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svet
Victoria
Regina
Série Victoria Regina čítá již šest knih:

Štěky Broka Špindíry

Ztracený svět
Sherlock Holmes: Pes baskervillský
Sherlock Holmes: Poslední případ
Sherlock Holmes: Skandál v Čechách
Dracula
Tajemný hrad v Karpatech

Tajemný hrad
v Karpatech

Ačkoli jsou tyto knihy schopné stát
samostatně, v podtextu jsou jejich děje
propleteny a pro pochopení hlavní linie
doporučujeme přečíst všechny. Jak je ale
v Čechách dobrým zvykem, nevycházejí
dějově chronologicky za sebou. Dovolili
jsme si tedy připravit viktoriánský chronometr, na jehož stupnici lze vidět vždy
začátek děje jednotlivých komiksů.
Na časové ose jsou i jiné komiksy Petra
Kopla: Štěky Broka Špindíry, Král Artuš, Morgavsa a Morgana a Tři mušketýři. Tyto příběhy do série nepatří, avšak
artefakty z nich se ve Victorii Regině
odrážejí (viz např. dražba v Draculovi,
epizodka s čarodějkou v Tajemném
hradě v Karpatech nebo vitrážové okno
na baskervillském panství atd.).
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Skotský spisovatel sir Arthur Conan Doyle se proslavil zejména jako stvořitel Sherlocka Holmese,
nejslavnějšího detektiva všech dob. Vedle psaní detektivek se však věnoval také dalším žánrům,
zejména dobrodružným příběhům. Z těchto děl vzbudila největší ohlas kniha Ztracený svět.
Román Ztracený svět byl poprvé publikován
jako součást měsíčníku The Strand Magazine,
ve kterém postupně vycházel od dubna do
listopadu roku 1912. Byl určen zejména
mladým čtenářům, ale záhy si získal oblibu
u všech věkových skupin. Mimo jiné za to jistě
mohl i žánr, který Doyle pro svou knihu zvolil
– román v dopisech – jímž docílil maximální
reálnosti celého příběhu. Celá řada lidí dokonce
uvěřila, že se jedná o zápisky ze skutečné
expedice! Později po vydání Ztraceného
světa vyšel v novinách i článek, v němž byla
popisována údajná výprava z pensylvánské
univerzity do Brazílie, kde měla hledat důkazy
o existenci tajemné planiny.
Profesor Challenger byl hned po Holmesovi
Doyleovou druhou nejoblíbenější postavou.
Zajímavostí je, že tato postava měla svůj vzor
ve skutečné osobě – skotském fyziologovi
Williamu Rutherfordovi, který sira Doyla učil
během jeho studií na lékařské fakultě. Spisovatel si svého hrdinu zamiloval natolik, že někdy
vyrážel do ulic Londýna v převlečení právě

za profesora, v typickém vysokém cylindru,
s vycházkovou hůlkou a velkou (byť falešnou)
bradkou! Po Ztraceném světě se tato postava
objevila celkem ve čtyřech dalších Doylových
příbězích.
Ztracený svět byl dokončen před více než sto
lety; v Československu byl poprvé vydán těsně
po první světové válce, roku 1919. O ohromné
popularitě tohoto díla jistě svědčí fakt, že byl
od té doby vydán v mnoha různých knižních
vydáních, filmech, seriálech, audioknihách
a také komiksech.
Pokud ve vás tedy dříme touha po dechberoucích objevech a nečekaných zvratech, neváhejte
a otočte stránku. To největší dobrodružství
vašeho života tam na vás již čeká!

Karol Čakloš
zakladatel a ředitel vlastního ústavu
pro výzkum Ztraceného světa

Amazonie
Největší a nejtajemnější džungle světa rozkládající se na území Jižní Ameriky. Je-li tento
brazilský prales plícemi planety, pak je řeka Amazonka jejich tepnou. Zdaleka jsme ještě
neobjevili plný počet živočichů a rostlinstva, které tu vegetují, ale ví se už, že jsou jich
statisíce. Kdo ví, jakých odhalení se v tomto pověstmi opředeném kraji ještě nadějeme!

Amazonie – vnitrozemí
pred dvema roky

nakladatelství grada
uvádí

v hlavních rolích

prof. challengera

Edvarda D. Maloneho
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prof. summerleeho

lorda roxtona

a janis a sáru

ve výpravném komiksu
na motivy díla sira arthura
conana doyla
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tisíc
kopyt!
kurupuri!
lama bera
kurupuri!

ten starý
lump měl
pravdu.
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mistr
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mistr
čelenžr!

kurupuri!
kurupuri!
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Daily Gazette

10/11/1882

profesor
challenger,
fantasta či
podvodník?
Je celkem běžné, že se v hlavní
přednáškové síni královského
vědeckého institutu v Londýně
vedou vášnivé debaty. Nebývá
však zvykem, aby rozvášněný
dav vědců vytrhával lavice
nebo přednáškové pulty a házel
je po svých oponentech, jako
se to stalo včera.
Celý skandál začal pezentací profesora Challengera, který
se nedávno vrátil z výzkumné výpravy po Amazonii.
Rozruch, který svými vývody
rozpoutal, byl k neutišení a na
řádění rozlícených profesorů neměl vliv ani přivolaný
strážník.

Tohle je bohužel to jediné, co
si náš portrétista odnesl ze
setkání s profesorem Challengerem. Náš deník na toho
hrubiána podal žalobu.

Našemu deníku se bohužel
nepodařilo zjistit podrobnosti
ohledně dané události, protože
nikdo z přítomných vědců
nebyl ochoten poskytnout
smysluplnou výpověď, aniž
by vzplály emoce. Samotný
profesor Challenger se po incidentu uzavřel ve svém domě
a nepustil k sobě nikoho jiného
než svého sluhu. Jakýkoli
pokus o získání jeho zpovědi
se potázal se zlou.
Jediné, čím můžeme čtenáři posloužit, jsou nepřesné
a neúplné informace, které
poskytl neodborný personál
pokračování na str. 2

Daily Gazette
přednáškového sálu. Jistý
pan Smith, který tu pracuje
jako údržbář, nám řekl, že se
dlouho tak nezasmál. Profesor
Challenger totiž přednášel
o tom, že uprostřed amazonské džungle nalezl jakýsi ztracený svět, něco jako Atlantidu
nebo Lemurii, plný jakýchsi podivných zvířat, ne nepodobných
drakům nebo lochneské příšeře.
Panu Smithovi přišla přednáška pana Challengera zajímavá,
ale nejvíce se bavil, když jeden z vědců dal průchod svým
citům a označil Challengera
za lháře. Profesorovi se pouze
zablesklo v očích a vytrhl

10/11/1882
ze země přednáškový pultík,
kteýžto hodil s přesností Robina Hooda do míst, kde stál
zkoprnělý nešťastník, jenž si
dovolil tu neomalenost.
Po dopadu rozpadnuvšího
se pultíku, jak pan Smith řekl,
přesně do černého, nastalo
ticho na dva údery srdce.
Potom se strhla taková vřava,
jakou tento sál nikdy nepoznal. Vědci, od vetchých staříků po mladé obrýlené stážisty,
se přelévali posluchárnou jako
peřeje a bili se navzájem jako
surikaty o hovnivála.
Celá situace se uklidnila
až po zásahu pěti přivolaných

policistů. Sál potom prý
vypadal jako po výbuchu
kila dynamitu.
Jelikož veškeré snahy
našeho deníku o získání
podrobností ohledně
toho, co naše intelektuály
tak rozlítilo, prozatím
ztroskotaly, nemáme více
informací. Slibujeme však, že
budeme své čtenáře i nadále
informovat o vývoji tohoto
prapodivného incidentu na
místě tak váženém a veskrze
úctyhodném, jako je vědecký
institut.

MA

Ocelárny

profesora Schultze

•
•

přijmou:
vyučené obráběče kovů s praxí minimálně 10 let
Projektanta se zaměřením na těžké palné zbraně s praxí
minimálně 5 let

Případní zájemci o místo se mohou hlásit pouze osobně na personálním oddělení  
Ocelového města.

okoun
chanel!

Daily Gazette

hlava
smrdí od
ryby!

vydává společnost Daily Gazette od roku 1805. Šéfredaktor MC Ardle, adresa
redakce: 108 Lisson Grove, London, inzertní oddělení: 5 Glentworth Street, London. Vychází denně
v počtu cca 800 000 výtisků. Tiskárna: Kopls company, 84/225 Brok-Schmutzig Street, London.

Tyrannosaurus rex
(vládce ještěrů)
Dosahoval velikosti až 13 metrů a vyskytoval se v období křídy hlavně na dnešním území
Spojených států amerických. Vědci se dosud nemohou shodnout, zda byl aktivně lovící
dravec, či pouhý mrchožrout. Faktem ale zůstává, že je tento ještěr jedním z největších
a nejnebezpečnějších masožravců, jaký kdy chodil po naší planetě.
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Tohle
není maštal,
mladíku!

řac

h!

Miluje
mě!

Řekla mi, že si mě
vezme, ale nejdříve
musím vykonat
nějaký hrdinský
čin, rozumíte? Něco
nebezpečného, co
mě zavede až na
samý okraj přežití!

Kdo,
co,
koho?

Moje
gladys!

A co já s tím?
To má být
zpráva mého
nejlepšího
reportéra?
Seberte se
a nevracejte
se s ničím
menším, než je
konec světa!

No ta vás
musí opravdu
milovat!

Pošlete mě do
Afriky nebo do
války! Někam,
kde nebezpečí
přímo prší…

Copak
kradu? Kde
na to mám
vzít, sakra?
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Udělejte
to pro mě,
prosím!

Tak vy
chcete
nemožný
úkol?
Ano!
Dobře. Běžte
a udělejte
rozhovor
s profesorem
Challengerem!

… Přírodních
To ne! Tomu
věd!
říkáte nebezpečí?
Rozhovor
s nějakým
mimoněm?
Nedejte
se mýlit,
Edwarde!
S profesorem…

Nikomu se to dosud
nepodařilo. Je to nadmíru
nebezpečný člověk. Velký jako
gorila a silný zrovna tak.
Před dvěma lety se
vrátil z amazonie
s naprosto neskutečnou
historkou o dinosaurech
a kdoví o čem ještě… Média
ho roznesla na kopytech!

ale jestli se
bojíte, úplně
to chápu.

Novináři pohrdá
a nesnáší je. Tomu
pitomci z Timesů
prý ta obluda
málem zakroutila
krkem!

Já vás
nezklamu!

ha! Nedostanete
se ani do předsíně
jeho domu!
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u
dom era
g
dsíň
Pře hallen
f. C
pro
Jste
očekáván,
pane!

Dobrý
den, pane
Malone

Uvedu vás
do pánovy
pracovny.

Jsem Enida,
Dcera profesora
Challengera. Slyšela
jsem, že máte přijít.
Kdyby byl otec hrubý,
neodporujte mu a ihned
odejděte.

Mysli na gladys…
Mysli na gladys…

Pan
Malone,
pane
profesore.

eh…

Sem
s ním!

Dobrý…
Den…

Takže,
pane…

Malone.

Z vašeho dopisu
vyplývá, že jste
též přírodozpytec,
jako já.

… M…
Malone…

Ano… Planu
obdivem k vaší
práci…
A četl
jste moje
pojednání…
Všechna!
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