
42 aneb Zlý sen 
Artura Denta

...nebo je to snad skutečnost? Žlutá? 
Vlastně zelená? A co když přijdou  Vogoni? 

Jste připraveni poslouchat a hodnotit 
jejich poezii? Míváte deprese? 
A co myši? Štítíte se myší!  

Crrrr!

Septima A -AGROTESKA



na motivy knihy D.Adamse
(překlad Jana Hollanová)

upravila 
a se studenty septimy A
nastudovala Veronika Valíková
Hudba: Septima A., Jonáš Šerých 

a O. Bernovský
Výtvarník: M. Bubelová a A. Angelová
Produkce: Arcibiskupské gymnázium

hrají: O. Bernovský, V. Brož, M. Bubelová, 
J. Čížek, A. Fojtíková, K. Kulanová, 
H. Polláková, J. Šimůnek, H. Šiprová, 
A. Trněná, Z. Vaňková, D. Weinhold

Stopařův průvodce po galaxii 
– postavy a pojmy
ArturDent
Naprosto průměrný Angličan, který nedá dopustit
na klidná rána v županu a čaj. Kromě toho je ale nad-
průměrný smolař.
Kamarád Forda Prefecta.Toto přátelství mu jednoho
dne zachrání život.
Pravděpodobně zamilován do Tricie McMillanové.

Béda
Jedna z myší. Což vlastně nejsou ve skutečnosti
myši, ale zakuklené hyperinteligentní pandimenzio-
nální bytosti. 
Neoplývá tolika nápady jako jeho parťák Fanouš.
Obyvkle buď trefně komentuje situaci („To by byl
průšvih!“) nebo se svého kumpána ptá. 

Buldozery
Žluté mechanické obludy, které přijedou před Arturův
dům,aby ho srovnaly se zemí.

Bytosti
Hrají klíčovou úlohu v celém příběhu. Jejich předkové
nechali před mnoha a mnoha miliony letř sestrojit po-
čítač Hlubinu myšlení, který jim měl dát odpověď na
velikou otázku života vesmíru a vůbec.
I když se vše nevyvíjí podle plánu, bytosti se ne-
vzdávají a vytrvale jdou za cílem – zjistit, jakou
otázku zodpovídá číslo 42!

Dveře
Vyskytují se na vesmírné lodi Srdce ze zlata.
Rády se ve své prostoduchosti otvírají a zavírají. 
Marvin je hluboce nenávidí.



Eddie
Palubní počítač na lodi Srdce ze zlata.
Jeho nezdolný optimismus a nadšení deptá ostatní
členy posádky. 
Rád se věnuje domácím pracím.
V krizových situacích krajně nespolehlivý a ne-
schopný.

Fanouš
Parťák Bédy. Mozek myšího dua. 

FordPrefect
Kamarád Artura Denta.
Nepochází ze Země, ale z Betelgeuze 5, planety
kdesi v dalekém kosmu. Má zkušenosti s cestová-
ním ve vesmíru, což se Arturovi jednoho dne docela
hodí.
Je nevlastním bratrancem Zafoda Bíblroxe, na což je
také patřičně pyšný.

Hlubinamyšlení
Superpočítač, který byl vyroben před dlouhou
dobou předky bytostí za účelem zjištění odpovědi
na velkou otázku.

Magrathea
Planeta, kde byly za dávných dob vyráběny planety
na zakázku. 
Bytosti si zde nechají na radu Hlubiny myšlení vytvo-
řit Zemi, aby získaly odpověď na velkou otázku života
vesmíru a vůbec. 

Marvin
Člen posádky lodi Srdce ze zlata. 
Maniodepresivní robot s nesmírnou inteligencí a moz-
kem velkým jako planeta, což mu ovšem přináší samé
problémy. A vnucuje časté myšlenky na sebevraždu. 

Prosser
Vedoucí demoliční čety buldozerů, která má za úkol
srovnat dům Artura se zemí.

Ručník
Základní potřeba každého stopaře.

SPPG–StopařůvprůvodcepoGalaxii
Jde o zázračnou audiovizuální knihu, která vám poví
vše o známém vesmíru. 
Hesla jsou řazena abecedně, ale rozhodně nejde
o žádnou suchou encyklopedii. 



Její prodejnost přesáhla všechny myslitelné bestsel-
lery a co se týče aktuálnosti, informace jsou prů-
běžně doplňovány stopaři pracujícími pro SPPG
Comapany. NEPROPADEJTEPANICE!

Srdcezezlata
Nejrychlejší a nejošidnější loď ve vesmíru, protože
funguje na nepraděpodobností pohon. Kdo by ji ne-
chtěl čmajznout?

Stopař
Galaktický cestovatel, který si při meziplanetárních
přesunech prostě bere stopa. Dobrodruh.

TricieMcMillanová(Trillian)
Naprosto nevinná pozemská dívka –  dokud na jed-
nom večírku nepoznala Zafoda Bíblbroxe. 
Tam se také potkala s Arturem Dentem, který se však
v její společnosti marně pokoušel ze sebe vyloudit
slovo, což Trilian moc nezaimponovalo.
Později jedna polovina přeživší pozemské populace.

Vogoni
Hnusná patolízalsky byrokratická rasa, jejíž duše se
zrcadlí v jejich poezii. 
Fungují jako galaktická policie či demoliční četa. 

Jejich šéfem, jemuž není radno zkřížit cestu, je Pro-
stetnik Vogon Jelc.

ZafodBíblbrox
Šílený, ale inteligentní dvojhlavý týpek, toho času
prezident galaxie, který se jím mohl stát snad jen
díky svému charizmatu. 
Je dost na holky, rajcují ho zvlášť jednohlavé. 
Fordův nevlastní bratranec, na což ale není nijak
zvlášť hrdý.

Země
Neškodná. Krásná modrá planeta s bujnou florou
i faunou a nádhernými norskými fjordy, které získaly
zvláštní ocenění, ovšem ve skutečnosti... tady ovšem
nemůžeme být zcela konkrétní, heslo by se mohlo do-
stat do rukou některému z Pozemšťanů a myši by
mohli mít na poslední chvíli problémy. V takévém pří-
padě malé upozornění – kdy jste se naposledy byli
podívat na místním plánovacím úřadě na Alfě Cen-
tauri? Redakce SPPG se doslechla cosi o plánované
hyperprostorové dálnici, která by měla vést právě
středem vaší planety... 

Každopádněsipřekontrolujte,
zdamáteuseberučník!


