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Podûkování

KdyÏ jsem s psaním tûchto pfiíbûhÛ o Burtonovi a Swinburne-
ovi zaãínal, neubránil jsem se obavám, Ïe bych mohl urazit
památku muÏÛ a Ïen, ktefií se díky tvrdé práci a ohromnému
nadání zapsali do historie.

Mé znepokojení polevilo, kdyÏ mi nad‰ení ãtenáfii vyprávû-
li, jak bûhem ãetby m˘ch románÛ opakovanû nahlíÏeli do Wi-
kipedie i dal‰ích zdrojÛ, aby se dovûdûli o skuteãn˘ch Ïivotech
lidí, které jsem „odcizil“, více.

A to mû tû‰í. Znamená to napfiíklad, Ïe v policejním kon-
stáblu ã. 53, Williamu Trounceovi, uvidí o nûco více lidí hrdi-
nu, kter˘ splnil svou povinnost, kdyÏ se John Francis pokusil
v roce 1842 o atentát na královnu Viktorii (nu ano, trochu
jsem si s tímhle historick˘m faktem pohrál). Znamená to vût-
‰í povûdomí o Richardu Spruceovi, kterého sice ve sv˘ch v˘-
tvorech pfiedstavuji coby niãemu, ale ve skuteãnosti to byl ti-
ch˘ skromn˘ ãlovûk s geniálním nadáním pro botaniku.
Znamená to, Ïe se více lidí obrací ke Swinburneovû úÏasné
poezii, více lidí Ïasne nad politick˘m dÛvtipem lorda Pal-
merstona a více lidí pfiem˘‰lí, zda Samuel Gooch skuteãnû Ïil,
a zji‰Èuje, Ïe Ïil a Ïe byl úÏasn˘.

Doufám, Ïe to potomci postav vystupujících v knize, které
by snad urazilo, jak s jejich pfiedky zacházím, vezmou v úva-
hu. V‰imnûte si, prosím, Ïe jsem ve sv˘ch románech zcela
zjevnû popustil uzdu fantazii a rozhodnû nejde o Ïádn˘ Ïivoto-
pis. Moje alternativní historie je místo, kde se jednotlivci stfie-
távají s odli‰n˘mi v˘zvami a pfiíleÏitostmi, neÏ s jak˘mi se
setkávali ve skuteãném Ïivotû, a tak se z nich stali velmi, vel-
mi odli‰ní lidé. V Ïádném pfiípadû by nemûli b˘t povaÏováni
za pfiesn˘ obraz lidí, ktefií doopravdy Ïili.

V tomto svazku se pfii svém líãení Afriky zhruba kolem
roku 1863 pfiidrÏuji popisÛ, jeÏ nám zanechal sám sir Richard
Francis Burton. Jeho The Lake Regions of Central Afrika (Je-
zerní oblast stfiední Afriky) z roku 1860 je dle mého mínûní
zdaleka nejkouzelnûj‰ím deníkem kteréhokoli z viktorián-
sk˘ch cestovatelÛ. Burton mûl sklon zapisovat jména vesnic,
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mûst i regionÛ po svém a já si v kapitolách o Africe jeho verzi
místních jmen podrÏel.

Nakonec bych rád vyjádfiil svÛj dík a nejvy‰‰í moÏné uzná-
ní Louovi Andersovi, Emmû Barnesové a Jonu Sullivanovi.
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âÁST PRVÁ
CESTA DO AFRIKY
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„Mám dojem, Ïe jedním z nejradostnûj‰ích oka-
mÏikÛ Ïivota lidského jest odjezd na dalekou ce-
stu do neznám˘ch krajÛ. KdyÏ ãlovûk jedin˘m
mocn˘m vypûtím sil setfiese jho zvyku, tíhu v‰ed-
nosti, závoj mnoha starostí a otroctví domova, po-
cítí opût ‰tûstí. Krev mu v tûle proudí rychl˘m
obûhem dítûte… nastává nov˘ úsvit Ïivota…

DENÍK SIRA RICHARDA
FRANCISE BURTONA, 2. PROSINCE 1856
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Kapitola 1

VRAÎDA NA FRYSTONU

„Budoucnost ovlivÀuje pfiítomnost stejnou
mûrou, jako ji ovlivÀuje minulost.“

FRIEDRICH NIETZSCHE

Sir Richard Francis Burton se zavrtûl pod kfioviskem na okra-
ji hou‰tiny v horním západním cípu lond˘nského Green Par-
ku a proklínal svou hloupost. Mûlo mu dojít, Ïe ztratí vûdomí.
Mûl dorazit dfiív, aby to vykompenzoval. Teì byla celá mise
ohroÏena.

Chvíli jen tak leÏel, dokud bolest v boku nepolevila, pak
pozdvihl pu‰ku, podepfiel se lokty a namífiil zbraÀ na dav
pod sebou. Pohlédl na nápis na paÏbû. Stálo tam: Lee–Enfield
Mk III., vyrobeno v Tabofie, Afrika, 1918.

ZamÏoural do teleskopického hledí a zkoumal tváfie lidí
shromáÏdûn˘ch u cesty na úpatí svahu.

Kde je jeho cíl?
Zaãal vidût rozmazanû. Potfiásl zlehka hlavou, aby se po-

kusil rozpt˘lit podivn˘ pocit posunu, onen stra‰liv˘ dojem, Ïe
je rozdûlen ve dvû rÛzné kopie. Poprvé tuhle iluzi zaÏil bûhem
horeãnat˘ch záchvatÛ tehdy v sedmapadesátém v Africe
a pak opût o ãtyfii roky pozdûji, kdy se stal králov˘m agentem.
Mûl za to, Ïe uÏ nad tím zvítûzil. A moÏná ano. KoneckoncÛ
tentokrát opravdu existoval dvakrát.

Bylo odpoledne 10. ãervna 1840 a mnohem mlad‰í Richard
Burton právû cestoval po Evropû z Itálie do Oxfordu, aby se
zapsal na Trinity College.

Vybavil si onoho vzpurného, neústupného a neukáznûného
mládence a ti‰e za‰eptal: „âas mû díkybohu zmûnil. Otázka
zní, zda mu tu sluÏbu dokáÏu oplatit.“

Mífiil z tváfie na tváfi a hledal muÏe, kterého pfii‰el zastfielit.
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Byl pfiíjemn˘ vlah˘ den. Pánové s vycházkov˘mi holemi
v rukou se naparovali v lehk˘ch kabátcích a cylindrech.
Dámy tfiímající sluneãníãky zkrá‰lovaly ãepce a elegantní ru-
kaviãky. V‰ichni ãekali, aby se podívali na královnu Viktorii,
aÏ pojede v koãáfie kolem.

Burton si prohlíÏel pfies vlasov˘ kfiíÏ dalekohledu jednoho
ãlovûka za druh˘m. Nûkde v davu byl Edward Oxford, ‰ílen˘
osmnáctilet˘ mladík s vraÏedn˘mi úmysly a dvûma kfiesadlo-
v˘mi pistolemi pod dlouh˘m kabátem. JenÏe kvÛli tomu, aby
zastfielil královnina samozvaného vraha, tu Burton nebyl.

„Zatracenû!“ Tfiásly se mu ruce. LeÏet takhle nataÏen˘ by
bylo b˘valo nepohodlné pro kaÏdého muÏe jeho vûku – uÏ mu
bylo sedmaãtyfiicet –, ale s tûmi dvûma Ïebry, která mu zlomil
premiérÛv muÏ Gregory Hare, to bylo je‰tû mnohem hor‰í.
Bodala ho v boku jako nÛÏ.

Opatrnû se pfiesunul, pfiiãemÏ se snaÏil, aby se kfioví neh˘-
balo. Musel zÛstat skryt˘.

Jeho pozornost upoutala jedna tváfi. Byla kulatá, zdobil ji
velik˘ knír a vyzafiovala z ní jasnû patrná arogance. Burton
toho ãlovûka je‰tû nevidûl – alespoÀ ne v téhle podobû –, pfie-
sto ho ale znal: byl to Henry de La Poer Beresford, tfietí mar-
k˘z z Waterfordu, kterému mnozí pfiezdívali „·ílen˘ mark˘z“.
MuÏ byl zakladatelem libertinÛ, politicky vlivného hnutí hlá-
sajícího vysvobození z okovÛ spoleãnosti a vá‰nivû nesouhla-
sícího s technologick˘m pokrokem. Za tfii roky ode dne‰ka po-
vede Beresford zpustlíky – skupinku radikálních odpadlíkÛ,
ktefií budou svou anarchistickou filozofií zpochybÀovat dobré
mravy spoleãnosti. Mark˘z vûfiil, Ïe lidsk˘ druh brání své
vlastní evoluci a Ïe se kaÏd˘ jednotlivec mÛÏe stát nadnor-
málním ãlovûkem, bytostí zcela osvobozenou od zábran, bez
svûdomí a pochyb, monstrem, které si dûlá, co se mu zlíbí
a kdykoli se mu to zlíbí. Byla to nebezpeãná my‰lenka – coÏ
Burtonovi potvrdila velká válka –, ale zrovna v tuhle chvíli se
jí nezab˘val.

„S tebou se vypofiádám za jednadvacet let,“ zamumlal.
Parkem se rozlehla ozvûna vzdáleného jásotu. Brána Buc-

kinghamského paláce se uÏ otevfiela a na cestu vyjel králov-
sk˘ koãár.

„No tak!“ ‰eptal si Burton. „Kdepak jsi?“
Kde je ten ãlovûk, kterého pfii‰el zabít?
Kde je Skákající Jack?

Mark Hodder14
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ZamÏoural do periskopu. Skrz ãoãky spatfiil nepochopitelnou
scénu. Obrysy, pohyb, stíny, syté barvy – odmítalo se to slít
v cokoli, co by dávalo smysl. Svût se otfiásl a on byl rozbit˘
a rozházen˘ v jeho troskách.

Mrtv˘. Oãividnû je mrtv˘.
Ne. Nech toho. To ti nepomÛÏe. Nepoddávej se tomu. UÏ ne.
Zavfiel oãi, sevfiel pûsti, aÏ se mu nehty zaryly do dlaní,

a vycenil zuby. Jen ãirou silou vÛle zamûfiil nesourodé kousky
sebe sama a táhl je k sobû, dokud si neuvûdomil:

Frank Baker. Jmenuju se Frank Baker.
Dobfie. Tohle mu pfiipadalo povûdomé.Cítil kordit. Na u‰i

mu dotíral hluk. Vzduch byl rozpálen˘.
Frank Baker. Ano. To jméno mu pfiedtím vyklouzlo z úst

coby odpovûì na zdravotníkovu otázku.
„A co jste, pane Bakere?“
Podivná otázka.
„Pozorovatel.“
A stejnû podivná odpovûì. I ona se jako jméno zjevila odni-

kud, ale pfiepracované zdravotníky zcela uspokojila.
Potom pfii‰ly záchvaty nicoty. Zimnice. Halucinace. A pak

zotavení. Domnívali se, Ïe patfií k síti civilních pozorovatelÛ,
a dali ho na starost onomu muÏíãkovi s pi‰tiv˘m hlasem, kte-
r˘ v tuhle chvíli stál vedle nûj.

A co dál? Co je‰tû? Na co jsem se to vlastnû díval?
Otevfiel oãi. Moc svûtla nebylo.
Uvûdomil si, Ïe cosi drtí v pûsti, a tak dlaÀ rozevfiel, podí-

val se na ni a zjistil, Ïe drÏí rud˘ vlãí mák. Cítil, Ïe je to dÛle-
Ïité. Ale netu‰il proã. Strãil si kvût do kapsy.

Posunul si obrubu plechové pfiilby nahoru, otfiel si pot
z ãela a zvedl horní ãást periskopu pfies okraj zákopu a znovu
zamÏoural do hledáãku. Po jeho levé ruce se v obzoru tetelí-
cím se horkem rozpou‰tûl vrcholek napuchlého slunce a pfied
ním si v houstnoucím ‰eru sedm vysokánsk˘ch pavoukovcÛ
na dlouh˘ch nohách hledalo cestu rud˘m plevelem, kterého
byla tahle zemû nikoho plná. Z v˘fukového potrubí pavoukov-
cÛ se valila bûlostná pára, py‰nû se odráÏející na pozadí tem-
nící fialové oblohy.

Sekáãi, pomyslel si. Ty obludy jsou pavouci zvaní sekáãi,
které eugenická frakce technologÛ vy‰lechtila do pozoruhodné
velikosti. Ne, poãkat, Ïádní eugenikové, ti patfií k nepfiíteli –
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na‰im se fiíká genetici. Pavouky nechají vyrÛst, pak je zabijí
a vykuchají a jejich tûlesné schránky konstruktéfii vybaví zafií-
zením na páru.

Prozkoumal ty vymy‰lenosti pozornûji a pov‰iml si detailÛ,
které mu pfiipadaly jiné – ale jiné neÏ co? Napfiíklad tu byly
kulomety Gatling, zavû‰ené za mal˘mi tûlíãky sekáãÛ, kde
Baker oãekával, Ïe uvidí sítû na náklad. Kulomety se otáãely
a s tfipytiv˘mi záblesky vysílaly do nûmeck˘ch pfiíkopÛ kru-
pobití kulek a jejich mechanick˘ rachot málem pfiehlu‰il ba-
fání parních strojÛ vozítek. Sekáãi byli navíc obrnûní a fiidiãi
nesedûli na sedadlech zabudovan˘ch do vydlabaného tûla, ale
v jak˘chsi sedlech na nûm, coÏ naznaãovalo, Ïe prostor uvnitfi
schránky vyplÀuje vût‰í a silnûj‰í stroj neÏ… neÏ…

S ãím je to vlastnû srovnávám?
„To je pohled, co?“ ozval se pronikav˘ hlas.
Baker si odka‰lal. Nebyl pfiipraven mluvit, navzdory neur-

ãitému podezfiení, Ïe uÏ to stejnû udûlal – Ïe s mal˘m muÏíã-
kem pfied pár minutami nûco málo prohodil.

Otevfiel ústa, aby nûco fiekl, jenÏe jeho spoleãník pokraão-
val: „Kdybych byl básník, snad bych to dokázal vystihnout,
ale pro obyãejného novináfie je to pfiíli‰ velká v˘zva. Jak mám,
k ãertu, popisovat tak neskuteãnou scénu? KaÏd˘, kdo to ne-
vidûl na vlastní oãi, by si myslel, Ïe pí‰u nûjak˘ vûdeckofan-
tastick˘ román. A tfieba by o mnû fiíkali, Ïe jsem nov˘ Jules
Verne.“

Mysli! No tak! Dej si slova toho chlapa dohromady. Pro-
kousej se tou fieãí. DostaÀ z ní nûjak˘ smysl.

Syãivû se nadechl, jak mu v mysli rozkvetla vzpomínka.
LeÏel na posteli v polní nemocnici. V rukou drÏel noviny. âetl
jakousi reportáÏa a tu napsal tenhle mal˘ boubelat˘ muÏíãek.

Ano, to je ono. Teì mluv, Bakere. Otevfii pusu a mluv!
„Vy to zvládnete,“ fiekl. „Tuhle jsem ãetl jeden z va‰ich ãlán-

kÛ. Máte vzácn˘ talent. Kdo je to Jules Verne?“
Vidûl, jak muÏíãek pfiimhoufiil oãi a zkoumavû si ho v ‰eru

prohlíÏí a snaÏí se rozeznat jeho rysy.
„Jeden francouzsk˘ romanopisec. Zabili ho pfii pádu PafiíÏe.

Vy jste o nûm nesly‰el?“
„MoÏná ano,“ odvûtil Baker, „ale musím pfiiznat, Ïe si toho

pamatuju tak málo, Ïe sotva funguju.“
„Aha, no jistû. To je po ‰oku z v˘buchu celkem obvykl˘

symptom – a vlastnû i u horeãky. A vy jste si podle v‰eho uÏil
dost obojího. Víte, proã jste byl v oblasti Velk˘ch jezer?“

Mark Hodder16
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V oblasti Velk˘ch jezer? Ale ta jsou… ta jsou v Africe! Tohle
je Afrika!

„Nemám páru. První, na co si vzpomínám, je, jak mû nesou
na nosítkách. A kdyÏ jsem se pak probral, byl jsem tady a pí-
chali do mû lapiduchové.“

Novináfi si odfrkl a fiekl: „Trochu jsem se poptal. Chlapi od
prÛzkumníkÛ vás na‰li nedaleko západního bfiehu jezera
Ukerewe, na okraji Krvavého pralesa. A to je nebezpeãné mís-
to – pofiád se tam rojí Nûmci. Byl jste beze zbranû, na hlavû
jste mûl zfiejmû ãerstvû vytetovan˘ ten zvlá‰tní záfiící hiero-
glyf a fival jste jako ‰ílenec.“

Hieroglyf?
Baker zvedl ruku, vklouzl dlaní pod pfiilbu a prsty si vjel do

krátk˘ch vlasÛ. KÛÏi mu zvrásnily tvrdé jizvy.
„Na nic z toho si nevzpomínám.“
Já si to nepamatuju. Nepamatuju. Nepamatuju.
„PrÛzkumníci vás chtûli vzít do Tabory, ale cesta na jih se

jen hemÏila ãíhaãi, takÏe upalovali na v˘chod, dokud se ne-
pfiipojili k vojensk˘m praporÛm, které se tu shromaÏìují. Po
celou tu cestu jste byl stfiídavû pfii vûdomí a v mdlobách, ale
nikdy natolik pfii smyslech, abyste to nûjak vysvûtlil.“

Dopisovatele náhle pfieru‰ilo hlasité „Alá! Alá!“ sirény. Byl
to sekáã signalizující, Ïe se ocitl v nebezpeãí. MuÏík opût ob-
rátil pozornost k periskopu a Baker se k nûmu pfiipojil.

Jedno z obfiích vozítek se zaãalo zaplétat. Kolem chÛdovi-
t˘ch nohou se mu ovíjely ‰arlatové úponky, které se plazily
nahoru k fiidiãi usazenému vysoko nad zemí. MuÏ zoufale
cloumal ovládacími pákami a snaÏil se setfiást svíjející se rost-
linu ze svého stroje. Nepodafiilo se mu to. Sekáã se naklánûl
víc a víc vlevo, aÏ pfiepadl a strhl masoÏravé b˘lí s sebou. Si-
réna zabublala a odumfiela. ¤idiã se skutálel ze sedla, pokusil
se vstát, upadl a zaãal kolem sebe tlouct. Zavfie‰tûl, kdyÏ pod
jeho vahou rostlinné tobolky popraskaly a postfiíkaly ho kyse-
lou ‰Èávou. MuÏova uniforma vybuchla v plamenech a z kostí
se mu odlupovalo bublající maso. Za necelou minutu ho plevel
zredukoval na holou kostru.

„Chudák,“ zabruãel muÏíãek. Spustil zafiízení pro prÛzkum
dolÛ a smetl si z pravé ruky prach. „Nevidûl jste, jak se sem
ten plevel vãera dostal? Já to zme‰kal. Spal jsem.“

„Nevidûl.“
„Z mofie to sem pr˘ zaválo tenkou stuÏku mrakÛ pfiipomí-

nající hada, ze které pr‰ela semena. Pfies noc rostlina vyra‰ila
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a od té doby roste. Vypadá dost neprostupnû. ¤eknu vám, Ba-
kere, Ïe kdyÏ dojde na poãasí a kytky, ti zatracení nûmeãtí
kouzelníci vûdí, co dûlají. Proto také pofiád je‰tû získávají do
armády o statisíce AfriãanÛ víc neÏ my. Domorodci jsou tak
povûrãiví, Ïe udûlají, cokoli jim fieknete, pokud vûfií, Ïe umíte
pfiivolat nebo zadrÏet dé‰È a zajistit jim dobrou úrodu. Plu-
kovník Crowley má plné ruce práce, aby se jim ubránil – tedy
tûm kouzelníkÛm.“

Baker se to v‰echno snaÏil zpracovat. Kouzelníci? Rostliny?
Ovládání poãasí?

„Crowley?“ fiekl.
Men‰í muÏ zvedl oboãí. „Propáníãka! Vy máte opravdu dûra-

v˘ mozek! Plukovník Aleister Crowley. Na‰e hlavní médium.
Machr mezi ãarodûji!“

Baker mlãel.
Dopisovatel zmatenû pokrãil rameny, pfiitiskl se ke stûnû

zákopu, neboÈ se kolem nûj drala fiada vojákÛ, a uchechtl se,
kdyÏ na nû jak˘si serÏant mrkl, usmál se a fiekl: „DrÏte hlavy
dole, pánové. Nechci, aby nám do tûch drahejch helem nadû-
lali díry.“ Potom se muÏíãek opût obrátil k periskopu. Baker to
pozoroval a pokou‰el se pfiekonat pocit odtrÏení.

Já sem nepatfiím. Niãemu z toho nerozumím.
Otfiel si rukávem ústa – vzduch byl nasákl˘ vlhkostí a on

se vydatnû potil – a pfiiloÏil oko k objektivu periskopu.
Dal‰í dva sekáãi byli stahováni do svíjející se flóry. Baker

se zeptal: „Kolik lidí bude muset je‰tû umfiít, neÏ nûkdo zave-
lí, aby se ty zatracené ma‰iny stáhly?“

„My neustoupíme,“ znûla odpovûì. „Tohle je na‰e poslední
‰ance. Pokud se nám podafií zadrÏet nûmecké síly v Africe,
moÏná dokáÏeme v Evropû zahájit nûjak˘ protiútok. A pokud
ne, jsme vyfiízeni. Podívejte! Padl dal‰í!“

Tfii zb˘vající sekáãi spustili vfie‰tící sirény: „Alá! Alá! Alá!
Alá!“

„Pfií‰ern˘ kravál,“ pokraãoval novináfi. „âlovûk by skoro
uvûfiil, Ïe jsou ti zatracení pavouci Ïiví a mají strach.“

Baker mírnû zavrtûl hlavou. „Pfiesnû fieãeno to pavouci ne-
jsou. Pavouci jsou fiád Araneae, zatímco sekáãi jsou Opiliones.“

Jak tohle vím?
Váleãn˘ dopisovatel si pohrdavû odfrkl. „Teì uÏ nejsou

z Ïádného fiádu – od chvíle, co je technologové vykuchali!“
Po celé délce britsk˘ch zákopÛ zaãali muÏi hvízdat na pí‰-

Èalky.

Mark Hodder18

Hodder 3 - zlom  21.3.1957 9:58  Stránka 18



„Sakra! Pfiilétá na‰e denní dávka spor. Nasaìte si masku.“
Baker se pohyboval, aniÏ by o tom pfiem˘‰lel. Rukama

sklouzl k opasku, otevfiel plátûné pouzdro, vytáhl masku
z tlusté gumy a navlékl si ji pfies obliãej. On a jeho spoleãník
na sebe pohlédli skrz kulaté sklenûné prÛzory.

„Nesná‰ím, jak tyhle masky smrdí,“ pfiidu‰enû prohlásil
men‰í muÏ. „A mám z nich klaustrofobii. Na no‰ení v tomhle
pekelném podnebí jsou pfiíli‰ dusivé. Co byste fiekl, kdyby-
chom se vrátili do krytu na ãaj? Stejnû uÏ zaãíná b˘t moc vel-
ká tma a nic moc tu neuvidíme. âas na hrnek nûãeho teplého!
Pojìte!“

Baker se naposledy podíval do periskopu. PfiestoÏe prÛzory
masky scénu rozostfiily a rychle se sná‰ející africká noc ji za-
stírala je‰tû víc, dokázal je‰tû rozeznat, Ïe se od vzdálené
strany plevele pfiibliÏuje hust˘ Ïlut˘ oblak, kter˘ jako by pro-
ti inkoustovû ãerné obloze svûtélkoval. Baker se otfiásl, otoãil
se a zákopem se vydal za druh˘m muÏem podél frontové linie
do zákopu radistÛ a zpátky do jednoho z krytÛ. Míjeli masko-
vané vojáky – vût‰inou askarie, africké rekruty, z nichÏ mno-
zí nebyli o mnoho star‰í neÏ dûti –, ktefií sklíãenû posedávali
a ãekali, neÏ vyrazí do útoku.

Oba muÏi dorazili k prÛchodu, odhrnuli tûÏk˘ závûs
a vstoupili dovnitfi. Sundali si pfiilby a z obliãeje masku.

„Dejte pozor, abyste závûs zase správnû zajistil. Nepustí
spory dovnitfi. Já zatím seÏenu nûjaké svûtlo,“ fiekl novináfi.

O chvíli pozdûji uÏ mal˘ podzemní bunkr ozáfiila petrolejo-
vá lampa. Bunkr byl zafiízen stfiídmû, stála tu jen dvû dfievûná
lÛÏka, dva stoly, tfii Ïidle a nûkolik beden.

„Fuj!“ zavrãel Baker. „Krysy!“
„S tûmi nic nenadûláme. Ty malé potvory jsou v‰ude. JenÏe

ty jsou vá‰ nejmen‰í problém. Za pár dní vám tu pûknou ãis-
Èounkou uniformu zamofií v‰i, takÏe vám bude pfiipadat, Ïe
vás snad seÏerou zaÏiva. Kde je ta zpropadená konvice? Aha,
tady!“

MuÏík se pustil do práce u pfienosn˘ch kamínek. Na svûtle
se ukázalo, Ïe má pfiekvapivû modré oãi.

Baker pfiistoupil k men‰ímu z obou stolÛ, pfiiraÏenému ke
zdi. Stálo na nûm umyvadlo a pfiímo nad ním viselo na hfiebí-
ku ãtyfihranné zrcátko. SnaÏil se v nûm najít svÛj odraz, ale
z nûjakého dÛvodu na nûj nedokázal zaostfiit. Buì mu oãi ne-
dovolovaly, aby se na sebe podíval, nebo tam ve skuteãnosti
nebyl.
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Pfie‰el k druhému stolu uprostfied krytu a posadil se.
„Ty spory,“ zaãal. „Co jsou zaã? Kde se tu berou?“
„Správnû se jim fiíká spory typu A. Nûmci rozmnoÏují obfií

houby, eugenicky pozmûnûnou verzi druhu muchomÛrky, kte-
ré se fiíká Niãiv˘ andûl neboli Amanita bisporigera, pokud
máte botaniku stejnû jako entomologii radûji v latinû. Je smr-
telnû jedovatá a její v˘trusy také. Vdechnûte je, a bûhem nû-
kolika vtefiin proÏijete zvracení, kfieãe, delirium a prÛjem. Do
deseti minut budete mrtv˘.“

„Botanické zbranû? Nejprve ten plevel a teì v˘trusy hub.
Jak dûsivû dÛmyslné!“

Druh˘ muÏ se po Bakerovi ohlédl se zmaten˘m v˘razem ve
tváfii. „To, Ïe Nûmci vyuÏívají váleãn˘ch prostfiedkÛ zaloÏe-
n˘ch na rostlinách, pfiece ví kaÏd˘, ne? A obãas i upravená
zvífiata.“

„VáÏnû? PromiÀte. Jak jsem fiíkal, skoro nic si nepamatuju.
NezmiÀoval jste se o nûjak˘ch ãíhaãích?“

„Aha. Hm. Ano. MasoÏravé rostliny. To byla jedna z prv-
ních zbraní, kterou Nûmci vyvinuli. PÛvodnû to byla bojová
vozidla, vyuÏívaná po celé Africe. Jednoho dne ale spontánnû
zmutovala a strávila své fiidiãe, následkem ãehoÏ nûjak získa-
la elementární inteligenci. Potom se rychle roz‰ífiila a teì
pfiedstavují nebezpeãí pro obû strany. Pokud nûjakého ãíhaãe
uvidíte, aniÏ byste mûl po ruce plamenomet, upalujte pryã
jako o Ïivot. V oblasti Velk˘ch jezer, kde vás na‰li, jsou ob-
zvlá‰È hojní.“ Novináfi se odmlãel a pak dodal: „Neuvûdomil
jsem si, Ïe máte pamûÈ aÏ natolik po‰kozenou. A co fyzicky?
Jak se cítíte?“

„Jsem slab˘, ale zlep‰uje se to a ten zánût v oãích uÏ ustu-
puje. KdyÏ jsem ve ‰pitálu pfii‰el k sobû, byl jsem napÛl slep˘.
Ta zatracená choroba mû obãas suÏuje uÏ od Indie.“

„Vy jste byl v Indii?“
Baker se zamraãil a promnul si bradu. „To nevím. Prostû

mi to vyskoãilo v hlavû. Ano, mám pocit, Ïe jsem tam moÏná
byl.“

„Páni, Indie! Mûl jste tam zÛstat. MoÏná se ukáÏe, Ïe je to
poslední ba‰ta civilizace na celé téhle pitomé planetû! Tam
jste vstoupil do armády?“

„Nejspí‰ ano.“
Ozvalo se vzdálené zadunûní a po nûm dal‰í a dal‰í. Zemû

se zachvûla. Novináfi pohlédl na strop.
„Dûlostfielectvo. Hrachopaly. Stfiílí z okraje Dar es Salaamu.“
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Baker si pro sebe zamruãel: „¤ekl bych, Ïe je to odvozeno
z bandar as-salám. To je ironie. Znamená to pfiístav klidu.“
Nahlas pak fiekl: „Zdej‰í krajina i klima mi pfiipadají povûdo-
mé. Nejsme jiÏnû od Zanzibaru? Není tu v okolí vesnice jmé-
nem Mzizima?“

„Cha! Mzizima a Dar es Salaam jsou jedno a to samé, Bake-
re! Není to neuvûfiitelné, Ïe zánik britského impéria zapoãal
v takové bezv˘znamné dífie a Ïe se sem teì vracíme?“

„Co tím chcete fiíct?“
„V‰eobecnû se má pfiece za to, Ïe tady zaãala velká válka.

To jste také zapomnûl?“
„Ano, obávám se, Ïe ano. Válka zaãala v Mzizimû? Jak je to

moÏné? VÏdyÈ je to, jak fiíkáte, bezv˘znamná díra!“
„TakÏe si pfiinejmen‰ím vybavujete, jak˘ b˘val Dar es Sa-

laam dfiív, Ïe?“
„Vzpomínám si, Ïe tam kdysi stával jen shluk úlovit˘ch

chatrãí.“
„Pfiesnû tak. JenÏe ten shluk nav‰tívili pfied o nûco málo víc

neÏ padesáti lety nûmeãtí zemûmûfiiãi. Nikdo neví, proã sem
pfii‰li nebo co se tu stalo, ale z nûjakého dÛvodu vypukl boj
mezi nimi a al-Manát.“

„Tou pfiedislámskou bohyní osudu?“
„To tedy sedí, sakra! JenÏe vy myslíte jinou, kamaráde. Al-

-Manát byla vÛdkyní guerillové skupiny bojovnic. Prosl˘chá
se, Ïe ‰lo o Britku, její pravá totoÏnost je v‰ak zahalena ta-
jemstvím. Jedná se o jednu z velk˘ch historick˘ch záhad.
Konflikt tedy eskaloval, Británie i Nûmecko sem vyslaly dal-
‰í vojáky, a z Mzizimy se stala pevnost Nûmecké v˘chodo-
africké spoleãnosti. Zhruba pfied ãtyfiiceti lety se tam zformo-
val nûmeck˘ obrann˘ oddíl Schutztruppe a osada se rychle
rozrÛstala. Pfiejmenovali ji na Dar es Salaam a od té doby stá-
le vzkvétá. CoÏ na‰i mládenci o víkendu zmûní.“

„Co tím myslíte?“
„Myslím tím, pfiíteli, Ïe HMA Pegasus a HMA Astraea1 to

mûsto v sobotu srovnají se zemí.“
Venku zadunûly dal‰í v˘buchy. Jejich frekvence narÛstala

a v‰echno se otfiásalo. Baker se nervóznû rozhlédl kolem sebe.
„Zelen˘ hrách,“ prohodil jeho spoleãník.
„To poznáte jen podle zvuku?“

1 Oznaãení HMA (His Majesty’s Airship – vzducholoì Jeho Veliãenstva)
je odvozeno od tradiãního oznaãení plavidel britského královského loì-
stva; pozn. pfiekl.
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„Ano. Jednoduch˘ v˘buch pfii dopadu, jako velká dûlová
koule. Îlutá odrÛda pfii zásahu vybuchuje a v‰ude se rozletí
jedovaté ‰rapnely. V Evropû sprovodila ze svûta miliony na-
‰ich klukÛ, ale v Africe se jí na‰tûstí nedafií.“

Bakerovy prsty sevfiely okraj stolu. Druh˘ muÏ si toho v‰iml
a ujistil jej: „Nic se nám nestane. Trvá jim vûãnost, neÏ se za-
stfiílejí. My navíc nebojujeme, coÏ znamená, Ïe se na rozdíl od
vojákÛ mÛÏeme schovávat tady. Jestli nám nûjak˘ ten nefiád
nepfiistane pfiímo na hlavû, nic nám nehrozí, a moÏnost, Ïe se
nûco takového stane, je opravdu mizivá.“

Postavil konvici na kamna a pak mlãky sedûli, naslouchali
kanonádû, dokud se voda nezaãala vafiit. MuÏík lÏiãkou od-
mûfiil do kovové konvice ãajové lístky a zabruãel: „Máme níz-
ké pfiídûly.“

Baker si v‰iml, Ïe po nûm jeho spoleãník neustále pokuku-
je. PociÈoval nevysvûtlitelnou chuÈ schovat se do stínu, jenÏe
svûtlu nebylo moÏné uniknout. Bezmocnû pfiihlíÏel, jak se na
muÏovû tváfii najednou postupnû objevuje celá ‰kála emocí:
zvûdavost, zmatek, poznání, nevíra, ‰ok.

Men‰í muÏ mlãel, dokud nebyl ãaj hotov˘, pak jím naplnil
dva plecháãky, pfiidal mléko a cukr, jeden hrnek podal Bake-
rovi, posadil se, foukl do páry nad nápojem, a aby pfiehlu‰il
dopadající stfiely, zv˘‰il hlas a zeptal se: „Heleìte, kamaráde,
kdy jste se naposledy holil?“

Baker vzdychl. „KéÏ bych mûl nûjak˘ doutník,“ zamumlal,
strãil ruku do kapsy a vylovil odtud vlãí mák. Zahledûl se na
nûj a nepfiítomnû opáãil: „CoÏe?“

„Va‰e poslední holení. Kdy to bylo?“
„To nevím. Tak pfied tfiemi dny? Proã se ptáte?“
„ProtoÏe to strni‰tû, mÛj mil˘ pfiíteli, úplnû zmafiilo va‰e

pfiestrojení. Rysy va‰í tváfie lze okamÏitû rozpoznat, jakmile
se na ní objeví vousy nebo knír. Va‰e tváfi je právû tak roz-
hodná, nemilosrdná a velitelská, jak stálo v hlá‰ení! Jemi-
náãku, ty zapadlé oãi! Ta Ïelezná brada! Ta divoká jizva na
va‰í tváfii!“

Baker vybuchl. „O ãem to tu, sakra, mektáte?“
„Mluvím o nûãem naprosto nemoÏném a zcela neuvûfiitel-

ném – ale také dokonale zjevném a neoddiskutovatelném!“
Novináfi se zazubil. Musel teì kfiiãet – palba jim divoce dunû-
la v u‰ích. „No tak! Îádné zapírání na mû nezkou‰ejte! Ne-
jsem Ïádn˘ hlupák. Nepfiipadá v úvahu, Ïe byste mohl b˘t nû-
kdo jin˘, aãkoli to, Ïe jste ten, kdo jste, nedává vÛbec smysl.“
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Baker na nûj jen nasupenû hledûl.
Ten druh˘ zahulákal: „Nechcete mi to tfieba vysvûtlit? Uji‰-

Èuji vás, Ïe jsem neobyãejnû nepfiedpojat˘ a umím udrÏet ta-
jemství, pokud byste si to chtûl stanovit jako podmínku. MÛj
‰éfredaktor by mi to stejnû nikdy neuvûfiil.“

Pfiímo pfied bunkrem se ozvala detonace. Místnost poskoãi-
la. âaj vy‰plíchl. Baker sebou trhl, ale pak se vzpamatoval
a hlasitû prohlásil: „VáÏnû netu‰ím, o ãem to mluvíte.“

„Pak mi dovolte, abych vám to objasnil. Není pochyb, Ïe se
nejmenujete Frank Baker.“

„Îe ne?“
„Cha cha! TakÏe pfiipou‰títe, Ïe moÏná nejste ten, za koho

se prohla‰ujete?“
„To jméno mi pfii‰lo na mysl, kdyÏ se mû na nûj zeptali, ale

rozhodnû si nejsem jist˘, Ïe je správné.“
Baker sebou ‰kubl, neboÈ místnÛstkou otfiásl dal‰í dopad.
„Dobrá,“ zakfiiãel novináfi. „V tom pfiípadû se tedy fiádnû se-

znamme. Mû vám pfiedstavili jakoÏto pana Wellse. Tak na to
zapomeÀte. Podobné formality nejsou nutné. Jmenuju se Her-
bert. Herbert George. Váleãn˘ dopisovatel listu Tabora Times.
Vût‰ina lidí mi fiíká Bertie, takÏe mi tak klidnû fiíkejte taky.
A vûfite mi, Ïe zároveÀ Ïasnu a jsem moc rád, Ïe vás pozná-
vám.“ Natáhl ruku, jíÏ bylo náleÏitû potfieseno. „VáÏnû, té pal-
by se nebojte, jsme tu v mnohem vût‰ím bezpeãí, neÏ se zdá.
Nûmecké dûlostfielectvo to zkou‰í spí‰ na podpÛrné zákopy
neÏ na první linii. Získají víc, kdyÏ nám zniãí zásoby, neÏ kdyÏ
sejmou pár askariÛ.“

Baker odmûfienû pfiik˘vl. Chvíli mlel ústy naprázdno. Zno-
vu a znovu zalétal pohledem k vlãímu máku ve své dlani, pak
si odka‰lal a fiekl: „TakÏe vy víte, kdo jsem? Znáte mé pravé
jméno?“

„Ano, vím, kdo jste,“ odvûtil Wells. „âtu totiÏ Ïivotopisy.
A vidûl jsem va‰e fotografie. Vím o vás v‰e. Jste sir Richard
Francis Burton, ten slavn˘ cestovatel a uãenec. Urãitû se ne-
m˘lím.“ Usrkl ãaje. „Ale nedává to Ïádn˘ smysl.“

„Proã ne?“
„ProtoÏe vy, mÛj mil˘ pfiíteli, vypadáte tak na pûtaãtyfiicet

a tohle je rok 1914 a já náhodou vím, Ïe jste zemfiel jako sta-
fiec v roce 1890!“

Baker – Burton – potfiásl hlavou. „Pak ov‰em nemÛÏu b˘t tím,
za koho mne máte,“ fiekl, „protoÏe nejsem ani star˘, ani mrtv˘.“

V tu chvíli svût se stra‰liv˘m v˘buchem skonãil.
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Pro Thomase Bendyshe svût skonãil na Nov˘ rok 1863. KdyÏ
zemfiel, byl obleãen˘ jako kmotfiíãek SmrÈák. PfiestoÏe byl pfie-
svûdãen˘m a upfiímn˘m ateistou, jeho poslední slova znûla: „BoÏe
mÛj! Drah˘ JeÏí‰i! Maria, matko BoÏí, zachraÀ mû, prosím!“

Ostatní ãlenové Klubu kanibalÛ tento netypick˘ v˘buch
pozdûji pfiipisovali skuteãnosti, Ïe otrava strychninem je neo-
byãejnû bolestn˘ a rychl˘ zpÛsob odchodu.

Se‰li se na Frystonu – yorkshireském zámeãku Richarda
Moncktona Milnese –, aby tu spojili novoroãní veãírek
v kost˘mech s veãírkem na rozlouãenou. Rozluãka nebyla ur-
ãena Bendysheovi – ten skonal zcela neoãekávanû –, n˘brÏ
siru Richardu Francisi Burtonovi a jeho expedici, která kon-
cem t˘dne vyráÏela na cestu do Afriky.

Na Frystonu, pocházejícímu z alÏbûtinského období, nebyl
Ïádn˘ plesov˘ sál, za jeho kamenn˘mi sloupky dûlen˘mi okny
se v‰ak nalézalo mnoÏství prostorn˘ch, dubem obloÏen˘ch
a zdûn˘mi krby vyhfiívan˘ch komnat, které nyní zaplnili
hosté v kost˘mech. Nechybûli mezi nimi prerafaelistiãtí malí-
fii, ãelní technologové, spisovatelé, básníci a herci, ministfii
vlády, pfiedstavitelé Scotland Yardu i ãlenové Královské ze-
mûpisné spoleãnosti. Pfiítomno bylo i nûkolik vysok˘ch dÛ-
stojníkÛ vzducholodi Jeho Veliãenstva Orpheus a mezi Ïeny,
které stály za pov‰imnutí, patfiily sleãna Isabella Maysonová,
sestra Sádví Ragavendrová, paní Iris Angellová a slavná eu-
geniãka – nyní genetiãka –, sestra Florence Nightingaleová,
které tak pfiispívaly k hojné úãasti na veãírku, jak˘mi byl
Monckton Milnes proslul˘.

Poslední chvíle pfied smrtí trávil Bendyshe v ãerném plá‰ti
s kápí a maskou lebky vesel˘m popichováním fieckého boha
Apollona v kufiáckém salonku. Maliãk˘ Olympan s vlasy jako
plamen, ve skuteãnosti básník Algernon Charles Swinburne,
zahalen˘ tógou s vavfiínov˘m vûncem na hlavû, s Erotov˘m
‰ípem se zlat˘m hrotem zastrãen˘m za pásek, postával u ar-
k˘fiového okna s persk˘m králem ·ahrijárem, Oliverem
Cromwellem, Harlek˘nem a jak˘msi rytífiem, spolu se sirem
Richardem Francisem Burtonem, ministrem války sirem
Georgem Cornewallem Lewisem, Moncktonem Milnesem
a kapitánem Orphea, technologem Nathanielem Lawlessem.

Swinburne právû dostal od procházejícího ãí‰níka, obleãe-
ného stejnû jako zbytek personálu do benátského kost˘mu
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Medico della Peste, k nûmuÏ patfiila ptaãí maska s dlouh˘m
zobákem, skleniãku brandy. Básník se napil, poloÏil sklenku
na odkládací stolek vedle sebe a obrátil se na kapitána Law-
lesse: „Ale copak to není dost velká posádka? Mûl jsem dojem,
Ïe rotorolodû létají se sedmi nebo osmi muÏi, a ne… s kolika?“

„Poãítaje i mû samotného,“ odvûtil kapitán, „je nás ‰esta-
dvacet, a to je‰tû není pln˘ stav.“

„Panenko skákavá! Jak se tam, u v‰ech v‰udy, zabavíte?“
Lawless se zasmál, svûtle ‰edé oãi mu zajiskfiily a rovné

zuby svou bûlostí pfiedãily i snûhobíl˘, peãlivû zastfiiÏen˘ vous.
„Myslím, Ïe vám tak docela nedo‰lo, jak je Orpheus obrov-
sk˘,“ fiekl. „Je to nejvût‰í létající stroj, kter˘ pan Brunel po-
stavil. Opravdov˘ titán. AÏ ho zítra uvidíte, vsadím se, Ïe vám
vyrazí dech.“

Ke skupinû se pfiipojil technolog Daniel Gooch. Jako vÏdy
mûl na sobû postroj, z nûjÏ se natahovaly dvû pfiídavné me-
chanické paÏe. Swinburne jiÏ vyjádfiil názor, Ïe se konstruk-
tér mûl pfiestrojit za obfiího brouka. JenÏe Gooch se ve skuteã-
nosti oblékl jako rusk˘ kozák. „Orpheus je velkolep˘, pane
Swinburne. A také pfiepychov˘. NavrÏen˘ pro osobní pfiepra-
vu. Pfieveze expedici, zásoby i obû va‰e vozidla, a je‰tû spous-
ta místa zbude.“

Bendyshe, kter˘ stál hned za básníkem – byl k nûmu oto-
ãen˘ zády a konverzoval s Charlesem Bradlaughem, pfievle-
ãen˘m za Bena Turpina –, potají sebral ze stolu Swinburneo-
vu skleniãku. Strãil si ji za masku, na ex ji vypil, postavil zpût
a potom na Bradlaugha mrkl skrz prav˘ oãní dÛlek své ‰kra-
bo‰ky.

„A jsou v‰echny pozice v muÏstvu obsazené, kapitáne?“ vy-
ptával se Burton. „Zaslechl jsem, Ïe máte nûjaké potíÏe.“

Lawless pfiik˘vl. „Ukázalo se, Ïe dva pucovaãi, které nám
dodala Liga kominíkÛ, jsou na tu práci pfiíli‰ mladí a nedis-
ciplinovaní. Dûlali skopiãiny ve vûtracím potrubí a zpÛsobili
znaãné ‰kody. Oba jsem okamÏitû vyhodil.“ Pak oslovil Goo-
che, kter˘ slouÏil na palubû plavidla coby hlavní inÏen˘r. „Po-
chopil jsem dobfie, Ïe se k nám v Battersea pfiidá nûjaká ná-
hrada?“

„Ano, pane, a pfiivezou s sebou nové potrubí od Ligy.“ Jedna
z jeho mechanick˘ch rukou se zanofiila do kapsy kabátce a vy-
táhla zápisník. Nahlédl do nûj a fiekl: „Jmenují se William
Cornish a Tobias Threadneedle.“

„Nûjací ‰punti?“
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„Cornish je je‰tû kluk, pane. Pan Threadneedle je zjevnû
o dost star‰í, aãkoli oãekávám, Ïe bude mít dûtskou postavu
jako v‰ichni v jeho profesi.“

Gooch si nedokázal pomoci, aby se nepodíval shora na
Swinburnea, kter˘ na nûj na oplátku vyplázl jazyk.

„Bezpochyby kominick˘ mistr,“ prohodil Burton. „Myslím,
Ïe Brouk se pokou‰í jejich Bratrstvo zaãlenit do Ligy.“ Odml-
ãel se a pak dodal: „Kde já uÏ jméno toho Williama Cornishe
sly‰el?“

„Ode mû,“ odvûtil sv˘m vysok˘m pisklav˘m hláskem Swin-
burne. „Znám ho. A je to prima ro‰Èáãek, i kdyÏ moÏná aÏ pfií-
li‰ Ïhav˘ trávit veãery nastraÏováním pastí na hfibitovech
v nadûji, Ïe chytne jednoho ãi dva lupiãe mrtvol!“ Sáhl po
sklence, zvedl ji ke rtÛm, ‰kubl sebou, smutnû se na skleniãku
zadíval a zabruãel: „Sakra!“ Mávl na ãí‰níka.

„Lupiãi mrtvol? Brouk? Potrubí? O ãem to tu, proboha,
mluvíme?“ zvolal Cornewall Lewis.

Burton odpovûdûl: „Brouk je dosti záhadná hlava kominické
organizace. Chlapec. Velmi inteligentní a seãtûl˘. Îije v komí-
nû jedné fabriky.“

„Pane na nebi!“
Swinburne si vzal od ãí‰níka dal‰í sklenku brandy, usrkl

a postavil ji na stÛl.
„Já se s Broukem nikdy nesetkal,“ prohlásil, „ale s Willym

Cornishem jsem dûlal, kdyÏ jsem bûhem Richardova vy‰etfio-
vání pfiípadu Skákajícího Jacka slouÏil u kominického mistra
jménem Vincent Sneed. Sneed byl zl˘ hulvát s velik˘m no-
sem, na kterého jsem ke své smÛle narazil bûhem tûch nepo-
kojÛ loni v létû. Vyrazil jsem tomu mizerovi dech.“

„Upadl jste na nûj,“ opravil ho Burton.
Bendyshe nevidûn vzal básníkovu sklenku, polkl témûfi

cel˘ její obsah a vrátil ji zpût na místo.
Bradlaugh mu po‰eptal: „Jste si jist˘, Ïe je to moudré, ka-

maráde? Nedáte-li si pozor, skonãíte pod obraz!“
„Ne‰my‰l,“ za‰i‰lal Bendyshe. „Já ‰em napro‰to ‰tfiíÏlivej.“
Monckton Milnes se obrátil na Lawlesse. „A co pfiesnû ta-

kov˘ pucovaã dûlá?“
„Normálnû ãeká na pfiistávací plo‰e,“ odvûtil vzduchoplavec,

„a zodpovídá za to, Ïe bude koufiové a parní potrubí ãisté a prÛ-
chodné. JenÏe u vût‰ích plavidel, která létají ve vût‰í v˘‰ce, ko-
luje v rozsáhlé soustavû vnitfiního potrubí tepl˘ vzduch, kter˘
má zajistit, Ïe v kaÏdé kabinû bude udrÏována pfiíjemná teplota.
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Trubky jsou dost ‰iroké, aby jimi prolezl mal˘ kluk, a právû to
je úkolem pucovaãe: odstraÀovat prach a pfiib˘vající vlhkost.“

„To zní jako zatracenû nepfiíjemná práce v horku!“
„To ano. Ale ne ve srovnání s vymetáním komínÛ.“ Lawless

se otoãil ke Swinburneovi. „Jak z vlastní zku‰enosti jistû víte,
kominíci vedou stra‰liv˘ Ïivot. Ti, ktefií seÏenou práci jako pu-
covaãi, jsou povaÏováni za ‰Èastlivce.“

„Nemyslím, Ïe tenhle postup slovo ‚‰tûstí‘ docela ospra-
vedlÀuje,“ prohodil Burton. „I tak na pucovaãích léta chudoby
a krutosti zanechaly jizvy. Brouk dûlá, co mÛÏe, aby své hochy
ochránil, ale spoleãensk˘ fiád zmûnit nedokáÏe. Abychom Ïi-
vot kominíkÛ zlep‰ili, potfiebovali bychom podnítit zásadní
zmûnu zpÛsobu, jímÏ je distribuováno bohatství. Museli by-
chom masy pozvednout z té baÏiny chudoby, která je pohlcuje
a do níÏ se bofií základy na‰eho impéria.“

Pohlédl na Cornewalla Lewise, kter˘ pokrãil rameny
a fiekl: „Já jsem ministr války, sire Richarde. M˘m úkolem je
impérium chránit, ne napravovat jeho ‰patnosti.“

„Chránit jej, nebo jej roz‰ifiovat, se v‰í jeho nespravedlnos-
tí, pane?“

Monckton Milnes si odka‰lal. „No tak, Richarde,“ oslovil
Burtona ti‰e. „Tohle se sem váÏnû nehodí, co?“

Burton se kousl do rtu a pfiik˘vl. „Omlouvám se, sire Georgi
– nemûl jsem právo takhle mluvit. Od tûch nepokojÛ s Tich-
bornem jsem na podobné vûci dost citliv˘.“

Cornewall Lewis otevfiel ústa, aby nûco fiekl, byl v‰ak pfieru-
‰en Swinburnem, kter˘ neãekanû vypískl: „CoÏe? Co? Copak se
svût zbláznil? Jak je moÏné, Ïe chlastám tímhle tempem? Pfií-
sahám, Ïe jsem si dal sotva kapku!“

Burton se na svého asistenta zamraãil. „Algy, nezapomí-
nejte, prosím vás, Ïe jste Apollon, a ne Dion˘sos,“ doporuãil
mu. „SnaÏte se to své pití trochu regulovat.“

„Regulovat? Regulovat? Co to tu, u v‰ech v‰udy, plácáte,
Richarde? Nikdo nepije pravidelnûji neÏ já!“

Básník se ze zmaten˘m v˘razem zahledûl na prázdnou
sklenku a mávl na dal‰ího ãí‰níka. Bendyshe a Bradlaugh za
jeho zády dusili smích.

„No,“ fiekl Gooch, „aÏ ti kluci dorazí, bude posádka kom-
pletní.“ Vylovil mezi stránkami notesu ústfiiÏek papíru. „Mám
tu úpln˘ soupis, pane.“

Lawless si lístek vzal, pfieãetl si jej a souhlasnû pfiik˘vl.
„MÛÏu se podívat, kapitáne?“ zeptal se Burton.
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„Jistû.“
KrálÛv agent uchopil seznam a pozornû si jej prohlédl. Stá-

lo tam:

Velící dÛstojník: kapitán Nathaniel Lawless
První dÛstojník: William Samuel Henson
Druh˘ dÛstojník: Wordsworth Pryce
Kormidelník: Francis H. Wenham
Druh˘ kormidelník: Walter D’Aubigny
Navigátor: Cedric Playfair
Meteorolog: Arthur Bingham
Hlavní inÏen˘r: Daniel Gooch
Technik: Harold Bloodmann
Technik: Charles Henderson
Technik: Cyril Goodenough
Technik: James Bolling
Hlavní montér: Gordon Champion
Montér: Alexander Priestley
Montér: Winford Doe
Hasiã: Walter Gerrard
Hasiã: Peter Etheridge
Topiã: Thomas Beadle
Topiã: Gwyn Reece-Jones
Pucovaã: Ronald Welbergen William Cornish
Pucovaã: Michael Drake Tobias Threadneedle
Zásobovací dÛstojník/zdravotník: doktor Barnaby Quaint
Asistent zásobovacího dÛstojníka/zdravotník: sestra Sádví
Ragavendrová
Loìmistr: Frederick Butler
Asistent loìmistra: Isabella Maysonová
Stevard: Oscar Wilde

„Doufám, Ïe mi Vtípek nedûlá ostudu, kdyÏ jsem ho dopo-
ruãil,“ fiekl Burton kapitánovi.

„Vtípek?“
„Mlad˘ pan Wilde.“
„Aha. Pfiíhodná pfiezdívka – je to velmi duchapln˘ mladík.

Kolik mu vlastnû je? Asi tak dvanáct?“
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„Pfied pár mûsíci oslavil deváté narozeniny.“
„Dobr˘ boÏe! Tak mal˘? A sirotek?“
„Ano. KvÛli irskému hladomoru pfii‰el o celou rodinu. Na-

sedl na loì do Liverpoolu, dostal se do Lond˘na a od té doby
tam pracuje jako kamelot.“

„Nu, musím fiíct, Ïe na mû svou pílí udûlal dojem. K velení
na rotorolodi patfií nepfiíjemné mnoÏství byrokracie a ten kluk
se úfiadování bleskovû nauãil a od té doby mám v papírech
vût‰í pofiádek, neÏ jsem kdy mohl doufat. VÛbec by mû nepfie-
kvapilo, kdyby se Oscar Wilde jednou stal kapitánem vlastní
lodi.“ Lawless si pfiejel prsty po vousech. „A co ty mladé dámy,
sire Richarde? SluÏba Ïen v lodní posádce není zcela bez pre-
cedentu, ale jste si jist˘, Ïe je moudré brát na expedici sestru
Ragavendrovou? Afrika je dost tvrdá i pro chlapa, ne? A co
v‰echen ten zpropaden˘ kanibalismus? Nebudou ji povaÏovat
za pfiíli‰ delikátní soustíãko, neÏ aby mu odolali?“

„Prostfiedí je to skuteãnû kruté, coÏ jsem zjistil na vlastní
kÛÏi,“ odvûtil Burton. „JenÏe sestra Ragavendrová je z Indie
a vÛãi mnoha chorobám, které Evropana v Africe suÏují, má
pfiirozenou imunitu. Navíc je v˘jimeãnû dovednou zdravotnicí.
KéÏ bych ji byl b˘val s sebou mûl i na pfiedchozích v˘pravách.
Uji‰Èuji vás, Ïe o ni bude dobfie postaráno po celou cestu aÏ do
Kazeãe, kde zÛstane u na‰ich arabsk˘ch hostitelÛ, zatímco
my ostatní vyrazíme na sever, kde údajnû leÏí Mûsíãní hory.“

„A lidojedi?“
Burtonovi zlehka zacukaly koutky úst. „Tûch pár kmenÛ,

které hodují na lidském mase, to dûlá rituálním zpÛsobem
jako symbol vítûzství v boji. Není to tak ãast˘ jev, jak se vás
snaÏí pfiesvûdãit knihy plné v˘myslÛ. Pro kaÏdodenní porci
ruky nebo nohy byste musel na druhou stranu svûta, na Ko-
luwai, mal˘ ostrÛvek na jihov˘chod od Papuy–Nové Guiney.
Tam by Evropany k veãefii velmi uvítali – a nemyslím tím
jako hosty. Pr˘ chutnáme jako vepfiové.“

„Fuj! To já jsem mnohem spí‰ zastáncem jehnûãích kotlet!“
odtu‰il Lawless.

Cornewall Lewis je pfieru‰il: „Vy ji necháte s Araby? A dá se
jim, co se krásného pohlaví t˘ãe, vûfiit?“

Burton netrpûlivû mlaskl. „Pane, je na vás, jestli radûji vû-
fiíte lÏím, které ‰ífií va‰e vlastní vláda, ale já navzdory pomlu-
vám, které kolují na chodbách parlamentu, nikdy nezjistil, Ïe
by Arabové byli nûco hor‰ího neÏ neobyãejnû laskavé, zdvofii-
lé a naprosto poãestné plémû.“
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„Chtûl jsem jen naznaãit, Ïe ponechat Ïenu z impéria v ru-
kách nikoli kfiesÈanÛ by mohlo b˘t nebezpeãné, sire Richarde.“

„KfiesÈanÛ? TakÏe vy oponujete Darwinov˘m zji‰tûním?
Také vûfiíte, Ïe vá‰ BÛh upfiednostÀuje nûkteré rasy pfied ji-
n˘mi?“

„UÏívám to slovo jen ze zvyku, jako synonymum civilizova-
n˘ch lidí,“ bránil se Cornewall Lewis.

„Pak to tedy chápu tak, Ïe Araby za civilizované nepova-
Ïujete, pfiestoÏe vymysleli moderní matematiku, chirurgické
nástroje, m˘dlo i parfém, vûtrn˘ ml˘n, klikovou hfiídel
a spoustu jin˘ch vûcí a pfiestoÏe jim do‰lo, Ïe Zemû je koule,
která obíhá kolem Slunce, pût set let pfied tím, neÏ va‰e
kfiesÈanská církev muãila Galilea Galileiho za to, Ïe zastával
stejn˘ názor.“

Ministr války rozpaãitû na‰pulil rty.
„To mi pfiipomíná,“ prohodil Monckton Milnes, „Richarde,

mám ten rukopis, o kterém jsme mluvili – to perské pojednání.“
„Co to?“
„Ten pfieklad, kter˘ jste hledal.“ Udûlal krok a zavûsil se do

Burtona. „Je v knihovnû. Pojìte. UkáÏu vám ho. Omluvte
nás, prosím, pánové, nebudeme tam dlouho.“

NeÏ mohl Burton nûco namítnout, byl odvleãen od skupin-
ky a popohánûn mezi hosty ke dvefiím.

„Jaké pojednání, sakra?“ prskal.
„Nezbytná báchorka, abych vás dostal z boji‰tû,“ sykl

Monckton Milnes. „Co to do vás k ãertu vjelo? Proã na Corne-
walla Lewise ‰tûkáte jako vztekl˘ pes?“

Opustili místnost, namífiili si to pfies salon, kolem malé se-
‰losti v pfiijímacím sále, ve‰li do chodby a zastavili se u zdo-
ben˘ch dubov˘ch dvefií. Monckton Milnes vytáhl z kapsy
kost˘mu klíã, otoãil jím v zámku, a kdyÏ oba vstoupili do míst-
nosti za nimi, zamkl za sebou.

Stáli v jeho slavné knihovnû s ponûkud pochybnou povûstí.
Ukázal na veliká, cvoãky ozdobená koÏená kfiesla u krbu

a pfiikázal: „BûÏte si sednout.“
Burton uposlechl.
Monckton Milnes pfiistoupil ke kabinetu, vyndal z nûj lahev

a skleniãky a nûco jim nalil. Pfiidal se k Burtonovi a jednu
sklenku mu podal.

„Archivní Touriga Nacional z roku 1822, jedno z nejlep‰ích
portsk˘ch, jaké kdy vyrobili,“ zabruãel. „Stálo mû pofiádn˘ ba-
lík. Ne abyste ho do sebe hodil. Vychutnávejte ho.“
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Burton si dal skleniãku k nosu a vdechl vÛni portského.
Ochutnal, zamlaskal, opfiel se v kfiesle a zahledûl se na svého
pfiítele.

„Omlouvám se, kamaráde.“
„Tûch omluv mû u‰etfiete. Nestojím o nû. Chci vysvûtlení.

Proboha, Richarde, uÏ jsem vás vidûl na‰tvaného, poraÏené-
ho, pfiekypujícího nad‰ením i oÏralého jak doga, ale je‰tû ni-
kdy jsem vás nevidûl nervózního. Co se dûje?“

Burton se zadíval do nápoje, chvíli mlãel a potom zvedl hla-
vu a pohlédl pfiíteli do oãí.

„Dûlají ze mû loutku.“
„A kdo? Jak?“
„Ti zatracení politici. KdyÏ mû posílají do Afriky.“
Na tváfii Moncktona Milnese bylo patrné pfiekvapení. „Ale

vÏdyÈ to jste chtûl!“
„Za tûchhle okolností ne.“
„Za jak˘ch okolností? AÈ do mû hrom bací, chlape, jestli se

vám tu nedostává mimofiádné pfiíleÏitosti! Královská zemû-
pisná spoleãnost za Ïivého boha nechtûla, abyste tam jel, ale
Palmerston – samotn˘ premiér! – je pfiinutil. Máte s Nilem
dal‰í ‰anci a Ïádná expedice nebyla tak podporovaná a dobfie
financovaná – dokonce ani ta Henryho Stanleyho! Tak proã
tak remcáte a bl˘skáte tûma sv˘ma melancholick˘ma oãima?
Vysvûtlujte!“

Burton odvrátil pohled, rozhlédl se po knihami lemovan˘ch
stûnách a erotick˘ch so‰kách rozestavûn˘ch na podstavcích
v rÛzn˘ch v˘klencích, popotáhl si oblek, smetl z rukávu nit-
ku, znovu si pfiihnul ze sklínky a zdráhavû obrátil pozornost
k Moncktonu Milnesovi.

„Máte pravdu, uÏ dlouho se chci do Afriky vrátit a dokonãit,
co jsem v sedmapadesátém zaãal,“ fiekl. „Jednou provÏdy lo-
kalizovat zdroj Nilu. Místo toho mû po‰lou, abych na‰el a pfii-
vezl nûjakou zatracenou zbraÀ!“

„ZbraÀ?“
„âern˘ diamant. Oko nágy.“
„A co to je? Jak mÛÏe b˘t diamant zbraÀ? To nechápu.“
Burton se najednou naklonil dopfiedu a popadl pfiítele za

zápûstí. V ãern˘ch oãích mu hofiel plamen.
„My dva se známe uÏ dlouho,“ fiekl. Do hlasu se mu vkradl

trochu chraptiv˘ tón. „MÛÏu vám vûfiit, Ïe dokáÏete udrÏet ta-
jemství, Ïe ano?“

„JistûÏe mÛÏete. Máte mé slovo.“
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Burton se narovnal. „Vzpomínáte, jak jste mi kdysi dopo-
ruãil tu chiromantku, hrabûnku Sabinu?“

Monckton Milnes souhlasnû zabruãel.
„V posledních t˘dnech vyuÏívá svého nadání coby Palmer-

stonova jasnovidka. Má úÏasné schopnosti. Dovede zachytit
neuvûfiitelnû jasné záblesky budoucnosti – ale ne na‰í.“

Jeho pfiítel se zamraãil, zavdal si ze sklenky, tu pak odloÏil
a pfiejel si rukou po tváfii, pfiiãemÏ si náhodou rozmazal ãerve-
né líãidlo, které mûl jako harlek˘n kolem levého oka.

„A ãí tedy?“
„Ne, vy mi nerozumíte. Chci fiíct, Ïe nevidí budoucnost, kte-

rou proÏijeme vy, já ãi kdokoli jin˘ na tomhle svûtû.“
„A jaká jiná budoucnost tedy je?“ vyptával se zmaten˘

Monckton Milnes.
Burton mu pohlédl do oãí a pak ti‰e fiekl: „Svût i doba, ve

kter˘ch Ïijeme, nejsou takové, jaké by b˘t mûly.“
„Nejsou takové… VÏdyÈ vy mluvíte v nûjak˘ch pitom˘ch

hádankách, Richarde!“
„Vybavujete si v‰echnu tu hysterii asi pfied rokem a pÛl,

kdyÏ lidé zaãali vídat Skákajícího Jacka za kaÏd˘m rohem?“
„No ov‰em.“
„To nebyla Ïádná novináfiská touha po senzaci. Skákající

Jack byl skuteãn˘.“
„Nûjak˘ vtipálek?“
„K tomu mûl daleko. Byl to ãlovûk z budoucnosti. Pfiicesto-

val do roku 1840 z roku 2202, aby svému pfiedku, s nímÏ ho
spojovalo jméno Edward Oxford, zabránil ve stfielbû na
královnu Viktorii. Jeho v˘prava dopadla katastrofálnû. To, co
mûlo b˘t zpackan˘m pokusem o atentát, kvÛli jeho zásahu
uspûlo a zmûnilo v‰e, co jeho historie zaznamenala. Ba co víc,
vymazalo ho to z doby, do které patfiil.“

Monckton nehybnû sedûl a oãi mu lezly z dÛlkÛ.
„KdyÏ se Oxford pokou‰el z místa atentátu utéct,“ pokraão-

val Burton, „po‰kodil mu zvlá‰tní kost˘m obsahující zafiízení,
jeÏ mu umoÏÀovalo pohyb ãasem, jeden mlad˘ konstábl, kte-
rého oba dobfie známe. Vlastnû je dnes veãer tady.“

„A… a kdo to je?“
„William Trounce. Bylo mu teprve osmnáct. Sv˘m zásahem

zpÛsobil, Ïe to Oxforda vrhlo zpût do roku 1837, kde mu po-
skytl pfiístfie‰í a postaral se o nûj Henry de La Poer Beres-
ford.“

„·ílen˘ mark˘z?“
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„Ano. Zatímco byl v jeho péãi, utrousil Oxford pár neurãi-
t˘ch náznakÛ o podobû a povaze budoucnosti. Tyhle náznaky
vedly pfiímo k zaloÏení kast technologÛ a libertinÛ a jejich od-
noÏí a vyslaly nás na cestu, která je úplnû jiná neÏ ta, po níÏ
jsme mûli jít. Historie se dramaticky zmûnila a lidé se zmûni-
li s ní, protoÏe se jim teì nabízejí v˘zvy a pfiíleÏitosti, na kte-
ré by jinak nenarazili.“

Monckton Milnes zavrtûl uÏasle hlavou. „Nevyprávíte mi
tu jednu z tûch sv˘ch arabsk˘ch pohádek na dobrou noc?“ ze-
ptal se. „To pfiece nemyslíte váÏnû, ne?“

„Naprosto. ¤íkám vám pravdu pravdoucí.“
„Dobrá. Já… pokusím se potlaãit svou nedÛvûru a vyslech-

nout vás. Pokraãujte, prosím.“
„Oxford, uvûznûn˘ v nûãem, co pro nûj byla vzdálená minu-

lost, zaãal pfiicházet o rozum. S mark˘zem, kter˘ byl sám bez-
mála ‰ílen˘, vymyslel plán, s jehoÏ pomocí by se mu mohlo po-
dafiit svou budoucí existenci znovu obnovit tím, Ïe obnoví
svoji rodovou linii. To vyÏadovalo krátké skoky do budoucnos-
ti, aby lokalizoval jednoho ze sv˘ch pfiedkÛ, coÏ se mu na-
vzdory tomu, Ïe mechanismus obleku rychle kolaboval, poda-
fiilo. Jeden z tûchhle skokÛ ho pfiivedl do roku 1861. Beresford
mezitím uzavfiel spojenectví s Charlesem Darwinem a Fran-
cisem Galtonem. Mûli v úmyslu Oxforda polapit, ukrást mu
oblek, vyuÏít jej k vytvofiení oddûlen˘ch historií, které by
mohli formovat, jak by se jim hodilo, a námi v‰emi manipulo-
vat. Abych svût pfied jejich ‰ílen˘mi plány ochránil, musel
jsem je i Oxforda zabít.“

Monckton Milnes na Burtona jen ‰okovanû zíral. Nejprve
naprázdno pohyboval ústy a pak ze sebe vykoktal: „To-tohle
nepatfií ani do fií‰e fantazie, Richarde. V‰ichni vûdí, Ïe Dar-
wina zavraÏdili náboÏen‰tí fanatici!“

„Fale‰ná zpráva ‰ífiená vládou. Radûji byste se mûl znovu
napít toho v˘borného portského. Pfiíbûh je‰tû zdaleka nekonãí.“

Monckton Milnes zapomnûl, k ãemu Burtona pfiedtím na-
bádal, a vypil nápoj na ex. Pohlédl na prázdnou sklenku,
vstal, pfie‰el ke kabinetu a vrátil se s celou lahví.

„Pokraãujte,“ vyzval Burtona a obûma jim dolil.
„Do té druhé historie – té pÛvodní – vidí hrabûnka Sabina

mnohem jasnûji neÏ do té na‰í. MoÏná proto, Ïe rozhodnutí,
která tu ãiníme, tam nemají Ïádn˘ efekt. Obû historie jsou
úplnû rozdílné, ale jednu vûc mají spoleãnou. Schyluje se
k válce. Ke stra‰livé válce, která zachvátí cel˘ svût a zdeci-
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muje celou jednu muÏskou generaci. Proto také premiér stojí
o ten africk˘ diamant.“

„Válka? Proboha. A co je ten diamant zaã? Proã je tak dÛle-
Ïit˘? A co to má co dûlat se Skákajícím Jackem?“

„Znáte legendu o názích?“ zeptal se Burton.
Monckton Milnes svra‰til oboãí. „Já… ano… myslím…

myslím, Ïe jsem na zmínky o nich narazil v rÛzn˘ch okultních
textech. Nebyla to nûjaká rasa pfied pfiíchodem lidí?“

„Ano. V Angkor Watu jsou jejich reliéfy. Zachycují je jako
pûti- ãi sedmihlavé plazy.“

„A?“
„KdyÏ byla tahle planeta je‰tû mladá, rozlomil se v její

atmosféfie na tfii kusy meteorit – obrovsk˘ ãern˘ diamant. Je-
den kus dopadl na Zemi v místû, z nûhoÏ se stala JiÏní Ame-
rika, dal‰í v Africe a ten poslední na Dálném v˘chodû. Nágo-
vé vybudovali v okolí dopadu civilizace. Zjistili, Ïe diamanty
mají jednu velmi zvlá‰tní vlastnost: dokáÏou ukládat a ucho-
vávat i ta nejjemnûj‰í elektrická pole, napfiíklad taková, jaká
generuje Ïiv˘ mozek. Nágové je vyuÏívali ke spojení sv˘ch
myslí a vytvofiení jistého druhu sjednocené inteligence.“

„Pokud je nûco z toho pravda, jak je moÏné, Ïe o tom víte?“
„To je‰tû uvidíte,“ odvûtil Burton. Pokraãoval dál tich˘m

a naléhav˘m hlasem. „Lidská rasa svedla s nágy válku, a pla-
zi vyhynuli. Diamanty se ztratily aÏ do roku 1796, kdy jeden
z nich – ten jihoamerick˘ – objevil sir Henry Tichborne.“

„Tichborne!“
„Ano. Pfiivezl si jej domÛ a ukryl pod sv˘m panstvím. V his-

torii, která mûla b˘t, tam kámen zÛstal aÏ do chvíle tûsnû pfied
dobou Edwarda Oxforda, kdy Tichborne House zbofiili a kámen
objevili. Oxford z nûj odfiízl malé kousky a pouÏil je do zafiízení
svého ãasového obleku. KdyÏ dorazil do minulosti, úlomky dia-
mantu znenadání existovaly na dvou místech najednou. Byly
v Oxfordovû obleku a zároveÀ pofiád je‰tû souãástí diamantu
pod panstvím. Tento paradox mezi nimi vyvolával zvlá‰tní re-
zonanci, která se roz‰ífiila i na dva dosud neobjevené diamanty
nágÛ. Její zásluhou vydávaly v‰echny kameny tiché, témûfi ne-
sly‰itelné melodické huãení. To vedlo k objevu dálnov˘chodní-
ho kamene v KambodÏi. Ten se pfied mnoha tisíci let, kdyÏ lidé
nad nágy zvítûzili, roztrhl na sedm kusÛ.

„Toãí se mi z toho hlava,“ zabruãel Monckton Milnes.
„A nejen vám,“ prohlásil Burton. „Rezonance rovnûÏ probu-

dila dosud neãinnou ãást lidského mozku a umoÏnila spiritis-
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tické schopnosti. Odtud tedy hrabûnka Sabina i Ruska jmé-
nem Helena Blavatská.“

„Ta Ïenská, která loni údajnû zlikvidovala zpustlíky?“
„Pfiesnû tak. Blavatská dva z kambodÏsk˘ch kamenÛ ukra-

dla a pouÏila k nahlédnutí do budoucnosti.“
„Které budoucnosti – na‰í, nebo té druhé?“
„Na‰í. A v téhle budoucnosti, roku 1914, zase jin˘ Rus, jas-

novidec Grigorij Rasputin, hledûl zpátky k nám.“
„A proã?“
„ProtoÏe pfiedvídal, Ïe velká válka, která v jeho dobû zufii-

la, povede k jeho zavraÏdûní a ke zpusto‰ení milované Rusi.
Zaãal hledat události, které konflikt zaÏehly, a objevil je zde,
v ‰edesát˘ch letech devatenáctého století.“

Monckton pozoroval svého pfiítele ‰tûrbinkami oãí. „Mluví-
te o na‰í roli v americk˘ch sporech?“

„Ne. Svûtová válka nás vrhne proti sjednocen˘m nûmec-
k˘m národÛm, takÏe myslím, Ïe jiskrou, která zaÏehne pla-
men, mohl b˘t nedávn˘ exodus eugenikÛ do Pruska, veden˘
botanikem Richardem Sprucem a m˘m b˘val˘m spoleãníkem
Johnem Spekem.“

„TakÏe ten chlapík Rasputin pozoroval na‰e zrádce pfii prá-
ci? A kvÛli ãemu?“

„Rasputin udûlal mnohem víc neÏ to. Ovládl Blavatskou
a vyuÏil ji, aby ukradl zbytek kambodÏsk˘ch kamenÛ a získal
na Tichborneovû panství jihoamerick˘ diamant, ãímÏ historii
opût zmûnil. S pomocí diamantÛ zesiloval a pfiená‰el svÛj me-
smerick˘ vliv, kter˘ zpÛsobil, Ïe se niÏ‰í vrstvy spoleãnosti
vzboufiily. Rasputin neplánoval nic men‰ího neÏ celkovou de-
strukci britského impéria, aby nad námi spojené Nûmecko
válku vyhrálo i bez ruské pomoci. A jakmile by bylo tohoto
ohavného cíle dosaÏeno, vrhlo by se na oslabené Nûmecko
Rusko a porazilo by je.“

„Zatracenû!“
„Blavatská to nepfieÏila a spiknutí nevy‰lo,“ fiekl Burton.

„KvÛli mnû Rasputin zemfiel roku 1914, dva roky pfied svou
vraÏdou, coÏ znamená, Ïe se historie opût odch˘lila ze svého
kurzu, i kdyÏ k tomuhle konkrétnímu rozdvojení dojde aÏ za
jednapadesát let.“

Monckton Milnes pfiedsunul ãelist. ZaÈal ruce v pûst. Vy-
dechl, sáhl po sklence, vyprázdnil ji a znovu dolil. Tfiásl se.
„U sta hromÛ!“ zavrãel. „Já tomu v‰emu doopravdy vûfiím!
A kde jsou ty diamanty z KambodÏe a JiÏní Ameriky teì?“
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„Jihoamerick˘ kámen se roztrhl na sedm kusÛ, kdyÏ jsem
porazil Rasputina. Má je Palmerston. KambodÏské kameny
jsou zasazeny do jednoho Babbageova pfiístroje na v˘poãet
pravdûpodobnosti.“

„VáÏnû? A proã?“
„Bûhem boufií kvÛli Tichborneovi mi pomáhal filozof Her-

bert Spencer. Zemfiel s kameny v kapse, takÏe se do nich
otiskla jeho mysl. Charles Babbage navrhl pfiístroj, kter˘ by
právû takov˘ otisk zpracovával. Do tohoto pfiístroje jsme dia-
manty zasadili a pak cel˘ mechanismus vloÏili do mého me-
chanického komorníka. Herbert Spencer tak Ïije dál, i kdyÏ
jen v podobû mechanického vynálezu. Odtud také znám his-
torii nágÛ, protoÏe plazí inteligence v tûch kamenech pfietrvá-
vá a Herbert ji dokáÏe vycítit. A já vlastnû také – sv˘m neur-
ãit˘m zpÛsobem. Nágové ke mnû pfii‰li ve snu a zanechali po
sobû vûtu: ,Ke zniãení nebo koneãnému pfiekonání rozporÛ
mÛÏe vést jedinû rovnocennost.‘ A ta mû pfii koneãném zúãto-
vání s Rasputinem navedla správn˘m smûrem.“

Monckton Milnes si opût pfiejel rukou po tváfii a je‰tû víc si
rozmazal harlek˘nské líãení.

„TakÏe neobjeven˘ zÛstává uÏ jen africk˘ diamant a Pal-
merston vás posílá, abyste ho na‰el?“

„Pfiesnû tak. JakoÏto poslední nerozbit˘ kámen bude moc-
nûj‰í neÏ jeho roztfií‰tûné protûj‰ky. Palmerston chce Oãi vy-
uÏít k vedení tajné války s Pruskem pomocí jasnovidnosti,
proroctví a vraÏd na astrální úrovni. Chce zafiídit, aby Bis-
marck nûmecké státy nikdy nesjednotil. Chápete uÏ, proã si
pfieju, aby si tuhle expedici byli b˘vali vÛbec neobjednávali?“

Dostalo se mu váhavého chápavého pfiik˘vnutí. „Ano,“ znû-
la za‰eptaná odpovûì. „Takovou moc rozhodnû nemÛÏete Pal-
merstonovi poskytnout. BoÏe, dokázal by ovládnout cel˘
svût!“

„Zrovna tak, jak by to udûlali Darwin, Galton a jejich kum-
páni.“

Monckton Milnes se na svého pfiítele na okamÏik zahledûl.
„Pro pût ran do ãepice, za nic na svûtû bych s vámi teì nemû-
nil, Richarde. Co chcete dûlat?“

Burton pokrãil rameny. „Musím ten kámen získat – i kdyby
jen proto, aby nepadl do rukou PrusÛm. Jsem pfiesvûdãen, Ïe
po nûm jde mÛj b˘val˘ spoleãník, podporovan˘ Bismarckem.
A pokud jde o to, co s ním udûlám, aÏ ho budu mít – to netu-
‰ím. Je tu je‰tû dal‰í komplikace: kdyÏ Rasputin zkoumal
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v roce 1914 minulost, ãinil tak pomocí afrického Oka. A tak uÏ
vím, Ïe je mi souzeno ho najít, a Ïe aÏ ho najdu, nakonec se
nûjak˘m zpÛsobem dostane do Ruska.“

Sedûli nûkolik minut v tichu a potom Burton zabruãel:
„Pfiipadám si jako nûjak˘ zatracen˘ pû‰ák na ‰achovnici.“

Monckton Milnes se probral ze zasnûní, do nûhoÏ upadl.
„Já vám zcela dÛvûfiuju, Richarde. Udûlejte, co musíte. Vy nû-
jakou odpovûì naleznete, tím jsem si jist˘.“

Burton vzdychl a lehce pohodil hlavou. Zaãal si uvûdomo-
vat ‰um hovoru a veselí, kterého byl Fryston pln˘. Podíval se
na sebe, potom na svého pfiítele a najednou se ti‰e zasmál.
„Bismilláh! Král ·ahrijár z Tisíce a jedné noci probírá své fan-
tastické pfiedstavy s Harlek˘nem! To je mi ale vtip!“

Monckton Milnes se usmál. „VraÈte se na veãírek. Uvolnûte
se. Bavte se. Já se k vám za nûkolik minut pfiipojím. Rád bych
si tu je‰tû chvíli posedûl.“

Burton vstal a pfie‰el ke dvefiím. Ohlédl se a fiekl: „Pokud
se Palmerston dozví, Ïe jsme tenhle rozhovor vedli, zavfie mû
do Toweru.“

„To spí‰ do Bedlamu,“ zamumlal Monckton Milnes.
„Ne. Vláda má pod Towerem tajné místnosti, vãetnû vûzeÀ-

sk˘ch cel.“
Jeho pfiítel zvedl ruce, jako by chtûl králova agenta ode-

hnat. „Slitování! UÏ dost, prosím!“ zvolal. „Má schopnost
vstfiebávat odhalení je jiÏ zcela vyãerpána!“

Burton odemkl dvefie a vy‰el z místnosti. Namífiil si to pfies
vstupní halu a salon zpût do kufiáckého salonku.

„Jáfiku, kapitáne,“ vykfiikl pan Vajíãko, kdyÏ Burton vstou-
pil do místnosti. „Kde máte tu svou bájeãnou hospodyni?“

Burton se k baculaté pohádkové postaviãce otoãil. „To jste
vy, Trounci, tam uvnitfi?“

„Ano, a pfiipadám si jako totální idiot, jenÏe to byl ná-
pad paní Trounceové a já si fiíkal, Ïe by nebylo moudré za-
ãít vyvádût, kdyÏ uváÏím, Ïe ji na pfií‰tích nûkolik mûsícÛ
opustím. Povím vám, Ïe je to zatracenû ne‰ikovná maska.
Jídlo a pití se v ní hroznû tûÏko navádí takfiíkajíc mezi
pysky.“

„Já bych si nestûÏoval. Nezdá se, Ïe by vám nûjak ublíÏilo,
kdybyste libru nebo dvû shodil.“

„Tak to uÏ by staãilo, pokud dovolíte! Víte moc dobfie, Ïe
mÛj souãasn˘ obvod je samá vata!“

„KdyÏ to fiíkáte. A za co pfii‰la ctûná paní Trounceová?“
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„Za Psí babiãku, coÏ po pravdû fieãeno moc pfievlékání ne-
vyÏadovalo. Hroznû se tû‰í, aÏ si pûknû poklábosí s paní An-
gellovou, ale nûjak nemÛÏe tu milou dámu mezi v‰emi tûmi
nóbl pfievleky najít. Kde tedy je a za koho nebo za co pfii-
‰la?“

„Je to ponûkud pfiíli‰ matronovitá královna Boudicca
a myslím, Ïe ode‰la, aby odvedla práci za va‰i Ïenu.“

„Co tím chcete fiíct?“
„Îe ‰la dát pejskovi kostiãku.“
„CoÏe?“
„Je dole v kuchyni a shání Hopsovi nûco na zub, aãkoli

mám podezfiení, Ïe se tam ve skuteãnosti schovává pfied v‰e-
mi tûmi pány a dámami. Pfiipadá si tu trochu nepatfiiãnû, ale
já na její úãasti trval. Po tom, ãím jsem ji v poslední dobû pro-
táhl, si zaslouÏí okusit Ïivota na vysoké noze.“

„Vy jste s sebou pfiivedl i toho va‰eho zpropadeného baseta?“
„Udûlala si z nûj souãást kost˘mu – zapfiáhla ho do malého

váleãného vozu pro dûti a pfiimûla ho, aby klusal vedle ní.
Hopsa tím byl nanejv˘‰ poboufien.“

V‰eobecn˘ halas pfiehlu‰il hlasit˘ pronikav˘ náfiek.
„Omluvil byste mû?“ fiekl Burton. „Zdá se, Ïe Algy potfiebu-

je pfiitáhnout uzdu.“
Pfiesunul se dozadu k ark˘fiovému oknu. KdyÏ dorazil ke

skupince, která se tam shromáÏdila, vrazil mu jak˘si ãí‰ník
do ruky sklenku portského. Burton ji nepfiítomnû odloÏil na
stÛl a soustfiedil se na Swinburnea, kter˘ poskakoval nahoru
a dolÛ a mával rukama jako ‰ílen˘.

„Ale já nejsem ani tro‰iãku namazan˘!“ protestoval hluãnû
básník. „To je naprostá katastrofa! Zaãal jsem b˘t vÛãi alko-
holu imunní!“

„Snad díky pfiespfiíli‰ dÛvûrnému vztahu k nûmu?“ proho-
dil Cornewall Lewis.

„Nesmysl! St˘káme se sice ãasto, to pfiipou‰tím, ale zdraví-
me se jen zbûÏnû!“

Doktor James Hunt, ãlen Klubu kanibalÛ, se pfiipojil ke
skupince právû vãas, aby jeho slova zaslechl. Burácivû se ro-
zesmál a prohlásil: „Cha! Myslím, Ïe vás pojí mnohem dÛvûr-
nûj‰í pouto, Algy! Vy a alkohol jste prakticky sezdaní!“

„Houby s octem!“ bránil se Swinburne. „Kecy, Ïvásty, kra-
viny!“

Kdosi po Burtonovû boku ti‰e fiekl: „Mûl bych vás nechat
zavfiít.“
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Cestovatel se otoãil a ocitl se tváfií v tváfi siru Richardu
Mayneovi, hlavnímu komisafii Scotland Yardu s vyhublou tváfií.

„Má to co dûlat s tím, Ïe odváÏím ãtyfii z va‰ich muÏÛ do
Afriky?“ otázal se s pozdviÏen˘m oboãím Burton.

„Ano,“ odvûtil Mayne, kter˘ nesouhlasnû pozoroval Swin-
burneÛv teatrální v˘stup. „Trounce s Honestym patfií mezi mé
nejlep‰í detektivy, Kri‰namurti velí mojí letecké jednotce
a konstábl Bhátí je na nejlep‰í cestû k pov˘‰ení. NemÛÏu si do-
volit nechat je, aÈ se rok potulují po ãerném kontinentu. Mohu
se jen domnívat, Ïe jste spolãen s lond˘nskou zloãineckou chát-
rou. Mám pravdu, sire Richarde? SnaÏíte se dostat mé muÏe
z cesty, neÏ dojde k nûjakému mistrovskému zloãinu? A tfieba
plánujete, Ïe je necháte seÏrat lvÛm a tygrÛm, abyste se mohl
vloupat do Toweru a ukrást korunovaãní klenoty, ne?“

Burton se usmál. „Je to legraãní, zrovna jsem o Toweru
mluvil. Ale ne, v Africe Ïádní tygfii nejsou, pane. Lord Pal-
merston vám tu situaci nevysvûtlil?“

„Nakrmil mû nûjak˘mi neurãit˘mi Ïvásty o tom, Ïe je to zá-
leÏitost národní bezpeãnosti.“

„To také je.“
„A bez obalu mi nafiídil, abych vám poskytl, cokoli budete

chtít. CoÏ samozfiejmû provedu.“
„Dûkuju. Îádám jen, aby ti chlapi dostali prodlouÏenou do-

volenou a aby byly zaji‰tûny jejich rodiny.“
„V tomto ohledu nemûjte obavy.“ Komisafi usrkl vína. Po-

vzdechl si. „Postarejte se o nû, ano?“
„Udûlám, co bude v m˘ch silách.“
Podali si ruce. Mayne se pomalu vzdálil. Burton sáhl po své

skleniãce a zjistil, Ïe se sama záhadnû vyprázdnila. Na‰pulil
rty a pohlédl na svého asistenta, kter˘ podupával noÏkama
a uji‰Èoval o své stfiízlivosti. Do‰el k názoru, Ïe Swinburne je
uprostfied jednoho ze sv˘ch nechvalnû proslul˘ch opileck˘ch
v˘stupÛ, nebo se stal obûtí nûjaké neplechy. Pak si v‰iml
kmotra SmrÈáka, postávajícího za maliãk˘m básníkem, a na
vtefiiny pocítil v zádech mrazivé jehliãky navzdory tomu, Ïe
v nûm poznal Thomase Bendyshe, coÏ v‰e vysvûtlovalo, ponû-
vadÏ tento antropolog a ateista byl Swinburneov˘m nanejv˘‰
oddan˘m tr˘znitelem.

„Richarde!“ vfiískl Swinburne. „Vy jste mû vidûl v náladû
nejãastûji. Pfiipadám vám opil˘?“

„U vás se, Algy, ten rozdíl poznává ze v‰ech lidí nejhÛfie,“
odvûtil Burton.
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Básník zoufale vypískl. Zakfiiãel na ãí‰níka.
âas míjel, veãírek pokraãoval a králÛv agent pfiecházel od

jedné skupinky k druhé, s nûkter˘mi lidmi poklábosil, s jin˘-
mi podebatoval a s nûkolika si i zaÏertoval.

Ve ãtvrt na dvanáct se s obnoven˘m líãením opût objevil
Monckton Milnes a nahnal své hosty do hudebního salonku,
kde Burtona pfiekvapila Florence Nightingaleová, která pro-
kázala neãekanou zbûhlost ve hfie na klavír, kdyÏ doprováze-
la sestru Ragavendrovou, jejíÏ pûveck˘ projev se projevil stej-
nû pÛsobivû. Obû se‰lost bavily, dokud se nepfiiblíÏila pÛlnoc,
kdy v‰ichni ztichli a naslouchali odbíjení pendlovek. Sotva do-
znûl poslední tón, zavûsili se do sebe, Nightingaleová zaãala
hrát a sestra zpívat:

„Na pfiítele dávného zapomenout
a pustiti ho z hlavy?
Na pfiítele dávného zapomenout,
Ïe dlouho nebyl tady?“

Hosté se vesele pfiipojili k refrénu:

Po dlouh˘ch letech, pfiíteli, jednou,
po dlouh˘ch letech
ãí‰i zas pozvedni se mnou,
po dlouh˘ch letech!“

„A ty si to piveãko koupí‰,“ trylkovala mladá zpûvaãka,
„a já si zas koupím to sv˘…“

„Proboha!“ vyjekl kdosi.
„âí‰i zas pozvedni se mnou, po dlouh˘ch letech.“
„JeÏí‰i Kriste!“ ozval se zmuãen˘ hlas.
Burton se rozhlédl po místnosti, v níÏ se lidé opût pustili do

refrénu.

Po dlouh˘ch letech, pfiíteli, jednou,
po dlouh˘ch letech
ãí‰i zas pozvedni se…“

Zpûv odumfiel a muzika ustala, kdyÏ kdosi zajeãel: „Maria,
matko BoÏí, prosím, zachraÀ mû!“

Cestovatel vytáhl ruce zpod paÏí sv˘ch sousedÛ, odstrãil
lidi stranou a pospíchal k mumraji u krbu. MuÏi poklekali
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k leÏící postavû. Byl to Bendyshe. Masku lebky mu nûkdo
sundal a tváfi mu zkfiivil stra‰liv˘ v˘raz, oãi mûl vytfie‰tûné
a skelné a rty roztaÏené v ohyzdném pfiekvapeném ‰klebu.
Celé Bendysheovo tûlo se otfiásalo tak divoce, Ïe bylo tfieba
ãtyfi muÏÛ, aby ho udrÏeli. Svíjel se a ‰kubal sebou, pátefi pro-
hnutou do oblouku, patami bubnoval do podlahy.

Po Burtonovû boku se objevil inspektor Honesty – subtilní
‰lachovit˘ muÏík s nápadnû ‰irok˘m knírem po stranách za-
kroucen˘m nahoru, kter˘ normálnû nosíval vlasy ulízané,
s pû‰inkou uprostfied, a projevoval puntiãkáfisk˘ smysl pro ob-
lékání, ale kter˘ byl nyní vystrojen jako jeden ze Tfií mu‰ke-
t˘rÛ – a zavrãel: „Záchvat. Pfiehnal to. Nadmûrné holdování
nefiestem.“

„Ne,“ odvûtil Burton. „Tohle je nûco jiného.“ Prodíral se dál,
dokud nedorazil k Moncktonu Milnesovi a nesykl: „DostaÀte
ty lidi odtud.“

Pofiadatel veãírku se na nûj podíval a fiekl: „Proboha, naã já
to myslím. No ov‰em.“

Monckton Milnes se otoãil a hlasitû oznámil: „Dámy a páno-
vé, jednomu z na‰ich pfiátel se nane‰tûstí udûlalo nevolno. Byli
byste tak hodní a pfiesunuli se do zbyl˘ch pokojÛ, prosím? Mûli
bychom tomu chudákovi udûlat trochu prostoru na d˘chání.“

Lidé, trousící soustrastné v˘roky, zaãali odcházet.
BurtonÛv loket sevfiela jakási ruka. Patfiila doktoru Jame-

si Huntovi.
„Pojìte sem,“ za‰eptal a táhl králova agenta k oknu, pryã

od v‰ech ostatních.
„Oã jde, Jime? Bude Bendyshe v pofiádku?“
„Ne. Právû naopak.“ Hunt si hryzal spodní ret. Na ãele se

mu leskl pot. „Tyhle pfiíznaky bych poznal kdekoli,“ sykl.
„Zpropaden˘ strychnin. Toho chudáka nûkdo otrávil!“

Burton na vtefiinu zápasil s rovnováhou, jak se mu podlo-
mila kolena. „CoÏe?“

„Otrávil. Úmyslnû. Ne‰Èastnou náhodou se strychnin ãlo-
vûku do tûla nedostane.“

„DokáÏete ho zachránit?“
„Je to beznadûjné. Do hodiny je mrtv˘.“
„To ne! Prosím vás, Jime, vezmûte si k ruce sestru Nightin-

galeovou a sestru Ragavendrovou. Udûlejte pro nûj, co mÛÏete.“
Hunt stiskl Burtonovi ruku a vrátil se k umírajícímu. Krá-

lÛv agent spatfiil u dvefií postávajícího Trounce a pfiesunul se
k nûmu.
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„Vylezte z toho smû‰ného kost˘mu. Máme tu problém.“
„Co se stalo?“
„VraÏda, Trounci. Nûkdo otrávil Toma Bendyshe.“
„Pane na nebi! Já… no… okamÏitû seÏenu na‰e lidi. K ãer-

tu s tou zatracenou vycpávkou! Nepomohl byste mi ven?“
Za nûkolik minut uÏ Trounce se sirem Richardem Maynem

a inspektorem Honestym odvádûli hosty i personál nahoru
a velitel Kri‰namurti s konstáblem Bhátím zatím stfieÏili
pfiední i zadní vchod Frystonu, aby nikdo nevyklouzl.

Bendyshe mûl teì u úst pûnu a házel sebou je‰tû divoãeji.
KdyÏ si cestovatel vedle umírajícího pfiidfiepl, zvedl k nûmu oãi

Charles Bradlaugh, kter˘ sedûl pfiíteli na nohou a poskoãil pfii kaÏ-
dém jejich kfieãovitém zá‰kubu. „NemÛÏu tomu uvûfiit,“ zachrop-
tûl, oãi zalité slzami. „Hunt fiíká, Ïe je to nûjak˘ jed. Kdo by nûco ta-
kového chudákovi Tomovi provedl? Nikdy nikomu neublíÏil!“

„To netu‰ím, Charlesi. Co dûlal, neÏ mu zaãalo b˘t zle?“
„Zpíval s námi ostatními. Byl dost nameten˘ – cel˘ veãer

kradl Algymu pití.“
Burton se obrátil na Jamese Hunta. „Nemohl b˘t strychnin

v jedné z tûch skleniãek?“
„Mohl,“ pfiik˘vl lékafi. „Jed je to stra‰nû hofik˘, ale pokud

byl Bendyshe dostateãnû opil˘, mohl by ho vypít, aniÏ by chuÈ
jedu postfiehl.“

„A on byl samozfiejmû jako slíva,“ prohodil Bradlaugh.
Burton se natáhl kolem sestry Nightingaleové, která Ben-

dysheovi otírala ãelo, a poloÏil muÏi ruku na prsa. Vnímal, jak
mu pod dlaní poskakují svaly.

„Tome,“ za‰eptal.
Odka‰lal si, vstal a posunkem vyzval Hunta, aÈ jde za ním.

Oba muÏi opustili hudební salonek a ve‰li do salonku kufiác-
kého, kde pfiistoupili ke stolu u ark˘fiového okna.

„Jed byl nejspí‰ v jedné z tûchhle skleniãek,“ prohlásil Bur-
ton a ukázal na rozliãné prázdné nádoby.

„V takovém pfiípadû nebude tûÏké zjistit ve které,“ odvûtil
doktor. Zvedl sklenku, oãichal ji a zabruãel: „Brandy.“ Pak po-
nofiil do zbytkÛ na dnû ukazovák. Dotkl se prstem jazyka.
„V téhle ne.“

„A neotrávíte se sám?“
„Strychnin se v mal˘ch dávkách obãas uÏívá k léãebn˘m

úãelÛm. Kapiãka mi neublíÏí.“
Hunt otestoval dal‰í sklenku a pak tfietí a ãtvrtou. Pátá mu

zkfiivila tváfi.
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„Hofiké. Portské by tu chuÈ do jisté míry zamaskovalo, ale
pfiesto je nápadná.“

„To je portské?“
„Ano.“
Burton postupnû pro‰el ostatní sklenky. Jak naznaãoval je-

jich tvar, v‰echny obsahovaly buìto víno, nebo brandy.
„Zatracenû,“ zavrãel. „VraÈte se k Tomovi. Promluvíme si

pozdûji.“
Vykroãil pryã a zamífiil do vstupní haly, kde zastihl v ti-

chém rozhovoru pod schodi‰tûm Richarda Moncktona Milne-
se, Algernona Swinburnea a vrchního komisafie Maynea.

Mayne se tváfiil zasmu‰ile. „Jste si jist˘, Ïe se jedná o po-
kus o vraÏdu?“ otázal se Burtona, kdyÏ se k nim Burton pfii-
pojil.

„Îádn˘ pokus. VraÏda. Îádn˘ protijed neexistuje.“
„Ale proã zabíjet Toma?“ zeptal se ne‰Èastnû Swinburne.
„·lo o omyl,“ odvûtil Burton. „Zam˘‰lenou obûtí nebyl Tom.

Tou jsem byl já.“
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Kapitola 2

PODSVùTÍ A ORFEUS

Ú¤EDNÍ OZNÁMENÍ
NARU·OVÁNÍ âINNOSTI KRABÒ 
POPELÁ¤Ò JE PROTIZÁKONNÉ

Ten, kdo se pokusí krabu popeláfii bránit
v cestû, zaplést mu nohy, uhasit topeni‰tû,
uvést jej do nebezpeãí úmyslnû poloÏenou
stopou odpadkÛ nebo mu jak˘mkoli jin˘m
zpÛsobem zabránit v plnûní jeho úkolÛ,
bude potrestán pokutou v minimální v˘‰i
20 liber.

KRABI POPELÁ¤I UDRÎUJÍ VA·E ULICE
V âISTOTù!

„Vy?“
Richard Monckton Milnes, Algernon Swinburne i sir Ri-

chard Mayne promluvili v‰ichni naráz.
Burton pfiik˘vl. „Jed byl ve sklence portského. Tu mi vtiskl

do ruky nûjak˘ ãí‰ník. Tom ji vypil omylem.“ Obrátil se na
Moncktona Milnese. „Nafiídil byste svému obsluhujícímu per-
sonálu a majordomovi, aby se dostavili do salonu, prosím vás?
Vyslechneme je tam.“

Jeho Ïádost byla do puntíku vyplnûna a pan Applebaum,
majordomus, rychle zjistil, Ïe jeden ãlovûk chybí.

„Dva ãí‰níci jsou tu na Frystonu nastálo,“ vysvûtloval Burto-
novi. „âtyfii dal‰í jsme najali od jedné agentury jen na tenhle
veãírek. Tohle jsou ti na v˘pomoc…,“ ukázal na tfii z muÏÛ,
„… a ten, co zmizel, pane, je jejich kolega.“

„Kde je ta agentura?“ vyzvídal Burton.
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„V Thorpe Willoughby, jedné vesnici asi ãtyfii míle na v˘-
chod odtud. Jmenuje se to Howell’s. Mají úfiadovnu nad pe-
kárnou na hlavní ulici.“

Burton se obrátil k jednomu z najat˘ch pomocníkÛ, malému
ãlovûku, kter˘ nervóznû pohyboval prsty. „Jak se jmenujete?“

„Colin Parkes, pane.“
„A ten nezvûstn˘ chlap?“
„Peter Pimlico, jenÏe ten k nám nepatfií. Dneska mûl dûlat

Gordon Bailey, ale tomu se udûlalo ‰oufl – jako od Ïaludku –,
takÏe místo sebe poslal tohohle Pimlica, coÏ je nûjakej jeho
kámo‰.“

„A víte, kde bydlí?“
„Pimlico? ¤íkal, Ïe v Leedsu, pane. Pfiijel s náma droÏkou

z Thorpe Willoughby. Posledních pár dní tam má pronajatej
pokoj. V t˘ vesnici jsou jen dvû nocleÏny a hospoda, takÏe je
nespí‰ v nûkter˘ z nich.“

„Jak vypadá?“
„Blonìák. Velk˘ kotlety. Modr˘ oãi. Kolem pasu kapánek

rozbfiedlej. ¤ekl bych, Ïe jí víc, neÏ by mûl.“
„Dûkuju, pane Parkesi.“
Sir Richard Mayne poslal personál zase nahoru a fiekl:

„Nafiídím sv˘m muÏÛm, aby prohledali dÛm.“
Za ãtyfiicet minut vrchní komisafi Burtonovi hlásil: „Velitel

Kri‰namurti na‰el kost˘m onoho nezvûstného odloÏen˘ v ko-
mofie u kuchynû. Okno bylo otevfiené. Nepochybnû unikl tudy.
Po‰lu Bhátího na místní nádraÏí.“

„To je k niãemu,“ odvûtil Burton stroze. „V tuhle noãní dobu
tam nic nejezdí.“

„Tak kam myslíte, Ïe…?“
Komisafie pfieru‰ili Swinburne a Hunt, ktefií se k nim pfii-

pojili s pfiepadl˘m v˘razem ve tváfii.
„Tom Bendyshe je mrtev,“ prohlásil monotónním hlasem lé-

kafi. „Na strychnin to byla milosrdnû rychlá smrt. Vypovûdûlo
mu srdce.“

Burton se znovu obrátil k Mayneovi. „Rád bych si vypÛjãil
inspektora Trounce. Mám tu svého baseta – a to je vynikající
stopafi. Dáme mu toho kost˘mu Medico della Peste ãichnout
a uvidíme, kam nás zavede.“

„V̆ bornû.“
Burton – poté, co se v rychlosti pfievlékl do ponûkud pfií-

hodnûj‰ího veãerního úboru – zastihl Hopsu, jak dole v ku-
chyni ‰Èastnû okusuje kost.
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„PromiÀ, starou‰i,“ fiekl Burton a sundal z háãku za dvefi-
mi psíkovo vodítko. „Bude‰ si ji muset nechat na potom.“

Hopsa vrãel a stûÏoval si, zatímco cestovatel dával kost
stranou a pfiipínal mu vodítko k obojku. KdyÏ ho Burton vle-
kl z kuchynû, kÀuãel a ‰kubal fiemínkem, ale pak se uklidnil
a cupital vedle svého pána nahoru do schodÛ a zadními dvefi-
mi ven.

Venku foukal chladn˘ vûtfiík. Burtonovi ‰ly od úst obláãky
páry. Na jasné noãní obloze záfiily hvûzdy a couvající mûsíc vr-
hal na pozemky Frystonu stfiíbfiité svûtlo.

Swinburne – teì uÏ v normálních ‰atech, ale s vavfiínov˘m
vûncem stále je‰tû vpleten˘m do vlasÛ – a Trounce ãekali
u jednoho otevfieného okna. MuÏ z Yardu dfiepûl na bobku
a pfiidrÏoval nad zemí svítilnu. „Stopy v záhonu,“ prohlásil,
kdyÏ se k nim králÛv agent pfiidal.

Swinburne couvl. Hopsa mûl politováníhodnou slabost pro
jeho kotníky a ve vlaku mu je celou cestu z Lond˘na do York-
shiru okusoval. Básník pozvedl uzlíãek ‰atstva a fiekl: „Tady
je kost˘m toho ãí‰níka, Richarde.“

Burton obleãení vzal a pfiidrÏel je Hopsovi u ãenichu.
„Hledej, hochu!“ pobízel ho. „Hledej!“
Baset sklonil hlavu k zemi a zaãal ãenichat kolem, ‰nûruje

si to sem a tam. Rychle zachytil stopu a vlekl Burtona po
trávníku pryã od okna. Swinburne s Trouncem je následovali.
Zmrzlá tráva jim kfiupala pod nohama.

„Pimlico má urãitû skoro dvû hodiny náskok,“ supûl Troun-
ce, kdyÏ spûchali dál.

„Mífiíme na v˘chod,“ upozornil Burton. „Myslím, Ïe se vrací
zpátky do Thorpe Willoughby. Pokud tam na nûj ãeká nûjak˘
odvoz, ujede a my ztratíme stopu, jestli se ale chce do Leedsu
vrátit po Ïeleznici, nezb˘vá mu neÏ ãekat do rána, takÏe ho
dostaneme.“

Hopsa je vlekl k okraji panství, podél hraniãní zdi a pfies
schÛdky nad ní. Pustili se dál po venkovské cestû lemované
Ïiv˘mi ploty, dokud nedorazili na kfiiÏovatku. Baset zaboãil
vpravo na projeÏdûnûj‰í silnici, a kdyÏ se muÏi vydali za ním,
spatfiili ceduli, na níÏ stálo: Thorpe Willoughby 3,5 míle.

„âert aby to vzal!“ bruãel Swinburne, zatímco spûchali dál.
„Tom byl sice pofiádná osina v zadnici, ale patfiil k m˘m nej-
lep‰ím kamarádÛm. Proã se vás ten chlápek Pimplico vÛbec
pokou‰el zabít, Richarde? Jeho jméno mi nic nefiíká. Není to
nûkdo, s k˘m jsme uÏ mûli co do ãinûní, Ïe ne?“
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„CoÏe? Vás?“ zvolal Trounce, kter˘ u pfiedchozího odhalení
chybûl.

„Obûtí jsem mûl b˘t já,“ potvrdil Burton, „ale netu‰ím proã.
Pokud vím, Ïádné spojení mezi Pimplicem a nûkter˘m z na-
‰ich minul˘ch pfiípadÛ neexistuje. Jeho pohnutky jsou mi na-
dále záhadou.“

Cesta je vedla na vrchol kopce a pak na druhé stranû dolÛ.
Kousek pfied sebou uÏ spatfiili první domky vesniãky leÏící
uprostfied mozaiky políãek a tmav˘ch kouskÛ lesa. Ze stfiedu
osady stoupala noãním vzduchem nepravidelná kfiivka páry
a pomalu se rozpl˘vala ve vûtru. OkamÏitû v ní rozeznali sto-
pu rotorníku.

„Krucipísek!“ zavrãel Trounce. „Vypadá to, Ïe nám ptáãek
uletûl!“

Hopsa, po‰tûkávající pfii sledování stopy, je zavedl do ves-
nice.

Námaha muÏe navzdory nízké teplotû zahfiála, a neÏ dora-
zili k domkÛm, Trounce uÏ funûl a musel si otírat ãelo kapes-
níkem.

Minuli chalupy a malé fiadové domky a ‰li pfiímo kolem
hospody, aÏ nakonec zastavili pfied hranat˘m a dosti zchátra-
le pÛsobícím domem. Nad ním pomalu mizel prouÏek páry.
Cedule v jednom ze spodních oken hlásala: Restaurace Robi-
na Hooda. Ubytování a snídanû. Cizince neubytováváme.
Hopsa se zastavil pfied vchodem, za‰krabal tlapkou na dvefie
a frustrovanû zakÀuãel.

Trounce natáhl ruku, uchopil klepadlo a zabouchal.
âekali.
Trounce zabouchal znovu.
Zevnitfi se ozval tlumen˘ hlas. „Dejte si pohov, sakra!“
Dvefie se otevfiely a na muÏe venku zamrkal tlou‰tík v za-

‰edlém Ïupanu.
„Co, sakra, v tudle noãní dobu chcete?“ otázal se a brada se

mu poboufienû tfiásla.
„Policie,“ obofiil se na nûj Trounce. „Bydlí tu nûjak˘ Peter

Pimlico?“
„Dal‰í pitomá náv‰tûva? ¤ek jsem mu, Ïe po desát˘ ne, ta-

kov˘ jsou v tomhle baráku pravidla, a co se stane? Jedna pi-
tomá náv‰tûva za druhou! Nejste taky cizáci, Ïe ne?“

„Jsme Angliãané. Tak odpovûzte, chlape! Je tu Pimlico?“
„Jo. Je ve sv˘m pokoji. Poãítám, Ïe budete chtít jít nahoru,

co? ¤íkáte, Ïe jste policajti? TakÏe je v prÛ‰vihu?“
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„To je samozfiejmû moÏné,“ odvûtil Trounce a protlaãil se
kolem muÏe do úzké chodby za ním. „Kter˘ pokoj?“

„Po schodech nahoru a první vlevo.“
Trounce vyrazil ke schodÛm, ale zastavil se, kdyÏ se Bur-

ton hostinského otázal: „¤íkáte, Ïe pana Pimlica uÏ nûkdo
nav‰tívil? Cizinec?“

„Jo. Tlustej chlápek s velk˘m mroÏákem pod nosem.“
„A národnost?“
„Jak to mám, sakra, vûdût? V‰ichni mi pfiipadaj stejn˘!“
„A kdy Ïe tu byl?“
„Asi tak pfied pÛlhodinkou. Vzbudil mû, kdyÏ s tím sv˘m za-

tracen˘m vynálezem pfiistál rovnou pfied barákem a pak zabu-
‰il na dvefie. Pimlico sebûhnul po schodech jako nûjaká zatrace-
ná lavina, aby mu odevfiel, a pak spolu vydupali do jeho pokoje.
Za chviliãku ten cizák zase sdusal dolÛ, tfiísknul dvefima a pak
uÏ drnãely okna od t˘ jeho zatracen˘ lítací ma‰iny. ¤íkám vám,
Ïe to bylo, jako kdyÏ se snaÏíte spát uprostfied nûjak˘ho pitom˘-
ho zemûtfiesení, a vy mi taky zrovna nepomáháte. Zajímalo by
mû, jestli dneska v noci vÛbec zamhoufiím oka!“

„My vás dlouho nezdrÏíme, pane…?“
„Emery. Norman Emery.“
„Pane Emery. ZÛstaÀte tu, prosím.“
Burton uvázal Hopsovo vodítko k dolnímu konci zábradlí

a zamumlal: „ZÛstaÀ, hochu,“ a pak se vydal se Swinburnem
za Trouncem nahoru po schodech. Policista zaÈukal na první
dvefie vlevo. Ty se mu pod kotníky prstÛ pootevfiely. Podíval se
na Burtona a zvedl oboãí.

„Pane Pimlico?“ zavolal.
Îádná odpovûì nepfii‰la.
MuÏ z Yardu otevfiel dvefie a nakoukl do místnosti. Zavrãel

a obrátil se na Swinburnea. „Pfiiveìte sem nahoru Emeryho,
buìte tak hodn˘.“

Básníkovi ponur˘ v˘raz detektivovy tváfie neunikl a bez
vyptávání uposlechl.

„Pojìte se podívat,“ fiekl Trounce, kdyÏ ve‰el do místnosti.
Burton do ní vstoupil za ním a spatfiil na podlaze nataÏe-

ného muÏe. Tváfi mûl posetou fialov˘mi fleky, mezi zuby mu
visel vyplazen˘ jazyk a skelné oãi mûl vytfie‰tûné.

„Zardou‰en˘,“ prohodil Trounce. „U Jupitera, podívejte se
mu na krk! Ten, kdo to udûlal, musí mít sílu jako b˘k!“

„A zku‰enou ruku,“ dodal Burton, kter˘ se sklánûl nad
mrtvolou. „Vidíte ty modfiiny? Ná‰ vrah pfiesnû vûdûl, kam
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umístit prsty i palce, aby zabíjely co nejrychleji a nejúãinnûji.
Hmmm, kouknûte se na tu poru‰enou kÛÏi. Skoro jako by ten
zabiják nemûl nehty, ale drápy!“

Trounce zaãal prohledávat neboÏtíkovy kapsy.
Swinburne se znovu objevil s hostinsk˘m, kter˘ poté, co

nahlédl dvefimi dovnitfi a uvidûl tûlo, vyjekl: „A kruci! A to mi
ani nezaplatil!“

„Je to Peter Pimlico?“ zeptal se Burton.
„Jo.“
Trounce vykfiikl a zvedl ruku s malou lahviãkou.
Burton ji vzal, otevfiel, pfiiãichl k ní a potom ji naklánûl tak

dlouho, dokud mu na prst neskanula kapka tekutiny. Tu si
dal na jazyk a nakrãil nos.

„Strychnin. Zcela nepochybnû.“
„Mûl ho v kapse,“ fiekl Trounce. Pak oslovil hostinského:

„Máte tu ve vsi nûjakého stráÏníka?“
„Ano, pane,“ odvûtil Emery. „Timothyho Flanagana. Bydlí

v ãísle dvanáct.“
„Dojdûte pro nûj.“
„Ten bude v posteli.“
„No jistû Ïe bude v posteli! Zabu‰te mu na dvefie! Házejte

mu do okna kamínky! Je mi jedno, jak to udûláte – prostû ho
vzbuìte a okamÏitû ho pfiiveìte!“

Emery pfiik˘vl a zmizel dole na schodech.
Detektiv se znovu otoãil k mrtvole, pfiejel po ní pohledem,

v‰ímaje si kaÏdého detailu. Najednou se s v˘kfiikem sklonil
tûsnû k Pimlicovu oteklému obliãeji.

„Co je?“ chtûl vûdût Burton.
Trounce neodpovídal. Místo toho strãil mezi neboÏtíkovy

rty prsty, za‰átral vedle jazyka a vytáhl cosi ven.
Byl to mal˘ zvadl˘ list, such˘ a hnûd˘, se ‰kodolibû trnitou

ãepelí, pfiipojenou k úponku, kter˘ se odmítal nechat z Pimli-
cov˘ch úst vytáhnout, aãkoli jím Trounce po‰kubával.

„Kapitáne,“ fiekl Trounce. „Mohl byste zapáãit a otevfiít mu
pusu, prosím vás?“

Burton si pfiidfiepl, pfiiloÏil ruce k dolní polovinû obliãeje
mrtvoly a roztáhl jí ústa dokofián, zatímco Trounce zastrãil
prsty hloubûji.

„Co to, sakra…?“ sykl muÏ z Yardu, kdyÏ vytáhl druh˘ list,
a popínavá rostlina, k níÏ byl pfiipojen, se napnula. „Podívejte
se na to!“

Zaklonil se, aby do úst mohl nahlédnout Burton. KrálÛv

Výprava do Měsíčních hor 49

Hodder 3 - zlom  21.3.1957 9:59  Stránka 49



agent pfiekvapenû zalapal po dechu, neboÈ rostlinka vyrÛsta-
la pfiímo z Pimlicova patra.

„Nûco takového jsem je‰tû nevidûl!“ prohlásil Trounce. „Jak
je to moÏné?“

Burton roztrÏitû pokrãil rameny a zaãal pfiepeãlivû zkoumat
neboÏtíkovu hlavu. Brzy objevil dal‰í podivné podrobnosti. Ve
vlasech byly drobounké zelené v˘honky, vyrÛstající z kÛÏe,
a z tkánû za u‰ima ãouhala zmûÈ zvadl˘ch bíl˘ch kofiínkÛ.

„Netu‰ím, co si o tom mám myslet,“ fiekl Burton, kdyÏ se
zvedl, „ale aÈ uÏ je ta kytka, co z nûj roste, cokoli, je to stejnû
mrtvé jako Pimlico. Co mûl je‰tû po kapsách?“

Trounce pro‰el jednotlivé pfiedmûty. „Klíãe, pár ‰ilinkÛ,
krabiãku zápalek, fajfku, paklík tabáku, tuÏku a jízdenku na
autoped.“

„Odkud?“
„Z Leedsu. Pojìme prohledat pokoj.“
Swinburne z podesty sledoval, jak oba muÏi prochází míst-

nost centimetr po centimetru. Pod postelí objevili mal˘ kuffiík,
ve kterém ale bylo jenom obleãení. Jiné osobní vûci nena‰li.

„Nic, co by nám prozradilo, kdo by mohl b˘t ten neznám˘,“
pfiemítal Trounce. „A vodítko k tomu, kde Pimlico v Leedsu
bydlel, Ïádné.“

„Je tu tohle,“ fiekl Burton a ukázal Trounceovi paklík tabá-
ku znaãky Ogdenova vloãka s otevfienou chlopní. Na vnitfiní
stranû byla modrou barvou nati‰tûna adresa: TattleworthÛv
tabák, Meanwood Road ã. 26, Leeds.

„Pokud je to jeho místní dodavatel, moÏná ho majitel bude
znát.“

„Pff!“ odfrkl si Trounce. „Ale alespoÀ nûco. Poãkáme na toho
konstábla a pak poma‰írujeme zpátky na Fryston. Jsou tam
spousty rotorníkÛ a já jeden zrekvíruju. NeÏ se dostanu do Leed-
su, bude uÏ skoro svítat. Dneska mû Ïádn˘ spánek neãeká!“

„Mû také ne,“ prohlásil Burton. „Letím s vámi.“
„A já taky,“ pfiidal se Swinburne.
Za nûkolik minut se na schodech ozvaly kroky a objevil se

ponûkud neupravenû a rozcuchanû pÛsobící mlad˘ policista.
Za ním se schovával pan Emery.

„Pfiece se tu váÏnû nestala vraÏda, Ïe ne?“ vyhrkl stráÏník.
Pak uvidûl Pimlicovo tûlo. „Páni! VraÏda v Thorpe Willough-
by! A kdo jste vy, pánové, jestli vám nevadí, Ïe se ptám.“

„Já jsem inspektor Trounce ze Scotland Yardu. Tohle jsou
agent Jeho Veliãenstva sir Richard Francis Burton a jeho
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asistent, pan Algernon Swinburne. Komu podáváte hlá‰ení,
synku?“

„Komisafii Sheridanovi z Leedsu.“
Trounce ze sebe vychrlil: „V̆ bornû. Chci, abyste probudil

zdej‰ího po‰tmistra a poslal komisafii zprávu. Sdûlte mu, Ïe
tohohle chlapíka – jmenoval se Peter Pimlico – u‰krtil zatím
neidentifikovan˘ cizinec. Pak seÏeÀte koronera, aÈ se nejprve
zastaví na Frystonu a pak tady a postará se o to. Bûhem do-
poledne se za panem komisafiem sám zastavím.“

„Ano, pane. Na Frystonu? A proã?“
„ProtoÏe tenhle niãema…,“ Trounce vrhl na Pimlicovo mrt-

vé tûlo pohrdav˘ pohled, „… tam otrávil jednoho z hostÛ.“
Konstábl Flanagan zalapal po dechu, polkl a zasalutoval.
„A co já?“ bruãel Emery. „MÛÏu se uÏ vrátit do t˘ pitom˘ po-

stele?“
„Jestli máte za to, Ïe dokáÏete usnout s mrtvolou v domû,

tak klidnû. Ale nejdfiív mi fieknûte, kdy si Pimlico tenhle pokoj
pronajal.“

„Je to pût dní.“
„A pfii‰el ho do dne‰ního veãera nûkdo nav‰tívit?“
„Ne.“
„A kdyÏ tu byl, co dûlal?“
„Vût‰inou se oÏíral v místní putyce.“
„Mûl jste s ním nûjaké problémy?“
„Zdaleka ne tolik, kolik mi jich ten trouba nadûlal od chví-

le, co natáhnul baãkory! Prostû jen dupal nahoru a dolÛ po
schodech, kdyÏ pfiicházel a odcházel, nic víc.“

„Nepfii‰el mu nûjak˘ dopis?“
„Ne.“
„Víte o nûm nûco?“
„Ne, teda aÏ na to, Ïe fiíkal, Ïe tu má dûlat pro Howellovu

agenturu.“
„Nic jiného?“
„Nic.“
O pár minut pozdûji se uÏ Trounce, Burton, Swinburne

i Hopsa vraceli ve sv˘ch stopách k sídlu Moncktona Milnese.
KdyÏ se Swinburne za Thorpe Willoughby ohlédl, v‰iml si, Ïe
se cestiãka páry jiÏ témûfi rozpt˘lila.

„Kter˘m smûrem je Leeds?“ zeptal se.
„Na západ,“ odvûtil Trounce.
„Ale ná‰ neznám˘ odletûl na jih. Zajímalo by mû, proã Pim-

lica zabíjel.“
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„MoÏná ho chtûl umlãet,“ fiekl Burton. „Vím jistû, Ïe jsem se
s Pimlicem nikdy nesetkal, takÏe pochybuji, Ïe by se mnou
chtûl skoncovat z nûjak˘ch osobních pohnutek. Spí‰ si mys-
lím, Ïe si ho na to najal ná‰ záhadn˘ cizinec. Pimlico zfiejmû
oãekával, Ïe mu dnes v noci zaplatí a pomÛÏe odtud utéct.
Místo toho byl zavraÏdûn.“

„O‰kliv˘ osud,“ zabruãel Swinburne, „aãkoli nemohu fiíct, Ïe
by si ho ten mizera nezaslouÏil! Ale co ten podivn˘ v˘rÛstek?“

„To je mnohem vût‰í záhada,“ prohlásil Burton. „Îe by ho
mûl v ústech uÏ zveãera, kdyÏ si hrál na ãí‰níka na Frystonu,
je dost nepravdûpodobné. A taková rychle rostoucí obludnost
smrdí eugeniky a botanikem Richardem Sprucem.“

KdyÏ dorazili na Fryston, zjistili, Ïe spousta hostÛ uÏ na-
vzdory ãasné ranní hodinû odjela.

„Hudební salonek jsem uzavfiel,“ oznamoval jim Monckton
Milnes. „Dokud si pro nûj nûkdo nepfiijede, bude muset chu-
dák Bendyshe zÛstat v nûm.“

„Koroner uÏ je na cestû,“ sdûlil mu Burton. „MÛÏu vás po-
Ïádat o nûkolik vûcí?“

„No ov‰em, o cokoli, co bude v m˘ch silách.“
„Potfiebujeme si vypÛjãit tfii rotorníky. Musíme okamÏitû

odletût do Leedsu.“
„Vezmûte si mÛj, Jima Hunta a Charlieho Bradlaugha. Sto-

jí vepfiedu na trávníku. Zavedu vás tam.“
„Dûkujeme. Pfiedpokládám, Ïe paní Angellová uÏ ‰la spát,

ne?“
„Ano. Dal jsem jí jeden z nejlep‰ích hostinsk˘ch pokojÛ.“
„NepoÏádal byste kapitána Lawlesse, zda by ji a Hopsu do-

poledne na leti‰tû nedoprovodil? Budeme tam muset s Troun-
cem a Algym pfiiletût rovnou z Leedsu. Zajistíme, aby vám bû-
hem dne rotorníky doruãili zpût.“

„Vezmu ji tam sám, Richarde. Rád bych se s vámi pfied od-
letem rozlouãil.“

Monckton Milnes své pfiátele doprovodil ke skupince letou-
nÛ zaparkovan˘ch na trávû pfied domem. Cestou Burtona po-
odtáhl od Swinburnea a Trounce a za‰eptal: „Má to nûjakou
spojitost s va‰ím posláním v Africe?“

Burton pokrãil rameny. „Nevím. Je to jistû moÏné a moÏná
i pravdûpodobné.“

Do‰li k rotorníkÛm a Monckton Milnes sledoval, jak si tro-
jice muÏÛ ukládá klobouky do zavazadlov˘ch boxÛ, nasazuje
ochranné br˘le a pfiipoutává se k velk˘m koÏen˘m kfieslÛm.
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„Na shledanou, mládenci,“ popfiál jim. „A hodnû ‰tûstí!“
MuÏi nastartovali parní stroje, chrlící oblaka páry. Nad

hlavou se jim z vertikální hfiídele rozprostfiela lopatkovitá
kfiídla a zaãala se otáãet, rotujíce rychleji a rychleji, dokud se
nestala prostému oku neviditelná.

Burton svému pfiíteli zamával a pak pfiitáhl páku k sobû.
LiÏiny stroje se zvedly z trávy a letoun rychle stoupal na ku-
Ïelu v˘parÛ. Swinburne s Trouncem Burtona následovali,
v‰echny tfii rotorníky se obloukem stoãily pryã a zmizely na
noãním nebi, zanechávajíce za sebou stfiíbfiitû bílou stopu.

Oblohu na v˘chodû jiÏ prozáfiilo oranÏové svûtlo, kdyÏ se tro-
jice létajících strojÛ snesla na dlaÏbu Black Brewery Road.
Dva z rotorníkÛ se zemû zlehka dotkly, ten tfietí do ní se Ïuch-
nutím narazil, a neÏ se zastavil, klouzal ve spr‰ce jisker bo-
kem asi pût stop.

„Mizern˘ krámy pitom˘!“ nadával Trounce. Vypnul parní
stroj, poãkal, aÏ se kfiídla sloÏí, potom vystoupil a pfiidal se
k Burtonovi se Swinburnem.

Bylo to jejich tfietí pfiistání v Leedsu. Poprvé pfiistáli, aby
se jednoho konstábla na noãní obchÛzce zeptali, kudy se mají
dát. Druhá zastávka byla pfied Tattleworthov˘m tabákem na
Meanwood Road.

Pan Tattleworth, kter˘ na náhlé probuzení zareagoval pfií-
valem nadávek, jim nakonec potvrdil, Ïe Petera Pimlica zná.

„Byl to mizera a zlodûj,“ prohlásil. „âlovûk, o kter˘m byste
mohli fiíct, Ïe je v podsvûtí jako doma. Ale pravidelnej zákazník.
Bydlí pár ulic odsaì. Black Brewery Road ãíslo sedmnáct.“

Byli by tam mohli dojít pû‰ky, ale protoÏe nechtûli rotorní-
ky nechávat bez dohledu, vzlétli a témûfi vzápûtí opût pfiistáli.

„Tenhle to je,“ ukazoval Swinburne na fiadu domkÛ. „PÛ-
jdeme zjistit, kolik nadávek na nás dokáÏe vychrlit dal‰í pán
na holení!“ Sáhl po klepadle na dvefiích a s gustem zabu‰il.

Po nûkolika minutách a dal‰ím útoku na dvefie se za dvefi-
mi ozval pfiidu‰en˘ nevrl˘ hlas.

„Kdo jéé?“
„Policie,“ ‰tûkl Trounce.
„Tak to dokaÏte!“
„Mám doklady,“ odtu‰il netrpûlivû Trounce. „Otevfiete a já

vám je ukáÏu.“
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„Já vám nevûfiim. To je nûjakej trik. Ty Ïádnej chlupatej ne-
bude‰. Spí‰ vymahaã!“

„Cha, cha! Vymahaã Trounce!“
„Kdo to byl?“ zeptal se hlas.
„Algernon Swinburne!“ zavolal Swinburne. „Ten básník!“
Nastala chvíle ticha a potom hlas fiekl: „Já vám o Ïádnou

pojezii nestojím! Zmizte vodsaì a uÏ se nevracejte!“
„Pane!“ zafival Trounce. „OkamÏitû ty zatracené dvefie

otevfiete, nebo vám je vykopnu!“
Ozvalo se fiinãení fietûzu a v zámku se otoãil klíã. Dvefie se

pootevfiely a ze ‰kvíry vykouklo slzící oko.
„Vo co vám de? Nejsem vobleãenej. Dávám si ranní fajfku.“
„Bydlí tu Peter Pimlico?“ chtûl vûdût Trounce.
„Jo. V tom bytû nahofie. Ale nebude tam. Celej tejden.“
„Já vím. Je po smrti.“
„Eh?“
„Dnes v noci ho zavraÏdili.“
„Bezva. Byl to sprostej kfiupan, nic jin˘ho. No?“
„No tak jsme tu, abychom prohledali jeho pokoje. PusÈte

nás dovnitfi.“
Oko si Trounce zmûfiilo od tvrìáku po erární vysoké boty,

potom se pfiesunulo k Burtonovi, studujíc snûdou zjizvenou
tváfi i ‰iroká ramena, a dolÛ ke Swinburneovi, kter˘ tu stál
s vûtviãkami vavfiínu zamotan˘mi do dlouh˘ch, oslnivû reza-
t˘ch vlasÛ, které mu po letu z Frystonu divoce trãely.

„Básník s chlupatejma.“
„Policejní pojezie,“ prohlásil Swinburne. „DruÏstvo jedlíkÛ.

Ustupte stranou, prosím!“
Trounce se opfiel ramenem do dvefií a zatlaãil, aÏ muÏ za

nimi pozpátku zavrávoral. „Jak se jmenujete?“ zeptal se, kdyÏ
vstoupil do domu.

MuÏ, kter˘ by byl vysok˘, neb˘t kfiivicí znetvofien˘ch no-
hou, pfied ním stál v pruhované noãní ko‰ili a tfiásl se. Na hla-
vû pokryté rozãep˘fien˘mi hnûd˘mi vlasy mûl noãní ãepiãku
a na velik˘ch chodidlech ponoÏky na spaní. V levé ponoÏce
zela díra a vyãuhoval z ní ohromn˘ palec. Sukovitá ruka sví-
rala d˘mku z kukufiiãného klasu.

„Já sem nûjakej Matthew Keller. NemÛÏete nám takhle
vtrhnout do baráku!“

„Ale ano, mohu. To je va‰e nemovitost? Jste majitel?“
„Jo. Vypadnûte vocaì!“
„Je‰tû ne. TakÏe patro pronajímáte Pimlicovi, Ïe?“
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„No jo, a budu moc rád, aÏ se ho zbavím, parchanta lem-
plovsk˘ho.“

„Tedy potíÏista, ano?“
„To jo! Pofiád voÏralej chmaták.“
„Nûjací náv‰tûvníci z ciziny?“
„Pfied dvouma tejdnama. TlusÈoch.“
„Jméno?“
„Netu‰im.“
„Národnost?“
„Netu‰im.“
„MroÏák pod nosem?“
„Jo. A teì se mu‰im voblíkat do rachoty.“
„Bez mého svolení nic dûlat nebudete. Jdeme nahoru do

Pimlicov˘ch pokojÛ.“
„Ty budou zamãen˘.“
„A máte univerzál?“
„Jo.“
„Tak pro nûj jdûte!“
Keller podráÏdûnû vzdychl.
„Hejbnûte kostrou, chlape!“ vybuchl Trounce.
Domácí sebou ‰kubl a pak se vydal do zadní ãásti malé

pfiedsíÀky, otevfiel dvefie pod schodi‰tûm a sundal z háãku
klíã. Vrátil se a podal jej detektivovi.

Trounce vyrazil nahoru po schodech a Swinburne ho násle-
doval. KdyÏ míjel Burtona, kter˘ vykroãil za ním, králÛv
agent si v‰iml, Ïe úsmûv jeho asistentovi rychle povadl.

Swinburneovy emoce byly od pfiirozenosti stejnû divoké
a nespoutané jako jeho vlasy, neustále se promûÀovaly, ni-
kdy nevydrÏely dlouho a ãasto byly zcela nepatfiiãné. Básník
trpûl fyziologickou poruchou, která zpÛsobovala, Ïe bolest
pociÈoval coby rozko‰, a Burtonovi pfiipadalo, Ïe Swinburne-
ova svéhlavá a nevypoãitatelná povaha má svÛj pÛvod moÏ-
ná právû v ní. Emoãní zranûní, podobná tomu, které mu zpÛ-
sobila Bendysheova smrt, se internalizovala a maskovala
nezvladateln˘m chováním, ke kterému bohuÏel ãasto patfiila
konzumace znaãného mnoÏství alkoholu. Neschopnost po-
soudit, co by mu mohlo ublíÏit, ze Swinburnea ãinila jednoho
z nejstateãnûj‰ích muÏÛ, s jak˘mi se kdy Burton setkal, zá-
roveÀ ale jednoho z muÏÛ, ktefií mûli nejvût‰í sklony k sebe-
destrukci.

„Pojìte s námi, pane Kellere,“ zavolal Trounce. „Rád bych
vás mûl na oãích.“
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„Dyk já nic nevyvedu,“ bránil se Keller, pfiesto se vydal za
nevítan˘mi hosty po schodech vzhÛru, sténaje námahou.
„Nohy,“ stûÏoval si. „Zlobûj mû celej Ïivot.“

PimlicÛv byt tvofiily ob˘vací pokoj s postelí a kuchyÀ. Ta
páchla po Ïluklém sádle a slaninû a dlouho ji nikdo neumyl.
Podlaha byla poseta obno‰en˘m ‰atstvem. Na toaletním stol-
ku pfied praskl˘m zrcadlem stálo porcelánové umyvadlo se
‰pinavou vodou a vysok˘m pruhem neãistoty kolem vnitfiního
okraje. Za ním leÏela bfiitva a ‰pinavá kostka m˘dla. ProleÏelá
postel byla neustlaná, kfieslo pokryté sázenkami z místního
závodi‰tû a pod oknem se vr‰ily v˘tisky Leedského tazatele.

Zatímco se Swinburne s Kellerem drÏeli stranou, Burton
s Trouncem místnosti prozkoumali.

„Notes!“ zvolal muÏ z Yardu a zvedl z postele mal˘ vázan˘
zápisník. Stránku po stránce jej prolistoval. „Nic neÏ sázky na
psy. Tenhle Pimlico byl notorick˘ sázkafi.“

„A smolafi,“ pronesl Keller. „Pfii‰el vo kaÏd˘ pitom˘ penny,
co vydûlal. Nájemn˘ platil skorem pokaÏd˘ pozdû.“

„A kde pracoval?“ vyzvídal Burton.
„Ve fabrice u Pride-Manushiho, kde balil kusy bicyklÛ, co

posílaj na prodejny v Coventry. Ale je to uÏ ãtrnáct dní, co ho
propustili – potom, co ho ãapli, jak krade.“

Burtonovo oboãí vylétlo do oblouku. „Co se stalo?“
„Prolez krz vokno ke Cat n’ Fiddle, votoãil pár fla‰ek whisky

a hupsnul chlupatejm rovnou do náruãe. Noc prosedûl v chládku.“
Trounce se zamraãil. „Jenom jednu noc? Za vloupání do

hospody?“
„Jo.“
„Kde ho drÏeli?“
„Na policejní stanici na Farrow Lane.“
Za nûkolik minut volal detektiv na Burtona, kter˘ právû

prohledával kuchyÀ: „Kapitáne, vá‰ názor, prosím vás.“
Trounce ukazoval na holá prkna na podlaze u okna. Burton

pfiistoupil, podíval se a spatfiil kapiãku nûãeho zãernalého
a vláknitého. Pfiidfiepl, vytáhl z kapsy tuÏku, zaryl její konec
do zaschlé substance a zvedl si ji k nosu.

Znechucenû ucukl. „Páchne po zkaÏen˘ch zubech – a je‰tû
po nûãem. UÏíval Pimlico Ïv˘kací tabák, pane Kellere?“

„Né. Hulil Ogdenovu vloãku, tu samou, co bafám já.“
Burton vstal a oslovil Trounce: „Provádûl jsem v˘zkum

vÛnû rÛzn˘ch druhÛ tabáku. Vím jistû, Ïe tohle je Kautabak,
pruská znaãka. V Anglii moc k dostání není.“
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„A vy myslíte, Ïe to tu zÛstalo po tom cizinci? Ná‰ vrah je
Germán?“

„Ano, pfiesnû to se domnívám.“
Strávili prohledáváním je‰tû dvacet minut, ale nic uÏiteã-

ného uÏ nena‰li.
„Dobrá,“ fiekl Trounce, „tak my vás tedy opustíme, pane

Kellere.“
„·ak já kvÛlivá tomu beãet nebudu,“ zabruãel domácí.
KdyÏ sestupovali po schodech, dodal: „âekal, Ïe pfiijde k nû-

jak˘ ‰kváfie, to teda jo.“
Trounce se zastavil. „CoÏe?“
„Pimlico. âekal nûjakou ‰kváru – chtûl mi zacálovat, co

dluÏil na nájemn˘m. Nebo to aspoÀ fiíkal.“
„Peníze? A odkud?“
„Netu‰im.“
Pfied domem vzhlédl muÏ z Yardu k nebi, nyní svûtle ‰edé-

mu a zamraãenému.
„Ode dne‰ka jsem oficiálnû na prodlouÏené dovolené,“ pro-

hlásil, „ale aÈ mû vezme ãert, jestli tohle nechám b˘t.“ Obrátil
se k Burtonovi se Swinburnem. „Pfií‰tí zastávka Farrow
Lane. Chci vûdût, proã Pimlica pustili.“

Nastoupili zpátky do rotorníkÛ a vznesli se do vzduchu.
Znovu museli vyhledat stráÏníka, kter˘ by je navedl správ-
n˘m smûrem. Za ãtvrt hodiny uÏ pfiistáli pfied policejní stani-
cí, a zatímco Burton se Swinburnem ãekali ve vzná‰edlech,
Trounce ve‰el dovnitfi, aby zjistil, co potfieboval. Byl pryã dva-
cet minut, bûhem nichÏ básník se sv˘m pfiítelem probíral své
nejnovûj‰í dílo, tragédii Atalanta v Kalydónu.

„Chystám se podpofiit ateistické sm˘‰lení coby hold starou‰i
Bendysheovi,“ fiekl. „Byl odhodlan˘ zatlouct poslední hfiebíã-
ky do rakve, kterou Bohu stloukl Darwin.“

„To by Tom jistû ocenil,“ odvûtil Burton. „Pfies v‰echny ty
jeho skopiãiny mûl pro vás vÏdy jen slova chvály, Algy, a va‰i
poezii zboÏÀoval. Patfiil k va‰im nejhorlivûj‰ím zastáncÛm.“

V básníkov˘ch oãích se objevila nezvyklá tvrdost. „Vzpomí-
náte, jak jsem vám jednou vyprávûl, jak jsem se jako mladík
chtûl stát dÛstojníkem u jezdectva?“

„Ano. Ale vá‰ otec to nechtûl dovolit, a tak jste vylezl na
útes Culver Cliff na ostrovû Wight, abyste si dokázal, Ïe máte
odvahu.“

„Správnû, Richarde. A v jednu chvíli jsem z té skalní stûny
visel jen za koneãky prstÛ, ale nebál jsem se. Od toho oka-
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mÏiku jsem se nevyhnul jediné v˘zvû, byÈ byla sebenebezpeã-
nûj‰í. Ideu války, útoku na nepfiítele ãi boje za urãit˘ princip
neodmítám. Mé básnické kofieny jsou hluboko zapu‰tûny
v konfliktu.“

„Co tím chcete fiíct, Algy?“
„Jde mi o tohle: od téhle chvíle je m˘m posláním pomsta.“

Základna královské letecké námofiní sluÏby leÏela zhruba dva-
cet mil na v˘chod od Frystonu. PÛvodnû byla vybudována, aby
se zde stavûly fiiditelné vzducholodû, od nichÏ technologové po
fiadû katastrofálních nehod a explozí upustili. Tento neúspûch
vedl k v˘voji technologií letu pomocí rotujících lopatek, a ohro-
mující ukázka této konkrétní podoby konstruktérské doved-
nosti právû vévodila nejvût‰í pfiistávací dráze na základnû.

HMA Orpheus byla ta nejobrovitûj‰í rotoroloì, jakou kdy
sir Richard Francis Burton spatfiil.

Pfii pohledu ze strany pÛsobila dlouze a zplo‰tûle, se sv˘mi
dvûma palubami, hrbat˘m nákladem uloÏen˘m lehce od stfie-
du na záì, velitelskou vûÏí vepfiedu a sklem obehnanou palu-
bou zabírající ‰piãatou pfiíì. Po obou stranách vyãnívalo osm
letov˘ch pylonÛ – celkem tedy ‰estnáct, coÏ z ní ãinilo nejv˘-
konnûj‰í dosud postavenou rotoroloì.

Vût‰ina posádky i pasaÏérÛ uÏ byla na palubû, pfiipravena
na krátkou cestu do Lond˘na. Burton, Swinburne – bez vav-
fiínového vûnce –, kapitán Lawless a inspektor Trounce stáli
u dolního konce lodního mÛstku a louãili se s Moncktonem
Milnesem a sirem Richardem Maynem. Toho druhého létání
znervózÀovalo, a tak se rozhodl, Ïe do hlavního mûsta pojede
aÏ nûkter˘ dal‰í den atmosférickou Ïeleznicí.

„TakÏe ten tlust˘ Pru‰ák sloÏil za Pimlica kauci,“ vysvûtloval
policejnímu komisafii Trounce. „Uvedl jméno Otto Steinrück
a nûjakou adresu v Essexu.“

Swinburne dodal: „Nejspí‰ fale‰nou.“
„To ne,“ nesouhlasil Trounce. „NeÏ mohli kauci pfiijmout,

museli si ji ovûfiit. Ta adresa existuje a je zaregistrovaná na
jeho jméno.“

„Nejste teì ve sluÏbû, inspektore,“ fiekl Mayne, „ale pokud
byste se tím bûhem té krátké doby, která vám do odletu zb˘-
vá, chtûl zab˘vat v oficiálním postavení, máte mé svolení.“

„To bych rád. A dûkuju, pane.“
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Mayne pfiik˘vl a vzhlédl k lodi. „To je ale obluda!“ zvolal.
„První zástupkynû nového druhu,“ odvûtil Lawless. „Pan

Brunel se tentokrát pfiekonal!“
„A s tou poletíte celou cestu podél Nilu?“
„BohuÏel ne.“
Burton vysvûtloval: „V oblasti Velk˘ch jezer nechtûjí me-

chanická zafiízení pracovat, pane vrchní komisafii. Brání jim
v tom jakési vyzafiování. V oblasti se na‰ly rotorníky Henryho
Mortona Stanleyho a jejich pohon byl zcela nefunkãní. Bojíme
se, Ïe kdyby Orpheus letûl moc blízko, ‰el by k zemi jako ká-
men, a protoÏe nemáme jasnou pfiedstavu, kde zóna zaãíná,
nezb˘vá nám neÏ jít po sv˘ch.“

„A tahle loì navíc obûtovala hospodárnost rychlosti,“ dodal
Lawless, „takÏe bude muset zastavovat kvÛli palivu, coÏ se
v centrální Africe nedá.“

„A co va‰e trasa?“ vyptával se Monckton Milnes.
„První etapa je z Lond˘na do Káhiry,“ odpovûdûl Lawless,

„druhá z Káhiry do Adenu a pak poletíme k na‰í poslední za-
stávce, na Zanzibar, kde na nás bude ãekat loì Blackburn,
s nákladov˘m prostorem pln˘m uhlím. Expedice si vystoupí,
my doplníme palivo, vyloÏíme vozidla a zásoby na pevninû
a zamífiíme domÛ.“

Burton ho doplnil: „Na Zanzibaru bylo najato sto padesát
Àamwezijsk˘ch nosiãÛ, ktefií jsou jiÏ se zásobami nakoupe-
n˘mi na ostrovû na cestû do vnitrozemí. ZboÏí doruãí do jed-
né vesnice v pohofií Dusumi a vyãkají do na‰eho pfiíchodu.
AÏ tam dorazíme, zaplatíme jim a najmeme si ãerstvé nosiãe
od nedalek˘ch MgotÛ. Pak se vydáme dál. Doufejme, Ïe se
do Kazeãe dostaneme dfiív, neÏ pfiijdeme o vozidla. Odtud
pak pÛjdeme na sever k oblasti Velk˘ch jezer a k Mûsíãním
horám.“

Lawless prohlásil: „Nu, pánové, nic z toho nedokáÏeme, po-
kud se nevypravíme na cestu, takÏe bych se mûl jít ujistit, Ïe
je loì pfiipravena k letu. Odlétáme za deset minut. Nechám
vás, abyste se mohli rozlouãit.“ Pozdravil Maynea a Monckto-
na Milnese k˘vnutím, dotkl se prstem ‰títku ãapky a po ram-
pû vystoupil na Orphea.

Sir Richard Mayne odtáhl Trounce stranou a zapfiedl s ním
tich˘ rozhovor.

Monckton Milnes popadl Swinburneovu ruku a srdeãnû jí
potfiásl. „Hodnû ‰tûstí, mladej,“ fiekl. „Moc neriskujte, je vám
to jasné?“
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„Naprosto dokonale, vy starej kozle,“ odvûtil Swinburne.
„Nemûjte o mû strach. Nic se mi nestane. Pro lvy a krokod˘ly
jsem moc hubené sousteãko a moskyty hodlám odpuzovat ne-
utuchající nasáklostí ginem.“

„Hodn˘ chlapec! Tû‰ím se na poezii plnou inspirace, aÏ se
vrátíte.“

Swinburne zachytil MayneÛv pohled, zasalutoval mu a na-
stoupil na loì.

„Víte jistû, Ïe na to staãí?“ otázal se Monckton Milnes Bur-
tona. „Moc ho sice obdivuju, ale je to ten poslední ãlovûk, od
kterého bych ãekal, Ïe se bude trmácet napfiíã Afrikou.“

Burton se smutnû pousmál. „Víte stejnû dobfie jako já, Ïe do
toho kfiehkého kvítka, jako které pÛsobí, má daleko. Je to
houÏevnat˘ mal˘ dareba a jeho pohled na tu záleÏitost s nágy
by mi chybûl. Navíc by mi nikdy neodpustil, kdybych ho tu
nechal.“

„A co vy? Co va‰e zdraví? KdyÏ jste to s Nilem zkou‰el po-
slednû, nûkolik mûsícÛ jste byl chrom˘ a slep˘.“

„To je pravda, ale hlavnû proto, Ïe do mû John Speke lil ob-
rovské dávky Saltzmannovy tinktury. Kromû toho s sebou
máme sestru Ragavendrovou, coÏ by mûlo mít na na‰e tûles-
né blaho znaãn˘ vliv.“

Monckton Milnes zamy‰lenû pfiik˘vl. „Sesterstvo u‰lechtilé
laskavosti je zvlá‰tní a podivná organizace. Nikdy jsem nepo-
chopil, jak se po East Endu dokáÏou pohybovat, aniÏ by pfii‰ly
k úhonû. Víte, Ïe se fiíká, Ïe mají jistou nadpfiirozenou dÛstoj-
nost, která je ochraÀuje?“

„Ano, to uÏ jsem sly‰el. MoÏná Ïe jejich schopnost léãit a ti-
‰it skuteãnû nadpfiirozená je. Tfieba jde o dal‰í úãinek rezonu-
jících diamantÛ nágÛ. AÈ je vysvûtlení jakékoli, jsem pfiesvûd-
ãen˘, Ïe sestra Ragavendrová dokáÏe, Ïe patfií k nejcennûj‰ím
úãastníkÛm v˘pravy.“ Burton vzhlédl k ‰edivému nebi. „Zase
Afrika,“ zabruãel. „Snad tentokrát…“

„Nemusíte to podstupovat, Richarde,“ pfieru‰il ho Monckton
Milnes. „Palmerston si pro svou partii seÏene jiné pû‰áky.“

„To jistû. JenÏe tady nejde jen o ten diamant. TouÏím po
Nilu. KaÏd˘ den se sám sebe ptám: ,Proã?‘ a jediná odpovûì
zní: ,Zatracen˘ blázne! To tû Ïene ìábel!‘ Ten zpropaden˘ svû-
tadíl bezmála deset let utváfiel mÛj Ïivot a já instinktivnû cí-
tím, Ïe se mnou je‰tû neskoncoval.“

„Pak tedy leÈte,“ vyzval jej Monckton Milnes. „Ale Richarde…“
„Ano?“
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„VraÈte se zpátky.“
„Udûlám, co bude v m˘ch silách. Posly‰te, kamaráde, pokud

jde o Palmerstona, je tu nûco, co byste pro mû mohl udûlat, za-
tímco tu nebudu.“

„Cokoli.“
„Rád bych, abyste na nûj dohlédl. Sledujte pfiedev‰ím jeho

zahraniãní politiku s ohledem na Prusko, ostatní nûmecké
státy a Afriku. Patfiíte k politicky nejprohnanûj‰ím lidem, co
znám, a máte spousty pfiátel na vysok˘ch místech. VyuÏijte
jich. AÏ se vrátím, budu vás potfiebovat, abych si udûlal pfied-
stavu, kam vítr fouká, co se na‰ich mezinárodních vztahÛ
t˘ãe.“

„Myslíte, Ïe má nûco za lubem?“
„Ten vÏdycky.“
Monckton Milnes pfiislíbil, Ïe udûlá, co bude moci.
Podali si ruce a rozlouãili se.
Inspektor Trounce se vrátil a pfiipojil se na mÛstku k Bur-

tonovi.
Oba muÏi naposledy zamávali sv˘m kolegÛm a nastoupili

na rotoroloì.

O obrovském pásu území kolem svûta, kter˘ Británie kdysi
ovládala, se i v jeho posledních dnech stále mluvilo jako o im-
périu, pfiestoÏe po smrti krále Alberta roku 1900 uÏ nemûlo
panovníka, kter˘ by mu vládl. Ze stejného dÛvodu bylo ne-
správné i oznaãení „králov‰tí afriãtí stfielci“. Tradice u BritÛ
odumírají pomalu, a v armádû zvlá‰È.

Dva tisíce královsk˘ch africk˘ch stfielcÛ, veden˘ch dvaa‰e-
desáti anglick˘mi dÛstojníky, rozbily tábor v Ponde, vesnici
asi ‰est mil jiÏnû od Dar es Salaamu a ãtyfii míle za zákopy,
které se táhly kolem mûsta od pobfieÏí na severozápadû k po-
bfieÏí na jihov˘chodû. PÛvodní úly pfiipomínající chatrãe Pon-
de leÏely pohfibeny kdesi hluboko v mofii khaki stanÛ a jejich
obyvatelé z oblasti Uzaramo, kter˘ch nebylo ani sto padesát,
byli proti své vÛli rekrutováni coby sluhové a nosiãi. S touto
potupou se vyrovnávali pfieváÏnû tím, Ïe byli neustále co moÏ-
ná nejopilej‰í, a jakmile mûli pfiíleÏitost, utíkali nebo v nûko-
lika pfiípadech spáchali sebevraÏdu.

Snad jedin˘m kdyÏ uÏ ne ‰Èastn˘m, pak alespoÀ spokoje-
n˘m vesniãanem byl ãlovûk, kter˘ vafiil pombe – africké pivo
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– a kter˘ si ve shluku mangrovníkÛ postavil boudu, z níÏ ten-
to tepl˘, ale pfiekvapivû pfiíjemn˘ nápoj prodával. Stinn˘ plá-
cek vybavil stoly a Ïidlemi, a tak se zrodila jakási moskyty za-
mofiená hospoda. AskariÛm vstup zakázán! Jen dÛstojníci
a civilisté!

Bylo jedenáct hodin dopoledne a u jednoho ze stolÛ sedûl
muÏ, kter˘ teì o sobû uvaÏoval jako o siru Richardu Francisi
Burtonovi. Panovalo tu vlhké dusno a teplota stoupala. Oblo-
ha se bûlala, aÏ z oãí tekly slzy. Vzduch byl pln˘ okfiídleného
hmyzu.

MuÏ pfiedtím odmítl pombe – bylo moc brzy –, a dostal mís-
to nûj hrnek ãaje, kter˘ teì stál pfied ním a koufiilo se z nûj.
Levé pfiedloktí mûl obvázané. Obvazy kryly hlubokou fieznou
ránu, se‰itou sedmi stehy. Tváfi s nyní jiÏ hust‰ími vousy mûl
pofiezanou a po‰krábanou. Pravé oboãí mu dûlil svra‰tûl˘
‰rám, pokryt˘ strupem.

Hodil si do ãaje ãtyfii kostky cukru, zamíchal jej a upfienû
hledûl do vífiící tekutiny.

Ruce se mu tfiásly.
„Tady jste!“ ozval se pronikav˘ v˘kfiik. „Dopijte to. Musíme

jít.“
MuÏ zvedl oãi a zjistil, Ïe vedle nûj stojí Bertie Wells. Vá-

leãn˘ dopisovatel, kter˘ za denního svûtla vypadal mnohem
men‰í a zavalitûj‰í, se opíral o berle a pravou nohu pod kole-
nem mûl v dlahách.

„Zdravím, starou‰i,“ pronesl Burton. „Trochu té noze od-
lehãete. Jak to s ní vypadá?“

Wells zÛstal stát. „Je stejnû zlomená jako vãera a pfiedevãí-
rem. Víte, Ïe jsem si tu zatracenou nohu zlomil, uÏ kdyÏ mi
bylo sedm? To jste byl je‰tû naÏivu.“

„To jsem pofiád. Kam musíme jít?“
„Nahoru na hfieben, abychom mohli sledovat ostfielování.

Lodû tu budou do hodiny.“
„Zvládnete to? Myslím tu chÛzi?“
Wells si smetl ze ‰íje moskyta. „Stává se ze mû zdatn˘ ‰ou-

ral. Prokázal byste mi laskavost, sire Richarde? AÏ vás budu
pfií‰tû pouãovat o nepravdûpodobnosti pfiímého zásahu, ne-
pra‰til byste mû pofiádnû do hlavy a neodtáhl mû pryã?“

„S nejvût‰í radostí. Klidnû i se zpûtnou platností.“
„Ale stejnû musím fiíct, Ïe se mi váÏnû líbilo, jaká to byla

ironie.“
„Ironie?“
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„Ano. Prohlásíte, Ïe se naprosto neuvûfiitelnû nalézáte
v zemi Ïiv˘ch, a za pár vtefiin uÏ v ní skoro nejste!“

„Aha, to ano. Propfií‰tû budu volit slova trochu obezfietnûji.
B˘t ostfielován a pohfiben zaÏiva se mi ani trochu nezamlou-
valo. A nechte si toho sira. Star˘ dobr˘ Richard staãí.“ Napil
se ãaje a vstal. „Tak se zajdeme podívat na ten ohÀostroj, ne?“

Opustili improvizovanou putyku a zaãali se pomalu prodí-
rat mezi stany, míjejíce vojáky s prázdn˘ma oãima a bezv˘-
raznou tváfií. Mífiili k severní hranici leÏení.

Vzduch smrdûl potem i hor‰ími vûcmi.
„Podívejte se na nû,“ fiekl Wells. „Vidûl jste nûkdy nesouro-

dûj‰í dav válãících chlapÛ? Verbují je mezi zbytky britsk˘ch
JihoafriãanÛ, z Austrálie a Indie, z uboh˘ch pozÛstatkÛ na-
‰ich evropsk˘ch jednotek i z nejrÛznûj‰ích kmenÛ v˘chodní
a stfiední Afriky.“

„Rozhodnû se nezdá, Ïe by je to potû‰ilo.“
„V téhle zemi to není snadné, coÏ vy víte lépe neÏ vût‰ina

ostatních. Úplavice, malárie, mouchy tse-tse, moskyti, píseã-
né blechy – vût‰inû bûlochÛ je hroznû zle. A pokud jde o Afri-
ãany, ti pravidelnû dezertují. VojákÛ, které tu vidíte, by mûlo
b˘t dvakrát tolik.“

Minuli ohradu s voly. Jedno zvífie tu leÏelo mrtvé. Zdechli-
na zapáchala a zaãínala se nafukovat.

„Máte slabost pro vlãí máky?“ vyzvídal Wells. „Tûsnû pfied
tím, neÏ nás zaãali ostfielovat, jste jeden vytáhl z kapsy a teì
vidím, Ïe máte ke klopû pfii‰pendlen˘ ãerstv˘.“

„Myslím… pfiesnûji fieãeno mám pocit, jako by ten kvût mûl
nûco znamenat.“

„Podle mû symbolizuje spánek – nebo smrt,“ odvûtil Wells.
„Ne, to ne,“ nesouhlasil Burton. „Nûco jiného, ale nedokáÏu

to definovat.“
„TakÏe máte pofiád potíÏe si vzpomenout? Doufal jsem, Ïe

se vám pamûÈ vrátí. Umíte si pfiedstavit, Ïe jsem tûch pár po-
sledních dní zvûdavostí cel˘ nemocn˘. Musím se vás vyptat
na tolik vûcí.“

„Vrátily se mi obãasné útrÏky,“ odpovûdûl Burton. „Je to
zvlá‰tní pocit. Pfiipadám si úplnû rozebran˘. Va‰emu v˘slechu
se podrobím, ale pokud se vám podafií ze mû nûco dostat, mu-
síte si to nechat pro sebe.“

„Nic moc jiného mi nezb˘vá. Kdybych skuteãnost, Ïe jste
naÏivu, zvefiejnil, mÛj ‰éfredaktor by se mi vysmál a vykopl
by mû z redakce rovnou do evropského odboje, kde by se nade
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mnou zavfiela voda.“ Wells ‰kubl hlavou, zaka‰lal a odplivl si.
„Pitomé píseãné blechy! Mám je po celém tûle! PokaÏdé, kdyÏ
otevfiu pusu, najde se nûjaká, která se nemÛÏe doãkat, aÏ mi
skoãí dovnitfi!“ Zasalutoval procházejícímu dÛstojníkovi a pak
se zeptal: „Tak co se pfiihodilo? Stal jste se nûjakou hfiíãkou
pfiírody nesmrteln˘m, Richarde? Pfiedstíral jste tehdy v deva-
desátém roce vlastní smrt?“

„Ne. Mám dojem, Ïe jsem sem pfii‰el rovnou z roku 1863.“
„CoÏe? Vstoupil jste sem a do tohohle ãasu z doby tfii roky

pfiedtím, neÏ jsem se narodil? A jak˘m zpÛsobem?“
„To nevím.“
„Tak proã?“
„To také nevím. Nejsem si ani jist˘, jaká je tohle budouc-

nost.“
„Jaká je tohle budoucnost? Co tím, proboha, myslíte?“
„To taky nevím – jsem ale pfiesvûdãen, Ïe existuje nûkolik

alternativ.“
Wells zavrtûl hlavou. „Páni. NemoÏností pfiib˘vá. A pfiece

jste tu.“
„To jsem,“ souhlasil Burton.
„MuÏ z minul˘ch ãasÛ,“ zabruãel Wells. Zastavil se, aby si

upravil berle.
Z nedalekého stanu se oz˘valo sténání – jeho obyvatele oãi-

vidnû spalovala horeãka. Zvuky jeho utrpení zanikly, kdyÏ ko-
lem propochodovala skupina askariÛ, zpívajících tesknou pí-
seÀ. Burton, fascinovan˘ hlubok˘mi hlasy, se zaposlouchal
a dokázal jazyk rozli‰it coby svahilské náfieãí kiãaga, coÏ na-
znaãovalo, Ïe muÏi jsou z kmenÛ âaga, které pocházely ze se-
veru, z území pod KilimandÏárem.

Byli daleko od domova.
On také.
„Jednou jsme s mlad˘m Huxleyem probírali moÏnost cesto-

vání ãasem,“ vykládal Wells, kdyÏ se opût oba dali do pohybu.
„Huxley tvrdil, Ïe Ïádná taková metoda vynalezena nebude,
protoÏe kdyby se tak stalo, bylo by pfiece v‰ude plno náv‰tûv-
níkÛ z budoucnosti. Ani jednoho z nás nenapadlo, Ïe ve sku-
teãnosti pfiijdou z minulosti. ¤íkáte, Ïe nevíte, jak jste to do-
kázal? Bylo to ale prostfiednictvím mechanick˘ch prostfiedkÛ,
nebo – co já vím – nûjaké du‰evní techniky?“

„VÛbec netu‰ím. Kdo je to Huxley?“
„Kluk, se kter˘m jsem se znal. Aãkoli byl témûfi slep˘ a sot-

va odrostl chlapeck˘m kraÈasÛm, mûl ohromn˘ intelekt. Za-
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