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Odplivl jsem si, ale nepfiíjemné pfiíchuti hlíny a ostr˘ch zrníãek
jemného písku na jazyku jsem se stejnû nezbavil. Napadlo mû, Ïe
nûco takového urãitû cítili v‰ichni vojáci, ktefií se kdy krãili v záko-
pech. Posunul jsem si helmu víc do ãela a vyhlédl z okopu. Louka
s vysokou trávou a obãasn˘mi tmav‰ími ostrÛvky vrb a ol‰í, o kus
níÏ hranice hustého smí‰eného lesa. Stfiedem mûlkého údolíãka
tekl potok. V‰echno vypadalo v lehké mlze neskuteãnû a bÛhvíproã
nebezpeãnû. Opût jsem se schoval do zákopu. KvÛli ãemu tady,
v neob˘vané zemi nikoho, vyhloubil nûkdo obrann˘ okop? Muse-
lo to b˘t pûknû dávno, protoÏe paÏení ze siln˘ch dubov˘ch kulatin
se zaãínalo hroutit a vchody do podzemních úkrytÛ byly zasypané.
Padesát, sedmdesát let? MoÏná víc.

„·vindluje‰! Za to ti zpfielámu v‰echny prsty!“ Kampani prohrál
dal‰í partii pokeru a jako vÏdy se hlasitû rozãiloval. JenomÏe tento-
krát se na vyhrávajícího Gasupuréze dívali nevraÏivû i ostatní. Zfiej-
mû ‰lo o víc zlata neÏ obvykle. Obvinit obrovského muÏe bez zjevné-
ho dÛkazu se v‰ak, na rozdíl od jeho pfiítele, neodváÏili. Vûdûlo se
o nûm, Ïe ho k praporu pfieveleli kvÛli vraÏdû Ïeny a dvou muÏÛ.
Zabil je v‰echny hol˘ma rukama. Ta Ïena byla jeho manÏelka
a chodila si pfiivydûlávat do bordelu. Její zákazníci byli prostû ve
‰patnou dobu na ‰patném místû. To se stává.

„Kecy! Se podívejte! Dal jsem to právû Kampanimu, abyste si ne-
mohli vyskakovat!“ ohradil se pomûrnû klidnû Gasupuréz.

Pûtice se sklonila nad pfievrácen˘m e‰usem, kter˘ jim slouÏil jako
karetní stolek, a prohlíÏeli si destiãku ze ‰típané slídy obroubenou
stfiíbrem. Pfiesunul jsem se blíÏ, abych také vidûl. Na dnû okopu byla
voda a bláto a v botách, jejichÏ voduvzdornost obchodník vychvalo-
val aÏ do nebe, jsem mûl mokro. K ãertu s ním. Na slídové destiãce
teì probíhal zrychlen˘ záznam celé partie. Obraz byl ãernobíl˘
a silnû zmen‰en˘, pfiesto se dalo zfietelnû rozeznat, co kdo z hráãÛ
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dûlal. Donutil jsem je, aby se na sledovaãku sloÏili, protoÏe uÏ mû
unavovalo poslouchat jejich vûãné handrkování. Nebyla levná, ale
museli si ji koupit, protoÏe jinak bych jim poker pfii akcích zakázal.

„SerÏante? Pojìte se na nûco podívat!“
Hruzzi, mÛj pozorovatel, kterého má kaÏd˘ serÏant v jednotce,

vypadal nespokojenû a nevrle jako vÏdycky. Jeho zakabonûná tváfi
mi spravila náladu. Následoval jsem ho a snaÏil se brodit bahnem
pfiesnû v jeho stopách. Bylo to skoro zábavné.

„Do háje! Ne‰vindloval!“ fiekl nûkdo za mnou.
„Tady!“ ukázal Hruzzi na stûnu v místû, kde se v˘dfieva zfiítila. Ze

zeminy prorostlé kofieny trávy vyãníval kus lebeãní kosti.
Tázavû jsem se na nûho podíval, ale vypadalo to, Ïe mi zatím nic

dal‰ího nechce fiíct. Pozorovatelé jsou zvlá‰tní sebranka. Jejich
schopnosti jsou velmi rÛznorodé, nepfiedvídatelné z magického
i klasického hlediska. Zaãal jsem kost opatrnû vyhrabávat. Mûl jsem
pocit, jako by mi pod prsty vibrovala.

Hruzzi pfiik˘vl.
„Je to velmi silné, ale nevím, co to znamená.“
Pod kostí jsem objevil je‰tû kus Ïeleza. KdyÏ se mi ho koneãnû

podafiilo vyprostit, poznal jsem pÛlku ocelové helmy. Zbytek uÏ
dávno zrezivûl.

„Jak dlouho to tady leÏí?“
Hruzzi pokrãil rameny.
„Tenhle typ vyfiadili z v˘stroje pfied víc neÏ dvûma stoletími.“
„Obránci nebo útoãníci?“
„Obránci,“ odpovûdûl.
Okop byl budovan˘ proti útoku z lesíku pod námi. Na druhé

stranû se tyãil nevysok˘, ale strm˘ pahorek Clodik, jehoÏ vrchol
vypadal jako ‰ikmo useknut˘. Pfiíroda nûkdy dokáÏe vykouzlit bizar-
ní tvary. Podle mapy, která ale nebyla bÛhvíjak pfiesná, byl nej-
snadnûji pfiístupn˘ právû odsud.

„V‰ichni pohotovost!“ sykl jsem, aby to nebylo sly‰et pfiíli‰ dale-
ko. „Pfiipravit k obranû!“

MoÏná to byla hloupost, nechat se znervóznit témûfi dvû století
mrtv˘mi vojáky, ale uÏ dávno jsem se nauãil, Ïe v na‰em fiemesle
jsou tu‰ení dÛleÏitá.
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„Dnes bych se ale bránil útoku z opaãného smûru,“ pronesl ‰ep-
tem Hruzzi.

Neprotestoval jsem. JestliÏe jste se v konkrétní vûci jednou na
pozorovatele spolehli, bylo rozumné fiídit se pak podle nûho ve
v‰em. Kompromisy pfiiná‰ely smÛlu. Problém byl, Ïe v lesíku, kter˘
Hruzziho znervózÀoval, operovala tfietí ãeta vedená serÏantem
Allim. Nesmûli jsme si je splést s pfiípadn˘m nepfiítelem.

Bûhem minuty jsme byli pfiipraveni odrazit útok. Ná‰ jedin˘ mi-
nomet jsem zamûfiil na nejbliÏ‰í cíp lesa. Terénní vlna zpÛsobovala,
Ïe pfied prvními stromy se nacházel prostor ukryt˘ na‰im oãím. Ku-
lomet hlídal dlouhou louku napravo. Svah stoupal, ale byl bez te-
rénních nerovností, mohli jsme ho snadno pokr˘t palbou. Náu‰nice
v mém levém uchu cinkla, to znamenalo, Ïe poruãík Dekont se mnou
chce mluvit osobnû. On, nebo jeho pozorovatelé. Jako dÛstojník
mûl nárok na tfii, plus jednoho lékafie a vojenského ãarodûje tfietí
tfiídy. Koneãnû jsem se k nûmu úzk˘mi zákopy protlaãil.

„Chci znát vá‰ názor na tu vûc tam!“ ukázal ‰ikmo doleva.
Tlaková vlna mi vyrazila dech a mr‰tila mnou do v˘kopu. Spodní

polovina poruãíkova trupu je‰tû chvíli stála na místû. Dal‰í exploze
vyryla kráter kus za okopem, tfietí zasáhla pfiímo zákop. Zastfiílení
byli skvûle.

„Nevystrkovat hlavy! Je to kanón!“ kfiiãel jsem a snaÏil se vypliv-
nout hlínu z úst.

Z lesa nad námi zaznûly dálkou ztlumené v˘stfiely. To musel b˘t
Alli.

„Minomet stfiídavû pal! Postfielujte plochu za pahorkem aÏ k lesu!“
Kampani se na mû udivenû podíval – Ïádn˘ nepfiítel nebyl v do-

hledu – ale souãasnû ládoval do hlavnû první náloÏ. Stfiídavû zna-
menalo jednu trhavinovou a jednu popsanou svûtélkujícími dia-
gramy a nacpanou bÛhvíãím. 

Îvuh! Okop krok ode mû dostal pfiím˘ zásah, roj stfiepin mi za-
bzuãel kolem u‰í a dobrá desítka mû zasáhla.

„S kulometem opatrnû! AÏ si budete jisti, Ïe to nejsou na‰i!“ sly‰el
jsem v komunikátoru rozkazy Glena, tfietího serÏanta roty. Sv˘m
muÏÛm jsem pfiikázal hlídat lev˘ kraj pahorku. Právû vãas. Pfiikrãené
postavy vyhnané minometnou palbou se objevily v zorném poli.
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„KaÏd˘ jednoho, podle pofiadí! Teì!“ zavelel jsem, nabil granátomet
klasikou a opfiel si karabinu o rameno. První tfii to schytali okamÏi-
tû, minomet jim musel pocuchat ‰títy. Ostatní zalehli.

Postavil jsem se, abych dobfie vidûl. Hop nebo trop. Pokud poruãic-
ká v˘stroj nevydrÏela zásah kanónem, má nemûla nejmen‰í nadûji.
Zdvihl jsem námûfi, koutkem oka zahlédl dal‰í postaviãky vybíhají-
cí z lesa. Granát vyletûl, spatfiil jsem ho aÏ v nejvy‰‰ím bodû dráhy,
kdyÏ zaãal padat dolÛ. Exploze, gejzír hlíny. Nabil jsem druh˘. NeÏ
jsem stiskl spou‰È, karabina mi vyletûla z ruky, obloha a zem se
pfiede mnou mihly jako rozmazaná ‰mouha, rázem jsem leÏel na
dnû zákopu. Pfiím˘ zásah do helmy mû na chvíli ochromil.

„Lancelote, Lancelote! Alli je tady!“ probralo mû vyslovení mého
jména v komunikátoru. „Pfiesuneme se zákopem na západ, z do-
stfielu toho ostrostfielce!“

Potvrdil jsem pfiíjem s tím, Ïe my se tady je‰tû chvíli zdrÏíme.
Chtûl jsem vûdût, co jsou útoãníci zaã. Alex, ná‰ stopafi, uÏ mû po-
zoroval a ãekal na rozkaz. Znal mû. Pfiik˘vl jsem. V okolí bylo ticho,
jen ve vzduchu se vzná‰el pach korditu a chloupky na zátylku se
jeÏily jako pokaÏdé pfii pouÏívání magické munice.

„Hruzzi! Sleduj ho!“ pfiikázal jsem a spolu s ostatními kontrolo-
val okolí.

Alex zmizel v trávû, Hruzzi sedûl na dnû zákopu pfiímo v kaluÏi
a hlavu si drÏel v dlaních. Mûl skvûlou intuici, ale na hypnózu moc
dobr˘ nebyl.

„Jsou v‰ichni mrtví?“ sly‰el jsem ho pfiefiíkávat nahlas. Pfiik˘vl
nevyfiãené odpovûdi. „NepfiibliÏuj se, obejdi je v kruhu.“ Rty se mu
stáhly do ú‰klebku. Alex mu zfiejmû odpovûdûl peprnou nadávkou,
ale nakonec poslechl. Zahlédl jsem ho sklouznout do kráteru po
nepfiesném v˘stfielu neznámého dûlostfielce.

„Není to v pofiádku, vÛbec to není v pofiádku,“ mumlal Hruzzi,
„nech je tam a vraÈ se!“ 

„VraÈ se, sakra!“ vykfiikl najednou.
Alexovi se asi nechtûlo plíÏit nûkolik set metrÛ zbyteãnû.
Pfii náhlé explozi jsem sebou trhl stejnû jako v‰ichni ostatní.

Hruzzi vykfiikl a zhroutil se. B˘t s nûk˘m v telepatickém kontaktu
v okamÏiku jeho smrti je i pro zku‰eného pozorovatele drsn˘ ‰ok.
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V oãekávání dal‰ích nepfiíjemn˘ch pfiekvapení jsme v zákopu zÛ-
stali aÏ do soumraku. Celkem zaznûlo dvacet sedm explozí. Buì to
mûl na svûdomí autodestrukãní systém, kter˘ mûl zabránit, aby-
chom protivníka identifikovali, nebo jsme se ve skuteãnosti ne-
stfietli s lidmi, ale s nûk˘m úplnû jin˘m, a v˘buchy byly souãástí je-
jich umírání. Nic dal‰ího jsme se v‰ak nedozvûdûli. Nakonec jsme
posbírali v˘stroj a vyrazili za zbytkem oddílu.

K rotû jsme se pfiipojili aÏ pozdû v noci, kdyÏ uÏ byl tábor vy-
budovan˘ a muÏstvo se chystalo ke spánku. Po poruãíkovi pfievzal
velení Glen. Nechal zdvojit hlídky a v nejbliÏ‰ím okolí rozmístit
nástrahy. MoÏná byl aÏ zbyteãnû opatrn˘, ale schvaloval jsem to.
Vût‰inou jsme pfieÏívali právû kvÛli pfiemr‰tûné opatrnosti a obe-
zfietnosti. Je‰tû jsem nestaãil sníst veãefii, ka‰i vzniklou rozmíchá-
ním dehydrovaného hovûzího prá‰ku s vodou z potoka, a uÏ jsem
se mûl hlásit u velitele. Zku‰en˘ voják nikdy neví, kdy bude ãas na
dal‰í jídlo, vzal jsem si proto misku s sebou.

Velitelsk˘ stan tvofiila plachta napnutá mezi tfiemi stromy, místo
Ïidlí nûkdo pfiipravil smrkové vûtve, na které se dalo sednout bez
toho, Ïe by si ãlovûk okamÏitû smáãel kalhoty. SerÏanti Glen a Alli,
ãarodûj Fill a v‰ichni pozorovatelé uÏ ãekali jen na mû. Dfiepl jsem
si na paty, pfiitlumená karbidka ti‰e syãela a vrhala na plátûnou
stfiechu nad námi mihotav˘ stín.

„Dva mrtví, sedmnáct ranûn˘ch, z toho tfii tûÏce. Boje nebude
schopen jeden ãlovûk. PrÛzkumné oddíly neobjevily po útoãnících
ani stopu. Podle v‰eho po nás stfiíleli z ruãnû transportovaného ka-
nónu. Chci znát va‰e postfiehy a názory.“

Glen nebyl nikdy pfiíli‰ upovídan˘, ale tentokrát se je‰tû vylep‰il.
Mlãeli jsme.

Sám jsem nevûdûl, co si mám o celé situaci myslet. Pfied tfiemi
t˘dny dostal ná‰ prapor pfiekvapující rozkaz pfiemístit se do Joud-
zou v severov˘chodní pohraniãní oblasti. Schválnû jsem si pro‰el
armádní svodky. Joudzou byl jeden z nejklidnûj‰ích rajónÛ a za po-
sledních deset let se tam nepfiihodilo nic, co by stálo za fieã. O roz-
kazech se ale nikdy nediskutuje, proto se sedm set vojákÛ okamÏi-
tého nasazení urãen˘ch k boji s vnûj‰ím nepfiítelem pfiesunulo sem,
do opu‰tûné zemû lesÛ, luk a moãálÛ. Pûtitisícové Joudzou bylo je-
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din˘m trochu civilizovanûj‰ím místem ‰iroko daleko. Civilizova-
n˘m bylo moÏná trochu silné slovo, protoÏe sem nevedla ani Ïelez-
nice. Permanentnû podmáãená pÛda by koleje stejnû neunesla. UÏ
dva t˘dny jsme propátrávali pohraniãní území a neobjevili po pfií-
padn˘ch vetfielcích Ïádnou stopu. AÏ dnes.

„Okop v údolí byl kdysi souãástí obranné linie, která mûla chrá-
nit pahorek Clodik. Stáfií odhaduji,“ Hruzzi se na chvíli odmlãel,
„na sto padesát aÏ dvû stû let.“

„Útoãníci byli lidé, alespoÀ podle stop,“ fiekl Alli, „obutí do oby-
ãejn˘ch armádních bot vzor 62. Na‰li jsme místo, ze kterého nás
ostfielovali. Podle v‰eho ‰lo o ruãnû pfienosné dûlo.“

„Tohle ukazuje spí‰e na vnitfiního nepfiítele,“ poznamenal Fill.
Byl u jednotky je‰tû déle neÏ já, a tfiebaÏe jsme spolu spolupra-

covali jen zfiídkakdy, povaÏoval jsem ho skoro za pfiítele. Jako
v‰ichni ostatní jsem stoprocentnû spoléhal na jeho úsudek a zbûh-
lost v umûní zacházet s magií.

Glen nefiíkal nic. âekal jsem, jestli Hruzzi ostatní neseznámí se
sv˘m postfiehem o ostatcích vojákÛ pohfiben˘ch v okolní pÛdû, ale
mlãel. Zfiejmû mu to nepfiipadalo dÛleÏité. Vnitfiní nepfiátelé bylo sou-
hrnné oznaãení pro ‰piony i pravidelné ozbrojené síly ãtyfi blízk˘ch
státÛ, do nichÏ se dalo cestovat, aniÏ by se ãlovûk musel vydat na
území nikoho. Se dvûma zemûmi mûlo na‰e království spoleãné hra-
nice. V‰ichni vnûj‰í nepfiátelé pocházeli z území nikoho, nebo také
z takzvan˘ch divok˘ch plání. Tam bylo moÏné doslova a do písmene
v‰e. Na divok˘ch pláních platily jiné pfiírodní zákony, ob˘vali je neli-
dé nebo je‰tû nûco mnohem nepochopitelnûj‰ího a i v‰emocná zpra-
vodajská sluÏba vãetnû nejlep‰ích mágÛ Akademie mûla o tamním
dûní pfiíli‰ málo informací. Navíc to málo, co se vûdûlo, se ve vût‰inû
pfiípadÛ dalo oznaãit za nepfiíli‰ hodnovûrné bajky a zkazky. Nûkdo
zemi nikoho oznaãoval za oblast vlády chaosu, jin˘ za místa se zv˘‰e-
nou entropií a dal‰í za místo prolínání svûtÛ, sfér a bÛhvíãeho dal‰ího.
ZáleÏelo na tom, zda jste naslouchali vûdci, ãarodûji, politikovi nebo
pozorovateli. Podle mû to v‰echno znamenalo jedno a to samé – rych-
lou a velmi nepfiíjemnou smrt pro kaÏdého normálního ãlovûka.

„Proãe‰eme celou oblast Clodiku. Pomalu, opatrnû a peãlivû.
Pokud se tam schovávají je‰tû dal‰í vetfielci, najdeme je a zniãíme.
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Pokud jsou to lidé, chci Ïivého chlapa. Dva Ïivé chlapy,“ opravil se
Glen vzápûtí a podíval se na mû.

Ten pohled znamenal, Ïe jsem právû dostal úkol na zítfiek. AÏ
dosud jsem mûl Glena za dobrého, ale jinak naprosto obyãejného
serÏanta. Teì jsem v‰ak své mínûní zmûnil. Byl chytr˘, moÏná
i chytfiej‰í neÏ poruãík. Vût‰ina lidí se do sedmnáctého praporu do-
stala, protoÏe mûli nûjak˘ ‰kraloup. Ti, jejichÏ ‰kraloup opravdu stál
za to, byli u prÛzkumné roty, to znamená u nás. Poruãík se z kaÏ-
dého chyceného jazyka snaÏil vyrazit co nejvíc informací, jenomÏe
nemohl pfiekroãit jistou hranici, protoÏe pozdûji musel pfiedat za-
jatce k v˘slechu specialistÛm. UÏ nûkolikrát nám pomohlo, Ïe jsme
vûdûli víc, neÏ nám na‰i nadfiízení byli ochotni sdûlit. Pokud by-
chom získali dva zajatce, jednoho bychom mohli vyslechnout po-
fiádnû a potom ho nûkde zakopat.

Nikdo dal‰í nemûl jiné potfieby, Glen nás proto propustil a ‰li
jsme spát.

Ráno jsem se nechal vzbudit o hodinu dfiív a studoval mapu.
Hranice s územím nikoho pfiecházela právû pfies Clodik. Navíc se mi
zdálo, Ïe mapa pfiíli‰ nesouhlasí se skuteãností. To bylo nezvyklé,
protoÏe vojensk˘m speciálkám se obvykle vûnovala znaãná pozor-
nost. Pfiedstava, Ïe bych se mûl vydat za hraniãní ãáru, mû zner-
vózÀovala. „Venku“ jsem je‰tû nikdy nebyl, a to jsem u jednotky
slouÏil pfies osm let. Chvíli jsem váhal, ale nakonec jsem se rozho-
dl zajít za Fillem.

Nespal, soustfiedûnû se probíral nûjak˘mi papíry a tváfiil se nevrle.
„MÛÏe‰ jít klidnû i za hranici. S velkou pravdûpodobností se nic

nestane,“ fiekl dfiív, neÏ jsem se staãil na cokoliv zeptat.
Mám stra‰nû rád, kdyÏ jsem pro nûkoho prÛhledn˘ jako sklo.

Mé podráÏdûní na mnû zfiejmû bylo vidût, protoÏe aby mû uchlá-
cholil, pfiidal je‰tû dal‰í informaci.

„Podle v‰eho je to právû pfiítomnost lidí, která zpÛsobuje, Ïe
chaos ztrácí sílu. AÏ tam pÛjdete, budete si kolem sebe vytváfiet
normální svût, jako byste si s sebou nesli kus království. Navíc je
pfiechod pozvoln˘ a tady jsme stále relativnû blízko obydleného
území.“

„A ãím je tûch lidí ménû, tím hÛfie to funguje,“ dovtípil jsem se.
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S pobaven˘m úsmûvem pfiik˘vl.
Nemûl jsem strach, Ïe by se mí muÏi zmûnili tfieba v Ïáby. Tak

naivní jsem opravdu nebyl. Nechtûl jsem v‰ak, aby je posedla nûja-
ká paranoia a oni se postfiíleli navzájem. Podobná vûc se uÏ párkrát
stala. K˘vl jsem Fillovi na pozdrav a vrátil se ke spacáku, abych se
sbalil a pfiipravil na v‰eobecn˘ budíãek. SerÏant musí b˘t vÏdy
o krok pfied muÏstvem. Nûkdy to dá opravdu fu‰ku.

*   *   *

Postupovali jsme lesem v rojnici s oãima na stopkách. Tak tfiímetro-
v˘ch. Dvanáct chlapÛ dokonale znal˘ch svého fiemesla. Nepotfiebova-
li jsme na sebe mluvit, kaÏd˘ vûdûl, co má dûlat a kde má právû b˘t.
Na pohled to byl obyãejn˘ les z bfiíz, borovic a modfiínÛ, ale Hruzzi se
neustále mraãil a jeho nervozita se pfiená‰ela na ostatní, mû nevyjí-
maje. Souvislá clona mrakÛ nepropou‰tûla Ïádn˘ sluneãní svit a pod
pfiíkrovem korun panovalo pfiítmí. Ve vzduchu se vzná‰ela vlhkost,
vysoká mokrá tráva fiezala do rukou a brzy nás v‰echny zmáãela od
hlavy aÏ k patû. Gasupuréz najednou sykl, zastavil se a prohlíÏel si
nûco pod nohama. Objevili jsme zbytky dláÏdûné silnice. Les tady
musel rÛst dobfie stovky let. Je‰tû opatrnûji jsme prozkoumali nejbliÏ-
‰í okolí a zjistili jsme, Ïe mnohé terénní nerovnosti byly kdysi dávno
zdûn˘mi budovami. Oficiálnû popíran˘ a pronásledovan˘ názor, Ïe
království se stále zmen‰uje, byl zfiejmû pravdiv˘. Tichem promáãe-
ného lesa se rozlehlo suché zaka‰lání; okamÏitû jsme se ztratili v trávû
a po nezbytné pauze postupovali dál plíÏením.

PÛvodce hluku se ukr˘val ve stínu rozloÏitého buku a v masko-
vacím odûvu spl˘val s ‰edivou kÛrou stromu. OdloÏil jsem samopal
i meãe a nechal si pouze nÛÏ. Oblezl jsem stráÏného v bezpeãné
vzdálenosti. Ve vysoké trávû mi ãasto mizel z dohledu, obával jsem
se, abych neztratil smûr. Nakonec se mi podafiilo dostat se mu do
zad. Se zatajen˘m dechem jsem se postavil, levou rukou mu sáhl
do obliãeje, zvrátil hlavu a pfiiloÏil ostfií noÏe na hrdlo.

„Neh˘bej se,“ ‰eptl jsem mu do ucha. Na pokoÏce jsem cítil
jemné mravenãení zpÛsobené kontaktem s jeho kinetick˘m ‰títem.
Pfiesunul váhu na jednu nohu.
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„Neh˘–“ chtûl jsem ho varovat je‰tû jednou, ale zastavila mû
tvrdá rána loktem na solar.

Dokázal se je‰tû otoãit, ale potom se zhroutil a z krkavice mu
pr˘‰tila krev. Potlaãil jsem chuÈ hlasitû zaklít. ProtoÏe mû teì v‰ich-
ni muÏi vidûli, naznaãil jsem posunkem, aÈ zmûní smûr postupu
o devadesát stupÀÛ doprava. MuÏ stál ãelem k nám, odhadoval
jsem, Ïe hlídal prostor za sebou. Chtûl jsem postupovat po linii hlí-
dek a zkusit ‰tûstí je‰tû jednou.

„Sly‰ím zaklínání, zaklínání obûtování!“ ozval se mi pfiím˘m te-
lepatick˘m kontaktem v hlavû Hruzzi. „Je to nûkde blízko!“

Tentokrát jsem doopravdy zaklel, i kdyÏ jen polohlasem. Obû-
tování ãlovûka je nejhor‰í a nejodpornûj‰í zloãin, kter˘ umen‰uje
Ïivoty v‰ech ostatních, oslabuje celé království a napomáhá chao-
su mûnit svût lidí. „Kde, sakra?“

„Nûkde pfied námi, serÏante,“ odpovûdûl Hruzzi a v transu po-
kraãoval deklamováním syrov˘ch slov, jejichÏ pouh˘ zvuk mi
nahánûl hrÛzu. „Mé zbranû!“ sykl jsem.

OkamÏitû jsem mûl meãe v pochvách a bez dal‰ího ãekání jsem
se rozbûhl vpfied, pfiihrben˘, s opakovací karabinou v jedné a zakr-
vácen˘m noÏem v druhé ruce. Nevûdûl jsem, jestli mû ostatní ná-
sledují. Posedla mû jediná my‰lenka – zastavit tu pfií‰ernost. Zpoza
kefie se náhle vynofiil ramenat˘ chlap s br˘lemi. V ruce drÏel samo-
pal. Vrhl jsem se vpfied, záchvûv mravenãení pfii kontaktu dvou
‰títÛ, nÛÏ mezi jeho Ïebry. Hruzzi mi stále posílal do hlavy dûsivé
zaklínání, ale na‰tûstí mû opanovala bojová horeãka. BûÏel jsem
vpfied, následovan˘ ‰elestem krokÛ m˘ch muÏÛ, ticho lesa zapla‰i-
ly chaotické dávky ze samopalÛ, obãas nûkdo polekanû vykfiikl
nebo zachroptûl. Krátkou dávkou jsem pokropil nezfieteln˘ stín na-
levo, skr˘vající se za dvojicí nízk˘ch smrãkÛ, najednou mi pÛda
uhnula pod nohama a zády jsem dopadl na kamenn˘ katafalk.
Z nebe sjelo ostfií a zasáhlo mû do ramene, nûkdo pode mnou za-
nafiíkal. Oproti obloze se r˘sovaly siluety dvanácti lidí s obliãeji kry-
t˘mi kápûmi, ãlovûk u mé hlavy se chystal k dal‰ímu bodnutí. Sekl
jsem po nûm noÏem a souãasnû zaãal stfiílet. Rachot v˘stfielÛ se od-
ráÏel od kamenn˘ch stûn, siluety se hroutily, první z m˘ch vojákÛ
seskakovali dolÛ.
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Skulil jsem se z katafalku, koutkem oka zaregistroval plaãící dívãí
obliãej. PfiestoÏe jsem spadl pfiímo na ni, vypadala v pofiádku. Ocitl
jsem se v jakési nezastfie‰ené místnosti zahloubené do zemû.
MoÏná sklep domu, kter˘ uÏ dávno nestál.

„ZÛstaÀte nahofie!“ zafival jsem, abychom se v‰ichni neocitli
v pasti. Nûkdo mû stfielil do zad. VelkoráÏn˘ náboj mi vyrazil dech,
muÏ v kápi se protáhl kolem mû a zmizel v ãerném otvoru v pro-
tûj‰í stûnû. Byl to ten, kterého jsem ‰krábl noÏem do ruky. Rubíno-
vé krystalky na koÏeném fiemenu kolem mého levého pfiedloktí
ztratily barvu, kinetick˘ ‰tít byl vyãerpán. Z vchodu do podzemí se
vynofiil neznám˘ ozbrojenec, za ním se tlaãili dal‰í. UÏ se vzpama-
tovali. Odhodil jsem karabinu, tasil meã, a neÏ staãil vystfielit, usekl
mu ruku, v níÏ drÏel zbraÀ. Nûkdo z na‰ich hodil granát pfiímo do
díry, vzápûtí ho následovaly dal‰í dva. Pra‰til jsem sebou na zem,
stísnûn˘ prostor na pár chvil opanovaly o‰klivû jeãící stfiepiny. NeÏ
exploze doznûla, podafiilo se mi z amputované ruky sundat koÏen˘
chrániã s rubíny. Díky bohu, Ïe zvyky vojákÛ jsou tak podobné.

Opatrnû jsem se postavil. Z podzemí zatím nikdo nevycházel.
Uprostfied nezastfie‰ené místnosti stál kamenn˘ katafalk se struÏka-
mi na odvod krve. Na nûm stále leÏela dívka, na kterou jsem spadl
a tím ji zachránil pfied obûtní d˘kou. ·est m˘ch vojákÛ se krãilo
u stûn se zbranûmi v pohotovosti a ãekalo na rozkazy, obrovit˘ Ga-
supuréz hlídal u díry.

Podíval jsem se nahoru na Hruzziho. „Stihli jsme to,“ zazubil
jsem se. Cítil jsem nesmírnou úlevu a grimasa byla jen její lehkou
ozvûnou. Hruzzi se neusmál, pouze ukázal na zlatû se lesknoucí
pohár stojící pod katafalkem. V nastalém tichu jsme v‰ichni sly‰eli
cinkání dopadajících rubínov˘ch kapek. JenomÏe to byla má krev,
ne toho dûvãete. Napjat˘ klid naru‰il tlumen˘ zvuk v˘stfielÛ. Pfii‰ly
mi pfiíli‰ vzdálené na to, aby mûly co dûlat pfiímo s námi.

„Prohledáme to a zmizíme!“ rozhodl jsem, jenomÏe vzápûtí se
ozvala náu‰nice.

„Tady Glen! Nutnû vás potfiebujeme. Je jich víc, jsou lépe vy-
zbrojeni! Vpadnûte jim do zad.“ Následovala lokace a popis terénu.
Zaklel jsem. „Padáme!“ zmûnil jsem rozkaz.
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*   *   *

Pfii‰li jsme v poslední chvíli. Vypadalo to, Ïe Glena s Allim chytili do
kle‰tí v pro nû nejnepfiíznivûj‰ím místû, v moãálovité proláklinû ob-
klopené ze v‰ech stran lesem. Pfiekvapiv˘m útokem na meãe ná-
sledovan˘m pouÏitím ve‰keré palebné kapacity roty se nám poda-
fiilo obklíãení rozbít a potom jsme se rychle v‰ichni stáhli. Celou
noc jsme ustupovali lesem soubûÏnû s hranicí, abychom se dostali
do pro nás známûj‰ího terénu. Celková bilance byla hrozivá. Pfii‰li
jsme o dal‰ích sedm muÏÛ, k tomu deset zranûn˘ch, které jsme
museli nést. Munice i podpÛrn˘ materiál docházely. Naprosto vy-
ãerpáni jsme se utábofiili na kraji rozsáhlého ra‰elini‰tû. Podal jsem
hlá‰ení, rozdûlil hlídky a ‰el si lehnout. O zachránûnou dívku se
staral Gasupuréz. Zpoãátku jsem ho podezfiíval, Ïe ji mohutn˘ mi-
nometãík chce do postele, ale choval se k ní láskyplnû jako k vlast-
ní dcefii. Její v˘slech nevedl k niãemu. Podle Filla i ostatních ãaro-
dûjÛ jí vymazali pamûÈ, nebo pfii hrÛzném záÏitku utrpûla tûÏkou
amnézii. Na pohled to byla obyãejná jedenáctiletá holka v ‰atech,
které mohly pocházet odkudkoliv. KÛÏi na rukou mûla jemnou, ur-
ãitû nikdy nepracovala na poli jako vesnické dûti.

Posunul jsem si lÛÏko dál od ostatních za kofieny vyvráceného
smrku. Noc byla studená a sychravá jako vÏdycky. Rozdûlávat ohnû
Glen zakázal. Ani jsem nenadával, protoÏe nám nezb˘valo nic jiné-
ho. Ze tmy se vynofiil Hruzzi s Fillem.

„Nic mi do toho není, ale proã jste na mou informaci o zaklínání
zareagoval tak zufiivû, skoro bych fiekl zbrkle, pane?“ zeptal se
Hruzzi bez jakéhokoliv úvodu.

Nemusel jsem mu odpovídat, ale na vztazích velitele a pozorova-
tele ãasto závisí osud celé jednotky, navíc jsem o tom sám pfiem˘‰lel
vût‰inu noci. Obûtování ãlovûka je sice opravdu ten nejhor‰í zloãin,
ale to nevysvûtlovalo mou reakci. V rotû jsem mûl lidi, ktefií spáchali
vûci jen o chlup ménû pfií‰erné, a vycházel jsem s nimi v pohodû.

„MÛÏe to mít souvislost s tvojí minulostí,“ nadhodil Fill.
Asi mûl pravdu, ale nechtûlo se mi o tom vykládat. Patfiil jsem

k tûm lidem v jednotce, ktefií o své minulosti mlãeli. Pocházel jsem
z dobré rodiny. MÛj otec byl teoretik na volné noze, ãasto pracoval
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pro velké klany nebo pro vládu. Teoretik znamenalo, Ïe nebyl
schopen ãarovat, ale dokonale ovládal principy magie a dokázal na-
vrhovat strukturní vzorce nov˘ch kouzel. Nebo naopak dekódovat
diagramy kouzel bez popisÛ. Matka pocházela ze ‰lechtického
rodu, ale protoÏe byla aÏ ãtvrtá v pofiadí, podle heraldické tradice uÏ
sama ‰lechtiãnou nebyla. Byla to jemná Ïena s vynikajícím hudeb-
ním sluchem. Velk˘m otcov˘m koníãkem byla historie. Nepravi-
delnû se vydával na studijní cesty, aby se seznámil s rÛzn˘mi dûje-
pisn˘mi prameny, nebo si ovûfiil informace, ke kter˘m se dostal
v archivech. Poslední cesta, kterou uskuteãnil, byla právû nûkam
sem na severov˘chod. BohuÏel jsem si nepamatoval pfiesnû kam.
V té dobû mû víc zajímala jeho práce neÏ koníãky. Chtûl jsem b˘t
jako on, rozumût kouzlÛm, listovat ve star˘ch knihách a proná‰et
fieãi, kter˘m ostatní pozornû naslouchají. A potom mé ‰Èastné dût-
ství skonãilo. Otec odjel na svou studijní cestu a zmizel. Co se s ním
stalo, jsem se nikdy nedozvûdûl. Matku brzy na to zaãali nav‰tûvovat
pfiíslu‰níci kontrarozvûdky a stále víc ãasu trávila v jejich vy‰etfio-
vacích celách. Nakonec spáchala sebevraÏdu. Mû poslali do sirot-
ãince, kter˘ ve skuteãnosti byl vûzením pro mladistvé.

V království neexistuje oficiální trest smrti kvÛli moÏnému
a v minulosti mockrát prokázanému zneuÏívání poprav pro magic-
ké rituály. Nepohodln˘ch lidí se stát zbavuje jinak, napfiíklad tím,
Ïe je umístí do prÛzkumné roty sedmnáctého praporu. Takov˘
osud je‰tû není zdaleka nejhor‰í. Mohou ho také poslat tûÏit aktiv-
ní drahokamy. Po pûti letech v dolech se ãlovûk zmûní v poslu‰nou
trosku s vypálen˘m mozkem, která nejí a nepije, pokud to nûkdo
nepfiikáÏe. Nebo z nûj udûlají pokusného králíka pro v˘zkum
Chandrekosovy meze. To se pak jeho Ïivot nepoãítá na roky, ale na
mûsíce a t˘dny.

Obvykle jsem se vzpomínkám bránil, ale tentokrát se mi vyba-
vovaly s neobvyklou naléhavostí a nedokázal jsem je zapla‰it.
Samozfiejmû, Ïe mû do armády neposlali hned.

Zaãalo to ústavem pro sirotky, kde se pfii tro‰e ‰ikovnosti dalo pfie-
Ïít. Po dovr‰ení patnácti let jsem se v‰ak nestal svobodn˘m obãanem,
ale jako potenciálnû nebezpeãného potomka ‰piona mû poslali do
pfiev˘chovného vûzení. Vypadal jsem na dvanáct, huben˘, neohra-

18

Miroslav Îamboch

Žamboch_Seržant - zlom  21.2.1957 7:57  Stránka 18



ban˘, typick˘ studijní typ. Hned prvního dne mi bachafi pfiezdívan˘
Kláda poruãil, abych se veãer hlásil v jeho kanceláfii. Pfiitahovali ho
právû takoví chlapeãci, jako jsem byl já. Kláda se mu fiíkalo kvÛli ve-
likosti jeho penisu. Stál jsem pfied ním tehdy v pozoru a pfií‰ernû se
bál. Strachy jsem se poãural a pak to ve mnû prasklo. Rozbil jsem mu
hlavu mosazn˘m stolním svícnem. NapÛl ‰ílen˘ jsem do nûj bu‰il,
dokud nemûl místo obliãeje ka‰i z krve a rozsekané kÛÏe. V tu chvíli
jsem se mstil za léta vûzení a v‰echna pfiíkofií. Také jsem se tehdy roz-
hodl, Ïe se uÏ nikdy nikoho ani niãeho nebudu bát, Ïe budu se v‰ím
bojovat. Kupodivu mû neodsoudili, protoÏe se za mû zaruãil kapitán,
kter˘ tu vûc vy‰etfioval. Mnohokrát jsem mu musel popisovat, jak
jsem se s Kládou honil po jeho kanceláfii a jak jsem ho nakonec
uzemnil. AÏ pozdûji jsem pochopil proã.

Uvûdomil jsem si, Ïe kfieãovitû svírám ãelisti a tuhnou mi lícní
svaly. To mi pomohlo vrátit se z minulosti zpût.

„Oba uÏ jste mû vidûli v ringu, jsem agresivní ãlovûk,“ odpovûdûl
jsem klidnû Hruzzimu s Fillem, „ta vûc mû na‰tvala a chtûl jsem ji
za kaÏdou cenu pfiekazit. Instinktivnû jsem vûdûl, Ïe máme málo
ãasu.“

Fill mû chvíli pfiemítavû pozoroval.
„MÛÏe to tak b˘t. Doufám ale, Ïe svou chladnokrevnost nenechá‰

odpoãívat pfiíli‰ ãasto, Lancelote. Nám v‰em by se to nemuselo vy-
platit,“ fiekl nakonec a k˘vl mi na pozdrav. Oba dva ode‰li spoleãnû
a já mohl koneãnû spát.

*   *   *

Do Joudzou jsme dorazili za dva dny bez dal‰ích problémÛ. Buì
nás nepronásledovali, nebo jsme na nû byli pfiíli‰ rychlí a nebo to
zafiídil Fill, kter˘ celé dva dny na nûãem neustále pracoval.

Ná‰ prapor se v Joudzou usídlil v jediné místní ‰kole a pfiilehl˘ch
budovách. Místní dûti mûly proto neplánované prázdniny. Jako
serÏant jsem mûl nárok na vlastní kutloch. PÛvodnû to vlastnû byl
kabinet historie. Spoleãnost mi v nûm dûlaly jen stovky knih v po-
licích a kromû malého stolu, Ïidle a postele se do nûho nic dal‰ího
neve‰lo.
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Umyl jsem se, pfievlékl a právû jsem se chystal do jídelny na
opoÏdûnou veãefii pro na‰i rotu, kdyÏ jsem dostal rozkaz hlásit se
u velitele praporu, kapitána Kasowitze. Nehodilo se mi to, ve mûstû
byl jen jeden nevûstinec a kdo se opozdil, mûl vût‰inou smÛlu.

V kapitánovû pracovnû kromû Glena a kapitána samotného se-
dûli je‰tû dva dal‰í muÏi. Nebyli obleãeni v uniformách, ale jejich
odûv z velmi kvalitní látky se stfiídm˘m stfiihem prozrazoval pfií-
slu‰nost k armádû. „SerÏant Lancelot, pane,“ ohlásil jsem se.

„Kdy jste se poprvé dostali do kontaktu s nepfiítelem?“ vybafl na
mû jeden z dvojice.

Netu‰il jsem, co jsou ti dva zaã, ale bylo mi jasné, Ïe pfiiná‰ejí
problémy. Bûhem svého Ïivota jsem se nauãil vyh˘bat se lidem
pfiedstavujícím královskou moc. âím vy‰‰í ‰arÏe, ãím vy‰‰í úfiedník,
tím to pro mû bylo hor‰í, protoÏe jsem si s sebou nesl Kainovo zna-
mení skutku zpÛsobeného m˘m otcem. MÛj dobrodinec kapitán,
kter˘ mû zprostil obvinûní z vraÏdy, mû mnohokrát upozorÀoval,
Ïe se nemám vyptávat.

„Plukovník McGregor a major Michail Pover pfiijeli pfiímo z hlav-
ního mûsta. Patfií ke skupinû pro vy‰etfiování vnitfiních záleÏitostí.
Je v na‰em zájmu s nimi maximálnû spolupracovat,“ vysvûtlil ka-
pitán a tváfiil se neutrálnû.

Nechápal jsem, jak se v Joudzou mohli objevit tak rychle. Fill
nebo nûkter˘ z pozorovatelÛ sice urãitû kapitána o událostech na
hranici informoval okamÏitû a on zprávy postoupil dál, ale i tak
byly dva dny na cestu z hlavního mûsta málo. LedaÏe by si plukov-
ník s majorem nechali vypravit vojensk˘ speciální vlak aÏ do nej-
bliÏ‰í Ïelezniãní stanice.

O chvíli pozdûji jsem znal i dÛvod jejich náv‰tûvy. Byl velmi pro-
zaick˘ a vysvûtloval rychlost, s jakou se zde objevili. Nemûl totiÏ nic
spoleãného s ozbrojen˘mi bojÛvkami. Ná‰ prapor nemûl b˘t disloko-
ván v Joudzou v severov˘chodní pohraniãní oblasti, ale v Joudzou
v severozápadní oblasti. Nûkde se stala chyba. Velmi zdvofiile jsem
jim odpovûdûl na v‰echny otázky a po hodinû byl propu‰tûn. Na bor-
del uÏ bylo pozdû. Po veãefii jsem se vrátil do kabinetu a ‰el spát.

Ráno, jako v‰ichni ostatní, ktefií se vrátili z akce, jsem mûl
volno. Dozvûdûl jsem se, Ïe vy‰etfiovatele doprovázela suita asi
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dvaceti lidí. Polovina úfiedníkÛ a polovina vojákÛ. Na‰tûstí pfiine-
sli noviny, Cardulsk˘ raník. Byly sice uÏ tfii dny staré, ale stále
o t˘den ãerstvûj‰í neÏ cokoliv jiného v téhle dífie. Po obûdû na mû
koneãnû pfii‰la fiada. Zavfiel jsem se v kabinetû a ãetl si. Nic zvlá‰t-
ního se nedûlo. Obvyklé vzájemné osoãování úfiedníkÛ jednotli-
v˘ch ministerstev, úspû‰n˘ zátah na pa‰eráky aktivních krystalÛ
z na‰eho království do Grudie, sousedního guvernátu, nûkolik
obecnû pozitivnû ladûn˘ch ãlánkÛ o královnû. Jako obvykle se do
Ïádn˘ch mal˘ch vûcí nemíchala. Starala se hlavnû o vztahy s na‰i-
mi sousedy a udrÏování Cest s velk˘m C, jedin˘ch skoro bezpeã-
n˘ch prÛchodÛ umoÏÀujících spojení s dal‰ími státy. Cesty vedly
právû pfies divoké plánû a tvofiily jakási vlákna pavuãiny spojující
ostrÛvky civilizace utopené v divokém svûtû nikoho. Královna
byla velmi schopná, vynikající ãarodûj, politik i stratég. JenomÏe
se zdálo, Ïe v poslední dobû i pfies její nepopiratelné pfiednosti ztrá-
címe spojení s ostatními zemûmi. Malá zpráviãka na zadní stranû
informovala, Ïe jihov˘chodní cesta umoÏÀující kontakt s horsk˘-
mi klanov˘mi státy byla doãasnû pfieru‰ena. VÏdy psali doãasnû,
ale nepamatoval jsem si, Ïe bych ãetl ãlánek o znovuotevfiení.
Pokud jsem se nepletl, zb˘valy poslední dvû Cesty, kter˘mi se dalo
odjet pryã. Bez nich by se království spolu s na‰imi ãtyfimi sousedy
opravdu zmûnilo v izolovan˘ ostrov ob˘van˘ zhruba pûti miliony
lidí. Pfiedal jsem noviny dal‰ímu zájemci v pofiadí a ‰el se podívat
mezi lidi. Jedna vûc byly ãlánky v novinách a druhá ústnû kolující
informace.

Kampariho s ostatními jsem na‰el ve vstupním sále budovy. Pfie-
nesli sem nûkolik lavic a Ïidlí a snaÏili se v pokeru obehrát trojici
vojákÛ, která pfiijela s vy‰etfiovateli. Zatím se jim pfiíli‰ nedafiilo,
‰tûstí se pfiiklánûlo stfiídavû na jednu i na druhou stranu. Venku pr‰e-
lo, ale nûkdo pofiádnû rozfajroval kamna, takÏe i tady bylo docela
teplo a útulnû.

„Sem sly‰el, Ïe ste mûl ‰Èastnou mu‰ku,“ prohodil jeden z ãumi-
lÛ a podíval se zvûdavû na mû, „prej ste je vyhmát za kopcem jako
na stfielnici.“

NaráÏel zfiejmû na ostfielování z minometu, které nám v‰em
u‰etfiilo spoustu problémÛ.
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„Jo,“ odpovûdûl jsem, „pozorovateli se nûco nezdálo. âlovûk pak
musí b˘t opatrn˘.“

„Za to by vás mohla královna vyznamenat, zachránil ste pár
lidem krk.“

Musel jsem se pfiemáhat, abych se nesmál. Vojáci tvrdo‰íjnû vûfiili
staré povídaãce, Ïe nejvy‰‰í vyznamenání, které královna udûluje, je
noc strávená s ní samotnou. MoÏná pfied tisíci lety, kdy státy teprve
vznikaly a jádro armády tvofiilo patnáct obrnûn˘ch jezdcÛ na koních.
Poslední vûc, po které jsem touÏil, bylo setkání s královnou.

„MoÏná,“ odtu‰il jsem a dál to nekomentoval.
Poznámka vyvolala celou fiadu historek o tom, co kdo kdy sly‰el

nebo zaÏil na podobné téma. Buì v‰ichni lhali, nebo se nûco po-
dobného opravdu stávalo. Nebo královnu dublovalo mnoÏství
dvojnic. Nûkdo pfiinesl láhev tfie‰Àové pálenky, potom se objevila
druhá. Zaskoãil jsem k sobû a vytáhl z vlastních zásob tfietí. Venku
se pomalu stmívalo a pr‰et samozfiejmû nepfiestávalo. Karty mono-
tónnû pleskaly o stÛl, ohníãky cigaret svûtélkovaly v ‰eru a fieãi se
pfielévaly od jednoho tématu ke druhému. Byl to jeden z tûch ve-
ãerÛ, na které se pozdûji v akci v mokr˘ch zákopech, s krvácejícími
a umírajícími kamarády po boku, dlouho vzpomíná. Nejlep‰í veãer,
jak˘ mÛÏete v armádû zaÏít. Dozvûdûl jsem se, Ïe v severozápadním
Joudzou do‰lo k nepokojÛm. Tamní pohraniãní posádka byla napa-
dena útoãníky ze zemû nikoho. PouÏili pár kouzel, zmasakrovali
vesnici a zase se stáhli. Pr˘ to nebyli tak docela lidé. Na obliãeji mûli
nûjaké masky, jako by nemohli d˘chat ná‰ vzduch. Venku bylo
moÏné v‰echno. Tahle informace úplnû vysvûtlovala pfiítomnost
vy‰etfiovatelÛ.

Opustil jsem pokerovou partii, která se pomalu zvrhávala v pitku,
a ‰el k sobû. Ne Ïe bych se nenapil, ale od jisté úrovnû hladiny
alkoholu v krvi není pfiítomnost nadfiízeného, i kdyÏ je to jen ser-
Ïant, Ïádoucí. Mûl jsem chuÈ na dal‰ího panáka a je‰tû víc jsem tou-
Ïil po teple. Studenou sychravost uplynul˘ch dní stráven˘ch venku
jsem stále cítil v kostech.

Otevfiel jsem dvefie a pfiekvapenû zÛstal stát. Na stole pfiisunu-
tém ke knihovnû stála neznámá Ïena a snaÏila se dosáhnout na
nejsvrchnûj‰í polici. Jak se natahovala, stavûla se na ‰piãky a látka
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svûtle modré blÛzy se jí pnula pfies Àadra. Dlouhé vlasy, jejichÏ
barvu jsem nebyl schopen v pfiítmí urãit, mûla stoãené do pfiísného
drdolu, linii hrdla i lícních kostí v‰ak mûla jemnou, typicky Ïen-
skou – lákající k políbení vystihovalo dojem nejpfiesnûji. Na stole
stála na boso, boty nechala na podlaze. Postoj na ‰piãkách zv˘raz-
Àoval kontrast útl˘ch kotníkÛ a pln˘ch svÛdn˘ch l˘tek.

„Eh, promiÀte,“ fiekla rozpaãitû, kdyÏ mû zaregistrovala, „pfii‰la
jsem si jen pro nûjaké uãebnice. Jsem uãitelka dûjepisu a v‰echny
mé knihy zÛstaly tady. Uãím dûti doma a potfiebuji se pfiipravit.
Klepala jsem –“

„To je v pofiádku,“ zarazil jsem ji a opfiel se o zárubeÀ dvefií, „vez-
mûte si, co potfiebujete.“

Chvíli váhala a potom, jako by si uvûdomila absurdnost situace,
pokraãovala v prohledávání police. Po celou dobu jsem si ji prohlí-
Ïel a nakonec jsem témûfi litoval, Ïe uÏ s v˘bûrem skonãila.

„Mohla byste mi doporuãit nûjakou knihu o sto padesát aÏ dvû
stû let star˘ch událostech? Zajímá mû hlavnû vojenství a potom
moÏná,“ zaváhal jsem, „historie magie.“

Pfiekvapenû se na mû podívala, pravdûpodobnû mû podezfiívala,
Ïe to fiíkám jen proto, aby je‰tû chvíli stála na stole. No, bylo to tak
pÛl napÛl.

„Dominika Keefová,“ pfiedstavila se, kdyÏ koneãnû sestoupila ze
svého piedestalu.

Podala mi ruku a já najednou nevûdûl, co mám udûlat. Ve v˘cvi-
kovém tábofie jsme chování k Ïenám nikdy moc netrénovali. Obyãej-
nû jsem jí potfiásl pravicí. Oãi se jí usmály, ale jinak se tváfiila váÏnû.

„Tady je kniha, kterou jste chtûl,“ fiekla a ukázala na útl˘ svazek,
„já uÏ radûji pÛjdu domÛ, zaãíná b˘t moc pozdû. Je‰tû jednou se
vám omlouvám, Ïe jsem sem tak vtrhla,“ rozlouãila se.

„Doprovodím vás.“
V oãích se jí objevila ostraÏitost.
„Sly‰íte ten hluk? ¤ekl bych, Ïe sklady místních hospod zejí

prázdnotou a vojáci se dostávají do nálady. Bude pro vás bezpeã-
nûj‰í, kdyÏ budete mít spoleãnost,“ vysvûtlil jsem.

Asi si to neuvûdomovala, ale dostala se mezi divokou sebranku, která
znala jen jeden druh Ïen. Já vlastnû také, jenomÏe ve mnû zÛstala ãást
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v˘chovy mé matky a nechtûl jsem, aby tahle pÛvabná uãitelka padla do
spárÛ m˘ch kumpánÛ. Lidé, ktefií kaÏd˘ druh˘ den nastavují krk a je-
jichÏ postavení není o mnoho hor‰í neÏ místo otroka v dolech, jsou
nûkdy ve v˘kladu zásad slu‰ného chování pomûrnû velkorysí. Také
krutí, bezohlední a smrtelnû nebezpeãní. Znal jsem je dokonale, proto-
Ïe byli mou rodinou. Navíc doprovodit ji domÛ mohlo b˘t pfiíjemné.

„Aha, jeden muÏ je lep‰í neÏ mnoho a ten jeden mÛÏe odradit ty
druhé,“ pochopila okamÏitû.

Bez dal‰ího váhání si obula tûÏká baganãata pod kolena a oblékla
dlouh˘ pr‰iplá‰È s kapucí. KníÏky zabalila do voskovaného papíru
a vloÏila do koÏeného vaku s popruhem pfies rameno.

Na‰e provizorní kasárna jsme opustili zadním vchodem, stejn˘m,
kter˘m se dostala dovnitfi. Stále pr‰elo, svûtlo lucerny, kterou jsem
vzal s sebou, se odráÏelo v ãetn˘ch kaluÏích. Jinak byl svût ãern˘.
Joudzou mûlo daleko do velkého mûsta s dláÏdûn˘mi cestami
a noãními pochÛzkáfii bdícími nad pofiádkem. Pouliãní osvûtlení
zde bylo jen ve dvou centrálních ãtvrtích.

Bydlela daleko, skoro na kraji mûsta. Z toho jsem usoudil, Ïe ani
tady není uãitelství pfiíli‰ lukrativní zamûstnání. Bûhem cesty jsme
témûfi nehovofiili. KdyÏ se se mnou louãila u domu, pfielétla mû
zkoumav˘m pohledem, jako by se snaÏila odhadnout, co jsem zaã.
Dvefie bouchly, klíã zarachotil, za okamÏik se za zamfiíÏovan˘mi
okny rozsvítilo. Chvíli jsem stál schovan˘ pod stromem a pfiem˘‰-
lel nad tím, jak se svléká, um˘vá nebo moÏná i koupe, potom si na-
tahuje saténovou noãní ko‰ili a jde spát. I kdyÏ, uãitelky si moÏná
saténové noãní ko‰ile nemohou dovolit. Nefiekla mi to, ale urãitû
bydlela sama. NeÏ pfii‰la, bylo v domû zhasnuto, navíc by ji Ïádn˘
muÏ, pokud nebyl padl˘ na hlavu, nepustil v takové tmû ven.

Ráno mû vzbudil poslíãek. Mûl jsem se hlásit u kapitána je‰tû
pfied ranní poradou. Umyl jsem se, oblékl do vycházkové uniformy
a nechal se uvést do jeho pracovny. McGregor s Poverem uÏ tam
ãekali, s nimi Glen a Alli.

Kapitán mi nedal moc ãasu na rozmy‰lenou.
„Plukovník McGregor a major Pover se rozhodli zjistit podrob-

nosti o obûti‰ti, které jste se svou ãetou objevil. Vy a va‰e ãeta jste
jim k dispozici.“
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Nelíbilo se mi, Ïe jsem se dostal pod velení hlavounÛ z mûsta, ale
co jsem mohl dûlat.

„Rozkaz, pane,“ zasalutoval jsem zpÛsobem, kterému nemohl
nic vytknout ani arbitr etikety a vojenské disciplíny pocházející
pfiímo z královského dvora.

„Seznamte se s technikou, kterou budete uÏívat. AÏ do zítfiej‰ího
rána máte spolu s va‰imi muÏi volno,“ dostal jsem je‰tû jeden rozkaz.

Kapitánovu velkomyslnost jsem pochopil ve chvíli, kdy jsem si
prohlíÏel na‰i novou v˘zbroj a v˘stroj. Za jednu z provizorních
zbrojnic pro tûÏkou techniku slouÏila doãasnû zabavená stodola
‰kolního statku. Uvnitfi, vedle obrovské stavby z beden pln˘ch mu-
nice, stálo pût vozÛ. Nebyly to klasické parní náklaìáky bûÏnû uÏí-
vané pro pfiepravu tûÏk˘ch nákladÛ, ale mnohem men‰í terénní
dÏípy pro ãtyfii muÏe s nástavbou pro otoãn˘ kulomet. Fill uÏ tam
ãekal. Opíral se o velkou bednu, podle oznaãení s osmdesátkov˘mi
náloÏemi do minometu, cucal stéblo trávy a zamy‰lenû si auta pro-
hlíÏel. UÏ na první pohled byly vozy pfiíli‰ malé a pfiíli‰ technicky
dokonalé. Nikde jsem nevidûl pancéfiovan˘ parní kotel nebo tendr
pro uhlí.

„To asi nebudou parní ma‰iny,“ fiekl jsem ti‰e.
„Nejsou, pohání je spalovací motor na petrolej,“ potvrdil Fill za-

chmufienû.
„A také asi nebudou pod Chandrekosovou mezí,“ vyslovil jsem

nahlas svou obavu.
Teprve teì se na mû podíval a jeho hubenou, vûãnû kamennou

tváfi ozdobil úsmûv vfiel˘ jako poslední zbyteãek scvrklé rtuti za-
mrzl˘ na dnû baÀky teplomûru.

„Samozfiejmû má‰ pravdu, Lancelote. Jsou tak hodnû nad, Ïe o tom
ani nemá smysl pfiem˘‰let. Desetkrát, stokrát,“ pokrãil rameny.

Zaklel jsem a v prvním popudu mysli chtûl radûji riskovat neu-
poslechnutí rozkazu neÏ tohle. Tfieba by mû nezastfielili.

Lidsk˘ v˘tvor, kter˘ svou sloÏitostí zÛstává pod Chandrekosovou
mezí, je stabilní. To znamená, Ïe k jeho zniãení potfiebujete stejné
mnoÏství energie v jakékoliv magické formû jako napfiíklad ke zni-
ãení obdobného mnoÏství Ïuly. V˘robky, pfiedmûty, vûci nad Chan-
drekosovou mezí jsou nestabilní. KaÏd˘ ãarodûj pfií‰tipkáfi snadno
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najde správné místo, bod ve struktufie, s jehoÏ pomocí mÛÏe jedinou
my‰lenkou a stopov˘m mnoÏstvím moci zpÛsobit totální destrukci,
explozi o síle stovek tisícÛ tun dynamitu. Pro pfiedmûty, v nichÏ se
technická sloÏitost kombinuje s uÏitím magie, je Chandrekosova
mez extrémnû nízká a k destrukci dochází ãasto i samovolnû. V˘-
jimky potvrzující pravidlo se samozfiejmû najdou, ale je jich jen pár.
Napfiíklad brusné kotouãe, vrtaãky, pily v‰ech fiemeslníkÛ a manu-
faktur pohání primitivní, energii koncentrující zaklínadlo zabudo-
vané do drobn˘ch krystalkÛ aktivní záhnûdy. Zkuste v‰ak stejné
nebo obdobné zaklínadlo pouÏít k pohonu vûtrného ml˘na ãi ko-
váfiského hamru a dfiív nebo pozdûji vám v‰echno samovolnû vyletí
do vzduchu. MÛj otec o tom ãasto pfiem˘‰lel a vytvofiil svou vlastní
vysvûtlující teorii.

„Jak to, Ïe to je‰tû nevybuchlo?“ zeptal jsem se.
Fill bez fieãí pfiistoupil k nejbliÏ‰ímu dÏípu a zvedl kapotu motoru.
Na vnitfiní stranû plechu byl fosforeskující zelenou vyveden

komplikovan˘ diagram z ãar a sloÏit˘ch symbolÛ. KdyÏ jsem se
chtûl soustfiedit na jednotlivé detaily, zjistil jsem, Ïe to nedokáÏi
a bolí mû oãi. Rychle jsem stoãil pohled stranou. Magické diagramy
mohou netrénovan˘ mozek bez nadání velmi rychle nevratnû po-
‰kodit.

„Vypadá to jako velmi dokonalé kouzlo,“ fiekl jsem.
Fill se u‰klíbl a probodl mû pohledem.
„Pfiesnû tak. Nic podobného jsem je‰tû nevidûl, zfiejmû pfiímo

z tajn˘ch laboratofií armády. Tak dokonalé, Ïe dostat se skrz by mi
zabralo pûkn˘ch pár hodin. JenomÏe já jsem jenom ãarodûj tfietí
tfiídy.“

Víc vysvûtlovat nemusel. Také se mohlo stát, Ïe nûco prostfielí ka-
potu, naru‰í diagram, a jací jsme byli. DÏípy mi ze v‰eho nejvíc pfii-
pomínaly barikádu z pytlÛ naplnûn˘ch stfieln˘m prachem.

Mohl jsem dezertovat, nebo odmítnout splnit rozkaz. To mi v‰ak
dávalo je‰tû men‰í ‰anci na pfieÏití, neÏ poslechnout. Napadlo mû,
jak˘ prÛ‰vih mûli asi ti dva hlavouni, Ïe je poslali na sebevraÏed-
nou misi.

Radûji jsem se zavfiel ve svém kutlochu a ponofiil se do kníÏky,
kterou mi doporuãila má známá neznámá uãitelka historie. Pojed-
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návala o historii dynastie KremonovcÛ, posledního vládnoucího
rodu pfied pÛlstoletím obãansk˘ch válek. Nejvût‰í pozornost samo-
zfiejmû vûnovala válce s Temnou dámou, ãarodûjnicí, která poru‰o-
vala ve‰kerá tabu a konvence, pouÏívala nekromancii, lidské obûti,
negativní magii a dokonce verbovala své armády i na území niko-
ho. Byla to dobrá kniha, jenomÏe bûhem let jsem si ãíst odvykl
a mezi fiádky mi neustále prosvítal obliãej Dominiky Keefové a do-
konalá linie jejích kotníkÛ. Rozhodl jsem se, Ïe pokud k tomu budu
mít pfiíleÏitost, poÏádám ji o schÛzku. MoÏná bychom mohli zajít
na veãefii. V Joudzou existoval jeden opravdu slu‰n˘ podnik, kde
bych za svÛj mûsíãní Ïold pofiídil stfiídmou veãefii, ale k ãemu jsou
ztracenci jako já peníze. Zb˘valo mi jen pfieÏít nadcházející akci
a mohl jsem se tû‰it na rande. Samozfiejmû jen pokud dáma pozvá-
ní pfiijme.

Ráno s prvním rozbfieskem jsme nasedli do na‰ich pohybliv˘ch
rakví a vyjeli. Petrolejové reflektory se srdnatû zakusovaly do mlhy,
ale místo, aby z ní vylovily cestu a obrysy krajiny, zobrazovaly pouze
pitoreskní ‰edé a bílé pfiízraky rychle se mûnící v proudech nestálé-
ho vûtru. ·oférÛm to kupodivu nevadilo, asi byli také produktem
armádního v˘zkumu. Sedûl jsem v prvním voze na sedadle spolu-
jezdce, jednou rukou svíral karabinu a druhou se pevnû drÏel za
madlo, abych pfii nûkterém z ãast˘ch zhoupnutí nedobrovolnû ne-
vystoupil. Vibrace motorÛ spalujících ve zbûsilém tempu petrolej
pronikaly aÏ do morku kostí, ale jinak nebylo sly‰et nic, fiítili jsme se
ránem jako pfiízraky. Zvuk tlumily obsidiánové lapaãe umístûné do
dfieva palubní desky. S ãasem se rozpálily a mírnû svûtélkovaly.

Na oddíl sestaven˘ z pouh˘ch dvaceti lidí jsme disponovali
opravdu slu‰nou palebnou silou: dva tûÏké kulomety, dva mino-
mety, v‰ichni muÏi vybavení opakovacími zbranûmi. AÏ ráno jsem
se od zbrojífie dozvûdûl, Ïe i na‰e pfiíruãní v˘baviãka byla v˘raznû
vylep‰ena. Vzhledem k existenci Chandrekosovy meze je v˘kon
paln˘ch zbraní omezen. Pfii jisté kadenci, která závisí na ráÏi, se
cel˘ technick˘ systém stává nestabilní a mÛÏe explodovat, aÈ uÏ sa-
movolnû, nebo s malinkou pomocí nepfiátelského ãarodûje. KaÏd˘
samopal, karabina, kulomet, kter˘mi jsme byli ozbrojeni, mûly
k uzávûru pfiilepen˘ mal˘ kousek kosti, do jejíhoÏ povrchu byl vy-
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leptán miniaturní ornament. Kost pocházela z tûla vojáka veterána
a díky ní jsme mohli pouÏívat v˘bu‰né stfielivo a odstranit umûlé
omezovaãe kadence. Nahlas jsem to nefiíkal, ale na svém soukro-
mém Ïebfiíãku nebezpeãnosti bojov˘ch akcí jsem nám v‰em sníÏil
pravdûpodobnost pfieÏití o pár dal‰ích bodíkÛ. Takov˘ je údûl prÛ-
zkumníkÛ.

Za tfii hodiny jsme se pfiiblíÏili k oblasti, kde jsme pfied pûti dny
s na‰í rotou operovali. AniÏ by se Povera na nûco ptal, pfiikázal
McGregor zastavit. Pfiipadalo mi, Ïe je mezi nimi stejn˘ vztah jako
mezi velitelem a ãarodûjem nebo velitelem a pozorovatelem. Ope-
raãní vûci nechávali na mnû a vûnovali se sv˘m vlastním záleÏitos-
tem. Vybral jsem proto mûlkou proláklinu na vrcholu plochého
hfiebenu, vozy schoval do ní a muÏe rozmístil okolo. Podle mapy
jsme se nacházeli pfiesnû na imaginární ãáfie oddûlující království
a území nikoho. Na pohled v‰ak nebyla patrná Ïádná zmûna. Mofie
nevysok˘ch kopcÛ a nehlubok˘ch údolí, vfiesovi‰tû a husté jehliã-
naté nebo smí‰ené lesíky protkané sítí mokfiadÛ. Zastávka trvala
hodinu, potom dal Pover rozkaz k dal‰í jízdû. Z nûjakého dÛvodu
zmûnil zasedací pofiádek a dostal jsem ho za spoleãníka. UÏ jsme
nepostupovali pfiímoãafie, ale cik cak a kaÏdou chvíli jsme zastavova-
li, aby si ti dva ujasnili dal‰í smûr. DÏípy se ukázaly jako vynikající vo-
zidla, na podhu‰tûn˘ch kolech dokázaly projet slatinou, kde by se
pû‰ák propadl aÏ po kolena. Tím víc mû v‰ak znervózÀovaly. K pfie-
nocování jsme se utábofiili tfiicet kilometrÛ daleko v zemi nikoho.
Nûkdo by fiekl v zemi chaosu, pro nás to pfiedstavovalo to samé.

Zkontroloval jsem hlídky a ‰el spát. V‰iml jsem si Filla sedícího
na spacáku. âarodûj obvykle chodil spát jako poslední a vstával
první. Teì v‰ak jen upíral pohled na plecháã s veãerní menáÏí.
Dlouholet˘m pouÏíváním otfiískaná lÏíce sama od sebe míchala
hustou a v˘Ïivnou, ale samozfiejmû pofiádnû nechutnou ‰lichtu,
která nás mûla na cel˘ den zasytit. Pfiekvapilo mû to, nikdy jsem
Filla nevidûl namáhat se víc neÏ musel. Zamíchat si polévku ruãnû
bylo mnohem jednodu‰‰í.

„Co si o tom myslí‰?“ zeptal se mû.
KdyÏ vidûl mÛj nechápav˘ pohled, usmál se, ale v ‰eru to vypa-

dalo spí‰e jako ‰kleb. Jako hodnû nervózní ‰kleb.
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„To není moje práce, to samo,“ dodal, kdyÏ vidûl, Ïe stále nic ne-
chápu.

„Soustfieì se a zkus si nûco pfiát,“ pobídl mû.
Místo polévky jsem mûl chuÈ na pÛllitr dobrého, správnû vychla-

zeného piva. LÏíce se roztoãila rychleji, Fill si k pokrmu pfiivonûl
a podal mi ho.

Vonûlo to jako pivo, vypadalo to jako pivo. Pfiinutil jsem se napít.
V chuti jsem nezpozoroval Ïádn˘ rozdíl – bylo to pivo!

„Nacházíme se v prostoru nesmírnû koncentrované moci. Nûkdo
uvádí do pohybu takové síly, Ïe na‰e pfiání, moÏná i pouhé my‰-
lenky, pfietváfiejí realitu a stávají se pro nás skuteãností.“

Uzávûr mé karabiny pfii samovolném nataÏení cvakl. Staãilo na
to pomyslet.

„Opatrnû, Lancelote!“ varoval mû ‰eptem.
„McGregor s Poverem?“ zeptal jsem se.
Zavrtûl hlavou.
„Ti dva za to urãitû nemohou. Prostor splnûn˘ch pfiání je v uãeb-

nicích uvádûn jen jako teoretická moÏnost, zatím ho nikdo nikdy
nevytvofiil ani nepozoroval. MoÏná by bylo lep‰í, kdyby ‰li muÏi
spát. Z opatrnosti, aby si náhodou nepfiedstavovali nûco zvlá‰tního.
Pokud by pfiemûna vyÏadovala velké mnoÏství energie, mohl by si
nás nûkdo v‰imnout.“

Nasypal mi do dlanû hrst bíl˘ch tabletek.
O deset minut pozdûji uÏ v‰ichni kromû mû, majora s plukov-

níkem, Filla a Hruzziho klidnû spali. Upíral jsem pohled do tmy,
která se hemÏila pfiízraky. AÈ jsem se otáãel kamkoliv, neustále
jsem je vidûl periferním vidûním na okraji zorného pole. Zástupy
zmutovan˘ch lidí, podivná mûsta, stavby, jejichÏ úãel ani tvÛrce
jsem nedokázal pochopit, rituály obûtování, pfii nichÏ umíraly de-
setitisíce Ïiv˘ch bytostí a které do kfiehké rovnováhy chaosu a re-
ality vná‰ely dal‰í nestabilitu. AÏ po dlouhé dobû jsem podle pra-
videlnû se opakujících reálií pochopil, Ïe to nejsou halucinace.
Energie, v jejímÏ poli jsme se nacházeli, mi zprostfiedkovala po-
hled na vûci vzdálené v prostoru a moÏná i v ãase. Vidûl jsem je,
protoÏe jsem si pfiál zpozorovat na‰e nepfiátele. Plnila se tady
pfiece ve‰kerá pfiání.

29

SerÏant

Žamboch_Seržant - zlom  21.2.1957 7:57  Stránka 29



„Jak velká mÛÏe b˘t tahle oblast koncentrované moci?“ zeptal
jsem se Filla nûkdy po pÛlnoci.

„ZáleÏí na tom, co tím kdo sleduje a jakou sílou disponuje,“ od-
povûdûl okamÏitû.

Pochopil jsem, Ïe sám nad nûãím podobn˘m pfiemítá.
„A kdyby se táhla podél cel˘ch na‰ich hranic?“
„Pak by to znamenalo, Ïe se nûkdo snaÏí prolomit obranu spoleãen-

ství v‰ech pûti zemí, naru‰it zde stabilitu reality a pravdûpodobnû
zavést nov˘ pofiádek. Zfiejmû takov˘ jako v zemích chaosu.“

Pfii jeho vysvûtlení mû zamrazilo. Na‰tûstí já byl jen serÏant a on
ãarodûj tfietí tfiídy. Bylo to jen na‰e hloupé fantazírování podpofie-
né strachem muÏÛ, ktefií riskují krk proti nûãemu neznámému.

Nûkdo mnou tfiásl.
Zaklel jsem a otevfiel oãi. Usnul jsem! Neodpustitelné! Chtûl jsem se

postavit, ale McGregor, kter˘ se nade mnou sklánûl, mi to nedovolil.
„AÏ za chvíli, serÏante.“
Zjistil jsem, Ïe v‰echno je pokryto dvaceticentimetrovou vrstvou

snûhu. Spící muÏi vãetnû mû také. Vzduch pálil v plicích, jako by
silnû mrzlo, necítil jsem vlastní tûlo. McGregor mumlal nûco, ãemu
jsem nerozumûl, dlaÀ mi opíral o hrudník v místû, kde tluãe srdce.
Postupnû se do mû vracelo teplo a s ním i Ïivot.

„Co se stalo? Ostatní jsou mrtví?“ zeptal jsem se.
„Nejsou. Víc vás nemusí zajímat, serÏante,“ odbyl mû.
„Je to následek nedokonãeného pokusu o shromáÏdûní moci

a provedení nûjakého kouzla. Nûkdo to zabalil v polovinû a potfie-
boval spoustu energie, aby zabránil magickému kolapsu. Proto je
v‰ude zima, vzal si ji z okolí,“ vysvûtlil mi Fill.

Právû vstával a setfiepával ze sebe sníh.
„Na ãarodûje tfietí tfiídy toho víte pfiíli‰ mnoho!“ fiekl McGregor

popuzenû a vûnoval Fillovi zlostn˘ pohled.
Na Filla to pÛsobilo asi jako vítr vyvolan˘ máváním mot˘lích kfiídel.
„Nejvíce se to podobá zvládnutému pfieru‰ení rituálu obûtování.

Samozfiejmû v mnohem vût‰ím mûfiítku,“ pokraãoval.
„Obûtování, zvlá‰tû z magick˘ch dÛvodÛ, je zloãin proti státu!

V‰echny informace z této oblasti jsou pfiísnû utajované!“ vzplál
McGregor vztekem.
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„Nechte tûch fieãí a pomozte mi co nejrychleji probrat ostatní,
neÏ pod tím podchlazen˘m snûhem omrznou,“ pfieru‰il zaãínající
hádku Pover.

Poslechli jsme ho.
ProtoÏe se blíÏil úsvit, McGregor rozhodl, Ïe co nejdfiív vyrazí-

me dál. Pfii balení tábora a pfiípravû na cestu jsem pfiem˘‰lel
o obûtování dívky, které jsme pfied nûkolika dny pfiekazili. Tahle
magií zpÛsobená zima s tím mohla mít nûco spoleãného. Nejradû-
ji bych se na obûti‰tû podíval je‰tû jednou. Tfieba bychom tam nû-
koho na‰li, nebo objevili dal‰í stopy. Taky to bylo mnohem blíÏ
hranice. McGregor s Poverem mûli na‰tûstí stejn˘ názor.

Asi deset kilometrÛ vzdu‰nou ãarou od obûti‰tû jsme zamasko-
vali dÏípy v malém lesíku a dál postupovali pû‰ky. MuÏi vûdûli, Ïe
jde do tuhého, a vÛbec nereptali, kdyÏ museli kulomety a minomet
tahat na hfibetech. Mohutn˘ Gasupuréz si dokonce k pfiedepsané-
mu nákladu náloÏí do minometu pár pfiidal. Plukovník s majorem
se kaÏdou chvíli zastavovali, debatovali nad nûjak˘mi pfiístroji
a Pover dlouhé minuty meditoval. Hruzzi s Fillem se chovali po-
dobnû, i kdyÏ k tomu nemûli tolik vybavení.

K lesíku, ve kterém jsme se stfietli s nepfiítelem, jsme se tentokrát
pfiibliÏovali z opaãné strany. Nemohl jsem se pfiesnû zorientovat
v mapû, v nekoneãném mofii kopeãkÛ, lesíkÛ a mokfiadÛ se dalo
snadno zabloudit. Po drsné noci, ledovém probuzení a dvaceti kilo-
metrech s plnou polní na zádech jsme toho mûli v‰ichni plné zuby.
Povolil jsem muÏstvu deset minut odpoãinku a vyslal zvûdy, aby
je‰tû jednou obhlédli terén pfied námi. Podle mapy nás ãekal pfie-
chod pfies dal‰í mûlké údolí zãásti vyplnûné moãálem a mûli jsme
b˘t u cíle. V‰echno ‰lo na první pohled podle plánu, postupovali
jsme krajinou jako stíny a nikdo o na‰í pfiítomnosti nemûl mít nej-
men‰í tu‰ení. JenomÏe v zátylku se mi usídlil nepfiíjemn˘ mraziv˘
pocit, a kdyÏ jsem se díval na ostatní, vûdûl jsem, Ïe nejsem sám.
Zvûdové se vrátili. V okolí pr˘ nebyla Ïivá du‰e.

V rojnici jsme se pfiehoupli pfies hfieben a obezfietnû pokraãovali
svahem dolÛ. Zorné pole se mi na okamÏik rozmazalo, asi jako
kdyÏ ãlovûk dlouho leÏí a pak náhle vstane. Spolkl jsem zaklení,
odjistil karabinu a pfiikrãil se. Za zády jsem sly‰el kovové cvakání

31

SerÏant

Žamboch_Seržant - zlom  21.2.1957 7:57  Stránka 31



zbraní pfiipravovan˘ch do bojové pohotovosti. Kde se je‰tû pfied
okamÏikem nacházelo opu‰tûnû vyhlíÏející ra‰elini‰tû, se náhle roz-
kládalo vojenské leÏení. Mohlo tam b˘t sto, sto dvacet lidí a podle
v‰eho se na místû zmaterializovali v dobû obûda, protoÏe u polní
kuchynû se tísnil hlouãek muÏÛ. Z dálky jsem nedokázal rozeznat
vzhled jejich uniforem ani dal‰í podrobnosti, které by nám prozra-
dily, co jsou zaã a ãí píseÀ zpívají. V levém rohu tábora stály tfii ka-
nóny, jaké jsem nikdy pfied tím nevidûl. Podle obrovsk˘ch bubno-
v˘ch zásobníkÛ vypadaly jako opakovací zbranû, ale ráÏi mûly
hodnû pfies dvacet milimetrÛ, coÏ znamenalo, Ïe jsou díky své slo-
Ïitosti daleko za Chandrekosovou hranicí stability. Ale moÏná je
také chránila nûjaká zatracená kouzla. V kaÏdém pfiípadû v‰ak ka-
nóny znamenaly, Ïe mají proti nám nejen poãetní, ale i palebnou
pfievahu. V pfiímém stfietnutí by nás vymazali z povrchu zemského.

Chtûl jsem dát pokyn k tichému stáhnutí se, kdyÏ nûkdo
z muÏÛ v tábofie pfiekvapenû vykfiikl a ukazoval kamsi pfied sebe.
Na‰tûstí smûrem od nás. Zfiejmû si aÏ nyní uvûdomili, kde se
náhle ocitli, navíc jim do tábora zaãala pomalu téct hnûdoãerná
ra‰elini‰tní bfieãka. Neznám˘ ãarodûj sice provedl telekinetick˘
transport cizích vojákÛ s kusem území s matematickou pfiesností,
ale zarovnal povrch pÛdy se dnem ra‰elini‰tû. Vzru‰ení v tábofie
stoupalo, jak i ostatní zji‰Èovali, Ïe se náhle ocitli nûkde úplnû
jinde. Bylo otázkou ãasu, kdy nás objeví. Nedûlal jsem si iluze
o pfiípadném diplomatickém jednání. Posunkem jsem vydal roz-
kaz, rozbûhl se dolÛ svahem a souãasnû doufal, Ïe mû zbytek od-
dílu následuje. Nebylo to víc neÏ tfii sta metrÛ. Takovou vzdále-
nost zvládnou atleti pfii kaÏdoroãních královsk˘ch hrách za
necel˘ch tfiicet sekund. My sice mûli na zádech spoustu munice
a v˘stroje, k tomu na nohou baganãata o poznání tûÏ‰í neÏ atle-
tické tretry, ale zase nám ‰lo o Ïivot. Doufal jsem, Ïe tam budeme
dfiív neÏ za pÛl minuty.

Pfieskoãil jsem potok, prodral se pásem vfiesu, helma mi sklouzla
do ãela, okamÏik jsem nic nevidûl. Trhnutím hlavy jsem ji posunul
zpátky a vyhnul se napÛl zetlelému kmenu leÏícímu v trávû. Po
celou dobu jsem se snaÏil mífiit hlavní karabiny zhruba do stfiedu
nepfiátelského tábofii‰tû. Dal‰í v˘kfiik, tentokrát ne pfiekvapen˘, ale
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varovn˘. Spatfiili nás. Stiskl jsem spou‰È, kolem hlavy mi zahvízda-
la série kulek. Doufal jsem, Ïe mû nikdo z na‰ich netrefí.

„Ke gatlingÛm!“ zajeãel nûkdo z nepfiátel a oddíl vojákÛ se roz-
bûhl k dûlÛm.

První hromadná dávka mûla zniãující úãinek, spousta jich zÛstala
leÏet bez hnutí na zemi. Potom i oni aktivovali kinetické ‰títy a opû-
tovali palbu. Rubíny na mém koÏeném chrániãi pfiedloktí zasvûtélko-
valy a pohasly pfii prvních zásazích. Podle razance zá‰kubÛ jsem od-
hadoval, Ïe stejnû jako my jsou ozbrojeni maloráÏn˘mi automaty.
Zezadu houkl minomet, vzápûtí je‰tû jednou, dole explodovala náloÏ.
Gasupuréz spûchal. Vûdûl, Ïe má k ostfielování jen nûkolik sekund.

Vymûnil jsem zásobník, nepfiátelé právû otáãeli první gatling
smûrem k nám, hrÛzu nahánûjící svazek hlavní se zaãínal toãit.
Jedinou dávkou by nás v‰echny rozsekali na kousíãky. Na takov˘
kalibr ‰títy nestaãily. Poslední desítky metrÛ, srdce aÏ v hrdle, chr-
ãiv˘ zvuk vlastního dechu, kapky potu v oãích, hlaveÀ karabiny
poskakující v rytmu krokÛ. AÏ teì jsem si uvûdomil, Ïe na‰i palbu
neopûtují v‰ichni protivníci, ale Ïe dobrá tfietina z nich ãeká za-
kleknuta v jedné linii s pu‰kami v rukou.

Nebyly to pu‰ky. Odhodil jsem prázdnou karabinu a aniÏ bych
zvolnil tempo, natoãil se k nepfiátelské fiadû bokem a zmen‰il tím
zásahovou plochu. Byli vyzbrojeni opakovacími brokovnicemi.
Salva tfieskla, energie desítek, moÏná stovek letících kusÛ sekané-
ho olova mû témûfi srazila k zemi, nováãek, jehoÏ jméno jsem ani
neznal a kter˘ se mnou drÏel krok, zavrávoral, na hrudi mu vy-
kvetly krvavé kvûty. Tasil jsem meãe, dal‰í zásah, rubíny na pfied-
loktí se rozpálily. Vrhl jsem se mezi stfielce. První tfii byli nepfii-
praveni a umfieli rychle. Dal‰í se mû pokusil srazit paÏbou, ale
neporadil si s m˘m krátk˘m meãem. Rozpoutalo se peklo zbûsilého
boje muÏe proti muÏi. Ve‰kerá vojenská taktika, strategie a v‰ech-
no ostatní bylo k niãemu, zb˘valo zabíjet, pfieÏít ãi umfiít.

Dva muÏi s bodáky nasazen˘mi na dlouh˘ch ruãnicích pfiede
mnou. Blok krátk˘m meãem, sek pfies hrdlo dlouh˘m a okamÏitû
následující kryt proti druhému soupefii.

Byl silnûj‰í, srazil mou zbraÀ, bodák se dotkl mého bfiicha.
S pfiekvapen˘m zachrãením a m˘m druh˘m meãem mezi Ïebry se
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zlomil v pase. Tfii cizí na jednoho na‰eho. Velkého vousáãe s ma-
ãetou jsem dostal zezadu, ‰tíhl˘ chlapík s baretem se otoãil tak ne-
ãekanû, Ïe mû hrotem meãe ‰krábl pfies hruì. Zaútoãil jsem po-
hrozem na bfiicho, ãepele po sobû sklouzly, v mazlavé bfieãce mu
ujela noha, nedokázal se ubránit pokraãování mého útoku na
bok. Ostfií meãe uvízlo mezi jeho Ïebry, rukojeÈ mazlavá krví mi
vyklouzla z ruky.

Najednou bylo ticho. Rychle jsem oddychoval, tfiásl se vyãerpá-
ním a bojovou horeãkou. Pfiekvapenû jsem se rozhlédl. Na nohou
se drÏeli kromû mû dal‰í ãtyfii muÏi – Pover, McGregor, Gasupuréz
a jeden z nováãkÛ. Ostatní byli mrtví, nebo umírali. Voda pfiitékají-
cí z okolí se barvila do ãervena, z okolních svahÛ stoupala mlha
a spojovala se se souvislou vrstvou mrakÛ nízko nad námi, nûkde
zurãel potok, zacvrlikal neviditeln˘ pták zpûvák a hlasitûji zakrákal
krkavec. Tûch tu bude zanedlouho více.

„Na co ãekáte! Dejte se do léãení, plukovníku!“ ‰tûkl jsem na Mc-
Gregora.

Jen zavrtûl hlavou. Chvíli jsem si myslel, Ïe je v ‰oku, potom
v‰ak promluvil.

„Ti lidé pocházeli z divok˘ch území a pfienesl je sem nûkdo, kdo
studoval magii na královské akademii. Zkusím ho odhalit aÏ bude
maskovat stopy své práce.“

„Plukovníku, majore, vy jim musíte pomoct! Jsou to moji muÏi!“
zopakoval jsem.

McGregor jen zavrtûl hlavou a otfiel si zakrvácenou tváfi.
„Nepfiesvûdãíte nás. Navíc je tohle v‰echno supertajná záleÏitost,

bude lep‰í, kdyÏ va‰i muÏi zÛstanou mrtví,“ fiekl studenû Pover.
V ústech jsem ucítil krev, jak jsem se vztekem kousal do rtÛ.
Udûlal jsem tfii rychlé kroky, pronikl za McGregorÛv ‰tít a pfiitiskl

mu hlaveÀ revolveru pod bradu.
„Zaãnûte s léãením, nebo vás na místû zabiju!“
Nezvy‰oval jsem hlas. Mluvil jsem ti‰e a nechal svÛj vztek bub-

lat hluboko v útrobách, protoÏe jinak bych ho zabil okamÏitû.
„Je to zbyteãné, serÏante, je pravdûpodobné, Ïe bych je pozdûji

stejnû musel nechat odstranit. Jde o záleÏitost ohroÏující samotné
jádro celého státu.“
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PlukovníkÛv hlas byl klidn˘ a napÛl nepfiítomn˘, jak se vûnoval
slídûní magick˘mi prostfiedky.

Pohlédl jsem na Povera a ten se tváfiil zpÛsobem vidí‰, já ti to
fiíkal!

V˘stfiel pûtaãtyfiicítky zaburácel a tlumenû se odrazil od mrakÛ
nad námi, jako na povel zaãalo pr‰et. Kapky vody mi sm˘valy krev
a zbytky McGregorova mozku z obliãeje.

„Zaãnûte léãit, Povere, okamÏitû, ano? První Hruzziho s Fillem,
pomohou vám.“

Nejprve se podíval na mû, potom na mrtvolu svého nadfiízeného
a bez dal‰ího odporování se dal do o‰etfiování. Náhle mi do‰ly síly.
Sedl jsem si vedle mrtvého McGregora, revolver si poloÏil na kole-
na a pozoroval Povera pfii práci. S Hruzzim to mûl snadné. Nûkdo
mu bodákem otevfiel bfiicho, takÏe vlastnû je‰tû ani neupadl do ko-
matu. Pover mu nacpal vnitfinosti dovnitfi, aniÏ by se zdrÏoval jejich
srovnáváním. Dlanû mu pfiiloÏil na ránu, a kdyÏ je oddálil, byla
kÛÏe neporu‰ená. Potom je‰tû chvíli ãaroval a Hruzzi se úplnû
vzpamatoval. Byl bled˘, jako by doopravdy umfiel, ale pouze se roz-
hlédl a sám se dal do léãení. Jako druh˘ pfii‰el na fiadu Fill.

Stále jsem nic nedûlal, protoÏe jsem jim neumûl pomoci. Pover ne-
mohl b˘t jen pozorovatel, sám musel b˘t velmi dobr˘m ãarodûjem.
Fill ve spolupráci s Hruzzim, kter˘ mu napovídal a odhadoval stav ra-
nûn˘ch, si s ním pfiíli‰ nezadali, spí‰e naopak. Bûhem dvou hodin se
jim podafiilo zachránit dal‰ích ‰est lidí, takÏe nás bylo celkem deset.
Museli pfiitom provést tfii transplantace konãetin a jednu transplan-
taci srdce. Hruzzi tvrdil, Ïe nejlep‰í bude srdce jednoho z nepfiátel.
I kdyÏ to bylo protizákonné, Pover zákrok bez reptání provedl. Zbylí
vojáci byli definitivnû mrtví a ani já jsem si nechtûl zahrávat s nekro-
mancií, nehledû na to, Ïe nûco podobného nikdo z nás neumûl.

Nechal jsem zbytek muÏstva v péãi o‰etfiovatelÛ a ‰el si prohléd-
nout podivná dûla, která na‰i nepfiátelé naz˘vali gatlingy. RáÏe
zhruba 30 mm, nábojové pásy z hovûziny natoãené na obrovsk˘ch
bubnech, které se podle rukojetí a kovov˘ch hákÛ po stranách daly
pfiepravovat na nákladních povozech. Souãástí kaÏdé zbranû byl
mechanismus pohánûn˘ klikou. Opfiel jsem se do ní, nábojov˘ pás se
pohnul, projektil zapadl do komory, záklopka se zavfiela. Kdybych
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posunul kliku je‰tû dál, do‰lo by k v˘stfielu a souãasnû by se pfiipravil
dal‰í náboj. Lidská síla zde nahrazovala samoãinn˘ mechanismus
na‰ich samopalÛ.

„Co podniknete dál, serÏante, poté, co jste tak razantnû pfievzal
velení?“ zeptal se mû Pover, ale potom si v‰iml, s ãím si hraji,
a zváÏnûl.

„Geniální, není to stabilizováno kouzly, jedná se o obyãejn˘
stroj! Pokud pfii vy‰etfiování prohlásíte, Ïe jste McGregora zabil,
abyste s pomocí sv˘ch muÏÛ mohl donést tuhle zbraÀ k nám,
moÏná vás zprostí viny.“

Kecal nesmysly. Zabití dÛstojníka mi nemohlo projít.
„Schováme se v lesíku nahofie. Vyléãení se bez pofiádného odpo-

ãinku na nohou dlouho neudrÏí,“ odpovûdûl jsem mu na otázku.
„A potom?“
„Potom se vrátíme a nahlásíme, co jsme vidûli.“
Uvûdomoval jsem si, Ïe mû po návratu s nejvût‰í pravdûpodob-

ností odsoudí a velmi rychle umfiu. To v‰ak nemûlo nic spoleãného
se skuteãností, Ïe jsem se musel postarat o své muÏe. O muÏe z mé
jednotky, z mé rodiny, se kter˘mi jsem uÏ tolik let Ïil. Nemûl jsem
nikoho jiného.

„Jdeme! Gasupuréz s majorem a Hruzzim v ãele a mûjte oãi na
stopkách. Já s Fillem poslední. Tak hnûte kostrou!“ zavelel jsem.

Na odchodu se Fill zdrÏel zevrubnou prohlídkou plukovníkova
tûla.

„Nûco zvlá‰tního?“ zeptal jsem se.
Pfiik˘vl a ukázal na t˘lní a temenní ãást lebky, které jediné zÛ-

staly po v˘stfielu pohromadû. Uvnitfi jsem rozeznával zfieteln˘ re-
liéf stáãející se spirály. Linka mi pfiipadala roztfiesená, a kdyÏ jsem
se podíval zblízka, zjistil jsem, Ïe z ní vycházejí dal‰í malé spirál-
ky stáãející se do sebe. A z nich dal‰í, zfiejmû aÏ do nekoneãna.
Vzhlédl jsem k Fillovi.

„Co to znamená?“
„PrÛvodní následek manipulace s mocí – ãarování. âím lep‰í jsi,

tím je kresba na povrchu mozku zfietelnûj‰í a postupnû se otiskne
aÏ do kosti.“

„Jak dobr˘ byl McGregor ãarodûj?“ zeptal jsem se.
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Fill pokrãil rameny.
„Urãitû první tfiídy, ale spí‰ bych tipoval na mistra.“
„A jsou je‰tû lep‰í?“
Fill se u‰klíbl.
„Vy‰‰í stupeÀ schopností a znalostí má uÏ jen Velmistr,“ odmlãel

se „a moÏná královna. Pr˘ je nejlep‰í a stojí mimo jakékoliv tfiídy.“
Napadlo mû, jak asi vypadá její lebeãní kost, ale nahlas jsem to

nekomentoval.
„Pokud je to pravda, fiekl bych, Ïe cel˘ její mozek je jediná spirála,“

odpovûdûl mi na nevyfiãenou poznámku Fill a obrátil se k odchodu.
Uzavíral jsem cel˘ ná‰ zdecimovan˘ prÛvod, kus pfiede mnou

kráãel Fill. Byl men‰í neÏ já a helmu si nesl v ruce, mohl jsem proto
pozorovat temeno jeho hlavy porostlé nakrátko ostfiíhan˘mi tmavû
hnûd˘mi vlasy. Pfiem˘‰lel jsem, co je vlastnû zaã on sám.

Po utábofiení v‰ichni zranûní okamÏitû usnuli. Gasupuréze s Po-
verem jsem postavil na hlídku. Major kupodivu nereptal. Schová-
vali jsme se ve ‰patnû prÛchodném smrkovém lese, víc neÏ kmeny
nás pfied pfiípadn˘m pozorovatelem chránily kofieny vyvrácen˘ch
stromÛ ãnící v‰ude okolo k obloze. I tady, dál od hladiny moãálÛ
a ra‰elini‰È, byla pÛda vlhká a studila. Pfiitáhl jsem si plá‰È blíÏe
k tûlu. Vypadalo to na dal‰í studenou a sychravou noc. OheÀ jsem
nedovolil rozdûlat a na rozdíl od ostatních jsem ani nemohl nadá-
vat na mizeru, kter˘ to nafiídil. V stupÀujícím se ‰eru jsem upíral
oãi do mapy a snaÏil se najít nejbezpeãnûj‰í a nejpohodlnûj‰í cestu
zpût k praporu. Nedokázal jsem se v‰ak soustfiedit.

Stále jsem musel myslet na to, Ïe je‰tû pfied tfiemi dny jsem byl
relativnû spokojen˘m serÏantem prÛzkumnické jednotky. Sice
napÛl muklem, pod nenápadn˘m dohledem v‰udypfiítomné tajné
sluÏby, ale v zásadû bez problémÛ. Vûdûl jsem, Ïe kdyÏ si odslouÏím
povinn˘ch patnáct let, budu mít pokoj a nechají mû Ïít v klidu. Teì
bylo v‰e náhle jinak. Na krku jsem mûl obvinûní z vraÏdy dÛstojníka.
Poãítal jsem s tím, Ïe umfiu v boji, jako spousta m˘ch kamarádÛ, ale
nelíbilo se mi b˘t obûtovanou figurkou v ‰achové partii nûkoho
jiného.

Navíc mi nedávala spát ta malá dívka z obûti‰tû. Jako kaÏd˘
obãan království jsem si uvûdomoval, Ïe magie zaloÏená na aktu
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obûtování a smrti Ïiv˘ch bytostí znásobuje sílu chaosu. Uvûdomo-
val jsem si to, ale nesdílel jsem nad‰ení ze ‰tvanic na lidi, ktefií ve
své hlouposti nechali rituálnû vykrvácet slepici v nadûji, Ïe se jejich
dûti, manÏelka ãi manÏel uzdraví. Dneska jsem byl siln˘, vysok˘
a zatracenû nebezpeãn˘ voják, specialista na boj zblízka, vítûz
mnoha utkání neozbrojen˘ch gladiátorÛ a nikdy neporaÏen˘
v ménû okázal˘ch, ale o to nároãnûj‰ích a nebezpeãnûj‰ích vojen-
sk˘ch turnajích, které se s takovou oblibou pûstovaly v armádû.
Stále jsem si v‰ak dobfie pamatoval svou bezmoc, ústrky a nesmír-
n˘ strach, kter˘ jsem musel sná‰et v pasÈáku. Právû strach zpÛsobil,
Ïe jsem tenkrát toho úchylného vychovatele ztloukl. VÛbec se mi
nelíbilo, Ïe nûjaká holka mûla vykrvácet na stovky let starém obût-
ním stole kvÛli rozkazu nûjakého mizery. Musela se cítit stejnû jako
kdysi já a moÏná je‰tû hÛfi. A bÛhví, kolik jich bylo pfied ní. TouÏil
jsem tomu parchantovi, tomu zkurvysynovi vyfiezat z bfiicha Ïalu-
dek a nacpat mu ho do chfitánu.

Uvûdomil jsem si, Ïe se setmûlo a mapu vidím jen jako o poznání
svûtlej‰í obdélník proti tmavé lesní pÛdû. MoÏná jsem byl dobr˘ zá-
pasník a nebezpeãn˘ zabiják, ale tady se podle v‰eho hrálo jin˘mi
zbranûmi. Byla to náhoda, Ïe se cel˘ prapor omylem ocitl zde, právû
ve chvíli, kdy mûlo dojít k magickému rituálu? Jak je moÏné, Ïe Pover
s McGregorem pfiijeli tak brzy a tak dobfie pfiipraveni? A co, k ãertu,
mûlo znamenat objevení oddílu váleãníkÛ z divoãiny pfiímo pfied
námi? PfieÏili jsme jen díky momentu pfiekvapení a skuteãnosti, Ïe ne-
byli pfiipraveni na boj zblízka. Mohla to v‰echno b˘t shoda okolností,
ale nepfiipadalo mi to pravdûpodobné. Byl jsem si v‰ak jist, Ïe pokud
stojíme proti nûkomu mocnému, nenechá nás odejít jen tak.

„Lancelote!“ ‰eptal nûkdo a tfiásl mi ramenem.
Zfiejmû jsem pfii sv˘ch hlubokomysln˘ch úvahách usnul.
„Nûkdo po nás pátrá!“ poznal jsem FillÛv hlas.
„Vidí‰ je?“ za‰eptal jsem, protoÏe pro mé oãi byla okolní tma na-

prosto neproniknutelná.
Fill neodpovûdûl a zavedl mû k Poverovi, kter˘ sedûl v pozici

lotosového kvûtu na naláman˘ch vûtvích a oãi se mu zelenkavû
leskly. Nevnímal nás. Pochopil jsem. Nûkdo nás hledal, ale ne fy-
zicky, pouÏíval magii.
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„Pover nás kryje od chvíle, kdy to zaãalo. Je opravdu dobr˘, ale
ten druh˘ také. Bojím se, Ïe nepoznáme, jak to dopadlo,“ vysvûtlo-
val ‰eptem Fill.

„Sleduj Hruzziho, ten na to pfiijde, i kdyÏ nebude vûdût jak,“ do-
poruãil jsem mu a sebral Poverovi zbranû.

Utkání vÛlí obãas dopadají rÛznû a já nechtûl, aby nás v‰echny
postfiílel. V napjatém tichu jsme ãekali na úsvit. Z mého veãerního
sezení nad mapou mi pfiece jen nûco v hlavû zÛstalo, uÏ jsem mûl
pfiedstavu, kudy se odsud vypafiíme.

S denním svûtlem pfii‰la mlha. Objevovala se na dnû mûlk˘ch
údolíãek kolem nás, zakr˘vala ‰pinavû zelené trsy moãálové trávy,
její zpoãátku fiídké a nesouvislé chuchvalce se spojovaly v hust‰í bi-
zarní útvary, které postupnû spl˘valy v nízk˘, pohledem nepronik-
nuteln˘ koberec. Nikdy jsem takovou mlhu nevidûl, ale nikdy
pfiedtím jsem také netrávil noci na kopeãku uprostfied baÏin a mo-
ãálÛ. Pover se probral ze svého transu a vypadal spokojenû. Nebyl
v‰ak schopen fiíct o cizím slídilovi nic urãitého.

Hruzzi zachrchlal a odplivl si.
„Ta mlha je divná, fakt divná.“
V jeho slovech byl spodní tón, kter˘ probudil i poslední spáãe.

MuÏi byli v sinalém svûtle rána bledí jako pfiízraky, nûktefií vypada-
li tak zuboÏenû, jako by se probudili dva dny po pohfibu.

„Gape, vezmi vzorek toho sajrajtu. Ale aÈ tû nikdo pfiitom nevidí,“
pfiikázal jsem nováãkovi, kter˘ se mnou vãera bûÏel v ãele útoku.
PfieÏil, a díky tomu uÏ jsem znal jeho jméno. Fill mu dal malou prys-
kyfiiãnou dózu vyloÏenou slídov˘mi destiãkami, kterou v‰ichni ãaro-
dûjové z nûjak˘ch pochybn˘ch dÛvodÛ tahají s sebou, a Gap se oka-
mÏitû ztratil v podrostu. PfiestoÏe jsme svah pod námi nepfietrÏitû
pozorovali, nezahlédli jsme ho ani jednou. ·ikovn˘ kluk.

Zanedlouho se vrátil a podal dózu Fillovi. Ten zavrtûl hlavou
a ukázal na Povera.

„Máme tu lep‰ího odborníka.“
Pover nefiekl nic a dal se do zkoumání. Vypadalo to, jako by si

dózu pouze prohlíÏel.
„Nic neÏ obyãejná vodní pára s trochou pylu rostlin rostoucích

v tomhle mokfiadu,“ fiekl nakonec po ãtvrt hodinû.
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Bíl˘ koberec pod námi se mezitím zmûnil v mléko a zdálo se, Ïe se
zvedá. Pover se chystal krabiãku otevfiít, ale Fill mu ji sebral z rukou.

„Pfiineste mi nûco Ïivého,“ poruãil si.
Za okamÏik mu Gasupuréz podával pískající my‰ku. Nechápal

jsem, jak ji mohl tak rychle chytit.
„Mûl to b˘t dárek. Mám ji uÏ od pfiedvãerej‰ka,“ vysvûtlil mi roz-

paãitû, kdyÏ jsem se na nûho podezfiívavû díval.
Fill opatrnû otevfiel dózu, hodil my‰ dovnitfi a zase nádobku za-

vfiel. Chvíli se nic nedûlo a zvífiátko podû‰enû skákalo hned na
jednu, hned na druhou stranu. Potom se zastavilo, zaãalo se tfiást,
na pokoÏce se objevily ohromné krvácející puch˘fie a potom se my‰
doslova a do písmene roztekla v ‰edou bfieãku. V‰ichni jsme zÛsta-
li stát bez dechu.

„MÛÏete se na to podívat je‰tû jednou?“ fiekl Fill a podal nádob-
ku Poverovi.

Tváfiil se pfiitom, jako by se nic zvlá‰tního nestalo. Pover nejistû
pfiik˘vl a opût se pohrouÏil do mlãenlivého transu.

„Mám to,“ fiekl po nûjaké dobû, „dokud se to nesetká s nûãím
teplokrevn˘m, je to opravdu jen mlha. Potom se to v‰ak zformuje
v látku, která rozloÏí jakoukoliv Ïivou tkáÀ.“

„DokáÏete vysledovat strukturu kouzla?“ zeptal se Fill tónem,
jako by ho zajímala cena kusu masa u fiezníka.

Podezfiíval jsem ho, Ïe hraje divadlo a sám ji dávno zná.
„Ano,“ vydechl Pover a vypadal je‰tû vydû‰enûji neÏ pfied chvílí,

„nikdy jsem takové kouzlo nevidûl, ale ten, kdo ho stvofiil, pouÏívá
postupy a schémata pfiedná‰ená na královské akademii.“

Mlha mezitím stoupla a izolovala nás od ostatních kopeãkÛ.
Ocitli jsme se tak na ostrovû uprostfied stoupajícího bílého mofie.
Ovládl mû velmi nepfiíjemn˘ pocit hraniãící s jistotou, Ïe pfiíliv ne-
skonãí, dokud se v‰ichni toho svinstva alespoÀ trochu nenalokáme.
Na patfie jsem mûl rázem divnou pachuÈ a do útrob se mi zakousla
vÏdy hladová krysa strachu. Nechtûl jsem umfiít jako balík masa
roztékající se v krvavou ‰lichtu. Gasupurézovû my‰ce se to taky
vÛbec nelíbilo.

„DokáÏeme pfies to mlíko pfiejít?“ obrátil jsem pozornost k prak-
tiãtûj‰ím záleÏitostem.
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„Mohu mlhu ãásteãnû transmutovat. Pokud se toho nikdo z nás
nenad˘chá, tak to zvládneme,“ odpovûdûl jistû Pover.

Na to, Ïe nepfiátelsk˘ úskok neprohlédl, si docela vûfiil. Podíval
jsem se na mlhu, abych odhadl v˘‰ku, kam dosahuje, a potom
hned do mapy. Pokud byla pfiesná, mûli jsme ‰anci. Je‰tû jednou
jsem prostudoval v˘‰kové kóty. Opravdu existovala klikatá cestiãka
po nízk˘ch hfiebenech a vrcholcích kopcÛ, které dosud mlha zapla-
vila sotva pár desítek centimetrÛ nad úroveÀ terénu.

Vysvûtlil jsem v‰em, kudy pÛjdeme; v mém podání to vypadalo
jako procházka na korze s pÛvabnou dámou po boku. Nebylo proã
je stra‰it, v‰ichni my‰ vidûli. Pover musel jít v ãele, protoÏe nemínil
zaãarovat nás, ale mlhu, se kterou pfiijdeme do styku. Nedal jsem
jim ãas k dlouhému pfiem˘‰lení.

„Jdeme!“ zavelel jsem.
Vlastnû jsem tak nespûchal kvÛli nim, ale kvÛli sobû. Jako kluk

jsem dostal ‰edé ne‰tovice a pfies ve‰keré pouÏité léãebné metody
mûla choroba velmi tûÏk˘ prÛbûh. Radûji kulku mezi oãi neÏ to, co
jsem zaÏil tehdy. Ta my‰ mi to aÏ pfiíli‰ dobfie pfiipomnûla.

Sestupovali jsme ‰ikmo svahem, deset unaven˘ch muÏÛ, zdánli-
vû smífien˘ch se v‰ím, co pfiijde. V‰echny nás ale prozrazovaly jako
sníh bílé odkrvené prsty, kter˘mi jsme kfieãovitû drÏeli zbranû. Jako
by nám v pfií‰tích minutách mohly pomoci. Krajina okolo vypada-
la neskuteãnû, noãní mÛra pfienesená ze snu opilce, kter˘ si právû
zvrací do plic. Pozvolné hnûdozelené svahy, sem tam skupinky po-
kfiiven˘ch nemocn˘ch stromÛ, olovûná obloha pár metrÛ nad hla-
vou a pod nohama jedovaté mléko, které kolem nás vafiilo jako
smrdutá odkalovací nádrÏ. Poslu‰nû jsme následovali Povera, já po-
slední. Jeden jako druh˘ náboj v komofie a prst na spou‰ti. Nejpfií-
‰ernûj‰í bylo, Ïe ta hustá bílá ‰lichta neÏbluÀkala. Terén se mírnû
sníÏil a pfiesto, Ïe jsme sledovali naplánovanou trasu, brodili jsme
se v pseudomlze aÏ po pás.

Nûkdo vpfiedu zakopl. Jen se pfiedklonil a hned se narovnal.
V‰em se ulevilo. Po nûkolika krocích se v‰ak zastavil a zaãal se tfiást.
Obstoupili jsme ho. Byl to Dod, dal‰í jméno, které jsem se nauãil
teprve vãera. Pozoroval nás zoufal˘m pohledem a snaÏil se nûco
fiíct, ale nedokázal to. Pak Gasupuréz vytáhl jeden ze sv˘ch dlou-
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h˘ch noÏÛ a zasáhl ho pfiímo do srdce. Dodovy oãi pohasly, ale
pfiesto se nezhroutil. DrÏel se na nohou, dokud se neroztekl. Je‰tû
dlouho potom, co zmizel pod bíl˘m pfiíkrovem, jsme sly‰eli zvuky
pfiipomínající tuk ‰kvífiící se na rozpálené pánvi.

Postupovali jsme dál a mlha nám dosahovala stále v˘‰. UÏ jsme
ji mûli aÏ po ramena. Buì mapa lhala, nebo jsme se‰li z cesty, nebo
jedovatého plynu mezitím pfiibylo. Pover se nerozhodnû zastavil.
Bylo jasné, Ïe pokud zÛstaneme stát, umfieme. Jít dál znamenalo
totéÏ. JenomÏe vÏdy je lep‰í umfiít pfii postupu vpfied.

„Jdeme dál, postarám se o to,“ fiekl nepfiítomnû Fill, jako by mi
ãetl my‰lenky.

„Já se vrátím,“ protestoval Gap.
„Jdeme v‰ichni! Koho pfiedejdu, dostane kulku do hlavy,“ po-

vzbudil jsem je a sám udûlal první krok.
Poslechli bez v˘jimky. Bíl˘ jed by nás uÏ dávno pohltil, ale Fill ho

silou své vÛle rozhrnoval, takÏe jsme kráãeli na dnû jakéhosi dolí-
ku, kter˘ se s námi pfiesunoval. UÏ jsme rozeznávali pfiíkr˘ svah, po
nûmÏ jsme se mûli vy‰plhat z rafinované pasti. Otevfiel jsem ústa,
abych fiekl povzbudivou vûtu, jenomÏe jsem do‰lápl do prázdna
a propadl se dolÛ.

*   *   *

Otevfiel jsem oãi. LeÏel jsem ve tmû na nûãem studeném a tvrdém.
Chvíli jsem ãekal, ale nic mû nesvûdilo a zdálo se, Ïe dokáÏu ovlá-
dat své tûlo. AniÏ bych se zbyteãnû h˘bal, vytáhl jsem z kapsy za-
palovaã a ‰krtl. Podafiilo se to hned napoprvé a mûkká záfie ohnû
zapla‰ila tmu.

LeÏel jsem na podlaze jakési podzemní krypty, strop byl zhruba
tfii metry nade mnou, v jednom místû jsem rozeznával mléãnû bíl˘
obdélník, jímÏ prosvítalo svûtlo. Mlha dovnitfi kupodivu neproudila.
Byl jsem tomu rád. Postavil jsem se a uvidûl fiadu kamenn˘ch stolcÛ.
Na kaÏdém leÏelo tûlo, spí‰e kostra s posledními zbytky tkání, které
ãas je‰tû nestaãil seÏv˘kat. Jen poslední tûlo v fiadû, vedle nûhoÏ
jsem stál, bylo jiné. Mrtv˘, pfiestoÏe na svém katafalku urãitû spo-
ãíval mnoho desetiletí, spí‰e staletí, vypadal, jako by spal, pouze na
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hrudi mûl ãernou ránu ve tvaru otevfiené dlanû. To mi prozradilo,
kde jsem se ocitl.

Spadl jsem do hrobky star˘ch vládcÛ, z nichÏ kaÏd˘ byl nejlep-
‰ím mágem ve své dobû. Právû tato historická epocha fascinovala
mého otce a pídûním se po informacích o tûchto ãasech strávil vût-
‰inu svého volného ãasu. Pokud jsem si jeho vyprávûní pamatoval
správnû, tak muÏ s ranou ve tvaru otevfiené lidské dlanû na hrudi
byl poslední star˘ král, kter˘ ubránil království i sousední zemû
pfied nejdrtivûj‰ím útokem lidí z divok˘ch zemí, útokem veden˘m
samotnou Temnou dámou. Zvítûzil, ale zaplatil za to Ïivotem. Po
jeho smrti následovalo sto padesát let bezvládí a obãansk˘ch bojÛ-
vek, protoÏe v zemích vyãerpan˘ch válkou kouzelníkÛ i bojovníkÛ
se nena‰el nikdo, kdo by dokázal nastolit pofiádek. Tehdy také na‰i
divocí sousedé získali ãást sv˘ch ztracen˘ch pozic, zahojili si svÛj
neúspûch na mnoha na‰ich sousedech a udûlali tak z království
a ãtyfi dal‰ích zemí izolovan˘ ostrov v mofii chaosu.

Zapla‰il jsem vzpomínky a vrátil se k prÛzkumu krypty. Kolem
kaÏdého sarkofágu byly rozestaveny vysoké voskovice. V niãem se
neli‰ily od dne‰ních v˘robkÛ. Bezvládí a doba násilí moÏná trvaly
pÛldruhého století, ale fiemeslníci své dovednosti nezapomínají.
Odlomil jsem si kus z nejbliÏ‰í svíce a zapálil ho. Plamen vrhal jas-
nûj‰í svûtlo neÏ mÛj zapalovaã, vidûl jsem teì dál a rozeznával více
podrobností. Hrobka byla asi dvacet metrÛ dlouhá a pût ‰iroká,
kromû svící a katafalkÛ se zde nenacházelo Ïádné dal‰í vybavení.
KaÏdé tûlo mûlo na hrudním ko‰i poloÏen jak˘si medailon. Zjistil
jsem, Ïe v‰echny jsou navlas stejné. Stuhy medailonÛ stáfiím vÛbec
neutrpûly. U vûcí dávan˘ch do hrobÛ star˘m vládcÛm mû to ne-
pfiekvapovalo. Jen u posledního mrtvého, vybavilo se mi, Ïe se
jmenoval Saahul III, byl medailon mírnû nakfiivo. Pravdûpodobnû
jsem to zavinil já sám pfii svém pádu, ale nechtûl jsem podruhé
ru‰it spánek mocného vládce a nechal jsem jeho ozdobu, jak byla.

I dlouho po smrti vypadal Saahul III jako velk˘ muÏ. Vysok˘, ro-
bustní kostry, tváfi mûl tak podlouhlou, aÏ pfiipomínala koÀskou
hlavu. Dnes by ho takto uctivû nepohfibili, ale docela obyãejnû spá-
lili na prach a popel, protoÏe pokud není tûlo ãlovûka úplnû zniãe-
no, je moÏno vrátit k Ïivotu odlesk jeho du‰e a podfiídit ho vlastní
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vÛli. Tehdy v‰ak netu‰ili, Ïe nûco tak zvráceného jako nekroman-
cie mÛÏe vÛbec existovat.

Nechal jsem starého krále jeho vûãnému spánku a zaãal se zají-
mat o dÛleÏitûj‰í vûci. Zjistil jsem, co zpÛsobilo mÛj pád. LoÏe plo-
ché bfiidlicové dlaÏdice ve stropû v prÛbûhu ãasu zvûtralo, kryt
vstupu do hrobky se uvolnil a zfiítil dolÛ. Muselo k tomu dojít ne-
dávno, protoÏe jsem na zemi nena‰el Ïádné stopy po hlínû nebo
mrtv˘ch Ïivoãi‰ích. V prÛbûhu prÛzkumu jsem zjistil, Ïe mlha
zmizela a do krypty proniká sluneãní svûtlo. Sice mdlé a tlumené
vrstvou vÏdy pfiítomn˘ch mrakÛ, ale opravdové sluneãní svûtlo.
Za pomoci kotviãky a lana, standardních souãástí plné polní prÛ-
zkumn˘ch oddílÛ, jsem se po nûkolika hodinách snaÏení dostal
z hrobky ven. Vytáhl jsem i dlaÏdici a zase otvor uzavfiel.

Na to, kolik jsem toho mûl za sebou, jsem se cítil obdivuhodnû
dobfie. Znal jsem ten pocit. PokaÏdé, kdyÏ uniknete smrti, máte
pocit, Ïe i zvûtralé pivo chutná jako ‰ampaÀské. Krajina vypadala
o poznání lépe neÏ ráno, ale na piknik bych se tu stejnû nezastavil.
Zhluboka jsem se nadechl a vydechl, upravil si fiemeny batohu,
zkontroloval, zda jde revolver dobfie z pouzdra, a s karabinou
v ruce vyrazil ostr˘m tempem zpátky do Joudzou.

Dával jsem si pozor, abych nikde zbyteãnû nestál oproti volnému
horizontu, vyh˘bal se vrcholkÛm kopcÛ a drÏel se v údolích, i kdyÏ to
znamenalo permanentní brodûní se bahnem. PfiestoÏe jsem mûl v‰ech-
ny smysly vybiãované k maximální pozornosti, cítil jsem se uvolnûnû.
Îivot se mi zatracenû líbil, pfiestoÏe v nûm bylo mnoho ‰píny.

Pfiespal jsem v osikovém mlází na loÏi z naláman˘ch vûtví. Po
mnoha dnech to byla pfiíjemnû suchá a relativnû pohodlná noc.
Ráno jsem opût pokraãoval ostr˘m pochodem. Se zkracující se
vzdáleností od Joudzou se má nálada zaãínala hor‰it. Nejradûji
bych se nevracel, ale utéci nebylo kam. Jednotlivec bez ochrany
kouzel musel zákonitû na divokém území zahynout, a i kdybych se
nakrásnû dokázal nûjak protlouci z království k sousedÛm, musel
bych se i tam schovávat jako ‰tvanec. Navíc jsem nebyl zvykl˘ utí-
kat a chtûl jsem se ujistit, Ïe mí muÏi nebudou souzeni za vûc, kte-
rou jsem spáchal já. A potom tu byly v‰echny podivnosti, kter˘m
bych rád pfii‰el na kloub.
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Tûsnû pfied západem slunce jsem zahlédl oddíl jezdcÛ na koních.
Podle uniforem to byla lékafiská polní jednotka s doprovodem.
Vylezl jsem ze svého úkrytu a nechal se spatfiit. Vyrazili ke mnû ta-
kov˘m tempem, aÏ jsem automaticky sáhl po zbrani.

„SerÏant Lancelot?“
Poruãíka s lékafisk˘mi distinkcemi jsem je‰tû nikdy nevidûl, ale

konû ovládal bravurnû.
„Ano, pane,“ odpovûdûl jsem.
„Nosítka sem! NaloÏíme ho a vracíme se! Dál se nemá cenu zdr-

Ïovat!“ zavelel ráznû a obrátil se zpátky ke mnû.
„Máte ‰tûstí, serÏante. To svinstvo, kter˘m jste pro‰li, má dru-

hotné úãinky s del‰í inkubaãní dobou. MoÏná vás zachráníme.“
Jeden z lapiduchÛ mi podal nûjaké léky a pfiikázal mi, aÈ si vyle-

zu do speciálního sedla, které drÏelo jezdce na hfibetû konû, i kdyÏ
ztratil vûdomí. Víc mi nikdo nevysvûtloval a vyrazili jsme k Joud-
zou. V polovinû cesty se mi zaãala toãit hlava a vidûl jsem rozmaza-
nû, jedna barva bez jakékoliv logiky pfiecházela v druhou, takÏe
nûkdy byla tráva ãervená, jindy v‰echno zãernalo. Chvílemi jsem
ztrácel vûdomí. Chtûl jsem se zeptat, jak jsou na tom mí muÏi, ale
jazyk mû neposlouchal. V Joudzou mû okamÏitû pfienesli do ne-
mocnice a uloÏili do postele pfiímo v zablácené polní uniformû. Dali
mi dal‰í dávku tabletek, pak jsem se opût propadl do ãernoty.

KdyÏ jsem se probral, sklánûl se nade mnou shrben˘ doktor se
zdeformovanou tváfií. Zruãnû nûco míchal v porcelánové misce.
Jeho ruce byly pfiíli‰ velké i na jeho vysokou postavu, stejnû tak
i hlava. Uvûdomil jsem si, Ïe zase ‰patnû vidím. Pfiipadal mi prÛ-
hledn˘ jako nûjak˘ pfiízrak.

„To je dobfie, Ïe jste se probudil, serÏante. Tohle vyfie‰í va‰e vnitfi-
ní problémy,“ fiekl a bez dal‰ího vysvûtlování mi zvrátil hlavu, na-
cpal do mû jakousi gumovou hadici a tou mi aÏ do Ïaludku vpravil
pfiipravenou substanci z misky.

„SnaÏte se nepozvracet, protoÏe jinak bychom to museli zopako-
vat,“ doporuãil mi, kdyÏ byla procedura u konce.

Lapal jsem po dechu. Cítil jsem se je‰tû mizernûji neÏ pfied
chvílí, svût se okolo mû toãil, jedinou jistotou zÛstával prÛsvitn˘
doktor.
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