
Dom� se vydali se smíšenými pocity. M�li �ást sbírky pana Bílka a m�li z toho radost, ale všechny
ty kameny by rádi vym�nili za ten jeden jediný kus uhlí, který se jim zatím nepoda
ilo najít.

Další den jim za�alo d�lat starosti po�así. Zatím bylo ješt� teplo a hezky, ale sem tam se na nebi
za�aly objevovat mraky a zdálo se,  že p
íhodné teploty nevydrží. I tak byla voda dost studená a
vyhlídka na to, že by se m�li potáp�t, pokud bude další den ošklivo, byla nep
íjemná. Vydali se tedy
k lomu s touhou, aby se jim tentokrát pošt�stilo.
"Ješt� že se tv�j táta rozhodl, že bude tenhle víkend zahradni�it a netahá nás na žádné výlety," 
ekl
Marek Katce a už asi po desáté vytáhl z kapsy kapesník a kýchl.
"Nem�l by ses dneska potáp�t," poznamenala Katka starostliv�. "Je jasné, že na tebe n�co leze."
"Prosím t�," mávl Marek rukou.
Tomáš už  svého  bratra znal,  v�d�l,  že  je  to  pali�ák a  že nemá cenu ho p
esv�d�ovat.  Tom si
tentokrát nesl s sebou malé zahradní hrabi�ky a rezavou železnou ty�. Usoudil, že by jedna z t�chto
pom�cek mohla být vhodná na rozhrabování dna, ale nev�d�l, co mu bude více vyhovovat.
"Jestli to nenajdeme te	 v kv�tnu," rozumoval Tomáš, "bude to pak ješt� horší. Jednak se tam za
hez�ího po�así za�nou motat lidi, ale hlavn� se zhorší viditelnost ve vod�. Te	 je to sice ledárna, ale
ješt� je tam po
ád dost slušn� vid�t, a to nám dlouho nevydrží."
Katka si povzdychla. "Jestli dokážeme, že se v uhlí schovával technický vynález, bude to bomba.
Celý ten náš sv�t mi p
ipadá po
ád záhadn�jší a záhadn�jší. Minulost je jako jedno velké tajemství a
možná, že dobrá polovina toho, co jsme zatím slyšeli ve škole, jsou spekulace a lži nebo jen dob
e
mín�né názory n�koho, kdo zárove� spoustu v�cí neznal nebo ignoroval."
"Zám�rn� ignoroval," p
isadil si Marek. "tu te	 n�co o té evoluci a n�které v�ci p
ímo bijí do o�í.
T
eba, že se zatím nenašly žádné zkamen�liny p
echodových druh�. Nap
íklad n�co mezi ptákem a
plazem. Ve škole jsme se u�ili o archeopteryxovi, ale podle nových d�kaz� to žádný p
echodový
druh není. Také jsem �etl n�co o latimérii podivné. V�dci prý tvrdili, že to je p
echodový druh mezi
rybou a suchozemským živo�ichem. V minulém století ji ale vylovili z mo
e a ukázalo se, že to je
normální ryba. Vypadá to, jako kdyby se na Zemi objevila všechna zví
ata najednou. Podle m� je
tady vysadili mimozemš�ané. P
ipadá mi ob�as, že lidé té evoluci v�
it  cht�jí,  protože neví,  jak
jinak si v�ci vysv�tlit. Spousta lidí to prost� p
ijme jako n�jakou pravdu ve škole, a pak už se v tom
neš�ourá, ale jakmile se v tom �lov�k š�ourat za�ne, tak už tomu v�
it nem�že. Matematici dokonce
spo�ítali,  že pravd�podobnost náhodného vzniku života je nula.  To neznamená,  že se to možná
mohlo stát, ale že se to prost� stát nemohlo."
"Je zvláštní, že lidi jsou tak chytrý, ale sami nedokáží ve špi�kových laborato
ích stvo
it n�co tak
složitého jako je bu�ka, a p
esto jsou ochotní v�
it, že vznikla sama," p
idal se Tomáš. "Jako by
náhoda byla schopn�jší než lidské mozky. P
itom nikdo neud�lá to, že by n�kam navezl na hromadu



d
íví, kamení a písek a další v�ci, nechal by to tam a pak by �ekal, že se mu z toho postaví d�m.
Což by bylo mnohem jednodušší."
"To máš pravdu," okomentovala to Katka, "nedávno jsem vid�la n�jaký dokument o bu�ce a je to
jako složité  m�sto,  které má hradby s branami, u  kterých stojí  stráže a ty  poušt�jí  jenom n�co
dovnit
  a n�co ven. Na to dostávají pokyn z centrálního 
ídícího úst
edí, které se nachází v jádru
bu�ky. V tom m�st� jsou i elektrárny, které vyráb�jí energii pro r�zné továrny, kde se št�pí nebo
slu�ují r�zné látky, které jsou pro bu�ku d�ležité. Už si to nepamatuji všechno, ale bylo to úžasné."
Tomáš se ješt� vrátil k myšlence, se kterou za�al: "Hm, když n�kde necháš n�co ležet, tak se to spíš
rozpadne, než že by se z hromady železa sám složil nákla	ák. Nikdo, kdo uvidí po�íta�, si nebude
myslet, že se vyvinul sám, ale stejný �lov�k bude klidn� v�
it tomu, že se samo vyvinulo jeho t�lo
nebo t
eba jen n�co tak složitého jako je oko."
"Taky to je všechno proti zákonu termodynamiky, který p
ece zná každý," 
ekl Marek.
"Tím bych si nebyl tak jistý," zamra�il  se Tomáš a snažil  se vzpomenout si,  jestli  n�kdy n�co
takového probírali ve škole.
"No dob
e," povzdychl si Marek nad Tomášovou neznalostí, "zákon termodynamiky 
íká, že každý
systém, který se ponechá svému osudu, sm�
uje k neuspo
ádanému stavu a rozpadu. Ty chytráci
evolucionisti ale tvrdí pravý opak. 	íkají, že když dáme na hromadu n�jaké chemické látky, tak
nám vznikne sama od sebe bu�ka a z té potom vznikneme i my."
"Tomáš m�l  pravdu," shrnula jejich diskuzi Katka poté, co dorazili  k lomu, "když tehdy v zim�


íkal, že si budeme muset posvítit na úpln� všechno, co víme o minulosti a nev�
it dop
edu ni�emu,
co se týká té nejstarší doby."
Te	 byl ale �as posvítit si p
edevším na dno starého lomu. Marek se nenechal p
esv�d�it, aby z�stal
v teple a naschvál se vrhl do vody jako první. M�l tak trochu pot
ebu p
edvád�t se p
ed Katkou.
Nebylo to p
ímo osobní, jen se prost� necht�l nechat str�it do kapsy o p�l roku starší holkou.
A tak se na b
ehu zase za�aly kupit kameny. Tentokrát se rozhodli, že toho prost� za ur�itou dobu
naloví co nejvíce a p
eberou to až nakonec. Jen každý kousek uhlí zb�žn� prohlédli, ale k žádnému
výsledku se jim dobrat nepoda
ilo. Na b
ehu se krom� kamení ocitlo i n�kolik rozbitých sklen�ných
lahví  a  dv�  rezavé  plechovky.  Tomáše  vždycky  strašn�  roz�ilovalo,  když lidé házeli  v  p
írod�
odpadky, a tak se rozhodl vzít potáp�ní i jako takový úklid. Po p�l hodin�  už jim všem drkotaly
zuby. Bylo jasné, že požadovaný kousek zase nenašli. Beze slov se na sebe podívali a všichni se
sou�asn� za�ali sušit a oblékat. Pro dnešek toho m�li už vážn� dost. Marek navíc p
evlékání doplnil
soustavným kýcháním.
"To se mi snad jenom zdá," ozval se jim za zády náhle trochu nazlobený hlas. Katky táta. "Tak tohle
jsou ty vaše výlety? To jako myslíte vážn�, že se koupete v tomhle po�así?"
"Hledáme tady zkamen�liny,"  špitla  Ká�a.  "Zjistili jsme,  že pan  Bílek  m�l  pom�rn�  zajímavou
sbírku a jeho sestra to sem všechno vyhodila."
"Až bude tepleji," p
idal se Tomáš, "zhorší se viditelnost. Musíme to hledat te	."
"P
ece tu nenecháme takové poklady," 
ekla Katka a sehnula se pro jeden kus uhlí, kterého si všimla
na hromádce jejich úlovk�. Z
eteln� se na n�m rýsovala nádherná lastura.
Marek se tvá
il vztekle a nic ne
íkal. Namísto toho op�t kýchl a za�al hledat po kapsách �istý
kapesník. Nicmén� se zdálo, že mu dost vadí, že profesor Liška strká nos do jejich záležitostí.
"Tak a honem dom�," prohlásil pan Liška, když vid�l, jak jsou promrzlí.
"Ješt� si tu p
ebereme tuhle hromadu," informoval ho Marek, sedl si ke kamen�m a naschvál si je
za�al dost pomalu prohlížet. Cht�l tím dát profesorovi najevo, že je mu úpln�  jedno, co po n�m
chce.
"Jenom chvíli, tati," 
ekla Katka prosebn� a za�ala rychle zkoumat jejich nálezy.
Profesor Liška jen zakroutil hlavou a s povzdechem si k nim d
epl. Za�al bez dalších komentá
�
prozkoumávat hromádku s nimi a po chvilce uznale hvízdl: "Tak tohle je tedy paráda!"
V ruce držel nejkrásn�jší fosílii, jakou doposud našli. Na jednom z v�tších kamen� byl obtisknutý
celý živo�ich. Drobné t�lo vážky bylo na kameni prokresleno do nejmenších detail�. Lastura a
vážka byly dva hlavní nálezy toho dne. První z nich byla na kusu uhlí, druhá na kameni. Ješt� na



jednom malém kousku uhlí bylo pár otišt�ných �árek, o kterých nev�d�li, co si mají myslet, a to
bylo vše, co našli.
"A jak jste na to, že m�l pan Bílek takovou sbírku v�bec p
išli?" ptal se profesor cestou dom�.
"Trochu  jsme  si  v  zim�  povídali  s  paní  Procházkovou.  P
iznala  se,  že  to  všechno  vyhodila,"
zjednodušila Katka celý p
íb�h.
"A?" nadhodil její otec.
"A to je celé," pokr�ila Katka rameny.
"Aha,"  
ekl  profesor  a  už  se  na  nic  neptal,  ale  v  jeho  bystrých  o�ích,  vid�la  Katka  spoustu
nevyslovených otázek.


