Stanovi¹tì 6 { Rodinné vztahy
Toto je součást noční hry na soustředění KSP. Prosíme, neničte toto stanoviště, sami
vše uklidíme do pondělí 17. 9. 2018. V případě problémů zavolejte na číslo 732 375 616.
Děkujeme vám.
Po příchodu na stanoviště pošlete SMS s kódem RODINA.

Právě jste dorazili k domku, na kterém vývěsný štít hlásá sídlo královského genealogického spolku panství Westhampton. Genealogové,
ti vám tak asi pomůžou. . . Pomalu vám začíná připadat, že namísto pátrání po pachateli onoho loupežného zabití spíše objevujete
jednu temnou kapitolu tohoto panství za druhou. Ale třeba se to bude hodit.
Zaklepete tedy na dveře a optáte se na rodokmen lorda Westhamptona. „Ten vám ukázat nemůžu“, zazní odpověď, „zavedli jsme
GDPR. A také je to lordovo přání. Lordovo přání platí i po smrti. Snad jen kdyby se tu objevil některý z jeho tří synů. . . Eh. . .
Ehm. . . Nic jsem neřekl, ano? Vemte si místo toho popis rodu ze sousedního panství, jo?“ Vrazí vám do ruky nějaký pergamen a
bouchne dveřmi.
Začtete se do pergamenu. Rodiny na anglických panstvích bývají rozvětvené a dost dbají na svůj rodokmen, což láká genealogy, kteří
velmi rádi produkují rozvětvené spisky. Není to sice přímo rodokmen, ale i tak se dozvídáte mnoho zajímavého. Třeba to, že každý
z tohoto rodu měl právě jednoho syna a jednu dceru, což je pro genealogy učiněný ráj – mohou pak syna nakreslit vždycky napravo,
dceru vždycky nalevo a krásně jim to vychází. . .

Jedna z výrazných zástupkyň rodu z vedlejšího panství je Evelyn. Patří mezi tu nejmladší ze všech čtyř teď žijících
generací svého rodu. Má typický nos, který zdědila po své matce, která ho zdědila po svém otci a ten zase po svém
otci vojákovi. Hodně se přátelí s o generaci starší pradlenou Kathy, jejichž nejbližší společný předek je právě onen
voják. Naopak moc nevychází se svým strýcem Georgem. Pradlena má malou dceru Emmu, která také patří k nejmladší
generaci. Dcera pradleny závidí své babičce Alexe úžasné historky z dětství, které si babička zažila na cestách se svou
tetou špiónkou a se svým bratrancem a sestřenicí. Z babiččiny sestřenice se pak stala známá operní pěvkyně Stella
a babiččin bratranec zbohatl na prodeji státních tajemství získaných při operních představeních. Pradlena má bratra
truhláře, který má malou dceru Amelii. A i ta poslouchá stejná vyprávění své stejné babičky a přemýšlí, jaké by to asi
bylo být špiónkou, jako byla její praprateta Lily.
Jenže truhlář Charlie nemá na nějaké fantazie své dcery čas. Oslovil ho totiž George, že chce s pomocí Lucy, která
je dcerou operní pěvkyně, připravit svému dědovi Jacobovi (a vlastně i Lily) veliké překvapení. Povedlo se jim totiž
vypátrat a kontaktovat část rodiny, která se odstěhovala do Ameriky. To je ta část rodiny, která začala oním zbohatlíkem
prodávajícím státní tajemství. No a dcera dcery tohoto zbohatlíka, Sofie, by měla brzy přijet. Snad se vyzná v rodokmenu
a najde cestu.

Upřesnítko k dalšímu stanovišti: u sochy naproti přes cestu.

