AKTIVITA
Jak už jsem psal, svědomitě jsem pozoroval, kudy a s kým se ten holohlavý chlap
pohybuje.
Neodvratně se mi vybavil citát z Amberu, kdy Jasra říká Jurtovi: “Nemá žádný význam
umět se přenést kamkoli, když je někdo kretén všude.”
Kam ten plešoun šlápl, tam deset let tráva nerostla. Ať jsem ho viděl mluvit s kýmkoli,
vždycky bylo ve vzduchu napětí, případně rovnou hádka.
A o to hrozivější pak bylo zjištění, že každému, s kým se ten chlápek nějak víc
nepohodl, se vedlo stejně jako tomu vágusovi u kulečníku. Ošklivá autonehoda (pokaždé
auto s jiným řidičem). Nakládačka od kolemjdoucí partičky fotbalových fanoušků.
Upuštěný stavební materiál z lešení. Ať mi nikdo neříká, že neexistuje nic jako prokletí.

Návod na výrobu elixíru života
1. Dopředu si připravíme kovový kotel, který vysypeme dvěma špetkami stříbřitého
prachu.
2. Vytřeme jej chomáčem buničité vaty máčené v jednom vědru přebytečného jídla.
3. Na dno vložíme magický předmět - hranatou kouli.
4. Zapálíme oheň. Přidáme naběračku zhniličelého ovoce a zamícháme pomocí
bludného kořene po směru hodinových ručiček. Nebo snad proti směru...
5. Jemně poprášíme lžičkou stříbřitého prachu.
6. Zalijeme vědrem čisté vody a na kraj ohniště postavíme dvě hranaté koule.
7. Přidáme nastrouhaný bludný kořen.
8. Za občasného míchání vaříme na mírném ohni půl hodiny.
9. Pomocí tří věder čisté vody smíchané se špetkou stříbřitého prachu (kvůli
desinfekci) spláchneme ten svinčík, který jsme zatím udělali.
10. Počkáme, než to uschne.
11. Vhodíme dvě hrsti přebytečného jídla a další bludný kořen, tentokrát vcelku.
12. Až směs přeteče, utřeme ji pomocí tří chomáčů buničité vaty.
13. To, co zbylo v kovovém kotli rozpustíme v roztoku jednoho dílu přebytečného
jídla v jednom díle čisté vody.
14. Zakápneme dvěma kapkami šťávy ze zhniličelého ovoce. Přidáme špetku
stříbřitého prachu a ze směsi vytáhneme hranatou kouli.
15. Přilijeme dva hrnky čisté vody a začneme destilovat.
16. Opatrně oddělíme sedlinu - asi hrst přebytečného jídla a hranatou kouli - a
vyhodíme. Jako vedlejší produkt jsme zároveň vyrobili jedno vědro destilované čisté
vody.
17. Zbylá zlatavá tekutina je onen elixír života. Utřeme pracovní stůl za použití dvou
chomáčů buničité vaty, popíjíme elixír a přikusujeme bludný kořen.

U modré schránky

