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Chris a Robert sedeli v preplnenej kaviarni. Po množstve káv a dlhom vysvetľovaní sa Chris dozvedel od Roberta všetko, čo
sa stalo za tie dva roky, čo sa nevideli. Teraz bol na rade Chris. Avšak na rozdiel od nadšeného Roberta, on mal všetkého
po krk. Za dva dni zažil toľko nechceného dobrodružstva, že jediné, po čom túžil, bol dlhý hlboký spánok. Robert, trochu
sklamaný, sa ho spýtal jednu veľmi dôležitú otázku. Vraj či si myslí, že títo ľudia ho nenájdu kdekoľvek na svete, nieto ešte
v jeho vlastnom byte. Je očividné, že od neho niečo chcú a kým to nezískajú, nebude mať pokoj.
Všetky tieto skutočnosti si uvedomoval aj Chris, no ešte Robertovi príliš nedôveroval. Bolo až nadmieru ľahké dostať sa
z tak dobre zabezpečenej budovy. Žiadne prekážky, už stačilo, aby im otvorili sami dvere a bolo by to celkom, akoby ho tam
nikdy nedržali násilím. Simplicus Nox chceli, aby sa dostal von. Nebol si však istý, či Robert pracoval s nimi, alebo ho nechali
odísť len, aby im potom poslúžil.
Dokonca sa im podarilo získať aj nejakú škatuľu s nápisom „na preskúmanie“ a v tej rýchlosti to vzali. Čo ak by to náhodou
bolo niečo dôležité? Samozrejme, hneď ako sa zastavili, poriadnejšie si prezreli obsah. V podstate v nej nebolo nič až na GPS
vysielač, ktorý na mieste zlikvidovali a tetramino. Vyzeralo to skôr ako hračka pre malé deti. Dokonca tam bol aj návod, čo
treba robiť:
Príklad č. 1: Tetramino je útvar zložený zo štyroch štvorčekov poukladaných vedľa seba, všetky môžete nájsť na obrázku 1.
Poskladajte z nich (a nakreslite, ako sa vám to podarilo) schody, ako na obrázku 2. Samozrejme, jednotlivé dieliky tetramina
môžete ľubovoľne otáčať aj preklápať, no nemôžete ich trhať a v obrázku sa nesmú prekrývať. Dali by sa poskladať aj schody,
ktoré by vyzerali tak, ako tie na obrázku 3? Ako?

Obrázok 1: Ukážka tetramina

Obrázok 2: Schody

Obrázok 3: Iné schody

Akonáhle sa Robet dozvedel o Lensovi, bol rozhodnutý odísť za ním do Káhiry ešte dnes. Vraj keď už nezískal stopu v Simplicus
Nox, tak možno Lens má nejaké lepšie informácie. Chris sa cítil stratený, nezostávalo nič iné, než doriešiť túto záhadu. Ale
ani v tom nevidel veľkú spásu. Aj keby tejto skupine šialencov dal to, po čom tak prahnú, je viac-menej isté, že potom by pre
nich nemal už vôbec žiadnu cenu. A taktiež mu nepomôže, že o tom nič nevie, keďže to mu neveria. Nemal kam ísť. Tak prečo
sa nevydať na cestu do Káhiry?
Neskoro v noci pristáli Chris a Robert v Egypte. Hoci nijakým spôsobom nedali Lensovi vedieť, že prichádzajú, už ich čakal
na letisku. Vedel o všetkom. Chrisa to až tak neprekvapilo, vždy mal svoje zdroje a vedel to, čo vedieť chcel.
S nadšením opäť vytiahol knihu, čo pred dvoma dňami ukazoval Chrisovi. Na jeho potešenie ju Robert dvíhal rovnako
opatrne ako on. Očividne si bol vedomý hodnoty tejto vzácnej pamiatky.
Roberta však čakalo menšie prekvapenie. V momente, keď sa pokúsil otvoriť knihu, sa jej rozpadajúci obal premenil na
veľmi technicky prepracovanú bezpečnostnú schránku. Bola pokrytá množstvom svetelných mikročipov, takže po nastavení
vedela vytvoriť rôzne efekty, ktoré dobre ukrývali hodnotný predmet skrytý vo vnútri.
Príklad č. 2: Digitálny displej na tejto schránke ukazoval nezmysel (ako na obrázku 4). Robert zistil, že bolo potrebné
v rámci každej cifry presunúť jednu čiarku a podivná rovnosť bude platiť. Akú rovnosť sme dostali?

Obrázok 4: Digitálny displej v príklade 2

Roberta prekvapilo, aké jednoduché bolo otvoriť schránku. Až keď mu Lens vysvetlil, čo všetko testuje ešte pred poslednou
zámkou, ktorú otvoril Robert (predtým, než mu ju podal, schránka si overila jeho totožnosť otlačkami prstov, skenom tváre a
taktiež sietnice a ešte musel zadať špeciﬁcký kód pomocou digitálneho kľúča, ktorý náhodne generuje heslá, ktoré sú schránkou
akceptované) pochopil skutočnú účinnosť tejto vecičky.
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Vnútri schránky sa nachádzala v koži viazaná kniha. Robert v nej opatrne začal listovať. Bál sa čo i len nadýchnuť, aby
náhodou nepoškodil stránky pri obracaní. Lens takisto hypnoticky sledoval jeden list za druhým. No v jednej chvíli, akoby sa
všetko zastavilo. Z knihy vykĺzol list papiera a pomaly skĺzol na zem. Nastalo hrobové ticho. Vzhľadom na belosť papiera bolo
nemožné, aby to bola jedna zo strán knihy.
Lens ju opatrne zodvihol a položil na stôl.
Stálo na ňom:
Práve ste sa dočítali na koniec prvej časti. Ja a moji traja priatelia sme boli úspešní v hľadaní toho istého tajomstva, po
ktorom pravdepodobne pátrate aj vy. Nuž asi vás nepoteší, že najprv budete musieť nájsť jedného z mojich troch priateľov,
aby ste sa dozvedeli, kde je ukrytý zvyšok. A samozrejme to nebude zadarmo.
S pozdravom
Martin S.
Príklad č. 3: Moji traja priatelia sa rozhodli ukryť knihu. Vybrali jedného spomedzi seba a ten mal za úlohu nielenže ju
ukryť, ale aj vytvoriť mapu alebo nejakú stopu, kde by ju mohli nájsť ďalšie generácie. Z nejakého mne nevysvetliteľného
dôvodu mi však nepovedali, kto ju ukryl a zo zábavy mi prezradili iba tieto informácie: Mišo povedal, že knihu ukryl Fero.
Fero povedal, že Mišo klame. Jano povedal, že to bol Mišo. Mišo povedal, že Jano klame. Fero povedal, že to bol Jano. Jano
zase povedal, že Mišo a Fero klamú. Martin sa z toho po chvíľke dozvedel, kto knihu ukryl a kto hovoril pravdu. Vedeli by ste
to povedať aj vy, keď viete, že každý z chlapcov buď stále klamal alebo stále hovoril pravdu?
⋆⋆⋆
Mohli to prekuknúť už skôr, no museli byť dôkladní a nenechať ani tú najmenšiu stopu nepreverenú. Potencíál Lensa Korba
bol veľký už v jeho mladosti. Bol zapálený pre vec a navyše rodinné dedičstvo ho priam nútilo vydať sa práve touto cestou.
Ich snahy presvedčiť ho o opaku boli márne, a sťažoval to aj fakt, že museli zostať utajení. Knihu nezískali. A tak ako minulé
generácie ju Korb strážil veľmi dobre. Neustále menil polohy, kde sa nachádzala a taktiež využíval najmodernejšie technológie.
Preto museli nastražiť pascu, niečo, čo by ho prinútilo vziať si knihu k sebe domov.
Keďže ho podrobne sledovali, nebol príliš veľký problém podstrčiť hlinenú tabuľku s obsahom zodpovedajúcim Korbovým
predstavám. Narozdiel od svojich predchodcov, on sa nesnažil knihu len ochrániť, ale taktiež túžil po tom bohatstve.
Príklad č. 4: Ich ľudia sa striedali už pár dní pri jeho sledovaní. Z jednotlivých hlásení sme sa dozvedeli tieto skutočnosti:
• Každé predpoludnie bolo počasie slnečné alebo daždivé.
• Každé popoludnie bolo počasie slnečné alebo daždivé.
• Práve sedem dní malo aspoň jednu polovicu dňa daždivú.
• Ak popoludní pršalo, bolo pred poludním slnečno.
• Presne päť popoludní bolo slnečných.
• Presne šesť predpoludní bolo slnečných.
Môžete z týchto údajov jednoznačne určiť, ako dlho sledovali Lensa? Ak áno, ako dlho to bolo?
Iba minulý týdeň sa podľa ich informácií dostala kniha k nemu domov. Museli konať rýchlo. Jediná príležitosť sa im
naskytla v deň oslavy jeho blízkeho priateľa. Konala sa v menšom hoteli vo Vermonte, a tak im poskytovala dostatočné
množstvo času na prehľadanie jeho domu.
Na ich prekvapenie nenašli knihu, ktorú hľadali. Namiesto nej bol v sejfe zamknutý zvitok, ktorý hovoril o nejakom mieste
v Tanzánii. Vraj je tam ukrytá druhá polovica knihy, ktorú tam presunul ešte Korbov praprastarý otec.
Všetko vyzeralo autenticky, a tak sa rozhodli preveriť túto stopu. Avšak ešte pred odchodom sa rozhodli varovať Chrisa,
aby si dával pozor, pretože Simplicus Nox majú namierené práve na neho. Avšak ako sa ukázalo, nepochopil najlepšie ich
varovanie a naopak, spadol rovno do pasce, ktorú mu pripravili.
V Tanzánii nebolo ani náznaku po nejakej knihe či chráme. Veľmi rýchlo odhalili, že Korb sa ich potreboval zbaviť, aby
naplno rozbehol svoj plán. A keby im to náhodou nedošlo, Korb im tam nechal menšie prekvapenie. Vraj toto je záhada, ktorú
určite zvládnu vyriešiť:
Príklad č. 5: Nahraďte rovnaké písmená rovnakými a rôzne rôznymi ciframi tak, aby platilo:
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Ešte viete, že len prvé cifry päťciferných čísel (t.j. K a P) nemôžu byť nulové, zvyšné môžu.
Naozaj sa cítili dosť hlúpo, že mu naleteli na takýto trik. A taktiež sa nachádzali pomaly na konci sveta, čiže stratili ešte
ďalšie dva dni, kým sa dostali do Káhiry.
Podľa doterajších zistení sa Korbovi podarilo presvedčiť Candalla aj Roberta, aby mu pomohli.
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Potom, čo sa Robert a Chris spamätali a dobre vyspali, prišiel za nimi Lens. Mal množstvo nových informácií a chcel
im vysvetliť, prečo ich zatiahol práve sem. Podľa tabuľky, ktorú získal, mal byť ďalší z junských chrámov v malej dedinke
nachádzajúcej sa pár kilometrov južne od Káhiry. Mala sa tam nachádzať piata časť skladačky (Robert dal Lensovi tie tri, čo
našiel a Lens získal jednu nevedno odkiaľ). Mali sa tam vydať hneď ďalší deň.
⋆⋆⋆
Lens bol vždy veľmi úspešný v cieľoch, ktoré si naplánoval. Ako osemnásťročného ho otec priviedol do spoločenstva
Simplicus Nox. Odhalil mu všetky rodinné tajomstvá. Ukázal mu jednu z najvzácnejších kníh sveta a vysvetlil mu, že jednu jej
časť má chrániť práve on. Samozrejme, ak by bolo pre spoločenstvo potrebné dostať z nej nejaké informácie, mal ich poskytnúť.
Všetky tieto zistenia ho fascinovali, no nejak sa nemohol zžiť s myšlienkou, že on ako strážca sa nemá pokúšať vypátrať toto
tajomstvo, po ktorom pátrajú iba vyvolení z rádov Simplicus Nox.
Jeho otec o tom nemienil diskutovať. Vždy keď sa Lens rozčertil a začal až priveľmi tlačiť na otca, otec jednoducho odišiel.
A pri odchode mu vždy strčil do ruky nejakú hlúposť, čo ho vraj upokojí. Korb bol príliš nahnevaný, aby počúval otca, a tak
tieto vecičky väčšinou hádzal o stenu a tak podobne. Čo však nevedel, bolo, že v každej tejto hlúposti sa nachádzal kľúč alebo
časť kľúča, ktoré chcel otec dať synovi. Vskutku zvláštny spôsob, ale Korbova rodina bola vždy zvláštna.
Už to mohlo byť aj 5 rokov od otcovej smrti, keď Lens triedil nejaké staré veci. Len tak zo sentimentu si vyskúšal takúto
kocku:
Príklad č. 6: Kocka s hranou nie väčšou ako 10 je celá rozdelená na tri kvádre, ktorých dĺžky hrán sú prirodzené čísla.
O objemoch týchto troch kvádrov vieme:
(a) aspoň jeden z nich je deliteľný 15–timi,
(b) minimálne jeden z nich je deliteľný štyrmi,
(c) najmenej dve z nich sú deliteľné piatimi,
(d) aspoň tri z nich sú deliteľné siedmimi.
Nájdite súčet povrchov týchto troch kvádrov.
Prekvapivo po jej vyriešení odtiaľ vypadol kúsok papiera. A vlastne týmto spôsobom sa Lens dostal k niektorým zo svojich
najlepších informácií. Samozrejme, niečo si zisťoval už predtým sám, no zabralo to slušný čas, keďže nemohol byť príliš zvedavý
a ani na nikoho nesmel príliš tlačiť, aby to nebolo podozrivé.
⋆⋆⋆
A tak vždy s ďalším kúskom skladačky sa vydával na cesty, ale väčšinou sa vracal s prázdnymi rukami. Až raz ho jeho
zdroje zaviedli do Tell Fecheriye. Nanešťastie prišiel neskoro. Nález, ktorý Korb považoval za svoj, našlo mladé ucho, dobrodruh
Robert Tipl. V podstate tento mládenec ani netušil, na čo práve narazil. Pôvodne sem prišel hľadať pozostatky nejakej dediny,
ktorá vraj ľahla popolom, Korb nevedel presne, o čo ide.
Zostávalo nechať sa ním osloviť, aby nemohol Tipl nič tušiť a pomôcť mu nájsť riešenie tejto tabuľky. Ďalšia vec, s ktorou
Korb nerátal, bol Chris Candall, ktorý sa stal tiež súčasťou ich tímu. To už boli dvaja ľudia, ktorých potreboval presvedčiť
o bezvýznamnosti tejto tabuľky, aby si ju potom mohol nechať pre seba. U Tipla si celkom veril, keďže bol známy svojou
dôverčivosťou a neskúsenosťou v oblasti histórie. No Candall, to bol iný prípad. Korb pochopil, že to nebude také jednoduché.
Chris samozrejme hneď odhalil potenciál náleziska, ku ktorému tabuľka viedla.
Korb mal však ešte ďalšie informácie a dokumenty, o ktoré sa nepodelil. Dokonca sa medzi nimi nachádzala aj mapa, ktorá
údajne mala zaznačovať miesto úkrytu knihy.
Príklad č. 8: Na mape bol nakreslený kruh s jeho priemerom AB a bod X (označujúci kráľovskú hrobku) vo vnútri tohto
kruhu (nie na úsečke AB). Nanešťastie mal Lens iba obmedzené pomôcky na dokončenie mapy. Kolmica z bodu X na stranu
AB má ukazovať chodbu, v ktorej sa nachádza vchod do podzemnej hrobky. Ako vie len pomocou rovného pravítka bez rysky
a mierky nájsť túto chodbu (kolmicu z bodu X na stranu AB)?
Dva a pol týždňa boli na nálezisku a nič nenašli. Bola to zásluha nesprávnych výpočtov Korba. No opäť mu skrížil plány Chris.
Kým on sa zapodieval výpočtami a ako ich sfalšovať tak, aby si to ani jeden z kolegov nevšimol, Chris spoločne s Robertom
stavali tábor. Celkom náhodou to postavili rovno nad chrámom. Korb už začínal byť paranoidný. Ako to, že Robert má také
šťastie. Akoby ten nález priam túžil, aby ho objavil práve on.
Stalo sa presne to, čo Lens nechcel. Keď už to vyzeralo, že nebezpečenstvo je zažehnané a nálezisko zostane len jemu,
Robertovi sa nepodarilo vytiahnuť jeden kolík. Spoločne s Chrisom začali okolo toho miesta hrabať. Akoby sa proti Korbovi
spriahol celý vesmír.
Celú dobu Lens tŕpol, aby jeho kolegovia neobjavili ďalší kľúč, tabuľku či zvitok. Avšak všetko, čo Korb nechcel sa stalo.
Robert našiel to, čo tak veľmi chcel a najhoršie ešte len prišlo, keď sa z ničoho nič zbalil a odišiel. Korb nemal po ňom žiadnu
stopu a ani len tušenie, kam odišiel.
Svoju depresiu sa rozhodol riešiť veľmi netradične. Asi dva dni strávil nad hokejom. Už od dávna bol jeho fanúšikom, no
vzhľadom na tajomstvo, ktoré sa pokúšal odhaliť, mu nezostalo príliš času na sledovanie zápasov. No teraz to vyzeralo s jeho
celoživotným snom veľmi zle a tak sa rozhodol vrátiť k starej vášni.
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Príklad č. 7: V hokejovom medzinárodnom turnaji hralo 8 tímov systémom každý s každým. Turnaj vyhrala Česká republika
nad Švédskom, ktoré získalo rovnako bodov ako mužstvá na posledných štyroch miestach dohromady. Viete s určitosťou povedať,
ako skončil zápas českej reprezentácie so Slovenskom, ktoré skončilo na piatom mieste? Poznámka: Za víťazstvo sa udeľujú
dva body, za remízu jeden bod a za prehru nie je žiaden bod. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí skóre.
Pri sledovaní týchto zápasov si uvedomil, že sa dá vyhrať, aj keď to vyzerá, že už niet nádeje. Povedal si, že Robert má určite
rodinu alebo bude potrebovať peniaze, jednoducho raz sa niekde objaví. Stačí sledovať pozorne.
⋆⋆⋆
Asi po roku sa v Malajzskej pobočke Simplicus Nox zjavil mladý muž veľmi sa podobajúci na Roberta. Samozrejme
vystupoval pod iným menom, no vďaka jeho veľkému záujmu o nahliadnutie do ich archívov upútal pozornosť. A tak sa ocitol
opäť v dohľade Korba. Už nečakal, že sa mu naskytne príležitosť ako táto. S menšími opletačkami nechal Roberta získať
členstvo v spoločenstve, a potom veľmi podrobne sledoval každý jeho krok.
Z jeho správania bolo jasné, že nevie ani tak, čo hľadá, ale že je rozhodne presvedčený, že sa to nachádza niekde za múrmi
centrály v New Yorku. Už potreboval iba vymyslieť plán, ako ho vlákať k sebe tak, aby mu povedal všetko, čo vie. Rozhodol
sa, že pre dvoch jeho bývalých kolegov sa stane útočiskom, a tak mu budú najviac dôverovať.
Zariadil, aby uniesli Chrisa a aby sa to Robert dozvedel. Bol príliš veľký dobrodruh aby odolal pokušeniu zachrániť priateľa.
Taktiež mu podstrčil aj prázdnu schránku (našiel ju v pobočke Simplicus Nox označenú ako tajné), aby ho na chvíľu presvedčil,
že je na správnej stope. Chvíľu mu zabralo, kým vyskúšal všetky kombinácie.
Príklad č. 9: Prvá škatuľka mala na svojom veku päť prázdnych krúžkov ako na obrázku 5, ktoré bolo možné vyplniť číslami
od 2 do 6 tak, aby bolo každé číslo buď väčšie alebo menšie od oboch svojich susedov. Koľkými spôsobmi sa to dalo urobiť?
A potom ešte v nej sa nachádzala druhá (ako na obr. 6), v ktorej bolo potrebné zaplniť šesť prázdnych krúžkov číslami od 2
do 7 tak, aby spĺňali rovnaké podmienky ako čísla v krúžkoch prvej škatuľky. Koľkými spôsobmi mohol vyplniť krúžky v tejto
škatuľke?

Obrázok 6: Druhá škatuľka

Obrázok 5: Prvá škatuľka

Korb bol spokojný s výsledkom svojej práce. Roberta a Chrisa mal pekne tam, kde chcel. Pod dohľadom. Taktiež mu pomáhali
nájsť tajomstvo, ktoré už bolo na dosah.
⋆⋆⋆
Bol veľmi horúci deň, a keď Lens, Chris a Robert dorazili na miesto, kde sa mala nachádzať dedina, boli pomerne sklamaní.
Podľa sond sa tu nenachádzalo pod zemou nič. Preto sa im zdalo, že stopa je buď falošná alebo si ju zle vysvetlili. Poloha
bola správna, no otázne bolo, či mali skutočne hľadať nejakú stratenú dedinu. Bolo tam napísané niečo ako miesto, kde ľudia
žijú, útočisko. Nemuseli to byť len domy a chrám.
Okrem púšte sa nedaľeko tohto miesta nachádzalo zopár skál. Robert mal opäť šťastie. Povedal si, že keď už sú tu,
nezaškodí sa pozrieť po okolí. Predsa len preklad starovekých textov nie je práve exaktná veda. Ako sa tak prechádzal okolo
týchto skál, podarilo sa mu šmyknúť sa a prepadol sa do jaskyne, aspoň to si sprvu myslel. Bola tu tma, no nemalo zmysel
čakať na mieste. Aj keby si Lens s Chrisom všimli, že spadol, museli by aj oni nájsť inú cestu dnu. Takže sa im v podstate
vybral oproti.
Po pár metroch sa ocitol pred niečím, čo by sa dalo nazvať dverami.

4

Riešky – matematický korešpondenčný seminár

riesky@riesky.sk

Prémia: Vošiel dnu a ocitol sa na chodbe, kde sa nachádzalo hhZrátajte ciferný súčet PSČ čísla, kde posielate Riešky a uveďte
zvyšok po delení 14. ii obrovských dverí vedľa seba na jednej stene. Každé boli inej farby. Podľa nápisu na stene oproti sa za
tými dverami úkrývajú hrobky 5 rôznych kráľov. Každý z nich mal iný obľúbený nápoj, choval iné zviera a mal obľúbený iný
druh boja. O dverách vieme toto:
• Asýrčan má hrobku za hhJe to jedna z farieb základného spektra a na slovenskej vlajke je umiestnená v dolnom páse. Do
prémie uveď 6. pád (inštrumentál). ii dverami.
• Sýrčan chová psa.
• Káva bola obľúbeným nápojom kráľa, ktorého hrobka je za zelenými dverami.
• Riman pije vodku.
• Zelené dvere stoja vpravo vedľa bielych dverí (z pohľadu pozorovateľa dverí).
• Ten, čo najradšej bojuje s mečom, chová slimáky.
• hhOznačenie čísla 5 v rímskych číslach. ii žltých dverách má hrobku ten, čo rád bojoval so sekerou.
• hhAko sa nazýva biely nápoj na obživu mláďat cicavcov? ii sa pije v prostredných dverách.
• V prvej hrobke sprava je pochovaný Grék.
• Paciﬁsta je pochovaný vedľa dverí, v ktorých je hrobka kráľa, čo choval hhRodové meno zvieraťa Vulpes vulpes. Do prémie
uveď 4. pád (akuzatív). ii.
• Hrobka toho, čo rád bojoval so sekerou, susedí s hrobkou, v ktorej pochovaný kráľ choval kôňa.
• Zápasník pije pomarančovú šťavu.
• Babylončan má najradšej súboje na život a na smrť.
• Grék je pochovaný vedľa modrých dverí.
• V jednej hrobke bola obľúbeným nápojom kráľa hhChemický prvok s označením H2 O. ii.
• V jednej hrobke kráľ choval zebru.
Zistite z týchto údajov, kto hhUtvor z nemeckého slova haben minulý čas do slovenčiny. ii najradšej vodu a kto choval hhAko
sa nazýva typické africké pruhované zviera? Do prémie uveď 2. pád (genitív). ii.
(K riešeniu napíšte aj celé „doplnené“ zadanie.)
Nakoniec, keď si už vybral, ktorými dverami pôjde ďalej, objavil ešte jeden skrytý prechod, a tak sa rozhodol preskúmať najprv
ten.
Robertovi sa toto miesto zdalo pomerne povedomé. Pripomínalo mu to chrám, ktorý navštívil v Malajzii. Bol tu rovnaký
systém zrkadiel, ktoré osvetľovali celú miestnosť. Bola obrovská. Ale na rozdiel od toho predošlého chrámu, tento bol zaplnený
zlatom, stiebrom, drahokamami, soškami, zvitkami, sarkofágmi, šperkami, zbraňami. Robert nevedel, na čo sa skôr pozerať.
No keď sa otočil, nemohol uveriť vlastným očiam. Na podstavci osvetlenom inak než zvyšok miestnosti sa vynímala kniha.
Robert podišiel bližšie. Nič podobné vo svojom živote nevidel. Bola hrubá a na jednej dvojstrane mala prepis toho istého textu
(teda aspoň to predpokladal Robert) vo viacerých jazykoch, z ktorých polovica ani len nepripomínala to, čo poznal.
Jeho radosť však rýchlo prešla, keď sa z druhého konca ozvalo rázne: „Ničoho sa nedotýkaj! A poď sem.“ Otočil sa a uvidel
Korba s revolverom v ruke. A mieril na Chrisa. Nechápal, čo sa deje. No kým stihol vôbec reagovať, zjavila sa uprostred
miestnosti skupina ľudí v dlhých bielych plášťoch. Na tvárach mali rozhodný, no veľmi upokojujúci výraz. „Keďže sami ľudia
si s týmto problémom poradiť nevedia, nezostáva nič iné len prevziať moc do svojich rúk. Vďaka sile, ktorú sme po generácie
zbierali, sme teraz schopní uvaliť najsilnejšiu kliadbu, akú kedy svet videl. Odteraz, ktokoľvek bude hľadať tajomstvá, ktoré
nie sú určené pre jeho uši a oči, stratí sluch a zrak vždy, keď sa o to pokúsi. Aby sme však mohli túto kliadbu vysloviť, chýba
nám posledný člen do úplnosti. Aj keď to možno ešte nechápeš Robert, tvoje miesto je medzi nami a práve v tejto chvíli
najviac potrebujeme tvoju pomoc.“ Robert to skutočne nechápal, no vnútri cítil, že je to tak správne.
Celá miestnosť sa rozžiarila. To bolo to posledné, čo utkvelo v pamäti Chrisa Candalla. Zobudil sa vo svojej posteli s veľmi
silnou bolesťou hlavy. Bola nedeľa ráno a zvonil telefón. Chris si síce nebol istý, či to, čo sa mu snívalo bol naozaj sen alebo
nie, no ani v najmenšom nemal chuť si zopakovať to, čo sa stalo naposledy, keď mu v nedeľu ráno zvonil telefón. Premohol sa
a zdvihol. Na jeho prekvapenie sa ozval ustarostený hlas. „Pán Candall, váš priateľ Tipl nám telefonoval, že sa necítite dobre
a preto máme prebúkovať letenky na dnes. No lietadlo odchádza o hodinu a vy ste sa ešte neozvali. Je vám ešte stále zle, alebo
je to už lepšie?“ Chris nechápal. Pozrel na kalendár. Bola síce nedeľa, no boli to už dva týždne od toho ranného telefonátu.
Takže môj priateľ Tipl volal a prebúkoval letenky. Bol príliš v šoku, nevedel čo si myslieť, no vedel, že je rád, že žije.
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