
Mise 4 – test pro Bletchley Park 
 
Po prvních úspěšných misích následovaly další a další. Pomalu se tato zajímavá práce stávala 
pro Dr. Petera Hayeka rutinou. 
 
Rád uvítal kratší dovolenou, kterou, jak bylo mezi pracovníky Ultima Paradise zvykem, trávil 
na pobřeží třetihorního moře. Zpravidla volili ke svému odpočinku návštěvu doby v eocénu. 
Vyhovovaly jim zde vládnoucí velmi vysoké teploty. Líbilo se jim, že většinu planety 
pokrývaly lesy (dokonce i na jižním pólu). Tropické deštné lesy zasahovaly až k 45° 
zeměpisné šířky. Oni měli svůj kamp na břehu moře v oblasti dnešního Španělska. Den trávili 
výlety na různá místa tehdejšího světa a prohlídkou krajiny. Někteří se zabývali lovem ryb a 
ptáků. Večer pak zasedli ve společenské místnosti a střídali se ve vyprávěních, která se 
skládala jednak z příběhů, které zažili dříve než se stali Strážci, a jednak z příběhů, které 
Strážci na svých misích prožili. Tím, že byli z různých časů, tak byly příběhy vždy pro 
všechny velmi zajímavé. 
 
Přímo z dovolené odjížděl Peter na další misi. Tentokrát to bylo do Londýna těsně před 
druhou světovou válkou. Do doby, kdy se vybírali vhodní kandidáti do Bletchley Parku, který 
sehrál během druhé světové války tak důležitou úlohu v luštění a zpracování informací, že se 
pro další desetiletí a jak od kolegů věděl i pro další staletí stal synonymem pro velký úspěch 
kryptologů a to zejména v prolomení německého šifrového stroje Enigma. 
 
Ze zprávy kryptoanalyticko-historického oddělení: 
 
Winston Churchill si byl plně vědom důležitosti práce v Bletchley a 6. září 1941 
kryptoanalytiky navštívil. Při setkání byl překvapen podivnou směsicí lidí, kteří mu 
poskytovali tak hodnotné informace; vedle matematiků a lingvistů tam byl také specialista na 
porcelán, kurátor pražského muzea, mistr Británie v šachu a četní experti na bridž. Churchill 
řekl siru Stewartu Menziesovi, šéfovi Secret Intelligence Service: „Řekl jsem vám, abyste 
obrátili každý kámen, ale nečekal jsem, že to vezmete tak doslova.“ I přes tento komentář měl 
velkou slabost pro nesourodý tým.  
 
Vlivem neočekávané energetické fluktuace se stalo, že specialista na porcelán John Gordon 
do Government Code and Cypher School při Blatchley Parku nebyl vybrán, protože nezaslal 
formulář s kódem, kterým by prokázal, že vyluštil předložené šifrové úkoly. Dokonce nebyl 
vybrán nikdo, kdo by se zabýval porcelánem. To bylo potřeba dát do pořádku, neboť by jinak 
všeobecně známá zpráva z návštěvy Winstona Churchilla nebyla pravdivá a pro soulad 
s oficiálními dějinami je proto nutné, aby Peter vyhledal Johna Gordona a pomohl mu vyluštit 
úlohy, které by mu zajistily pozvánku do kurzu a následné přijetí do Bletchley. 
 
Peter úkol splnil velmi snadno. John všechny úkoly totiž poměrně snadno vyřešil, ale nebyl 
schopen do formuláře zapsat správný výsledek. Johnovi totiž stále nedocházelo, co tam má 
napsat. Tady mu Peter velmi nenápadně napověděl a John pak již snadno správně vyplnil 
zbývající údaj do formuláře a následně byl proto pozván na pohovor a do Bletchley Parku byl 
přijat.  
  


