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Velvyslanci černého
jezdce
Černý noční jezdec potřebuje vědět, co se v okolí Stráže děje
i přes den. Aby byl co nejvíce nenápadný, dal některým
lidem do rukou moc, kterou lidstvo potřebovalo a potřebuje
ještě dnes. Za to, že černý jezdec vidí, co se u lidí děje, dal
svým velvyslancům moc ovládat oheň.
V každém městě, městečku i vsi, vystavěli tihle velvyslanci,
ovládající oheň, své pozorovatelny a lidé do nich chodili
se svými dopravními prostředky, s nářadím i s bolestmi
zubů, aby jim velvyslanci pomohli.
Ono se při práci ledacos řekne a skrze oheň to slyšel a slyší i
černý jezdec. Ví, co se v okolí děje a nic jej nemůže
překvapit.
Ve Stráži byl velvyslancem černého jezdce Bartoloměj
Kubíček, v Dolní Lhotě František Schützner, v Příbrazi Václav
Šergl a v Lásenici rodina Kurovských.
Dnes černý jezdec využívá mobilní telefony a svých
velvyslanců tolik nepotřebuje, ale pozorovatelny stojí stále.

Pojďme je najít tyhle pozorovatelny a najdeme další tajnou
indicii, která nás přiblíží k čertovu pokladu. K nalezení indicií
nám pomůže následující příběh.
Žili jednou čtyři bratři, byli velice moudří a stále vymýšleli
hádanky, aby zjistili, který z nich je moudřejší. Jednou se
domluvili, že vymyslí každý hádanku, které ty ostatní bratry
mají dovést na místo, které neznají. Vždy se muselo jednat
o dům.
První se jmenoval Stanislav, který svým bratrů řekl :
„Můj dům najdete celkem lehce. Před domem totiž stojí moc
a moc koní, jeho číslo je sudé a jsou v něm 2 čísla. První číslo
je ukazováček na dlani první ruky a druhé je palec na dlani
druhé ruky, když použijete všechny prsty na dlani první
ruky.“
Druhému říkali Dlouhý Láďa, ten řekl:
„To je opravdu jednoduché a to mé bude ještě jednodušší.
Můj dům stojí u cesty k mostu a jeho číslo je polovinou čísla
Stanislava.“
Třetí, Petr, řekl :
„To mé bude ještě jednodušší, když totiž od čísla 10
odečtete první číslici čísla domu Stanislava, dostanete první
číslici čísla mého domu a druhá číslice mého čísla je první
číslice Stanislavova domu. Dům stojí naproti domu, který je
po většinu roku zelený.“

Čtvrtý, Libor pravil :
„Můj dům najdete, když od čísla 100 odečtete druhou číslici
z čísla domu Dlouhého Ládi. Stojí dva domu od domu
panáčka, který nahradil holuby.“

Vyrazili, hledali a hledali… Našli? Nevíme, je to už dávno.
A stalo se to vůbec? Kdo, ví ?
---------------------------------------------------------------------------------Ještě jednu nápovědu Vám dám, hledejte tam, kde hořel
oheň, kam chodili koně a obyvatelé domu bývali nejsilnější
lidé z obce . To už jsem Vám, ale napověděl moc.
Indicii hledejte vždy u vchodu, čeká vás tu nejen indicie,
kterou si pečlivě poznamenejte, ale i saze z Čertova
komína…

