
SPÔSOBY TESTOVANIA ČARODEJNÍC

V stredoveku sa žena, ktorá žila sama a náruživo sa venovala 
záhradkárstvu, mohla stať podozrivou z čarodejníctva.  
Ak mala navyše bradavicu alebo materské znamienko, čelila 
skutočným problémom. Nasledujú niektoré metódy použí-
vané na zistenie, či žena bola „čarodejnicou“:

Pichanie do mäsa
Do podozrivo vyzerajúcej bradavice alebo znamienka sa 
pichalo ihlou. Ak krvácalo, „čarodejnica“ bola nevinná.
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Mierka spravodlivosti
Na jednu stranu váh položili podozrivú ženu a na druhú stranu 
Bibliu – ak žena bola ťažšia, nepochybne šlo o diablicu. 

Ponáranie
„Čarodejnicu“ priviazali na zariadenie nazývané ponorný  
stolček a hodili ju do vody. Ak plávala na hladine, bola vinná 
– ak sa potopila, bola nevinná (no aj tak mŕtva).

Ak ženu uznali za vinnú, v každom prípade ju upálili.
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VYROBTE SI VLASTNÉ JANTÁROVÉ JABLKO

V stredoveku bol ľudský zápach veľmi rozšírený, a to nemusel 
človek trpieť nijakou chorobou. V čase moru (rozšírená nákaza) 
sa však mŕtvoly kopili, a tak mŕtvolný zápach stupňoval vše- 
obecný puch. Ak ste si v tých časoch mohli dovoliť pomaranč 
– vtedy sa nedalo jednoducho zabehnúť do supermarketu 
a priniesť plnú tašku –, sladko voňajúce jantárové jablko vám 
pomohlo udržať zápach na uzde.

Budete potrebovať:

• 20 – 25 g klinčekov • po polievkovej lyžici škorice, mušká- 
tového orieška a mletých klinčekov • 4 kvapky oleja zo santa- 

lového dreva (prírodný konzervant) • pomaranč • lepiacu pásku 
• špáradlo do zubov • stužku na zavesenie • papierové vrecko

1. Korenie s olejom zmiešajte 
v mise a odložte si to bokom.

2. Obmotajte pásku krížom- 
-krážom okolo pomaranča 
a označte si miesto na stužku.

3. Celé špá- 
radlo zastrčte 
do pomaran- 
ča a prelepte 
páskou. Klin- 
čeky vtláčajte 
dovnútra.

4. Pridajte ďalšie klinčeky,  
čo najtesnejšie k sebe,  
kým nie sú pokryté všetky 
časti. 

5. Zmes korenia 
dajte do papie- 
rového vrecka, 
odstráňte pásku 
a vložte pomaranč dnu. Vyvá- 
ľajte pomaranč vo vrecku, kým  
nie je úplne pokrytý korením.

6. Nechajte pomaranč  
vo vrecku, 
na niekoľko 
týždňov ho 
dajte na chlad- 
né, tmavé 
a suché mie- 
sto. Raz denne 
jemne zatraste 
pomarančom  
vo vrecku.
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Keď už pomaranč vyschol, 
vyberte ho z vrecka a vysypte 
všetko zostávajúce korenie. 
Obviažte stužkou a navrchu 
urobte mašličku. 

Teraz môžete úspešne od- 
vrátiť akýkoľvek nepríjemný 
morový i hnilobný puch 
alebo, ak uznáte za vhodné, 
jantárové jablko použite ako 
vianočnú dekoráciu.

30 000 DOLÁROV

Najdrahšia dodnes vyrobená rakva  
na svete stála monštruóz- 
nych 30 000 dolárov. Bola  
zhotovená z masívneho bron- 
zu, pokrytá 14-karátovým  
zlatom a vystlaná modrým  
zamatom. V takejto truhle  
pochovali speváka  
Jamesa Browna  
a popovú legendu  
Michaela  
Jacksona. 

Do hrobu 
je 

pridobrá.
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TOXICKÁ SCHRÁNKA

Prekrásna, no silno smrtiaca 
medúza štvorhranka (nazývaná 
aj morská osa) má vyše 60 chá- 
padiel, každé pokrýva asi  
5 000 žihadlových buniek zva- 
ných nematocyty. Obsahujú 
smrtiaci jed. Menej ako tri 
gramy môžu usmrtiť  
60 ľudí. Od prvých záznamov 
roku 1950 bolo zaregistrovaných 
vyše 5 500 ľudských úmrtí 
spôsobených žihadlami tejto 
medúzy.

ZVIERATÁ SPÁJANÉ SO SMRŤOU

sup

havran

netopier

mačka

vrana

sova

mora
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AMERICKÁ OBČIANSKA VOJNA

Americká občianska vojna (1861 – 1865) pripravila o život naj- 
viac ľudí zo všetkých vojen v Severnej Amerike. Proti sebe bo- 
jovali dve strany, známe ako Konfederácia a Únia. Podľa dneš- 
ných odhadov v tomto konflikte zahynulo asi 750 000 ľudí, ale 
nielen preto, lebo sa zabíjali 
navzájom!

Traja z piatich mŕtvych 
unionistov údajne nezo- 
mreli po ranách utŕžených 
v boji, ale podľahli chorobe.

Podľa oficiálnych správ  
64 vojakov Únie popravili 
vojská Konfederácie, keď 
padli do zajatia. No väčšie 
riziko znamenalo slnko –  
313 vojakov Únie zomrelo 
počas vojny na úpal. 

Rýchlo, chlapi, 
chráňte sa 

pred úpalom!
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TRI OBROVSKÉ ERUPCIE

Tambora, Indonézia, 1815
Počet obetí: viac ako 92 000 ľudí 
Desaťtisíc ľudí zahynulo priamo pri erupcii, ktorá šľahala 
do výšky viac ako 1 000 m nad vrchol sopky. Do atmosféry 
sa dostalo toľko popola, že rok 1816 bol vôbec najchladnejší 
v tomto storočí na celej planéte. Neurodili sa plodiny, bol 
nedostatok potravín a zahynuli ďalšie tisíce ľudí. 

Mount Peleé, Západná India, 1902
Počet obetí: vyše 40 000 ľudí 
Výbuch zničil celé mesto Saint-Pierre, ako aj lode kotviace 
v prístave a neďaleké plachetnice.

Krakatau, Indonézia, 1883
Počet obetí: asi 36 000 ľudí 
Viac ako polovica ostrova Krakatau 
bola zničená po výbuchu, ktorý 
bolo počuť aj v Austrálii, vzdialenej 
vyše 3 000 km.
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OSUDNÁ HMLA

V zime 1952 sa „smog“ – smrteľná zmes hmly, škodlivých 
splodín uhlia a výfukových plynov z premávky – vznášal 
po uliciach Londýna. Hmla bola taká hustá, že museli zastaviť 
dopravu. V priebehu niekoľkých nasledujúcich dní zomrelo 
prinajmenšom 4 000 ľudí v dôsledku nehôd alebo vdýchnutia 
jedovatých výparov. 

Pozor, jama!

Au!

Och!

Pomoc!
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