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Pár bezva citátÅ¯: "DÄ›jiny znají mnoho velkých i malých idiotÅ¯ pÅ™istrÄ•ených tou Ä•i onu vlivnou rukou k výhodnému korý
A daleko víc jich samozÅ™ejmÄ› neznají." - "Celé dÄ›jiny svÄ›ta jsou krutým posmÄ›chem na slova: Milujte se vespolek." A n
konec: "DÄ›jiny bývají kruté k velkým slovÅ¯m i k velkým my&scaron;lenkám, nejsou-li do nich zapsané krví..."

79 n. l.: Nákup pozemkÅ¯ v Pompejích se ukázal jako zapráskaná investice. 432 n. l.: Svatý Patrik pÅ™inesl do Irska
kÅ™esÅ¥anství, Ä•ímÅ¾ dál domorodcÅ¯m zajímavý dÅ¯vod
k vzájemným masakrÅ¯m po celý zbytek jejich zazname
1000 n. l.: Leif Ericsson objevil Ameriku, ale Å™ekl si, Å¾e to ani nestojí za zmínku. 1125 n. l.: Arabské Ä•íslice byly poprvé
pÅ™edstaveny v EvropÄ›, coÅ¾ dovolilo rolníkÅ¯m vyÅ™e&scaron;it jejich nejvíce matoucí problém:
Kolik dluÅ¾íte n
MMMDCCCLX lir, kdyÅ¾ jste zaÅ™azení v XXXVI. procentní daÅˆové skupinÄ›? 1233 n. l.: Je zavedena Inkvizice, aby muÄ•
zabíjela kaÅ¾dého, kdo by nesouhlasil se zákony Církve svaté.
Av&scaron;ak tyto praktiky jsou tak nekÅ™esÅ¥ans
jí dovoleno pokraÄ•ovat jenom pÅ™í&scaron;tích 600 let. 1297 n. l.: První burza na svÄ›tÄ› otevÅ™ena, ale nikdo nebyl tak pr
aby kupoval akcie Xeroxu a IBM. 1433 n. l.: Portugalsko odstartovalo obchod s africkými otroky,
coÅ¾ ukázalo, co
dokáÅ¾e malá ambiciózní zemiÄ•ka s tro&scaron;kou dÅ¯vtipu a spoustou zlých úmyslÅ¯! 1456 n. l.: Anglicky soudce
revidoval pÅ™ípad Johanky z Arku a zru&scaron;il rozsudek smrti.
BohuÅ¾el pro obÅ¾alovanou, rozsudek byl vykon
roce 1431.

1492 n. l.: Kolumbus dokázal, jak moc se ztratil, kdyÅ¾ pÅ™istál na Bahamách,
pojmenoval je San Salvador a m
obyvatelé nazval Indiány. 1497 n. l.: Amerigo Vespucci se stal osmým nebo devátým objevitelem skuteÄ•nosti,
Å¾e
jedna o Nový svÄ›t, av&scaron;ak prvním, kterého napadlo nazvat ho po sobÄ› - Spojené státy vespuccijské! 1508 n. l.:
Michellangelo koneÄ•nÄ› souhlasil s tím, Å¾e vymaluje strop v Sixtinské kapli,
ale stále odmítal potom umývat zaflák
okna. 1522 n. l.:
VÄ›dci, kteÅ™í dobÅ™e vÄ›dÄ›li, Å¾e svÄ›t je placatý, uÄ•inili závÄ›r,
uskuteÄ•nil cestu kolem nÄ›j tak, Å¾e se plazil po jeho spodní stranÄ›. 1568 n. l.: Smutný nad po&scaron;pinÄ›ním svého
dobrého jména, vyvraÅ¾dil Ivan Hrozný dal&scaron;ích 100 000 rolníkÅ¯,
aby ho pÅ™estali nazývat Ivanem Hrozným
pokraÄ•ování zítra,tÄ›&scaron;te se!
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