
Pravidlá v stručnosti
Súhrn pre tých, ktorých pozornosť ochabla (alebo 
nemajú nadostač peňazí na nákup pôvodnej verzie v 
anglickom jazyku alebo peniazmi oplývajú, ale reči 

Angličanov nerozumejú)

Je osemnáste storočie. Skupina šľachticov sa zišla kdesi, kde 
je nadostač dobrého vína a trávi pridlhý večer rozprávaním 
historiek o svojich najprapodivnejších a najneuveriteľnejších 
historkách, ktoré kedy zažili. Nekladie sa dôraz na historicky 
správne podrobnosti, vedecké fakty alebo ich potvrditeľnosť a 
dôveryhodnosť.

Každý hráč začína hru s toľkými mincami, koľko je pri stole 
dovedna hráčov. Tie predstavujú ich ,,mešec“. Osoba, ktorá 
objednávala poslednú rundu sa obráti na šľachtica po svojej 
pravici a požiada ho o vyrozprávanie historky na istú tému 
slovami ,,Nuž, Barón, povedzte príhodu o tom, ako…“

Hráč môže odpovedať ,,Samozrejme“, a odrozprávať príbeh 
alebo riecť „Nie, príliš mi vyschlo v hrdle“. V tom prípade 
sa vzdáva práva na rozprávanie, ale ako pokutu za to musí 
objednať pre zhromaždenú spoločnosť ďalšiu rundu. Tým sa 
stáva posledným, kto objednával a môže sa obrátiť na hráča 
po svojej pravici a požiadať ho o vyrozprávanie iného príbehu 
rovnakým spôsobom.

Pri rozprávaní príbehu sa každý hráč má snažiť v spôsobe 
a obsahu prekonať predošlého rozprávača historkou, ktorá je 
odvážnejšia, divokejšia a prinesie mu ešte väčšiu dávku slávy. 
Historky by mali byť vyrozprávané v prvej osobe a nemali by 
byť pridlhé – päť minút zväčša stačí.

Ostatní hráči môžu prerušovať rozprávača svojimi 
námietkami alebo poznámkami, ktoré napomôžu rozvoju 
príbehu. To môžu spraviť odovzdaním mince zo svojho mešca 
(teda vytvorením stávky) rozprávačovi a poznamenaním „Ale 
barón…“ (v prípade dospelej verzie vypitím rozprávačovho 
pohára, posunutím mince rozprávačovi a poznamenaním 
„Ale barón…“), za ktorým nasledouje príslušná námietka 
či poznámka. Prerušenia je vhodné používať na prinášanie 
rôznorakých prekážok do barónovho príbehu, ale nemali 
by byť hnidopišským zapáraním. Hráč, ktorý nemá mince, 
nemôže rozprávača prerušovať.

Rozprávač môže prerušenie (a stávku) prijať a námietky či 
poznámky zaviesť do svojho príbehu, ale môže i nesúhlasiť. Ak 
nesúhlasí, môže zvýšiť stávku jednou zo svojich mincí a vyhlásiť 
námietku za neprístojnú či neopodstatnenú. Rovnako má právo 
považovať námietku za výsmech a nenáležité pochybovanie nad 
tým, čo bolo vyrečené. Prerušujúci hráč môže, ak chce, opäť 
zvýšiť stávku a podporiť svoje prerušenie et cetera, et cetera. 

Hráč, ktorý prvý uzná, že súperova argumentácie je správna 
a na mieste, získava mince v stávke. Ak je víťazom stávky 
rozprávač, musí pôvodnú námietku alebo poznámku začleniť 
do svojej historky.

Jediné zakázané prerušenie je ,,Ale barón, veď vás to muselo 
zabiť!“ alebo akákoľvek iná námietka, ktorá tvrdí, že rozprávač 
musel zahynúť, pretože jediná zjavná odpoveď je ,,nie“.

Priame výpady či útoky na hráčovu dôveryhodnosť, pôvod, 
predkov alebo nároky na šľachtický titul môžu byť vytrestané 
výzvou na duel, ktorý sa vyhodnotí troma kolami papiera-
kameňa-nožníc. Víťaz získava mešec prehrávajúceho hráča, 
ktorý zároveň vypadáva z hry.

Historku možno ukončiť dvoma spôsobmi. Buď ju 
rozprávač ukončí vyhlásením všetkého, čo uviedol, za pravdivé 
a vyzvaním všetkých, ktorí s ním nesúhlasia na duel, alebo 
jeden z hráčov pripije na barónovo zdravie a úspešný koniec 
jeho dobrodružstva. Rozprávač potom vyzve osobu po pravici 
na vyrozprávanie novej príhody podľa zásad uvedených vyššie. 
V prípade núdze je možné ukončiť historku aj inými spôsobmi, 
lež podrobnosti sa nachádzajú v dosiaľ nevydaných hlavných 
pravidlách.

Potom, čo všetci hráči vyrozprávajú svoje nevšedné príhody, 
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slová, ktoré mu padajú z úst vonkoncom nie sú 
v súlade so skutočnosťou a že zvesti na ktorých 
zakladá svoje domnienky sú akiste klebetami 
starých dievok z hostincov povážlivej povesti. 
Ak spoločník, ktorý prerušoval tok deja, nie 
je odhodlaný len tak prijať vyslovené urážky, 
môže ku kôpke dvoch mincí pridať svoju 
tretiu a prinavrátiť ju rozprávačovi, čím chce 
naznačiť, že vskutku nástojí na pravdivosti 
svojich slov a to mieni potvrdiť nielen vyššou 
stávkou, ale i vrátením urážky spolu s úrokmi. 
Rozprávač môže opäť odvrátiť stávku pridaním 
ďalšej mince a mocnejším výpadom svojho 
ostrojazyka et cetera, et cetera až do chvíle, 
keď jedna zo súperiacich strán ustúpi zo svojich 
námietok a prijme, hoc neblahosklonne urážky 
na ňu mierené (čím má právo ponechať si celú 
stávku) alebo akže jedna zo strán siahla už na 
dno svojho mešca nemajúc ďalšej mince, lež 
napriek tomu nemieni byť cieľom urážok – v 

akýmkoľvek z mnohorakých a všakovakých 
iných príhodných spôsobov.

Ak je stávka či námietka prerušujúceho 
kumpána opodstatnené – inými slovami, 
ak sa rozprávač rozhodne vpraviť zmienenú 
podrobnosť do jeho príhod – znamená to, že 
rozprávajúci na ňu pristúpil a môže si ponechať 
jeho mincu. Lež v tej chvíli musí zároveň 
vypovedať o tom, ako udalosti či elementy 
zmienené v prerušení, nech sú akékoľvek, 
nedokázali zabrániť v dobrodružstve, ktoré 
práve prednáša spoločnosti.

Ak, vskutku, prerušenie nie je podľa úsudku 
rozprávača namieste – teda ak rozprávač z 
akéhosi dôvodu nemá vôle či chuti vpliesť stávku 
či zápletku do svojho rozprávania – môže 
vrátiť kumpánovu mincu, lež za podmienky, 
že k nej priloží ešte jednu mincu z vlastného 
mešca a narážkou či dvoma mu naznačiť, že 
si zrejme nie je vedomý všetkých okolností, že 

Stávka nutno vyvolať jedným z dvoch 
spôsobov, ktoré zodpovedajú duchu 
nasledovných exempiel:

„Stavím sa, barón, že za dverami, o 
ktorých ste sa práve zmienili, sa ukrýval pluk 
mušketierov pripravený na nečakaný útok!“, 
či

„Stavím sa, vojvoda, že cárovná vonkoncom 
nemohla byť spokojná s vašim darom dvoch 
žiráf a vykázala vás z jej komnaty.“

Námietky, súc protikladom predošlých 
pripomienok, je nutné vysloviť nasledovne:

„Ale, gróf, všetci predsa vieme, že cárovná 
prechováva mimoriadny odpor voči žirafám 
a to odvtedy, čo jej milovaného psíčka jedna 
z nich roztrhala a zožrala!“ alebo:

„Ale, grófka, v časoch, o ktorých rozprávate, 
bol už ródsky kolos vyše päťdesiat rokov v 
ruinách a teda je vonkoncom vylúčené, že 
ste sa mohli dostať na jeho temeno!” alebo 

hráč, ktorý začal ohlási, že musí ísť dozrieť na kone alebo inú 
podobnú vec. „Lež, namôjdušu“, povie, „považujem historku 
o — od baróna — za najprapodivnejšiu historku, ktorú som 
kedy počul.“ a odovzdá svoj mešec príslušnému hráčovi. 
(Mince z neho neputujú priamo do hráčovho mešca, ale stávajú 
sa súčasťou celkovej odmeny). Každý hráč potom postupne 
odovzdá mešec svojmu favoritovi s najlepšou historkou a ten, 
kto získal na konci najväčšiu odmenu je vyhlásený za víťaza, 
ktorý musí objednať spoločnosti poslednú rundu. Popri tom 
má víťaz prvotné právo predložiť výzvu na vyrozprávanie 
historky v nasledovnej hre a to bez ohľadu na to, kde a s kým 
bude odohraná.

Nože, barón, povedzte nám historku o 
tom…

Ako ste omylom objavili prameň Nílu.
O vašom objave, že prehĺtanie žiab má blahodarný účinok pri 

liečbe malomocenstva.
Ako ste prežili súčasný útok leva a krokodíla.
Ako váš lovecký pes Kráska chytil sedem zajacov naraz.
Ako ste vykonali cestu okolo sveta bez toho, aby ste opustili 

váš dom.
Ako ste vyliečili cisárovnú Francúzska z čkania z opačnej strany 

kanála La Manche.
Ako ste niesli správy z Aix do Gentu.
Ako vás prehltla veľryba a o tom, čo ste našli v jej útrobách.
Ako ste došli na Mesiac len s použitím dvadsaťstopového lana 

a ako ste sa dostali späť.
O dni, keď vás na ceste do Kolína napadol váš kožuch.
Ako ste nešťastnou náhodou začali americkú vojnu o 

nezávislosť.
Ako ste unikli z temníc vládcu Turecka za pomoci libry 

holandského syra.
Ako ste presvedčili kráľa Sardínie, aby sa stal vašim lokajom..
O tom, ako ste porodili slona.
O vašom strete s plávajúcim ostrovom v Sargasovom mori.
O tom, ako ste mali súčasný duel so všetkými členmi regimentu 

francúzskych husárov.
Ako ste sa zoznámili s trójskou Helenou.
Ako ste zachránili život mužovi, ktorý zahynul pred päťdesiatimi 

rokmi.
O vašom vynáleze balóna a o tom, ako vás o tento vynález 

obrali dvaja Francúzi.
Ako ste prežili pád zo Slnka na zem.
Ako to bolo s vašim sobášom s prímasom uhorským.
O časoch, keď ste za podivných okolností zjedli koňa nórskeho 

kráľa.
Ako ste podpísali bradu španielskeho kráľa.
Ako ste objavili stratenú Atlantídu a prečo sa potopila desať 

minút po vašom objave.
Ako ste kvôli obedu z ovsených placiek zrovnali mesto Tobruk 

so zemou.
Ako sa našiel váš kôň visieť na kostolnej veži a ako ste ho 

oslobodili.
Ako mesto Salisbury urazilo kráľa Mesiaca ako ste presvedčili 

monarchu o tom, aby kvôli tomu nešiel do vojny.
Ako ste prešli krajinou liliputánov prezlečený za domorodca.
O časoch, keď váš poštový roh hral celú pol hodinu bez toho, 

aby doň niekto fúkal.
Prečo ste počas obliehania Gibraltáru vynašli samopracujúci 

tkáčsky stav.
Ako ste spoznali v jednej ovci dlho nezvestného mladšieho 

syna grófa z Bathu.
O vašej presnej streleckej muške a o tom ako zachránila 

minuloročnú úrodu šampanského pred skazou.
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nedajbože, niektoré z dám pochybných mravov 
a povesti, ktoré možno poľahky stretnúť v 
tamojšom prístave a jeho okolí.“ Na jeho mincu 
položí svoju mincu a obe posunie smerom k 
nemu.

Vskutku odvážny protivýpad! Dokáže ho 
prehltnúť náš drahý lord Hampton? Veru nie! 
Pyšne prehltne nedojedený zákusok, pridá k 
stávke ďalšiu mincu a rečie:

„Dovolím si vám protirečiť, keďže mnoho 
vychýrených a preslávených dejepiscov opísalo 
zničenie kolosu niekoľko rokov pred vašim 
cteným narodením a ak mám veriť vášmu 
veku, alebo tomu, čo o sebe tvrdíte, tisne sa mi 
na myseľ neodbytná myšlienka, že vás akiste 
očaril jeden z statných ródskych matrózov až 
tak, že ste neodolali pokusu vyšplhať sa na 
jeho plecia v neblahom omyle, že je to povestný 
kolos?“

Och, obvinenie z nevernosti k pamiatke 

Lord Hampton (proti všetkým dobrým 
mravom prerušujúci grófku, navyše s ústami 
plnými zákuska): „Ale, grófka, v časoch, o 
ktorých rozprávate, bol už ródsky kolos vyše 
päťdesiat rokov zničený a v ruinách a súdim, 
že ste sa podľa všetkého nemohli dostať na jeho 
temeno! Sám som tento kolos videl rozpadnutý 
na prach!“ Vyhlásiac to, posunie k nej mincu 
zo svojho mešca.

Čo mieni teraz grófka spraviť v tejto nemilej 
situácii? Je v pomykove. Pre zachovanie jej 
povesti musí pokračovať, ale k tomu je jej treba 
jednu mincu. Zvažuje, či ju mieni minúť na 
tento účel. A vskutku, minie ju!

Grófka: „Môj milý lord Hampton. 
Netrúfam si pochybovať o ostrosti vášho 
zraku, ktorým ste nedokázali vzhliadnuť 
neprehliadnuteľný kolos ródsky, ale dovolím 
sa vás opýtať, či vám ho náhodou neotupilo 
silné víno podávané v tých končinách alebo, 

ktoromže prípade jej česť káže vyzvať protivníka 
na duel. (Pozorného čitateľa odkazujeme na 
časť Duely v pôvodnom cudzokrajnom vydaní 
tohto spisku.)

Spôsob, ktorým prebieha toto prekáranie, 
predvedieme vyjdúc z jedného z príkladov 
zmienených vyššie, kde nech si čitateľ predstaví 
grófku sutherlandskú rozprávajúcu príbeh 
vychádzajúci z jednej z mojich legendárnych 
príhod, v ktorej, vďaka nepatrnému mylnému 
porozumeniu prastarého príslovia, som 
priviedol mesto Rodos do Ríma. Ukážem vám 
teda čiastku tohto príbehu, ako by ho mohla 
vyrozprávať zmienená grófka:

Grófka: ,,…a vyžadovala som nanajvýš 
dobrý výhľad na mesto Rodos a to pokiaľ možno 
z najvyššieho bodu v jeho okolí. Prikázala som 
teda vyniesť svoje nosidlá na vrchol kolosu, 
ktorý sa týči ponad tamojším prístavom, a to 
presne na jeho temeno.“

Ako ste použili Stephensonov rušeň ,,Raketa“ na vyliečenie 
lámky princa Augusta.

Ako vaša stávka spôsobila francúzsku revolúciu a kto v tej 
stávke vyhral.

O pôvode tanca, ktorý ste predviedli na stole počas 
minuloročného plesu ruskej cárovnej.

O vašej hádke s doktorom Dee a ako ste sa nakoniec zbavili 
somárskych uší, ktoré vám prirobil.

Ako vás znenávideli všetci slobodomurári v Poľsku.
Prečo počas búrok nástojíte na tom, že musíte jazdiť na koni 

nahý.
Ako ste prinútili turecké armády odtiahnuť spred 

Konštantínopolu len za pomoci kurčaťa.
Prečo ste vypili všetky fľaše koňaku, ktoré boli kedy vyrobené 

v roku 17—.
Prečo ste vo Francúzsku známy ako piaty mušketier.
O stávke s kráľovnou víl o Márii Antoinette a ako ste ju 

vyhrali.
Ako vás portrét Henricha VIII. zachránil pred útokom levov.
O smutných príhodách týkajúcich sa vášho pohrebu a ako je 

možné, že tu stále sedíte.
Ako ste ukázali sedemdesiat sukien švédskej cisárovnej 

občanom mesta Düsseldorf.
Prečo sa tak nápadne podobáte na egyptskú Veľkú sfingu.
Ako ste použili delo pri špionáži v tureckých radoch počas 

obliehania Konštantínopola.
Ako to, že váš portrét visí v toaletách paláca Versailles už 200 

rokov.
Ako ste prežili upálenie na hranici za čarodejníctvo v 

Barcelone.
Ako ste zachránili vychýreného zbojníka Jonathana Wilda 

pred popravou.
Ako sa stalo, že v noci, keď ste prechádzali Florenciou, vlasy 

každého občana staršieho než dvadsať rokov zmodreli.

Vaša poľovačka, ktorá viedla k pádu dynastie Ming v Číne.
Ako sa vám podarilo skrížiť slony a pávy a dôvody, ktoré vás k 

tomu viedli.
O zvykoch pri stolovaní odpozorovaných od obyvateľov Slnka, 

ktoré vám pomohli pri zmapovaní Austrálie.
Ako ste získali jedného z Mesačňanov do svojich služieb za 

lokaja.
Ako ste vyfúkli obrovskú bublinu, ktorá sa pred niekoľkými 

rokmi zjavila v južných moriach.
Ako ste dokázali Kráľovskej spoločnosti, že Zem nie je guľatá.
O vašom nedopatrení so spodnou bielizňou, ktorá zachránila 

kráľovský dvor Francúzska pred zaplavením.
O benátskom maškarnom plese, kde vás nespoznal žiaden muž, 

ale všetky ženy áno.
Ako vaša správna voľba šerpy rozhodla bitku o Rodos.
Ako ste mali hlavnú úlohu pri záchrane pekného princa 

Charlieho.
Ako a prečo ste boli prinútený mať duel na život a na smrť .. so 

samým sebou.
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myšlienku. Popri tom pozrie na kôpku troch 
mincí v stávke a zváži; ak sa vzdá, pripadnú 
jej. Takémuto pokušeniu dokáže odolať len 
máloktorá príslušníčka jemnejšieho pohlavia, 
a grófka si teda vezme stávku, pričom rečie:

Grófka: „To ani prinajmenšom, drahý lord 
Hampton, chcem však len poznamenať, že, 
ak hovorím o kolosovi, mám prirodzene na 
mysli môjho spoločníka na cestách, Thomasa 
Kolohnáta, najvyššieho muža sveta. Postával 
nečinne v prístave hľadiac na more, každá 
noha na jednom z brehov, a teda som poverila 
nosičov, aby vyniesli nosidlá na jeho masívne 
temeno, odkiaľ by som mohla vidieť celé mesto. 
A ako som spomínala, sotva sme sa vyšplhali 
na koleno—„

Barón Edgington (posúva svoju mincu 
ku grófke): „Ale vskutku, barónka…“

jej nebohého manžela, vychýreného grófa 
s veľkým G! Zraky všetkých sa obrátili na 
grófku. Prejemný pýr ozdobil jej krásny obličaj 
tak, ako ranná rosa zdobí dokonalú ružovosť 
čerstvo otvoreného ružové púčika na úsvite dňa 
(vskutku mimoriadne prepojenie slov, musím 
povedať). Náhlivo prepočíta obsah svojho 
mešca –- lež beda! V to ráno už minula čosi na 
rukávniky a jelenicové rukavičky, ktoré značne 
vyprázdnili jej mešec. Jej druhým menom je 
Prudence, čo v našej reči nielen „prezieravá“, lež 
i „šetrná“ a šetrnosť jej káže prijať túto urážku, 
inak príde na mizinu. Krátky záblesk v jej 
mysli jej napovie poprosiť baróna Edgingtona 
o záloh alebo darček, ale ihneď nato si – vcelku 
správne – pripomenie, v akej podobe zvykne 
barón požadovať splatenie takýchto úverov 
u svojich dlžníčok, a teda radšej opustí túto 

Nepríjemnú udalosť, keď vašou zásluhou nečakane otehotnel 
anglický kráľ.

Ako ste si pomýlili španielskeho kráľa s predavačkou rýb a vaša 
úchvatná konverzácia s kráľovským katom nasledovné ráno.

O plese v Prusku, kde boli všetci sluhovia obvinení z 
čarodejníctva a popravení.

Ako ste zachránili pobrežie Portugalska pred zaplavením, 
pretože si vás všetci pomýlili s niekým iným.

Prečo odmietate v utorky nosiť purpur, jesť vajcia a jazdiť na 
koni.

O príhode v Paríži, keď ste sa stali na týždeň opicou.
O vašom strete s pirátkami Mary Bonny a Anne Read a ako ste 

z neho vyviazli živý.
Ako vás v Rusku fľaša pálenky zachránila od sekery kata 

tureckého sultána.
Prečo vám každý kováč z Londýna dlží tri guiney.
Ako vám poznámky v zošitoch Leonarda da Vinciho pomohli 

zabrániť zavraždeniu nášho milovaného monarchu.
Ako a čo vás priviedlo k duelu na vrchole Matterhornu a ako 

ste prežili následný pád z neho.
Ako ste narovnali šikmú vežu v Pise.
O vašom objave Syrového plávajúceho ostrova v južných 

moriach a o tom, ako ste z neho ušli.
Prečo správca kráľovskej botanickej záhrady v Kew vyhlásil 

chlpy z vašej brady za liečivé rastliny.
O podivuhodných následkoch vášho zadriemania v kanóne.
Prečo je každé piate dieťa v Bruseli pomenované po vás.
Prečo ste preplávali celý Dunaj od prameňa až po ústie a čo vás 

k tomu viedlo.
Ako je možné, že Platón spomína v knihe ,,Republika“ rozhovor 

s vašou osobou, keď táto kniha bola napísaná pred dvetisíc 
rokmi.

Ako ste prežili zostup do sopky Vezuv.
Čo sa stalo po tom, čo vás primitívni obyvatelia polynézskych 

ostrovov chceli obetovať svojim bohom.

Ako ste dokázali po mohutnom zemetrasení vybudovať Rím 
za jeden deň.

O vašom zvádzaní kráľovnej Mesiaca v čom vám nebránila ani 
jej tristostopová výška.

O udalostiach viažúcich sa k psovi, čo ovládal francúzštinu a o 
tragickom osude jeho pána.

Ako ste sa stali kráľom Mkolo-Mbebezeme.
Ako vám vŕbový prútik zachránil život.
Prečo ste boli prinútený odohrať všetky úlohy v Hamletovi, 

ktorý sa inscenoval v Covent Garden – a ako sa vám podarilo 
zahrať scénu s duelom.

Prečo tvrdíte, že ste Kleopatriným manželom.
Ako ste zabránili stádu rozzúrených slonov zničiť Edinburgh.
O najvýstrednejšej stávke, ktorú ste kedy uzavreli.
Ako ste zachránili život kráľovi mačiek.
Čo sa stalo s rukami milótskej Venuše.
Ako ste objavili rajskú záhradu a čo ste v nej našli.
Ako ste ulovili živého fénixa, ktorého ste neskôr darovali 

kráľovnej Anne.
Ako to, že každému žobrákovi, ktorého postretnete, môžete 

tvrdiť, že poznáte jeho matku.
Prečo vás záhadná rasa pygmejov z Jolimba-Jip uznáva ako 

svojho boha.
Čo spôsobilo pád Londýnskeho mosta a ako ste ho prežili.
O dueli, v ktorom ste museli bojovať s rojom včiel a o príčinách, 

ktoré ho vyvolali.
O vašom vyhĺbení tunela pod Gibraltárskym prielivom a o 

tom, čo sa s týmto tunelom stalo.
Ako ste sa vyslobodili z Veľkej pyramídy v Gize a predovšetkým 

o tom, čo ste v nej robili.
O vašej vpáde do Talianska na čele armády troch stoviek 

tigrov.
Ako ste sa dozvedeli o pravom mieste, kde sa nachádza 

Noemova archa a o tom, čo ste v nej našli.
Ako ste zopakovali Mojžišov zázrak s rozdelením vôd 
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Červeného mora.
Ako ste použili úlomky zo svätého kríža na vybudovanie mosta 

cez Helespont.
Ako ste dokázali počas jedinej večere navštíviť severný aj južný 

pól.
Ako ste zbavili švédsku kráľovskú rodinu prastarej kliatby.
Aké okolnosti vás priviedli k tomu, že ste sa naučili rozprávať 

jazykom žiráf.
Ako sa vám spolu s kumpánmi podarilo vyprázdniť pokladnicu 

sultána Mahmeda.
Ako vám zachránil život tikot vašich hodiniek.
Ako ste sa pričinili o to, že holandská princezná Mária sa 

vydávala v chlieve.
Ako ste za pomoci troch zajacov ukončili obliehanie 

Gibraltáru.
Ako to, že vy, a nie Francis Bacon, ste pravým autorom hier 

Williama Shakespeara.
Ako ste získali poklady potopenej španielskej flotily Armady 

bez toho, aby ste si omočili čo len vlas na hlave.
Prečo si počas vašej audiencie u holandského kráľa všetci 

zúčastnení mysleli, že ste duch.
O vašej výprave do Mekky a o tom, ako ste v nej padli do zajatia 

perzských uctievačov ohňa.
Prečo vás po vašom návrate z Indií nespoznal váš otec.
Ako sa vám podarilo ukradnúť diamantový náhrdelník 

francúzskej cisárovnej priamo spred očí.
O vašom stretnutí s legendárnymi sirénami a ako ste dokázali 

odolať ich zvodným piesňam.
Kde ste získali nezvyčajný dar, ktorý ste nedávno venovali 

vojvodkyni z Normandie.
O vašej poľovačke v Škótsku, na ktorej ste zastrelili dvanásť 

bažantov, tri levy, ťavu a morského hada.
Ako ste sa pričinili o to, že istú nemeckú slúžku korunovali 

cisárovnou Indií.
O vašich významných objavoch týkajúcich sa čaju.
Ako ste boli prvým človekom, ktorý vyliezol na Mont Blanc.
Ako ste boli prvým človekom, ktorý zliezol z Mont Blancu bez 

toho, aby sa naň vyšplhal a o tom, akým spôsobom ste tento 
zostup zvládli.

Ako ste zabránili Bielym doverským útesom zmodrieť.
Ako ste počas vašej oslavy prejdenia saharskej púšte dokázali 

zjesť celú ťavu a napriek tomu na nej na druhý deň jazdiť.
Ako ste vzkriesili šteniatko španielskej kráľovnej a akú odmenu 

ste za to dostali.
Ako ste zajali celú francúzsku flotilu za pomoci jediného 

deravého člna.
Ako ste usúdili, že všetci mnísi Westminsterského opátstva sú 

vyznávačmi diabla a čo ste s tým urobili.
Prečo vám všetci vojaci v pruskej armáde salutujú a oslovujú vás 

ako generál Bock.
Prečo si v prítomnosti Grékov nikdy nesnímate klobúk.
Ako ste vynašli talianske národné jedlo.

Ako ste zistili, že Francúzi hĺbia tunel pod La Manche a o 
pozoruhodných činoch, ktoré ste kvôli tomu vykonali.

Ako to, že polovica ulovených rýb v antverpskom prístave 
prináleží vám.

Ako to, že najväčší diamant sveta sa našiel v ustrici, ktorú ste 
darovali ruskej cárovnej.

Ako ste sa pričinili o to, že pápež sa musel nahý promenádovať 
ulicami Viedne.

Prečo dlhujete svoj žlčník istému mužovi z Dublinu.
Ako váš obed s vojvodom z Strathcarnu vyústil v priemyselnú 

revolúciu.
O vašom strete s Veľkou bielou veľrybou.
Prečo voláte vášho koňa v pondelky, stredy a piatky Apolónom 

a v ostatné dni Bucefalom.
Ako ste sa pričinili o to, že v roku 1752 sa stratili dni medzi 

tretím a štrnástym septembrom.
O vašich nezvyčajných spôsobom špionáže počas posledného 

vpádu do Poľska.
O vašej spoluúčasti na pokusoch Kráľovskej spoločnosti 

získavať slnečné svetlo z uhoriek.
Ako ste vyhlásili Neptún za územie britského impéria.
Ako ste objavili Eris, grécku bohyňu Chaosu a ako ste s ňou po 

tomto objave naložili.
Či ste naozaj, podľa toho, čo sa hovorí, objavili pramene 

Amazonky a ak áno, či to boli horúce alebo studené 
pramene.

Ako ste získali meč kráľa Anglicka z fregaty Royal George, 
ktorá sa našla v tristostopovej hĺbke.

Ako ste spísali desaťzväzkovú históriu Islandu len za jedeň deň 
a to aj napriek tomu, že ste tam nikdy neboli.

Kto vás donútil zoťať najmohutnejší strom v Čiernom lese len 
za pomoci tresky.

O stávke, ktorú ste uzavreli s grófom z Monte Hall, že dokážete 
predbehnúť zajaca v behu na päťdesiat stôp a o tom, ako ste 
túto stávku vyhrali.

O neobvyklých okolnostiach, za ktorých ste stretli Diabla a o 
tom, ako sa musel vrátiť do Pekla bez vás.

O bábätku, ktoré ste našli vo vašom sedlovom vaku počas cesty 
medzi Londýnom a Bathom a o medailóne na jeho krku.

Ako ste sa dokázali vyznať v minojskom labyrinte a o tom, čo 
ste našli v jeho strede.

Ako ste znovunaplnili prázdnu pokladnicu Lichtenštajnska a 
trvalo vám to jediný deň.

Ako vás uväznili v cele hneď vedľa cely Muža so železnou 
maskou, o tom, čo sa medzi vami udialo a o tom, ako ste z 
tohto väzenia ušli.

O stroskotaní a pobyte na malom ostrove obývanom 
ľudožrútskymi divochmi.

Ako ste zistili, že váš lokaj bol kedysi pruským cisárom a čo ste 
s tým potom vykonali.

Ako ste ušli od Turkov na polovici koňa.
Ako ste omylom popravili nórskeho kráľa.
O časoch, keď mačka urazila dobré meno vašej rodiny a ako sa 
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vám podarilo ho získať späť.
Ako ste sa plavili po Stredozemnom mori bez lode či člna.
Ako ste presunuli leedsky hrad do Kentu.
O vašom stretnutí s loďou duchov, Lietajúcim Holanďanom, a 

o tom, ako ste dopravili jej tovar do prístavu.
Ako sa vám podarilo zmeniť meče vojakov francúzskej armády 

na pluhy bez toho, aby si to vojaci všimli.
O troch nociach, ktoré ste strávili na hrade grófa v 

Transylvánii.
Ako ste zažehnali ducha Bielej pani.
Ako ste dokázali počas jediného popoludnia vymiesť mor z 

Hamburgu.
Prečo odmietate navštevovať hostince, v ktorých ponúkajú 

čerešňové brandy alebo sluky na ražni.
Prečo si nikdy nemusíte pristrihovať bradu.
Ako ste zabránili výbuchu sopky Vezuv len za pomoci obsahu 

svojich sedlových vakov a svojich kumpánov.
Prečo vás opice na gibraltárskej skale považujú za vodcu 

svorky.
Ako ste zachránili rasu Houhynymov pred životom v otroctve 

ich krutých pánov.
Ako ste sa pričinili o podrobnú rekonštrukciu bitky pri 

Maratóne pred bránami mesta Bologna.
O vašom pašeráckej ceste na Mesiac a o tom, ako vás kvôli tomu 

z neho vyhnali.
Ako ste prišli v bitke o Utrecht o obe nohy a ako sa vám ich 

podarilo znovu nájsť.
Ako váš flirt s vojvodkyňou v Orly vyústil v duel s jej starou 

matkou.
Ako je možné, že keď ste najlepším šermiarom Európy, keď gróf 

bazilejský vie dokázať, že je najlepším šermiarom Belgicka.
Ako ste vynašli rajčinu.
Ako ste našli korunné klenoty Švédska v útrobách živej kravy.
Ako ste cestovali z Talianska do Grécka pod vodnou 

hladinou.
Ako ste napísali Mozartovo Rekviem.
Ako ste uspeli tam, kde kráľ Knut zlyhal, pretože sa vám 

podarilo zabrániť prílivovej vlne v postupe.
Ako ste sa pričinili o vztýčenie anglickej vlajky nad palácom 

Versailles vo Francúzsku.
Ako ste skrotili diviaka gloucesterského.
Ako ste odhalili všetkých talianskych špiónov v Nemecku len 

za pomoci misky ovsenej kaše.
Ako váš vzťah s istou vdovou v Kolíne spôsobil ukončenie 

obliehania Sankt Peterburgu.
Ako ste v Káhire stretli Casanovu a o tom, čo tam porábal.
Ako sa vám počas jedinej noci podarilo konvertovať tri 

spoločenstvá španielskych čarodejníc na protestantskú 
vieru.

O vašom pobyte v Háde, odkiaľ sa žiadny smrteľník nemôže 
vrátiť, a ako je možné, že ste tu teraz s nami.

Ako vám let labutí pomohol oslobodiť uneseného princa z 
Perzie.

Ako ste cestovali do budúcnosti a o mnohých divoch a 
zázrakoch, ktoré ste tam uvideli.

Ako ste odchytili posledného jednorožca a prečo ste ho pustili 
na slobodu.

Ako ste boli jediným človekom, ktorý prežil veľkú morovú 
ranu v Edinburghu.

Ako bol váš legendárny milostný pomer s dcérou lorda z 
Cadoganu predčasne ukončený kvoli nočnému motýľovi.

Aký je dôvod na to, že napriek mnohým milostným pomerom, 
ste sa nikdy neoženili.

Ako je možné, že ste boli kapitánom švajčiarskej lode aj 
napriek tomu, že ste pôvodom Nemec a Švajčiarsko nemá 
námorníctvo?

Ako ste dokázali, že lochnesská príšera nejestvuje.
Ako vaša cesta okolo sveta viedla k vynálezu štvorpoľného 

systému.
Prečo máte zakázané nosiť žltú farbu v uliciach Neapola.
O veľkých maličkostiach, ktoré sa vašou zásluhou udiali v 

Antverpách.
O veľkej viedenskej potope.
O najväčšom prasati sveta.
O vašom dôkaze, že opice a ľudia sú príbuznými.
O piatich ohňostrojoch Ríma a o tom, čo spôsobili.
Prečo sa počas jednej Veľkej noci voda v Dunaji zafarbila na 

červeno.
Prečo sa počas jednej svätojánskej noci voda v Temži zafarbila 

na zeleno.
Prečo sa počas dňa svätého Patrika v Liffey zafarbila na čierno.
Prečo sa benátska zátoka zmenila na púšť a ako ste napravili 

túto nemilú situáciu.
Ako ste raz počas osamelej vychádzky do lesa vyhodili medveďa 

do vzduchu.
Ako ste pricestovali do Sankt Peteburgu na saniach ťahaných 

obrovským divým vlkom.
Ako ste raz prevrátili vlka naruby.
Čo vás priviedlo k napísaniu tejto hry.
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