
Mise 2 – Petr Vok 
 
Dr. Peter Hayek opět dostal naprogramovanou kartu s nahranou stáží.  Popřáli mu mnoho 
štěstí a on nastoupil do časoprostorového výtahu na svoji další cestu do minulosti. 
 
Tentokrát byla mise velmi zvláštní. Český šlechtic nechal hrdlem ztrestat svého sluhu za to, 
že uvařil jakýsi lektvar, který  pak dal jedné z jeho konkubín. Té tváře nejprve zčervenaly, ale 
pak se včetně očí zanítily a měla velké bolesti a stala se ohyzdnou. U sluhy byl nalezen papír 
s čarovným zaříkadlem. Sluha se sice bránil, že je to návod na elixír krásy, který sám slovutný 
český alchymista Tadeáš sepsal a to na základě návodu významného italského vědce. Nic mu 
to platné nebylo. Petr Vok se na papír podíval a když viděl, že neobsahuje žádný návod, ale 
slova nedávající smysl a tedy určitě zaklínadlo, jak ostatně všichni kolem tvrdili, nechal sluhu 
ihned popravit. Jenže tím nastal problém. Petr Vok na to neměl právo a byl pozván, aby svůj 
čin obhajoval před císařem na zemském sněmu. 
 
Dějiny však měly jít jinou cestou. Bez fluktuace děj vypadal takto. Sluha návod, který byl 
zašifrován, dešifroval a správně přečetl a neudělal při přípravě lektvaru chybu. Děva zvaná 
Matylda z Hradce však byla alergická na látku, která byla v masti obsažena, a tak po masti 
onemocněla. Sám Petr Vok sluhu vyslýchal, aby zjistil příčinu té nemoci. Sluha však měl 
právo se před Petrem hájit, ukázal mu, jak lze z „kouzelného zaříkadla“ získat návod na mast 
pro krásu. Tedy ukázal a vysvětlil, jak je text jednoduše zašifrován. Petr rychle pochopil, 
sluhu jen pokáral, aby příště dával pozor a raději mast nejprve ozkoušel na selských dívkách. 
Děva Matylda se rychle vyléčila a možná díky masti byla dokonce ještě krásnější. Brzy na to 
otěhotněla. Není zcela jasné, kdo byl otcem. Při křtu držel chlapce sluha, ale zlé jazyky říkaly, 
že otcem byl Petr Vok. Ostatně, proč jinak by mu na srdci tak moc leželo zdraví toho děvčete? 
 
Úkol byl jasný. Ohlídat, aby Petr z Rožmberka pochopil, že tajemný text není kouzelné zlé 
zaříkadlo, ale aby pochopil, že jde o zašifrovaný text a skutečný návod lektvaru krásy od 
významného českého vědce, dokonce osobního lékaře císařů Maxmiliána II. a Rudolfa II. 
 
I tentokrát se podařilo Peterovi vnuknout správným způsobem myšlenku, jak návod snadno 
dešifrovat a dějiny se vrátily do svých správných kolejí… 
 


