Jules Verne: Tajomný ostrov
Tretia časť – Tajomstvo ostrova
Kapitola I
Dva a pol roka prešlo odvtedy, ako stroskotancov víchrica hodila na Lincolnov ostrov, a doteraz nemohli nadviazať
nijaké spojenie so svetom. Iba jediný raz sa spravodajca pokúsil o nadviazanie spojenia s obývaným svetom, a to
vtedy, keď vypustili albatrosa so správou o ich položení. Ale to bola nádej, na ktorú sa nemohli vážne spoliehať.
Jedine Ayrton rozmnožil počet členov malej osady. A tu hľa, na mori, ktoré bolo doteraz ustavične pusté,
znenazdania sa objavili nejakí ľudia!
Cyrus Smith a Harbert hneď privolali do veľkej dvorany Žulového paláca Gedeona Spiletta, Pencroffa a Naba
a oznámili im novinu. Pencroff schytil ďalekohľad, rýchlo prezrel obzor a zastal s ním na označenom mieste.
– Tisíc čertov! To je veru loď! – zvolal a v jeho hlase nebolo badať nejaké mimoriadne uspokojenie.
– Prichádza k nám? Spýtal sa Gedeon Spilett.
– To sa ešte nedá povedať, – odvetil Pencroff, – lebo iba sťažeň sa vynára nad obzor a loď ešte nevidieť.
– Čo robiť? – opýtal sa chlapec.
– Čakať, – odvetil Cyrus Smith.
Pencroff zavše bral do rúk ďalekohľad, zastal pri okne a pozorne hľadel na loď, plávajúcu vo vzdialenosti asi dvadsať
míľ na východe. Osadníci jej teda ešte nijako nemohli dať najavo svoju prítomnosť. Loď nemohla ešte zbadať ich
vlajku, ani počuť výstrely, ani zazrieť oheň.
Ale jednako bolo isté, že hliadky na lodi musia zbadať ostrov, veď Franklinov vrch na ňom musel byť doďaleka
viditeľný. Ale prečo by tu loď mala pristávať?
Nedohnala ju iba nejaká náhoda do týchto končín Tichého oceána, kde na mapách nebola zaznačená nijaká zem
okrem ostrovčeka Tábor, ale aj ten bol bokom od zvyčajných ciest, ktorými plávajú lode k polynézskym súostroviam,
k Novému Zélandu a k americkému pobrežiu?
– A ešte niečo, – ozval sa Gedeon Spilett, – moreplavci Lincolnov ostrov nepoznajú, lebo nie je zaznačený ani na
najnovších mapách. Nemyslíte, Cyrus, že keby nejaká loď priplávala na dohľad k ostrovu, že by sa snažila zistiť, čo je
zač, a chcela by ho skôr navštíviť, než utekať od neho?
– Istotne, – prisvedčil Pencroff.
– Aj ja si tak myslím, – doložil inžinier. – Ba dokonca je kapitánovou povinnosťou nielen zaznačiť, ale aj preskúmať
každú krajinu, ktorá ešte nie je zmapovaná. A to je prípad Lincolnovho ostrova.
– Nuž, dajme tomu, – povedal Pencroff, – že táto loď zakotví niekoľko uzlov od nášho ostrova: čo urobíme?
Na túto nečakanú otázku sprvoti nikto neodpovedal.
No Cyrus Smith po chvíľke rozmýšľania odpovedal svojím zvyčajným spôsobom: – Urobíme to, priatelia, čo budeme
musieť urobiť. Spojíme sa s loďou, nasadneme na ňu a opustíme ostrov. Prv ho však vyhlásime za majetok Spojených
štátov, a potom sa sem vrátime so všetkými, ktorí budú chcieť ísť s nami, usadiť sa tu a vybudovať v tejto časti
Tichého oceána potrebnú základňu a prístav pre lode.
– Hurá! – vykríkol Pencroff, – to bude veru pekný dar našej vlasti! Ostrov je preskúmaný, všetky jeho časti sú
pomenované, je tu príhodný prístav, sladká voda, cesty, telegrafická linka, lodenica, továreň, už treba len zapísať
Lincolnov ostrov do mapy!
– A predsa, – poznamenal námorník, – na sťažni má vlajku, lenže nemôžem rozoznať jej farby.
– Najneskoršie o pol hodiny to už budeme vedieť, – mienil spravodajca.
– Ostatne, je zrejmé, že kapitán tejto lode mieni ju pristáť, a ak nie dnes, tak najneskôr zajtra ho spoznáme.
Aj pri týchto slovách námorník neprestával pozorovať loď ďalekohľadom.
Začalo sa už zvečerievať a s pribúdajúcim večerom sa aj vietor tíšil. Vlajka brigy sa zaplietala medzi povrazy, takže ju
bolo ťažko vidieť.
– Americká vlajka to nemôže byť, – vravel zavše Pencroff, – ani anglická, lebo tá je červená, tú by bolo ľahko vidieť...
ani francúzske alebo nemecké farby... ani ruská vlajka... ani žltá, španielska. Vyzerá ako jednofarebná... Akú vlajku
možno na týchto moriach vídať najčastejšie? ... Čílsku? Ale veď tá je trojfarebná... brazílsku? Tá je zasa zelená...
Japonskú? Tá je žltá a čierna... zatiaľ čo táto...
– Vtom do neznámej vlajky zadul vetrík. Ayrton schytil ďalekohľad, ktorý Pencroff na chvíľu spustil od očí, priložil si
ho k očiam, a zrazu vykríkol dutým hlasom:
– Čierna vlajka!

Práca s textom
Úlohy:
1. Vypíš z textu ku každej z vied 5 pojmov, ktoré k nej možno zaradiť:
a) geografia: ......................................................................................................................................
b) technika: .......................................................................................................................................

2. Z textu vyplýva:
a) Na mapách bol zaznačený len polostrov Tábor, ktorý bol mimo obvyklých ciest.
b) Lincolnov ostrov bol majetkom Spojených štátov.
c) Loď plávala západne vo vzdialenosti dvadsať míľ.
d) Čílska vlajka má tri farby.
3. Označ nesprávne tvrdenie:
a) Žltú a čiernu farbu má japonská vlajka, anglická vlajka je červená, zelenú farbu má brazílska vlajka.
b) Tábor je mimo ciest, ktorými plávajú lode k Novému Zélandu, k americkému pobrežiu
a k polynézskym súostroviam.
c) Gedeon Spilett tvrdil, že Lincolnov ostrov nie je zakreslený na najstarších mapách, preto ho
moreplavci nepoznajú.
d) Povinnosťou kapitána je preskúmať a zaznačiť každú krajinu, ktorá ešte nie je zmapovaná, povedal
inžinier.
4. Podčiarkni pojmy, ktoré sa nenachádzajú v texte:
Tichý oceán, Žulový hrad, dvadsaťdva míľ, námorník, Lincolnov ostrov, modrá, moreplavci, talianska
vlajka, výstrely, slaná voda, ďalekohľad, zemeguľa, vlasť, Frankov vrch

5. Zakrúžkuj pri každom tvrdení z textu, či je správne (Áno) alebo nesprávne (Nie):
Tvrdenie
1. Už z diaľky bolo vidieť Franklinov vrch, ktorý bol na ostrove.

Áno

Nie

2. Cyrus Smith a Harbert privolali do Žulového paláca Naba, Pencroffa a Spiletta.

Áno

Nie

3. Pencroff bol nadšený, keď videl loď.

Áno

Nie

4. Na ostrove sú stroskotanci už dva a pol roka.

Áno

Nie

5. Pencroff zbadal ako prvý čiernu vlajku.

Áno

Nie

6. Podľa Cyrusa by sa loď najskôr snažila zistiť, čo je ostrov zač.

Áno

Nie

7. Na ostrove nie je prístav, v ktorom by kotvili lode.

Áno

Nie

8. Medzi vlajkami je spomenutá aj nemecká vlajka.

Áno

Nie

9. Dvakrát sa im podarilo nadviazať spojenie s obývaným svetom.

Áno

Nie

10. Keď začalo svitať, vietor sa utíšil. Vlajka lode sa zaplietala, bolo ju zle vidieť.

Áno

Nie

