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Stín hraběte Branického 
 
Giacomo si prohlížel text dalšího dopisu. Váhal, zda jej má zařadit do připravované knihy 
Tajnosti mého života a zda jej má přidat do šuplíku k ostatním textům. 
Byl to dopis, který jej zastihl v Šumburku, kde se léčil se svojí zraněnou paží u známého 
léčitele Jana Kittla. 
Nakonec se rozhodl, že i velmi jednoduché šifry, kam řadil i klasické šifry, ale třeba i tajné 
inkousty, steganografické metody apod. mají v jeho knize své místo, a vložil tento dopis do 
šuplíku k ostatním textům. 
 

Adelaide de Gueidan podruhé 
 
Giacomo usedl do svého oblíbeného křesla v knihovně duchcovského zámku a začal pročítat 
poštu, kterou mu právě dovezl kurýr z poštovního úřadu v Teplicích. 
Mezi došlými dopisy byl opět jeden z Francie. Nebylo to až tak nic moc divného. Giacomo 
udržoval rozsáhlou korespondenci se svými známými a právě teď, ve dnech pro Francii tak 
bouřlivých, si s nimi horlivě dopisoval a navíc zajišťoval pro své známé i drobné služby. 
 
Jeden dopis jej však na první pohled zaujal. Jako odesílatel byla uvedena hraběnka Adelaide 
de Gueidan. Dívka, kterou miloval téměř před padesáti lety. Patřila mezi jeho skutečné lásky. 
Vzhledem ke společenskému postavení však byla pro něj nedostupná. Navzdory tomu jí 
vděčil za mnohé. Byla to ona, kdo mu pootevřel dveře do nejvyšších společenských kruhů ve 
Francii, byla to ona, kdo jej seznámila se svým bratrancem Henrym a ten jej pak díky ní 
pozval do společenství Svobodných zednářů. 
 
Blesklo mu hlavou: „Ona ještě žije! Pane Bože, vždyť je to již tak dávno.“  
Nedočkavě dopis otevřel a s překvapením zjistil, že obsahuje text napsaný šifrou. Díval se na 
něj a přemýšlel, jaký systém mohla asi Adelaide zvolit.  Klíč v dopise nebyl. Určitě však 
chtěla, aby si zprávu přečetl. 
 
Pak mu konečně došlo. Ta moje milovaná zlatá chytrá hlavička!  
 
Rychle a nedočkavě začal její dopis dešifrovat …. 
 
 


