Den první
Dnes dne 10. 3. 1847 započala naše vzduchoplavba. Vítr
nám byl přízniv a ve stanovených 16 hodin a 2 minuty bylo
vše připraveno k odletu. Profesor Smith, jakožto
tvůrce velkolepého balónu, osobně odvázal kotevní
lano a balón se pomalu vznesl. Plni naděje, unešeni
nepopsatelným pocitem lehkosti vzlétáme do oblak a
vydáváme se vstříc dálvám.
Letěli jsme sotva půl hodiny, když se přihnala od
severovýchodu silná bouře. Hnala před sebou náš balón
jako pírko, takže nám nezbylo, než se držet ze všech
svých sil a doufat ve šťastný konec.
Když se bouře utišila, zanechala nás vyčerpané a
hroznou podívanou vystrašené, nikdo z nás však
neutrpěl vážnou újmu na zdraví. Totéž se bohužel
nedalo říci o balónu, který byl poryvy větru značně
poničen a i po vyhození pískové zátěže nezadržitelně
klesal. Museli jsme se vzdát všech svých věcí, abychom
balón co nejvíce nadlehčili, přesto se nám nepodařilo
sestup zastavit.
Když už jsme viděli, že balón bude pohřben ve vlnách,
vyskočili jsme z koše a nechtíce sdílet jeho osud, jali jsme
se ze všech sil plavat k ostrovu, který byl k našemu
velkému štěstí na dohled.
Poté co jsme se konečně vyškrábali na pobřežní
skaliska jsme zjistili, že s námi není profesor Smith.
Doufali jsme, že se mu povedlo doplavat na pobřeží o
kus dál, jelikož jsme ho ještě chvíli před tím viděli

zdravého plavat po našem boku. Protože už se stmívalo,
rozhodli jsme se hledání Cyruse nechat na zítřek a
uložili jsme se k neklidnému spánku.

Den druhý
Do nového dne jsme se probudili žízniví a hladoví, a tak
jsme se rychle pustili do shánění obživy. Navíc jsme
chtěli najít místo, kde budeme v noci bezpečni před
dravými šelmami, jelikož dosud nevíme, jací tvorové
mohou v blízkém lese přebývat.
Během našeho horlivého shánění se ale ukázalo, že
ostrov je dosti nepřehledný. Nejen že jsme tedy
mnohokráte ztratili již objevené místo, ale občas jsme
ani sebe navzájem nebyli schopni nalézt.
Po zralé úvaze jsme se tedy rozhodli se sháněním
potravy ještě chvíli posečkat a jali jsme se raději
vytvářet podrobný plán ostrova. Byla to práce
nadmíru náročná, anžto je ostrov větších rozměrů, než
by se na první pohled mohlo zdát, leč výsledkem byla
zevrubná mapa ostrova, podle níž se všichni členové
výpravy dokázali na hornatém ostrově orientovat.
Málem jsme při tvorbě mapy opomenuli hledání našeho
skvělého profesora Smithe. Byli jsme již značně znaveni
procházením ostrova a při představě dalších hodin
pátrání se nám únavou podlamovala kolena. Adél
prohlásila, že ona už nikam nejde a trucovitě si lehla do
trávy, kde jsme s údivem nalezli Cyrusovo logaritmické
pravítko.
Roxana se hned pustila do práce a během několika
minut dokázala z orientace pravítka, zlomené větvičky
a počtu králičích bobků v okolí určit tři možná místa,

kdy se může profesor Smith zdržovat. Chvatně jsme se
tedy rozdělili a vydali jsme se dle nově utvořené mapy
na místa Roxanou určená.
Našeho profesora jsme na jednom z nich skutečně
nalezli. Byl sice stejně jako my notně vyčerpán, třásl
se zimou, avšak byl živ a zdráv. Z velkým podivem jsme po
jeho boku našli ležet dlouhou loveckou pušku. Snad ji
Cyrus při své pověstné roztržitosti nevědomky popadl
při ztroskotání a doplaval s ní na ostrov. Nebo ji možná
moře vyplavilo na stejném místě, jako profesora? V
každém případě je Cyrus toho názoru, že bychom si snad
dokázali vyrobit střelný prach a pušku používat k lovu
zvěře.
Nad tím jsme však dále nepřemýšleli, jelikož doba již
notně pokročila a my jsme si v té chvíli nepřáli nic jiného,
než zasloužený odpočinek. Po šťastném shledání jsme
se tedy všichni - vyčerpaní, ale spokojení – konečně
uložili k spánku.

Den třetí
Dnes našel Pencroff ve svých vousech zrnko pšenice.
Rozhodli jsme se myslet na budoucnost a zrnko zasadit.
Náš profesor Smith se toho chytil s vervou sobě
vlastní a začal střádat plány na založení ostrovní
civilizace. Rozhodli jsme se, že začneme farmařit.

Den čtvrtý
Všechny výdobytky civilizace, jež jsme s sebou měli, se
postupně rozpadají. Navíc začal vát studený
severozápadní vítr a náš oděv již jeví známky značného
opotřebení. Naše botanička Adél má rýmu a velmi ji
rozčiluje, že nerozezná květiny dle vůně. Budeme si
muset postavit řádné obydlí.
Pencroff našel místo plné divokých králíků. Po
Cyrusově radě, že množící se králíci tvoří exponenciální
řadu jsme se je rozhodli ochočit a založit si chov.
Když jsme sháněli materiál na stavbu obydlí, jehož
rozměry náš profesor Smith přesně propočítal, našli
jsme na potoce tůni plnou duhových pstruhů. Roxana
nám ukázala, jak je holýma rukama ulovit, ranou
kamenem omráčit a nožem vykuchat, takže máme na čas
o potravu postaráno.
Večer jsme slavnostně otevřeli náš nově postavený
příbytek a po náročném dni jsme se uložili k
zaslouženému odpočinku.

Den pátý
Dnes jsme u břehu nalezli notně oprýskanou dřevěnou
truhlu. Část výpravy sice jejímu objevení přihlížela
se značnou skepsí, leč jaké bylo naše překvapení, když
Pencroff s Cyrusem z truhly vytáhli námořní mapu a
sextant!
Cyrus ihned proměřil naši polohu a Pencroff se jal
hledat na mapě náš ostrov. Ten jsme sice bohužel
nenalezli, leč v mapě byl zakreslen ostrov jiný, od toho
našeho jen několik námořních mil vzdálený. Po krátké
poradě jsme se tedy rozhodli postavit šalupu a vydat se
na dotyčný ostrov, zanechat tam zprávu pro lodě,
přistanuvší zde snad v bližších měsících či letech.
S vidinou brzkého zachránění jsme se tedy jali
Pencroffovi pomáhat se stavbou šalupy.
Pencroff naštěstí pracoval nějaký čas v loděnicích,
takže mu šla práce rychle od ruky a brzy jsme se mohli
vydat na - snad krátkou - plavbu na sousední ostrov.
Nebe bylo jasně modré bez jediného mráčku, Adél ležela
na zádi a opalovala se a plavba probíhala bez větších
potíží. Když se na obzoru objevilo první skalisko, poznali
jsme, že mapa nelhala.
Za chvíli už jsme prozkoumávali menšího souseda
našeho ostrova. Brzy jsme zde nalezli jakousi
opuštěnou chýši – ideální místo na zanechání zprávy o
naší kolonii. Když jsme ale otevřeli dveře, s vrčením na
nás vyskočilo podivné zvíře. Roxana ho duchaplně
praštila klackem přes hlavu, přesto to podivné

stvoření stihlo doskákat k Adél a kousnout jí do prstu,
než dostalo od Roxany druhou ránu a zhroutilo se k
zemi. Až tehdy jsme si uvědomili, že ten divoký tvor není
zvíře, ale člověk. Byl hrozivě zarostlý, pohyboval se
částečně po čtyřech a vydával zvířecí zvuky, ale jeho
tvář byla nade vší pochybnost lidská. Po krátké poradě
jsme se ho rozhodli vzít s sebou zpět na náš ostrov.
Po cestě zpátky se počasí zhoršilo, zatáhlo se a naše
loď musela čelit prudkým poryvům větru. Brzy už
nebylo potřeba Pencroffova námořnického umění,
abychom poznali, že se blíží bouře. Zastihla nás sice již
blízko našeho ostrova, ale naše šalupa byla v bouři
naprosto neovladatelná a vlny si s ní pohazovaly sem a
tam. Naštěstí nás proudy neodnesly na otevřené moře,
odkud bychom stěží nalezli cestu zpět, ale jedna z vln
nás hodila na skaliska u ostrova, o která se loď
roztříštila a my museli co nejrychleji plavat ke břehu,
abychom si zachránili holý život. Tak jsme u našeho
ostrova zažili již druhé ztroskotání.

Den šestý
Rozhodli jsme se zjistit, co je zač to stvoření, jež jsme
předchozího dne dovezli ze sousedního ostrova. Na naše
dotěrné otázky ale divoch reagoval jen mlčením nebo
občasným zavrčením. Když už jsme měli pocit, že naše
snaha byla marná, řekl jedno slovo: „Aryton“. Chvíli
jsme si mysleli, že mu špatně nerozumíme, ale když to
několikrát zopakoval, pochopili jsme, že se jedná o jeho
jméno. Arytona se nám poté podařilo trochu rozmluvit, a
nabídnout mu, aby s námi zůstal. Z jeho odpovědí jsme ale
pochopili, že se příliš stydí za svou, snad temnou,
minulost a že už žil příliš dlouho odloučen od lidí, aby si
na ně dokázal zase zvyknout. Svěřili jsme mu tedy naše
stádo ovcí a nechali ho bydlet v malém srubu u ohrady.

Den sedmý
Náš život na ostrově se postupně změnil z
trosečnického přežívání na každodenní rutinu
obyčejných farmářů. Už se nemusíme o svůj holý život
přetahovat s bouřícími živly, čím lehčí ale náš život je,
tím více volných chvil každý den zbývá naplnit a tím
bolestněji se do nich vkrádá samota pustého ostrova.
Každé ráno zvedáme své zraky s nadějí k obzoru,
pátráme po jediné známce přicházející záchrany a znovu
a znovu je zklamaně klopíme k zemi a s pocitem tupé
prázdnoty se pouštíme do svých každodenních
povinností. A každý večer sedáme kolem ohně,
vzpomínáme na svět daleko za širým oceánem a
vyprávíme si příběhy.

Den osmý
Dnes ráno jsme byli probuzeni podivnými zvuky, jaké
jsme na ostrově ještě nikdy neslyšeli. Vzduchem se neslo
hluboké dunění, přecházející v sykot, občas přerušené
hlasitým praskotem a doplněné nepříjemným sirným
zápachem. Jen co jsme se pořádně rozhlédli a všimli si
sloupu dýmu nad středem ostrova, měli jsme jasno. Sopka
se probudila.
I přes Cyrusovo varování, že případnou explozi
nedokážeme zastavit jsme se rozhodli vydat se na
vrchol sopky, ač jsme neměli tušení, co tam vlastně
budeme dělat. Naše pocity přesně vyjádřila Roxana,
když prohlásila: „Radši umřít při výpravě na bouřící
vrchol sopky ač jakkoli zbytečné, než bezmocně čekat a
smrt tedy dole a třást se strachy kdy nás zavalí tuny
sopečného prachu.
Výstup na naši sopku by jindy nebyl nikterak náročnou
expedicí, leč za těchto podmínek jsme jej všichni brali
nadmíru vážně. Přesto jsme na vrchol dorazili poměrně
brzy. Z pukliny na boku kráteru stoupal sloup dýmu.
Zůstali jsme zaraženě stát. Neměli jsme žádný plán,
žádnou, byť sebenepatrnější spásnou myšlenku, žádný
důvod stát na vrcholu činné sopky a hledět do jejího
kráteru.
Když jsme se tak zmateně rozhlíželi kolem, povšimli
jsme si dřevěné bedny stojící opodál. Na první pohled
bylo poznat, že už zde musí být spoustu let, protože byla
napůl rozpadlá a hojně obrostlá vegetací. Není divu, že

jsme si jí dříve nevšimli. Navíc jsme na sopku za celý náš
pobyt zavítali snad jen jedinkrát – co bychom taky
hledali na vrcholu sopky.
Rychle jsme prohlédli bednu. Bylo v ní několik
přístrojů složených hlavně ze dřeva, mědi a oceli, mezi
nimiž profesor Smith bezpečně poznal barometr a
bimetalový teploměr. Jednalo se asi o starou měřící
stanici. Kdo by ji ale umisťoval na pustém ostrově? Když
jsme zjistili, že ze stanice vede měděný drát, bez váhání
jsme se jej, hnáni zvědavostí, jali následovat.
Tajemný měděný drát jsme následovali až na pobřeží,
kde drát mizel ve velkém černém otvoru ve skále.
Jeskyně se svažovala prudce dolů a podle hučení příboje
uvnitř byla téměř jistě zatopená. Chvíli jsme bezradně
stáli před temným otvorem. Budeme se muset našeho
pátrání vzdát a podivná bedna s drátem pro nás zůstane
navždy záhadou?
V tom jsme si povšimli neforemné hromady v mělké
skalní puklině. Za normální situace bychom ji asi
přehlédli, ale na jejím vrcholku se cosi lesklo, což nám
po dlouhém životě na ostrově přišlo podezřelé. Naše
překvapení nemohlo být větší, když jsme ve skalní
puklině nalezli hromadu dýchacích přístrojů. Teď už jsme
si byli jisti, že náš ostrov musí být méně opuštěný, než
jsme si mysleli. Sebrali jsme tedy všechnu odvahu a
vydali jsme se hlouběji do jeskyně. V jeskyni byla
naprostá tma a my neměli jedinou svíčku, museli jsme se
tedy spolehnout na bystré smysly těch z nás, jež jsou
obdařeni nejlepším sluchem a nechat se poslepu vést do
temné vlhké jeskyně.

Jak jsme očekávali, byla jeskyně zaplavená mořem a my
tak museli použít nevyzkoušených dýchacích přístrojů a
pokusit se část chodby proplavat. Mohli jsme se sice
ještě vrátit, lépe se na výpravu připravit, vyzkoušet
přístroje, domluvit si znakovou řeč pod vodou... ještě
mnoho věcí jsme mohli udělat, ale my jsme byli tak
unaveni prázdnou rutinou každodenního života na
ostrově, že když jsme konečně objevili známku civilizace,
nebyli jsme ochotni čekat ani minutu. Navíc jsme nemohli
zapomínat na bouřící sopku nad námi, která mohla
ostrov každou chvíli změnit ve žhnoucí peklo.
Drát jsme sice cestou jeskyní bohužel ztratili, povedlo
se nám ale v poměrně krátkém čase doplavat na místo,
kde se jeskyně opět zvedala nad vodní hladinu. Cyrus
odhadoval, že se nacházíme někde ve vnitrozemí
ostrova. Jali jsme se tedy prozkoumávat labyrint
chodeb a hledat jakékoli známky lidské činnosti.
Když už jsme pomalu ztráceli naději, že se z bludiště
chodeb ještě dostaneme ven, objevilo se před námi
rozlehlé podzemní jezero, na kterém u břehu kotvilo
ocelové monstrum – obrovská ponorka. Než jsme stihli
vyjít z údivu, otevřel se poklop, jako by nás kdosi v
ponorce zval dovnitř. Bez přemýšlení jsme se, uchváceni
kouzlem okamžiku, protáhli poklopem a zmizeli v
ponorce.
Najednou jsme, zcela nepřipraveni, stáli před pánem
ponorky. Byl to již vetchý stařec, který se nám
přestavil jako kapitán Nemo. Nejen že na rozdíl od nás
nevypadal vůbec překvapeně, ale ukázalo se, že do
našeho života na ostrově tajně zasahoval. Co jsme tedy

přičítali šťastné náhodě, byla ve skutečnosti dlouhá
ruka všemocného kapitána Nema.
Poté, co jsme Nemovi dopodrobna pověděli o všech
našich zážitcích, jsme se dozvěděli, že Nemův život
dobrodruha – samotáře je u konce a my máme být ti, kteří
odplují na Nautilu, aby se zachránili před výbuchem
sopky a předali světu jeho mnohé vynálezy.
Dodrželi jsme tedy uctivě všechny jeho pokyny, a poté
co Nemo spočinul podle svého přání na dně Tichého
oceánu jsme se i s Nautilem vydali zpět do civilizace.
Nejbližší pevnina je sice několik tisíc mil vzdálena, ale s
Nautilem jí podle Nemových výpočtů dosáhneme asi za
dva týdny.
Sotva jsme od ostrova odpluli, ozval se hrozný rachot
a celý ostrov se rozlétl na tisíc žhavých kousků. Než
mohl kus země, který nám byl po několik dlouhých let
domovem, zmizet za obzorem, zbylo z něj jen pár ostrých
skalisek, tyčících se z hlubokých vod Tichého oceánu
jako poslední prchavá připomínka našeho
neuvěřitelného příběhu.

