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Milí tapüři,

zdá se to neuvěřitelné, ale právě na tomto místě byl nedávno 
učiněn historický objev. Jedná se o navigační deník jednoho 
z prvních tapüřích mořeplavců, který jako první doplul z 
daleké Malajsie až do Evropy. Dochovaly se bohužel jen 
útržky, ale možná vám i ty pomůžou k dosažení vzdálených 
cílů. A nezapomeňte si případnou cestu pečlivě zapamato-
vat.

Uplul jsem 91 mil a narazil na pevninu. Snažím 
se k ní vyslat zprávu, ale domorodci nereagují. 
Měním kurz na 278 stupňů.
Po dalších 126 mílích mě dohnal člun domorodců 
s odpovědí na mou zprávu. Byla velmi stručná: 
"Ne". Pro jistotu měním kurz na 342 stupňů.
Urazil jsem dalších 212 mil a připlul ke krásným 
korálovým útesům. Posílám do vody potapěče, aby 
našel nějaké perly. Můj další kurz bude 345 
stupňů.
Odrážím od břehu na kurzu 62 stupňů. 
Potkávám hejno delfínů pronásledovaných 
žraloky. Pokouším se jim sdělit, že jsou 
v nebezpečí.
Po 140 mílích jsem spatřil velkou pevninu. 
Změnil jsem kurz na 280 stupňů směrem k ní 
a po 166 mílích jsem zastavil. Jdu se seznámit 
s domorodci.
Uplul jsem 151 mil. Odesílám v láhvi zprávu na 
pevninu a měním kurz na 152 stupňů.
Vichřice mi protrhla plachtu. Urazil jsem ale 156 
mil. Žádám úspěšně o pomoc kolem plující loď 
kapübar. Vyrážím na novém kurzu 291 stupňů. 
Po 86 mílích měním kurz vlevo abych se vyhnul 
skaliskům. Pak nabírám kurz 240 stupňů.
Po 38 mílích jsem byl nucen spustit plachty, 
protože na palubě vypukl požár. Podařilo se ho ale 
uhasit a s novým větrem nabírám kurz 191.
Po 305 mílích s modrou oblohou se počasí silně 
zhoršuje, chystám se spustit kotvu. Až se bouře 
přežene, vyrazím dál na kurzu 256 stupňů.
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