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Vûnováno mému otci
Michaelu Johnu Hodderovi
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Podûkování

Tento román by moÏná nikdy nevy‰el bez dÛvûry a nad‰ení
Emmy Barnesové a Loua Anderse. Bez povzbuzování a ne-
ochvûjnû pozitivního pfiístupu George Manna bych jej moÏná
ani nenapsal. A neb˘t vlivu geniálního Mikea Moorcocka,
snad by mû byl ani nenapadl. Srdeãné díky v‰em.

Také bych rád vyjádfiil svÛj vdûk Saladinu Ahmedovi za
pomoc s arab‰tinou a Stéphanu Rouvilloisovi za pomoc s fran-
couz‰tinou.

Po celou dobu, co jsem na tomto projektu pracoval, jsem
mûl po ruce knihu Mary S. Lovellové A Rage to Live. ÎivotopisÛ
sira Richarda Francise Burtona existuje spousta, ale tenhle je
podle mû zdaleka nejlep‰í.

Yolandû Lermaové: Dûkuji, Ïe jsi byla tak trpûlivá, stála jsi
pfii mnû a krmila mû!

A koneãnû, „slavná jména“ vystupující v knize patfií národ-
ním hrdinÛm, ktefií hluboce ovlivÀují britského ducha. V tomto
románu jsem jim v nadsázce nemilosrdnû po‰lapal povûst
a udûlal z nich nûco, ãím rozhodnû nebyli. Uãinil jsem tak s jis-
totou, Ïe jejich velikosti sv˘mi hrátkami ani trochu neublíÏím.
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âÁST PRVÁ
VE KTERÉ AGENT DOSTÁVÁ ÚKOL

A DOJDE NA VY·ET¤OVÁNÍ ZÁHAD
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Známá chyba je lep‰í neÏ neznámá pravda.

arabské pfiísloví
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Kapitola 1

OZVùNY AFRIKY

V‰e, co ti Ïivot postaví do cesty, je pfiíleÏitost.
NezáleÏí na tom, jak je to obtíÏné.

NezáleÏí na tom, jak tû to znepokojuje.
NezáleÏí na tom, jak je to nepfiekonatelné.

NezáleÏí na tom, co si o tom myslí‰.
Je to pfiíleÏitost.

libertinská propaganda

„Proboha! On se stfielil!“
Sir Richard Francis Burton klop˘tavû couvl a zhroutil se

do kfiesla. Zpráva, kterou mu pfiedal Arthur Findlay, se snesla
k zemi. Ostatní muÏi odvraceli pohled, sedali si, prohlíÏeli si
nehty a pohrávali si s límeãky sv˘ch ko‰il; cokoli, jen aby se
nemuseli dívat na ohromeného kolegu.

Isabel Arundellová stála na prahu „oblékárny“, skryta za
pootevfien˘mi dvefimi, a vidûla, jak se jejímu milému ‰okem
roz‰ífiily zorniãky tmav˘ch a obvykle pronikav˘ch oãí, najed-
nou pln˘ch zranitelnosti. Obãas prudce pohnul ústy, jako by
se pokou‰el rozÏv˘kat a polknout nûco tûÏko stravitelného.
Nejradûji by se k nûmu byla b˘vala rozbûhla, aby ho utû‰ila
a zeptala se, co je to za zprávu, která mu tak ublíÏila, aby ji
zvedla ze zemû a pfieãetla si ji, aby zjistila, kdo se to stfielil.
JenÏe takové pfiedstavení pfied malou se‰lostí by bylo nepat-
fiiãné, nehledû na to, Ïe by jím Richarda uvedla do rozpakÛ.
VÏdyÈ to byl právû on, kdo stál pokaÏdé pevnû na nohou, aÈ
byla situace sebehrozivûj‰í. O jeho citlivosti vûdûla jen Isabel
a ta by nikdy nepfiipustila, aby ji kvÛli ní odhalili i ostatní.

Mnoho lidí – vût‰inou ti, ktefií mu pfiezdívali „Rufián Dick“
– povaÏovalo Burtonovu nemilosrdnou pohlednou tváfi za od-
raz jeho skuteãné povahy. Nikdy by je ani nenapadlo, Ïe Ri-
chard o sobû mívá pochybnosti. Aãkoli kdyby ho teì spatfiili
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tak otfieseného, moÏná by si s pfiekvapením uvûdomili, Ïe to
i pfies vzpurn˘ knír a rozeklan˘ vous není aÏ takov˘ zloduch,
jak vypadá.

Nahlédnout za tak pÛsobivou masku nebylo snadné.
V̆ bor sice usedl ke stolu teprve pfied chvilkou, ale kdyÏ sir

Roderick Murchison, pfiedseda Královské zemûpisné spoleã-
nosti, uvidûl BurtonÛv zmuãen˘ v˘raz, dospûl k rozhodnutí.

„Udûlejme si chvilku pfiestávku,“ zamumlal.
Burton vstal a nesouhlasnû zvedl ruku. „Prosím vás, páno-

vé,“ za‰eptal chraptivû, „pokraãujte ve schÛzi. Plánovanou de-
batu budeme muset pochopitelnû zru‰it, ale pokud mi dáte
pÛl hodinky, snad si dokáÏu uspofiádat poznámky a pfiipravit
krátkou pfiedná‰ku o údolí Indu, abychom nezklamali lidi.“

„To jste moc hodn˘, sire Richarde,“ odvûtil sir James Ale-
xander, jeden z ãlenÛ v˘boru. „Ale urãitû to pro vás pfiedsta-
vovalo stra‰nou ránu. Kdybyste snad radûji…“

„Jen mi dejte tfiicet minut na pfiípravu. VÏdyÈ uÏ zaplatili
vstupné.“

„NuÏe dobrá. Dûkujeme vám.“
Burton se otoãil a nejistû pfie‰el ke dvefiím, pro‰el jimi, za-

vfiel za sebou a lehce se kymáceje stanul pfied Isabel.
Mûfiil pût stop a jedenáct palcÛ, a i kdyÏ sám toho palce,

kter˘ mu do ‰esti stop scházel, litoval, ostatním díky ‰irok˘m
ramenÛm, hlubokému hrudníku a ‰tíhlé, leã svalnaté postavû
pfiipadal dokonce i ve srovnání s mnohem vy‰‰ími muÏi jako
obr.

Mûl krátké ãerné vlasy, které si ãesal dozadu. KÛÏi mûl
snûdou a o‰lehanou vûtrem, coÏ jeho pravideln˘m rysÛm do-
dávalo ponûkud arabského vzhledu, je‰tû podtrÏeného v˘raz-
n˘mi lícními kostmi. Obû je hyzdily jizvy – tu pravou men‰í,
tu levou pak dlouhá a rozeklaná, která mu lehce stahovala
oãní víãko. Jizvy pocházely od ran, jeÏ mu bûhem ne‰Èastné
v˘pravy do Berbery v Africkém rohu zpÛsobilo vrÏené kopí,
kdyÏ mu proniklo do tváfie a zase z ní vyjelo.

Pro Isabel byly Richardovy jizvy projevem dobrodruÏného
a nebojácného ducha. Burton pro ni po v‰ech stránkách pfied-
stavoval „dokonalého muÏe“. Byl to divok˘ a vá‰niv˘ roman-
tik, úplnû jiní neÏ ti seriózní a emocionálnû chladní muÏ‰tí,
ktefií se pohybovali v lond˘nsk˘ch spoleãensk˘ch kruzích. Její
rodiãe ho povaÏovali za nevhodnou partii, jenÏe Isabel vûdûla,
Ïe Ïádného jiného by milovat nemohla.

Vklop˘tal jí do náruãe.

Mark Hodder14

Hodder - zlom  30.11.1956 2:07  Stránka 14



„Co tû tak trápí, Dicku?“ zalapala po dechu, objímajíc ho
kolem ramen. „Co se stalo?“

„John se stfielil!“
„Ach ne!“ vykfiikla. „Je mrtv˘?“
Burton poodstoupil a utfiel si oãi do rukávu. „Zatím ne. Ale

na‰il si kulku do hlavy. Isabel, musím teì sestavit pfiedná‰ku.
MÛÏu se na tebe spolehnout, Ïe zjistí‰, kam ho odvezli? Mu-
sím ho vidût. Musím se s ním smífiit dfiív, neÏ…“

„Ale jistû, drah˘. Samozfiejmû! Hned to zjistím. Ale copak
musí‰ pfiedná‰et ty? Nikdo by ti nezazlíval, kdybys to chtûl
odvolat.“

„Odpfiedná‰ím to. Uvidíme se pozdûji, v hotelu.“
„Tak dobfie.“
Políbila jej na tváfi a ode‰la. Pro‰la krátkou chodbou s ele-

gantní mramorovou podlahou, letmo se ohlédla a zmizela
dvefimi vedoucími do auditoria. KdyÏ se dvefie otevfiely
a zase zavfiely, Burton zaslechl, jak lidé za nimi netrpûlivû
reptají. Oz˘val se dokonce i pískot. UÏ ãekali dost dlouho.
Chtûli krev, chtûli vidût, jak on, Burton, zostudí a pokofií
muÏe, kterého kdysi povaÏoval za svého bratra: Johna Han-
ninga Spekea.

„Uãiním prohlá‰ení,“ hlas za ním zavrãel. Otoãil se a zjistil,
Ïe Murchison opustil v˘bor a stojí po jeho boku. Na pfiedsedo-
vû holé hlavû se tfipytily kapky potu. Protáhl˘ obliãej mûl ztr-
han˘ a bled˘.

„Je to… je to moje chyba, sire Rodericku?“ zeptal se chrap-
tiv˘m hlasem Burton.

Murchison se zamraãil. „Je va‰í chybou, Ïe máte pfiísná
kritéria, zatímco podle v˘poãtÛ, které Spoleãnosti pfiedloÏil
John Speke, Nil teãe devadesát mil do kopce? Je va‰í chybou,
Ïe jste erudovan˘ a sebevûdom˘ diskutér, zatímco Speke dá
dohromady sotva dvû slova? Je va‰í chybou, Ïe jej ti pletichá-
fii zmanipulovali a obrátili proti vám? Ne, Richarde, va‰e chy-
ba to není.“

Burton o jeho slovech chvilku uvaÏoval a pak fiekl: „Mluví-
te o nûm takhle, a pfiitom jste ho podporoval. Zaplatili jste mu
druhou expedici, a mnû jste tu mou zamítli.“

„ProtoÏe mûl pravdu. Navzdory jeho ledabyl˘m mûfiením,
pfiedpokladÛm a dohadÛm má v˘bor pocit, Ïe je pravdûpodob-
né, Ïe Nil skuteãnû pramení v tom jezefie, které objevil. Prostá
pravda ohlednû celé té vûci, Richarde, zní, Ïe on pramen na‰el,
zatímco vy – nerad to fiíkám – nikoli. Nikdy jsem toho chlapa,
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bÛh buì milostiv jeho du‰i, nemûl moc v lásce, jenÏe osud dal
pfiednost jemu, ne vám.“

Z oblékárny vypochodovali ãlenové v˘boru a zamífiili
k pfiedná‰kovému sálu. Murchison poodstoupil.

„Omlouvám se, Richarde. Musím jít.“
A Murchison se pfiipojil ke sv˘m druhÛm.
„Poãkejte!“ zvolal Burton a vyrazil za ním. „Já bych tam

mûl b˘t také.“
„To není nutné.“
„Ale je.“
„Dobrá tedy. Pojìme.“
Vstoupili do zaplnûného auditoria a za sarkastického po-

kfiikování divákÛ vystoupili na pódium. Plukovník William
Sykes, kter˘ debatu moderoval, uÏ na nûm byl a ne‰Èastnû se
pokou‰el uti‰it ru‰ivûj‰í pfiíslu‰níky neklidného davu, zejmé-
na ony mnohé novináfie – k nimÏ patfiil i záhadn˘ mlad˘ Ame-
riãan Henry Morton Stanley –, ktefií se zfiejmû rozhodli, Ïe
z události udûlají co moÏná nejzajímavûj‰í zprávu. Za Syke-
sem sedûl nahnûvanû vypadající doktor Livingstone. Na pódiu
sedûl i Clement Markham, kter˘ si nervóznû okusoval nehty.
Burton se sesul na Ïidli vedle nûj, vytáhl z kapsy mal˘ zápis-
ník a tuÏku a pustil se do psaní.

Svá místa na pódiu zaujali i sir James Alexander, Arthur
Findlay a ostatní zemûpisci.

Dav mruãel a posmû‰nû houkal.
„UÏ bylo naãase! Zabloudili jste?“ zavolal jak˘si ãtverák.

Poznámku pfiivítal uznal˘ fiev.
Murchison cosi zamumlal do plukovníkova ucha. Sykes

pfiik˘vl a ustoupil, aby se pfiipojil k ostatním.
Pfiedseda popo‰el dopfiedu, poklepal kotníky na fieãnick˘

stupínek a s kamenn˘m v˘razem pohlédl do vyãkávajících
tváfií. Publikum se postupnû uklidÀovalo a nakonec aÏ na pfií-
leÏitostné zaka‰lání ztichlo.

„Jednání se opozdilo,“ promluvil sir Roderick Murchison,
„a za to se vám musíme omluvit – ale aÏ vám vysvûtlím dÛ-
vod, jistû nám odpustíte. Ná‰ v˘bor byl tûÏce zasaÏen stra‰li-
v˘m ne‰tûstím, jeÏ…“ pfiedseda se odmlãel a odka‰lal si, aby
se uklidnil. „… jeÏ potkalo poruãíka Spekea. Ne‰tûstím, které
jej, jak vám s bolestí sdûluji, bude zajisté stát Ïivot.“

Ozval se v˘buch konsternovan˘ch a zdû‰en˘ch v˘kfiikÛ.
Murchison zvedl ruce a zvolal: „Prosím vás, pánové!“
Hluk pomalu ustával.

Mark Hodder16
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„V tuto chvíli nemáme mnoho informací,“ pokraãoval Mur-
chison, „kromû dopisu bratra poruãíka Spekea, kter˘ nám
pfied malou chvílí doruãil kur˘r. ¤íká se v nûm, Ïe se pan po-
ruãík vãera odpoledne úãastnil honu na Fullerovû panství po-
blíÏ Neston Parku. Ve ãtyfii hodiny, právû kdyÏ zlézal zeì, jeho
zbraÀ spustila a váÏnû ho poranila v oblasti hlavy.“

„A stfielil se sám, pane?“ vykfiikl kdosi v zadní ãásti sálu.
„Myslíte úmyslnû? Nic tomu nenasvûdãuje!“
„Kapitáne Burtone!“ zahulákal dal‰í hlas. „Nestiskl jste tu

spou‰È vy?“
„Jak se opovaÏujete, pane!“ zaburácel Murchison. „To je na-

prosto nepfiijatelné. To nestrpím!“
Z publika se pfiihnala vlna otázek; velká ãást z nich smûfio-

vala k Burtonovi.
Slavn˘ cestovatel vytrhl ze zápisníku stránku, podal ji Cle-

mentu Markhamovi, naklonil se k nûmu a nûco mu zamumlal
do ucha. Markham pohlédl na papír, vstal, pfiistoupil z boku
k Murchisonovi a cosi mu ti‰e fiíkal.

Murchison pfiik˘vl.
„Dámy a pánové,“ oznámil, „pfii‰li jste sem, do spoleãen-

sk˘ch prostor (tzv. assembly rooms – místa, kde se scházeli
pfiíslu‰níci vy‰‰ích spoleãensk˘ch tfiíd; v podstatû jakési kul-
turní domy Británie 18. a 19. století – pozn. pfiekl.) v Bathu,
abyste vyslechli diskusi kapitána Richarda Burtona a poruãí-
ka Johna Spekea v otázce pramene Nilu. Já samozfiejmû chá-
pu, Ïe byste rádi sly‰eli, co té stra‰livé nehodû, která jeho ko-
legu potkala, fiíká sir Richard, ale sira Richarda toto ne‰tûstí
– jak lze oãekávat – velice zasáhlo, takÏe má pocit, Ïe v tuto
chvíli mluvit nedokáÏe. Napsal nicménû krátké prohlá‰ení,
které vám nyní pfieãte pan Clement Markham.“

Murchison odstoupil od pultíku a jeho místo zaujal Markham.
Klidn˘m a pevn˘m hlasem pfieãetl BurtonÛv vzkaz: „MuÏ,

kterého jsem kdysi naz˘val bratrem, dnes leÏí váÏnû zranûn.
Rozdílné názory, jeÏ, jak je známo, mezi námi stály od jeho
návratu z Afriky, je‰tû zdÛrazÀují mou povinnost vefiejnû vy-
jádfiit svÛj upfiímn˘ obdiv k jeho charakteru i podnikavosti
a ‰okované zdû‰ení nad tím, Ïe ho potkal takov˘ osud. Prosím
vás, abyste se za nûj modlili, aÈ jiÏ vyznáváte jakoukoli víru.“

Markham se vrátil na své místo.
Mezi diváky se neoz˘val ani hlásek.
„Teì bude tfiicetiminutová pfiestávka,“ prohlásil Murchi-

son, „a pak vystoupí sir Richard s pfiedná‰kou o údolí Indu.

Podivná záležitost se Skákajícím Jackem 17

Hodder - zlom  30.11.1956 2:07  Stránka 17



Mezitím bych vás rád zdvofiile poÏádal, abyste i nadále trpûli-
vû vyãkali, neÏ pozmûníme odpolední program. Dûkuji vám.“

Vyvedl skupinku cestovatelÛ a zemûpiscÛ z posluchárny,
a kdyÏ si s Burtonem vymûnil pár struãn˘ch a tich˘ch slov,
zamífiil s nimi se v‰emi zpátky do oblékárny.

Sir Richard Francis Burton s ochromenou myslí a srdcem
pfiekypujícím city kráãel opaãn˘m smûrem, dokud nedorazil
k jedné z ãítáren. Na‰tûstí byla volná. Vstoupil dovnitfi, zavfiel
dvefie a opfiel se o nû.

Plakal.

„Omlouvám se. Nemohu pokraãovat,“ za‰eptal sotva sly‰itelnû.
Mluvil uÏ dvacet minut, pfiiãemÏ si stûÏí uvûdomoval, co

vlastnû fiíká, kdyÏ slab˘m, chvûjícím se hlasem mechanicky
pfiedãítal ze sv˘ch deníkÛ. Jeho fieã zpomalovala, aÏ nakonec
slova úplnû odumfiela.

KdyÏ Burton vzhlédl, spatfiil stovky oãí, které jej upfienû
pozorovaly, a ve v‰ech byl soucit.

Zhluboka se nadechl.
„Omlouvám se,“ zopakoval hlasitûji. „Dnes nebude Ïádná

diskuse.“
Odvrátil se od davu, hluch˘ k vykfiikovan˘m otázkám i zdvo-

fiilému potlesku, opustil stupínek, protáhl se kolem Findlaye
a Livingstonea a prakticky prchl do vestibulu. PoÏádal ‰atnáfi-
ku o svÛj svrchník, cylindr i hÛl, a kdyÏ je dostal, spû‰nû vy‰el
hlavními dvefimi a po schodech sestoupil na ulici.

Bylo právû po poledni. Po obloze pluly temné mraky; obdo-
bí hezkého poãasí posledních dnÛ pomalu konãilo a teplota
klesala.

Mávnutím zastavil dvoukolou droÏku.
„Kam to bude, pane?“ zeptal se koãí.
„Hotel Royal.“
„Jasnû. Naskoãte si.“
Burton vy‰plhal do kabiny a usedl na dfievûné sedátko.

Podlaha byla poseta nedopalky. Cítil otupûlost, takÏe kdyÏ
se koãár rachotivû rozjel pfies koãiãí hlavy, vÛbec nevnímal
okolí.

Pokusil se pfiivolat vzpomínku na Spekea, onoho Spekea
ãasÛ minul˘ch, kdy mu byl mlad˘ poruãík spí‰ cenn˘m dru-
hem neÏ zapfiisáhl˘m nepfiítelem. Burtonova pamûÈ v‰ak od-

Mark Hodder18
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mítla spolupracovat a zavedla ho zpût k události leÏící u ko-
fienÛ jejich roztrÏky: k útoku v Berbefie pfied ‰esti lety.

Berbera, nejv˘chodnûj‰í cíp Afriky, 19. dubna 1855.

Posledních nûkolik dní na obzoru bl˘skalo. Vzduch byl vlhk˘
a tûÏk˘.

Skupina poruãíka Burtona rozbila tábor na skalnatém hfie-
benu poblíÏ pobfieÏí, asi tfii ãtvrtû míle za mûstem. Stan poru-
ãíka Stroyana byl dvanáct yardÛ vpravo od stanu podpírané-
ho dvûma tyãemi, o nûjÏ se s poruãíkem Hernem dûlil Burton.
Stan poruãíka Spekea stál v podobné vzdálenosti vlevo, oddû-
len od ostatních vybavením a zásobami expedice, ukryt˘mi
pod nepromokavou plachtou.

Nedaleko bylo uvázáno ‰estapadesát velbloudÛ, pût koní
a dvû muly. Kromû ãtyfi AngliãanÛ tu bylo osmatfiicet dal‰ích
muÏÛ: prÛvodci, stráÏní, sluhové i pohánûãi velbloudÛ, v‰ich-
ni ozbrojení.

S hrozícím obdobím de‰ÈÛ se Berbera bûhem minulého t˘d-
ne prakticky vylidnila. VydrÏela jen jedna arabská karavana,
ale kdyÏ jí Burton odmítl poskytnout doprovod z mûsta –
s tím, Ïe radûji poãká na loì se zásobami, která mûla kaÏd˘m
dnem dorazit z Adenu –, ode‰la nakonec i ta.

Teì byla Berbera tichá.
V˘prava se uloÏila ke spánku. Burton postavil tfii hlídky

navíc, neboÈ jim jiÏ nûkolikát˘ den hrozil útok somálsk˘ch
kmenÛ z horního i dolního konce pobfieÏí. Somálci byli pfie-
svûdãeni, Ïe Britové jsou tu buì proto, aby zarazili lukrativ-
ní obchod s otroky, nebo aby uplatnili nárok na malou ob-
chodní stanici.

V pÛl tfietí ráno vytrhly Burtona ze spánku v˘kfiiky a stfielba.
Otevfiel oãi a zíral na stfiechu stanu. Na plachtû poskako-

valo oranÏové svûtlo.
Posadil se.
Dovnitfi vpadl El Baljúz, hlavní prÛvodce.
„Útoãí na nás!“ vykfiikl a po snûdé tváfii mu pfielétl zmaten˘

v˘raz, jako by nemohl uvûfiit vlastním slovÛm. „Va‰e zbraÀ,
efendi!“ Podal Burtonovi revolver.

Podivná záležitost se Skákajícím Jackem 19

Hodder - zlom  30.11.1956 2:07  Stránka 19



Cestovatel shrnul pfiikr˘vky a vstal, pistoli poloÏil na sto-
lek s mapami, natáhl si kalhoty, s prásknutím si pfietáhl pfies
ramena ‰le a zbraÀ opût zvedl.

„Dal‰í pitomé divad˘lko!“ zazubil se na Hernea, kter˘ se uÏ
také probudil, rychle oblékl a popadl svÛj kolt. „V‰echno je to
jen naoko, ale nemûli bychom je nechat, aby si o sobû zaãali
moc myslet. Vylezte ze stanu zadem, drÏte se dál od ohnû
a zjistûte, kolik jich je. KdyÏ to bude nutné, párkrát jim vy-
stfielte nad hlavu. Brzy zase odtáhnou.“

„Jasnû,“ odvûtil Herne a protáhl se pod plachtou v zadní
ãásti stanu.

Burton zkontroloval svou zbraÀ.
„JeÏkova noho, Baljúzi, proã jsi mi dal nenabitou pistoli?

Podej mi moji ‰avli.“
Zastrãil si kolt za pás kalhot a vytrhl ‰avli Arabovi z rukou.
„Spekeu!“ zahulákal. „Stroyane!“
Témûfi vzápûtí kdosi odstrãil stanovou chlopeÀ stranou

a dovnitfi vklop˘tal Speke. Byl to vysok˘, ‰tíhl˘ a bled˘ muÏ
s vodnat˘ma oãima, svûtle hnûd˘mi vlasy a dlouh˘m hust˘m
vousem. Obvykle míval klidn˘ a ponûkud rozpaãit˘ v˘raz, ale
teì se mu oãi divoce leskly.

„Strhli mi stan nad hlavou! Málem jsem dostal nakládaã-
ku! Chystá se pfiestfielka?“

„Myslím, Ïe ano,“ pronesl Burton, kterému koneãnû do‰lo,
Ïe situace je moÏná váÏnûj‰í, neÏ si zpoãátku myslel. „Mûjte
oãi na stopkách a pfiipravte se na obranu tábora!“

Chvíli vyãkávali, kontrolovali svou v˘zbroj a poslouchali
shon venku.

„Tûch nefiádÛ je tam spousta,“ ozval se za nimi hlas, „a na‰i
zatracení stráÏní vzali nohy na ramena!“ Byl to Herne, kter˘
se vrátil z prÛzkumu. „Párkrát jsem na tu chátru vypálil, ale
pak jsem se zamotal do stanov˘ch ‰ÀÛr. Nûjak˘ somálsk˘ obr
se po mnû ohnal pûknû velkou palicí. Tak jsem to do toho
grázla na‰il. Stroyan je buì v bezvûdomí, nebo je po nûm – ne-
dokázal jsem se k nûmu dostat.“

Do stanu zboku cosi udefiilo. A potom znovu. Najednou se
na plátno sesypala úplná smr‰È ran a v‰ude kolem se rozeznûl
váleãn˘ pokfiik. Útoãníci se rojili jako vosy. Vchodem bodaly
o‰tûpy. Látku drásaly d˘ky.

„Bismilláh!“ zaklel Burton. „Budeme se muset probít k zá-
sobám a sehnat víc zbraní! Herne, vzadu jsou k tyãi pfiivázaná
kopí – vezmûte je!“
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„Ano, pane!“ pfiik˘vl Herne a vrátil se do zadní ãásti stanu.
Témûfi ihned pfiibûhl zpátky a kfiiãel: „Profiezávají se plátnem!“

Burton hlasitû zanadával. „Jestli na nás tahle zpropadená vûc
spadne, budeme tu jako v kleci. Vypadnûte odtud! No tak! Hned!“

A vyrazil mezi stanov˘mi chlopnûmi do noci, kde se ocitl
tváfií v tváfi pfiibliÏnû dvaceti somálsk˘m domorodcÛm. Dal‰í
pobíhali po tábofie, odvádûli velbloudy a drancovali zásoby.
Burton zaklel, skokem se vrhl vpfied a pustil se do útoãníkÛ
‰avlí.

NeleÏí tam naproti ve stínu poruãík Stroyan? TûÏko fiíct.
Burton se prosekával k leÏícímu tûlu a ‰klebil se, neboÈ do nûj
bu‰ily hole a rati‰tû kopí, otloukajíce ho a fiezajíce aÏ do krve.

Na okamÏik se ohlédl, aby zjistil, jak si vedou ostatní, a spat-
fiil Spekea, jak couvá do vstupu do stanu s pusou dokofián
a panikou v oãích.

„Neustupujte!“ zaburácel. „Budou si myslet, Ïe se stahu-
jeme!“

Speke na nûj pohlédl s v˘razem naprostého zdû‰ení. A prá-
vû tehdy, uprostfied boje, skonãilo jejich pfiátelství, neboÈ John
Hanning Speke poznal, Ïe jeho zbabûlost byla odhalena.

Burtona zasáhla do ramene hÛl, takÏe odtrhl oãi od druhého
Angliãana, prudce se otoãil a ohnal se ostfiím po jejím majite-
li. Strkali ho sem a tam. Do zad mu neustále tlaãil pár rukou.
Netrpûlivû se otoãil, zvedl ‰avli, jen aby v poslední vtefiinû
rozpoznal El Baljúze. Ruka mu ztuhla uprostfied rány.

V hlavû mu vybuchla bolest.
Cosi tûÏkého ho táhlo do strany, dokud se nezhroutil na ka-

menitou zem.
Omámenû zvedl ruku. Obliãej mu pro‰pikoval o‰tûp se

zpûtn˘mi hroty; levou tváfií pronikl dovnitfi a pravou zase
ven, pfiiãemÏ mu vyrazil nûkolik zadních zubÛ, pofiezal jazyk
a rozsekl patro.

Zoufale se snaÏil zÛstat pfii vûdomí.
Kdosi ho táhl pryã od konfliktu.
Burton omdlel.

Pfied stanem se do pranice vrhl Speke, rozbûsnûn˘ odhalením
ostudné vady jeho charakteru. Pozvedl svÛj revolver Dean
and Adams, pfiitiskl jeho ústí k hrudi muÏe, kter˘ skolil Bur-
tona, a stiskl spou‰È.
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ZbraÀ se zasekla.
„Zatracenû!“ ulevil si Speke. Obrovsk˘ domorod˘ váleãník

se na nûj shora podíval, usmál se a pûstí jej udefiil do srdce.
Speke padl na kolena a lapal po dechu.
Somálec se sklonil, chytil ho za vlasy, stáhl dozadu a dru-

hou rukou mu za‰átral mezi nohama. Angliãan byl na jednu
dûsivou vtefiinu pfiesvûdãen, Ïe bude vykastrován. Domorodec
v‰ak prostû jen pátral po d˘kách ukryt˘ch po arabském zpÛ-
sobu.

Speke byl sraÏen na záda. Hbitû mu svázali ruce nemilo-
srdnû utaÏen˘mi provazy. Vytáhli ho do stoje a vyvedli z tábo-
ra, kde se teì drancovalo a niãilo.

KdyÏ poruãík Burton pfii‰el k sobû, zjistil, Ïe ho El Baljúz vle-
ãe na pobfieÏí. Vzpamatoval se dost na to, aby svého zachrán-
ce zarazil a pomocí znakové fieãi i psaní do písku mu pfiikázal,
aÈ dojde pro mal˘ ãlun, kter˘ expediãní skupina uvázala v pfií-
stavu, a pfiipluje s ním k ústí blízké zátoky.

El Baljúz pfiik˘vl a odbûhl.
Burton leÏel na zádech a pozoroval Mléãnou dráhu.
Já chci Ïít! pomyslel si.
Ubûhla asi minuta. Burton zvedl ruku k obliãeji a nahmátl

‰pici o‰tûpu se zpûtn˘mi hroty. Jedin˘ zpÛsob, jak jej odstra-
nit, pfiedstavovalo protaÏení celého jeho tûla ústy a tváfiemi.
Burton jej pevnû sevfiel, zatlaãil a omdlel.

Jak se noc táhla, únosci zaãali Johna Spekea popichovat a pli-
vat na nûj. Sv˘mi ‰avlemi mu fiezali vzduch jen pár palcÛ od
tváfie. Speke stál a sná‰el to s pfiimhoufien˘ma oãima a zaÈat˘-
mi ãelistmi. Oãekával, Ïe zemfie, a pfiemítal, co o nûm asi Ri-
chard Burton fiekne, aÏ bude o tomto incidentu podávat zprávu.

Neustupujte! Budou si myslet, Ïe se stahujeme!
Byla to palãivá v˘tka, a jestli ji Burton dá do záznamu,

Speke navûky ponese cejch poloviãního muÏe. âert vem toho
arogantního gaunera!

Jeden z únoscÛ bodl Spekea nenucenû o‰tûpem do boku.
Poruãík vykfiikl bolestí a pak upadl na záda, kdyÏ do nûj hrot
pronikl znovu, tentokrát na rameni.
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Tohle je konec, fiekl si.
Namáhavû se zvedl na nohy a spoutan˘ma rukama odvrá-

til bodnutí o‰tûpu smûfiujícího na srdce. Hrot mu roztrhl kÛÏi
za klouby prstÛ aÏ na kost.

Somálec couvl.
Speke se narovnal a podíval se na nûj.
„K ãertu s tebou,“ pronesl. „Já jako zbabûlec neumfiu.“
Domorodec pfiiskoãil a píchl o‰tûpem do Spekeova levého

stehna. Cestovatel cítil, jak ostfií drhne o kost.
„Kurva!“ vyrazil ze sebe v ‰oku a reflexivnû sáhl po ra-

ti‰ti. On i Afriãan bojovali o o‰tûp – jeden se jej snaÏil zmoc-
nit, ten druh˘ si ho chtûl ponechat. Somálec se levou rukou
pustil a vytáhl palici, kterou mûl za opaskem. Tou udefiil do
Spekeovy pravice, kde pfiistála s ohavn˘m zapra‰tûním.
Speke pustil rati‰tû, zhroutil se na kolena a bolestí zalapal
po dechu.

Útoãník poode‰el, pak se otoãil, rozbûhl se k Angliãanovi
a o‰tûpem mu proklál pravé stehno skrz naskrz, aÏ se za ním
o‰tûp zabofiil do zemû.

Speke vykfiikl.
Ovládly ho instinkty.
Jeho vûdomí se podivn˘m zpÛsobem oddûlilo od tûla, takÏe

se díval, jak jeho ruce svírají zbraÀ, vypro‰Èují ji ze zemû, vy-
tahují ze stehna a odhazují stranou. Nato se klop˘tavû vrhl
na útoãníka, máchl spoutan˘mi pûstmi vzhÛru a vrazil je
muÏi do tváfie.

Váleãník se zapotácel a zvedl ruku k obliãeji. Z nosu mu
stfiíkala krev.

Speke napÛl ‰el a napÛl skákal pryã. Jeho nezúãastnûná
mysl zatím uvaÏovala, jak je moÏné, Ïe se s takov˘mi stra‰-
n˘mi zranûními je‰tû drÏí na nohou.

Kde je ta bolest, fiíkal si a vÛbec si neuvûdomoval, Ïe má
tûlo v jednom ohni.

Bos˘ se ‰oural po drsné skále, dolÛ po úboãí a na oblázko-
vou pláÏ. Nûjak˘m zázrakem se rozbûhl. Cáry toho, co na nûm
z obleãení zbylo, vlály za ním.

Somálec rychle zvedl o‰tûp a dal se do pronásledování; ho-
dil svou zbraÀ, minul a rezignoval.

Na Angliãana se vrhli dal‰í domorodci, ale Speke je odstr-
ãil a bûÏel dál. KdyÏ své pronásledovatele nechal za sebou
a vidûl, Ïe pronásledování vzdali, zhroutil se na jak˘si kámen
a zaãal Ïv˘kat provaz, kter˘ mu poutal zápûstí.
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Ze ‰oku a ztráty krve se o nûj pokou‰ely mdloby, vûdûl
v‰ak, Ïe musí najít své druhy, a tak v ranním rozbfiesku po-
kraãoval dál, dokud nedorazil do Berbery. Tady jej objevila
pátrací skupina vedená poruãíkem Hernem, která jej pfiene-
sla na ãlun v ústí zátoky. Ubûhl tfii míle a utrpûl jedenáct zra-
nûní, vãetnû tûch dvou, která pronikla velk˘mi stehenními
svaly.

Usadili ho na sedátko. Speke zvedl hlavu a pohlédl na
muÏe, kter˘ sedûl proti nûmu. Byl to Burton. Mûl obvázan˘
obliãej a plátnem na tváfiích mu prosakovala krev.

Jejich pohledy se setkaly.
„Já nejsem Ïádn˘ posera,“ za‰eptal Speke.

Ta bitka je mûla sbratfiit. Oba se chovali, jako by se tak stalo
– a za necelé dva roky se spoleãnû pustili do jedné z nejvût‰ích
expedic v britské historii: na riskantní v˘pravu do stfiední
Afriky, kde pátrali po prameni Nilu.

Bok po boku sná‰eli nesmírnû tvrdé podmínky, pronikajíce
na území, které je‰tû bíl˘ muÏ nespatfiil, a krouÏíce nebezpeã-
nû blízko království smrti. Burtona na ãas oslepila a znehyb-
nila nakaÏlivá nemoc. Speke natrvalo ohluchl na jedno ucho,
kdyÏ se z nûj pokou‰el kapesním noÏem vydolovat jak˘si
hmyz. Oba suÏovaly malárie, úplavice a ochromující vfiedy.

Vytrvali.
Spekeova zá‰È pomalu doutnala.
Vykonstruoval si vlastní verzi incidentu v Berbefie, z níÏ

vynechal to nejpodstatnûj‰í: skuteãnost, Ïe jej vrÏen˘ kámen
zasáhl do ãé‰ky kolena, coÏ zpÛsobilo, Ïe couvl do vchodu sta-
nu. Burton se pfiesnû v ten okamÏik ohlédl a zfietelnû vidûl,
jak se kámen od Spekeova kolene odráÏí, takÏe onen krok
zpût chápal jako reakci na nûj. O odvaze svého druha ani na
vtefiinu nepochyboval.

Speke vûdûl, Ïe Burton kámen vidûl, ale rozhodl se na to
zapomenout. Zjistil, Ïe historie je taková, jakou si ji udûláte.

Dorazili k centrálním jezerÛm.
Burton prozkoumal rozlehlou masu vody leÏící jiÏnû od Mû-

síãních hor, kterou domorodé kmeny naz˘valy „Tanganika“.
Jeho geografická mûfiení naznaãovala, Ïe by mohlo jít o zdroj
Nilu, na náv‰tûvu nejsevernûj‰ího bfiehu, odkud mûla veliká
fieka vytékat, byl v‰ak pfiíli‰ nemocen.
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Speke opustil svého „bratra“, jenÏ se nacházel ve stavu ho-
reãnatého deliria, vydal se na severov˘chod a zjistil, Ïe se ocitl
na bfiehu ohromného jezera, které autoritativnû pojmenoval
po britském panovníkovi navzdory tomu, Ïe kmeny, které na
bfiezích jezera Ïily, uÏ pro nûj jméno mûly: „Nyanza.“

Speke se ho pokusil obejít, ztratil ho ale z dohledu a zno-
vu ho na‰el dále na sever – nebo to byl bfieh jiného jezera? –,
provedl neúplná a nedostateãná mûfiení a vrátil k Burtono-
vi, vedoucímu expedice, s tvrzením, Ïe docela sám a bez stí-
nu pochybností nalezl skuteãn˘ pramen mohutné fieky.

KdyÏ se jim zdraví trochu zlep‰ilo, podnikli dlouh˘ pochod
k Zanzibaru, kde Burton propadl malomyslnosti. Kladl si za
vinu, Ïe získané dÛkazy nebyly podle jeho pfiísn˘ch mûfiítek
prÛkazné.

Ménû vûdecky zaloÏen˘, ménû svûdomit˘ a ménû discipli-
novan˘ John Speke odplul do Anglie dfiíve neÏ Burton a ces-
tou se dostal pod vliv muÏe jménem Laurence Oliphant, pro-
hnaného pleticháfie a pozéra, kter˘ si drÏel jako domácího
mazlíãka bílého levharta. Oliphant pfiiÏivil Spekeovu uraÏe-
nou p˘chu, pfietavil ji v zá‰È a zlákal jej k tomu, aby si náro-
koval vítûzství pro sebe. Bez ohledu na skuteãnost, Ïe ‰lo o ex-
pedice jiného muÏe, nejvût‰í zemûpisnou hádanku své doby
vyfie‰il Speke!

Poslední slova, která John Speke Burtonovi fiekl, znûla: „Na
shledanou, star˘ kamaráde, mÛÏete se spolehnout, Ïe do Krá-
lovské zemûpisné spoleãnosti nepÛjdu, dokud nebudete pfiipra-
ven a neobjevíme se tam spolu. Klidnû to pusÈte z hlavy.“

V den, kdy se v Anglii vylodil, vydal se Speke rovnou do
Královské zemûpisné spoleãnosti a oznámil siru Rodericku
Murchisonovi, Ïe je otázka Nilu vyfie‰ena.

Spoleãnost se rozdûlila. Nûktefií její ãlenové podporovali
Burtona, jiní zase Spekea. Do vûci se vloÏili pleticháfii, ktefií
se postarali, aby se to, co mûlo b˘t vûdeckou debatou, rychle
zvrhlo v osobní spor, pfiestoÏe si jej Burton, kter˘ se zotavoval
v Adenu, témûfi nebyl vûdom.

Lehce ovlivniteln˘ Speke si zaãal b˘t pfiíli‰ jist sám sebou.
Zaãal kritizovat BurtonÛv charakter, coÏ byl u ãlovûka, kter˘
vûfiil, Ïe se jeho protivník stal svûdkem jeho zbabûlosti, ne-
bezpeãn˘ tah.

Burton se doslechl, Ïe má b˘t pasován na rytífie a Ïe by se
mûl okamÏitû vrátit do Anglie, coÏ také uãinil. KdyÏ vystoupil
na bfieh, zjistil, Ïe se ocitl ve víru událostí.
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I ve chvíli, kdy se zástupce samotáfiského panovníka dot˘-
kal meãem jeho ramen a tituloval jej coby sira Richarda Fran-
cise Burtona, prodléval slavn˘ cestovatel v my‰lenkách u Joh-
na Spekea a pfiem˘‰lel, proã na nûj Speke takov˘m zpÛsobem
útoãí.

V následujících t˘dnech se Burton sice bránil, ale poku‰e-
ní úder oplatit nepodlehl.

Îivot je vrtkav˘ a slu‰n˘ ãlovûk pokaÏdé nevyhraje.
Postupnû zaãínalo b˘t zfiejmé, Ïe poruãík Speke se sv˘m od-

hadem trefil – zdrojem Nilu pravdûpodobnû je jezero Nyanza.
Murchison vûdûl, Ïe – jak pohotovû poukázal Burton – Spe-

ke má ve sv˘ch údajích a v˘poãtech váÏné chyby. Ve skuteã-
nosti byly zcela diletantské a coby vûdecké dÛkazy naprosto
nepfiijatelné. Pfiesto naznaãovaly, Ïe se v nich moÏná skr˘vá
pravda. A to staãilo – Spoleãnost poskytla finance na druhou
expedici.

John Speke se vrátil do Afriky, tentokrát s mlad˘m a loa-
jálním vojákem bez názoru jménem James Grant. Prozkou-
mal Nyanzu, nepodafiilo se mu ji v‰ak obeplout a najít místo,
kde Nil vytéká, provedl nepfiesná mûfiení a vrátil se do Anglie
s dal‰ím v˘ãtem domnûnek, které Burton s chladnou v˘kon-
ností zaãal cupovat na kousky.

Pfiímá konfrontace obou muÏÛ se zdála neodvratná.
Naplánoval ji ‰kodolib˘ Oliphant, kter˘ mezitím záhadnû

zmizel vefiejnosti z oãí – povûsti fiíkaly, Ïe do opiového doupû-
te, aby jen tahal za provázky jako neviditeln˘ loutkáfi.

Coby místo stfietu dohodl spoleãenské prostory v Bathu
a coby datum 16. záfií 1861. Aby Burtona pfiimûl k úãasti, ve-
fiejnû rozhlásil, Ïe Speke fiekl: „Jestli bude mít Burton tu dr-
zost a objeví se v Bathu na pódiu, nakopu mu zadek!“

Burton se nechal chytit: „A je to jasné! BoÏe, tak on pr˘ mi
nakope zadek!“

DroÏka zastavila pfied hotelem Royal a Burton se v my‰len-
kách vrátil do souãasnosti. KdyÏ se vynofiil z kabiny, pfievaÏo-
vala my‰lenka jediná: Laurence Oliphant za tohle jednoho
dne zaplatí.

Ve‰el do hotelu. Recepãní na nûj k˘vl – na Burtona ãekal
vzkaz od Isabel.

Burton si vzkaz vzal a pfieãetl:

Mark Hodder26

Hodder - zlom  30.11.1956 2:07  Stránka 26



Johna odvezli do Lond˘na. Jedu k Fullerov˘m, 
abych zjistila, kam pfiesnû.

Burton zaskfiípal zuby. Îenská pitomá! Jakpak si myslí, Ïe ji
Spekeova rodina uvítá? To váÏnû vûfií, Ïe jí fieknou, jak mu je
nebo kde leÏí? PfiestoÏe ji mûl moc rád, Isabelina netrpûlivost
a nedostatek taktu mu pokaÏdé hnuly Ïluãí. Isabel byla pfií-
sloveãn˘ slon v porcelánu; pokaÏdé se hnala za sv˘m cílem,
aniÏ brala ohled na cokoli, co by jí mohlo leÏet v cestû, vÏdy
s naprostou jistotou, Ïe to, co chce, je správné, aÈ uÏ si o tom
ostatní myslí cokoli.

Napsal jí úseãnou odpovûì:

Odjel jsem do Lond˘na. ZaplaÈ, sbal vûci a pfiijeì.

Zvedl oãi k recepãnímu. „Prosím vás, dejte to sleãnû Arundel-
lové, aÏ se vrátí. Máte tu Bradshawa?“

„Tradiãní, nebo atmosférickou dráhu, pane?“
„Atmosférickou.“
„Ano, pane.“
Recepãní mu podal jízdní fiád. Pfií‰tí atmosférick˘ vlak od-

jíÏdûl za padesát minut. Dost ãasu naházet do kufru pár ma-
liãkostí a dojít na nádraÏí.
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Kapitola 2

ZJEVENÍ V ULIâCE

Eugenikové teì zaãínají ty své zvrácené
pokusy naz˘vat „genetika“, podle starofiec-
kého „genesis“, coÏ znamená „poãátek“.
Tohle je odpovûì na práci Gregora Mende-
la, toho augustiniánského knûze. Knûze!
MÛÏe b˘t vût‰í pokrytec neÏ knûz, kter˘ za-
sahuje do Stvofiení?

RICHARD MONCKTON MILNES

Byla to rychlá a plynulá jízda do Lond˘na.
Atmosférická Ïeleznice Isambarda Kingdoma Brunela zna-

menala triumf. PouÏívala ‰irokorozchodné koleje, mezi nimiÏ
vedlo potrubí o prÛmûru patnáct palcÛ. V horní ãásti potrubí
byla dvoupalcová ‰tûrbina, zakrytá tûsnicí chlopní z hovûziny.
Pod prvním vagónem kaÏdého vlaku visel píst ve tvaru ãinky,
kter˘ pfiesnû zapadal do potrubí. S vagónem byl propojen ten-
kou hfiídelí, procházející ‰tûrbinou vzhÛru. Hfiídel na sobû
mûla pfiipevnûné malé zafiízení s koleãky, která pfied ní odtla-
ãovala chlopeÀ a pak ji za ní zase zavírala a promazávala.
Podél trati stála kaÏdé tfii míle stanice, která vysávala vzduch
z potrubí pfied vlakem a pumpovala ho do potrubí za ním.
A byl to právû rozdíl v tlaku vzduchu, co hnalo vagóny
ohromnou rychlostí po kolejích.

KdyÏ Brunel svoji Ïelezniãní síÈ stavûl poprvé, narazil na
neãekan˘ problém: hovûzinu poÏíraly krysy. Obrátil se na své-
ho kolegu eugenika Francise Galtona, aby na‰el fie‰ení, a zmí-
nûn˘ vûdec mu jej nabídl v podobû speciálnû vy‰lechtûného
dobytka, jehoÏ kÛÏe hlodavce jednak odpuzovala, jednak trá-
vila.

Pneumatická Ïeleznice teì protkala Británii kfiíÏem kráÏem
a ‰ífiila se po celém impériu, obzvlá‰È pak v Indii a Africe.
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Podobn˘ zpÛsob pohonu se plánoval i pro novou lond˘n-
skou podzemní Ïeleznici, pfiestoÏe její projekt od Brunelovy
smrti pfied dvûma roky vázl.

Burton dorazil domÛ do Montagu Place ãíslo 14 v pÛl sed-
mé, kdy uÏ se ulicemi mûsta táhla mlha. KdyÏ otevíral bran-
ku z tepaného Ïeleza a stoupal k pfiedním dvefiím, zaslechl
v dálce volání kamelota: „Speke se zastfielil! Boufilivá debata
o Nilu! V‰echny dostupné informace!“

Burton vzdychl a ãekal, aÏ se mlad˘ dareba do‰ine blíÏ.
Lehk˘ irsk˘ pfiízvuk poznával – byl to Oscar, uprchlík pfied
nikdy nekonãícím hladem, a tohle byl jeho pravideln˘ okruh.
Chlapec dovedl neobyãejnû obratnû zacházet se slovy, coÏ Bur-
ton velmi oceÀoval. 

Hoch pfii‰el blíÏ, spatfiil Burtona a zazubil se. Byl to mal˘
a pomûrnû buclat˘ kluãina, zhruba osmilet˘, s ospale pÛsobí-
címa oãima a pfiidrzl˘m úsmûvem, kter˘ hyzdily jen kfiivé na-
Ïloutlé zuby. Vlasy mûl pfiíli‰ dlouhé a nikdy mu nescházely
o‰oupan˘ cylindr a kytka v knoflíkové dírce.

„Zdravím, kapitáne! Vidím, Ïe uÏ se zase chcete dostat do
titulkÛ!“

„Tohle není k smíchu, Vtípku,“ odvûtil Burton, uÏívaje pfie-
zdívky, kterou dal malému kamelotovi pfied nûkolika t˘dny.
„Pojì na chvíli do pfiedsínû, chci si s tebou promluvit. Pfiedpo-
kládám, Ïe v‰ichni novináfii to kladou za vinu mnû, ne?“

Oscar se pfiipojil k cestovateli a ãekal, aÏ si vyloví klíãe.
„Nu, kapitáne, ve prospûch moderní Ïurnalistiky je moÏno

fiíci mnohé. Díky tomu, Ïe nás seznamuje s názory nevzdûlan-
cÛ, neztrácíme kontakt s ignorancí spoleãnosti.“

„Ignorance, to je to slovo,“ souhlasil Burton. Otevfiel dvefie
a zavedl hocha dovnitfi. „Pokud mÛÏu soudit podle reakce lidí
v Bathu, mám podezfiení, Ïe ti laskaví fiíkají, Ïe se Speke za-
stfielil sám, a ti nelaskaví, Ïe jsem ho zastfielil já.“

Oscar odloÏil balík novin na rohoÏku.
„Nem˘líte se, pane. Ale co fiíkáte vy?“
„Îe co se stalo, v tuhle chvíli neví nikdo kromû tûch, ktefií

tam byli. A Ïe by k tomu moÏná vÛbec nebylo b˘valo do‰lo,
kdybych se trochu víc snaÏil pfiemostit propast, která se mezi
námi otevfiela; kdybych byl tfieba trochu citlivûj‰í k Spekeo-
v˘m démonÛm.“

„Tak démonÛm fiíkáte?“ zvolal hoch sv˘m vysok˘m piskla-
v˘m hláskem. „A co ti va‰i? Nepobízejí vás náhodou, abyste se
rochnil ve v˘ãitkách?“
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„Rochnil!“
„No jistû. ObviÀujeme-li sami sebe, máme pocit, Ïe nikdo

jin˘ uÏ nás obviÀovat nesmí. Jak˘ to pfiepych!“
Burton zavrãel. VloÏil hÛl do stojanu na de‰tníky ze sloní

nohy, povûsil cylindr na vû‰ák na klobouky a shodil ze sebe
svrchník.

„Ty jsi ale stra‰nû inteligentní vagabundík, Vtípku.“
Oscar se zahihÀal. „To je pravda. Jsem tak chytr˘, Ïe obãas

nerozumím jedinému slovu z toho, co fiíkám.“
Burton zvedl mal˘ zvoneãek ze stolku v hale a zazvonil na

hospodyni.
„Ale není také pravda, kapitáne Burtone,“ pokraãoval chla-

pec, „Ïe jste vÏdycky jen Ïádal, aby Speke na podporu sv˘ch
tvrzení pfiedloÏil vûdecké dÛkazy?“

„To rozhodnû. Napadal jsem jeho metody, ale jeho samot-
ného nikdy, pfiestoÏe on ke mnû tak ohledupln˘ nebyl.“

Pfieru‰il je pfiíchod paní Iris Angellové, která sice byla Bur-
tonovou domácí, ale také hospodyní. Byla to stará dáma se ‰i-
rok˘mi boky, bíl˘mi vlasy, laskavou tváfií, hranatou bradou
a úÏasnû modr˘ma a ‰lechetn˘ma oãima.

„Doufám, Ïe jste si otfiel nohy, pane Oscare!“
„âistá obuv je znakem dÏentlmena, paní Angellová,“ odvû-

til chlapec.
„Dobfie fieãeno. V kuchyni mám ãerstvû upeãenou slaninu

a slan˘ vajeãn˘ koláã. Nedal byste si kousek?“
„Velmi rád!“
Stará dáma pohlédla na Burtona, kter˘ pfiik˘vl. Paní An-

gellová se po schodech vrátila do svého království v suterénu.
„TakÏe budete chtít informace, kapitáne?“ zeptal se Oscar.
„Potfiebuji vûdût, kam odvezli poruãíka Spekea. Vím, Ïe ho

z Bathu pfievezli do Lond˘na – jenÏe do které nemocnice? Do-
káÏe‰ to zjistit?“

„No ov‰em! Rozhlásím to mezi kluky. Do hodiny bych pro
vás mûl mít odpovûì.“

„V̆ bornû. Sleãna Arundellová také provádí nûjaké ‰etfiení,
ale obávám se, Ïe její pfiístup nepfiinese nic neÏ potíÏe.“

„Jak to, kapitáne?“
„Jede na náv‰tûvu ke Spekeov˘m pfiíbuzn˘m, aby jim vy-

jádfiila soustrast.“
Oscar sebou trhl. „Nebesa! Není nic hor‰ího neÏ Ïenská na

dobroãinné misi. KvÛli vám doufám, Ïe to nezvûtfií pan Stan-
ley.“
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Burton vzdychl. „Bismilláh! Na toho jsem zapomnûl!“
Henry Morton Stanley, onen novináfi, kter˘ do Lond˘na ne-

dávno pfiiplul z Ameriky. Mûl ponûkud záhadn˘ pÛvod: stopy
vel‰ského pfiízvuku naznaãovaly, Ïe není tak autentick˘ „Yan-
kee“, za jakého se vydával, a fiíkalo se, Ïe jeho jméno je fale‰-
né. AÈ uÏ byla pravda jakákoli, hodnû na sebe upozorÀoval
coby novinov˘ reportér, kter˘ se obzvlá‰È zajímá o rÛzné ex-
pedice organizované Královskou zemûpisnou spoleãností.
Spfiátelil se s doktorem Livingstonem a spojil se s ním v nil-
ské debatû proti Burtonovi, o nûmÏ napsal nûkolik nepfiíli‰ li-
chotiv˘ch ãlánkÛ do Empire – vãetnû toho, ve kterém Burtona
obvinil z vraÏdy chlapce, jenÏ ho pfiistihl bûhem slavné pouti
do Mekky, jak moãí po evropském zpÛsobu. Burton pohotovû
upozornil, Ïe jeho pfievlek, zbûhlost v jazyce a pilné pozorová-
ní zvykÛ byly natolik pfiesvûdãivé, aby jeho souputníky okla-
maly tak, Ïe ho po mnoho mûsícÛ povaÏovali za Araba, a Ïe je
tedy docela nemyslitelné, aby jej pfiistihli pfii tak zásadní chy-
bû, jakou je moãení vstoje. Zabití chlapce by navíc urãitû ved-
lo k jeho odhalení coby podvodníka a rychlé popravû.

Stanley napadl v tisku i Isabel, jiÏ pomlouval kvÛli jejímu
nedostatku rafinovanosti a pfiíli‰né svéhlavosti. Burton si ne-
mohl pomoci, aby ho nenapadlo, zda se z Isabel v tomto kri-
tickém bodû jeho kariéry nestává pfiítûÏ, ãehoÏ si Stanley pfied
nûjakou dobou v‰iml a teì si to vychutnával.

„MÀam!“ vykfiikl Oscar.
Paní Angellová se opût objevila se ‰tûdrou porcí koláãe. Po-

dala ji chlapci.
„Není to nic zvlá‰tního, ale snad to tu bezednou jámu, kte-

ré fiíkáte Ïaludek, zaplní,“ fiekla.
„Já mám ten nejprost‰í vkus, paní Angellová,“ prohlásil

mal˘ kamelot. „VÏdycky se spokojím s tím nejlep‰ím!“
Burton rozcuchal chlapci vlasy. „Tak uÏ bûÏ, Vtípku. AÏ se

vrátí‰, bude tu na tebe ãekat kus koláãe.“
Oscar spokojenû vzdychl, zvedl své noviny a probûhl otev-

fien˘mi dvefimi, které mu Burton pfiidrÏel.
KdyÏ je zase zavfiel, pohlédl cestovatel na svou bytnou.
„UÏ jste sly‰ela tu novinu?“
„Ano, pane. KéÏ ho bÛh zachovati ráãí. Musel to pro vás b˘t

stra‰liv˘ ‰ok.“
„Nenávidûl mû.“
„Pokud se nebudete zlobit, Ïe to fiíkám, pane, myslím, Ïe jej

svedli na scestí.“
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„Netvrdím, Ïe nemáte pravdu. Nebu‰ili vám na dvefie novi-
náfii?“

„Ne, pane, zfiejmû se domnívají, Ïe jste je‰tû v Bathu.“
„Dobrá. Kdyby pfii‰li, chrstnûte na nû k˘bl pomyjí. Îádné

náv‰tûvy, prosím vás, matko Angellová. Dokud se mal˘ Oscar
nevrátí, nechci nikoho vidût.“

„Dobfie. MÛÏu vám pfiinést nûco na zub?“
Burton zaãal ‰plhat do schodÛ. „Ano, díky. A konvici kávy.“
„Ano, pane.“
Stará dáma sledovala, jak Burton vychází na podestu, zatáãí

vlevo a mizí ve své pracovnû. Na‰pulila rty. Znala Burtona
dost dobfie, aby tohle zaãínající rozpoloÏení identifikovala.

„Pr˘ kávu! Zlaté oãi!“ mumlala si, zatímco scházela do ku-
chynû. „NeÏ odbijí pÛlnoc, bude mít v sobû láhev brandy.“

Burton si skuteãnû nalil pofiádnou dávku brandy a teì podfii-
moval u krbu ve svém starém kfiesle s postranními kapsami
s nohama opfien˘ma o plechovou ohrádku kolem ohni‰tû.
V jedné ruce drÏel sklenku, v druhé dopis. Pfii‰el z Downing
Street ã. 10 a stálo v nûm:

Jakmile se vrátíte do Lond˘na, kontaktujte, prosím, 
úfiad ministerského pfiedsedy.

Burton usrkl brandy a vychutnával si oheÀ, kter˘ mu sjíÏdûl
dolÛ do bfiicha. Byl unaven˘, ale ne ospal˘ a cítil, jak na nûj
ztûÏka doléhá deprese.

PoloÏil si hlavu na opûradlo a s pfiivfien˘ma oãima soustfie-
dil mysl na sluch. Byl to súfijsk˘ trik, kter˘ se nauãil cestou
do Mekky. NejdÛleÏitûj‰í smysl je zrak; pokud dostane pfied-
nost jin˘ smysl a necháte mysl jen tak toulat, z jinak nedo-
stupn˘ch hlubin ãasto vybublají my‰lenky, náhledy a souvis-
losti, které jste dosud nevidûli.

Burton zaslechl slabé zavrzání knihovny, jak se dfievo pfii-
zpÛsobovalo mûnící se teplotû ãasného veãera. AÏ na Burto-
nÛv dech a tikání hodin na krbové fiímse to byl jedin˘ zvuk
z nitra pracovny. Zpoza dvou velk˘ch posuvn˘ch oken sem
v‰ak doléhala kakofonie hlavního mûsta Anglie: hlasy kolem-
jdoucích dole na chodníku, rachot velocipédÛ a bafání jejich
parostrojÛ, vyvolávání podomního prodavaãe, nepravidelné
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vífiení prolétajícího rotorníku, ‰tûkající pes, plaãící dítû, burá-
cení a syãení parokoní, klapot kopyt koní skuteãn˘ch, hrub˘
smích prostitutek.

Usly‰el kroky na schodech.
Na mysl mu pfii‰la otázka: Co teì budu dûlat?
Ozvalo se tiché zaÈukání na dvefie.
„Dále.“
Vstoupila paní Angellová s tácem, na nûmÏ leÏel talífi na-

krájeného masa, s˘r a pofiádn˘ skrojek chleba. Byl tu i hrní-
ãek s pod‰álkem, miska cukru a konvice kávy. Paní Angellová
pfie‰la pokoj a poloÏila tác na odkládací stolek vedle Burtono-
va kfiesla.

„Na tuhle roãní dobu zaãíná b˘t nezvykle chladno, pane –
nemám zapálit oheÀ?“

„To je dobré, udûlám to sám. Napí‰ete mi jeden dopis?“
„Jistû.“
Hospodynû, která pro Burtona ãasto vykonávala drobné

práce pfiíslu‰ející sekretáfice, usedla k jednomu ze tfií psacích
stolÛ, zasunula do koÏené psací podloÏky list ãistého papíru
a vzala si pero. Namoãila hrot do kalamáfie a psala podle Bur-
tonova diktátu:

Jsem doma v Lond˘nû. Oãekávám dal‰í instrukce. Burton

„Po‰lete to po kur˘rovi do Downing Street ãíslo 10, prosím
vás.“

Stará dáma pfiekvapenû vzhlédla. „Kam?“
„Do Downing Street ãíslo 10. Ihned, prosím.“
„Ano, pane.“
Bytná se zprávou ode‰la. O chvíli pozdûji Burton usly‰el,

jak u vchodov˘ch dvefií tfiikrát zapískala na pí‰Èalku. Do pÛl
minuty pfiibûhne na zápraÏí pes – témûfi jistû chrt –, a aÏ ho
hospodynû nakrmí, vloÏí mu dopis do zubÛ a oznámí mu ad-
resu doruãení. Kur˘r zavrtûním ocasu potvrdí pfiíjem a rozle-
tí se k Downing Street.

Tito pozoruhodní psi byli souãástí pomûrnû nového komu-
nikaãního systému a první praktickou aplikací eugeniky, kte-
rou britská vefiejnost pfiijala. KaÏd˘ pes pfiicházel na svût se
znalostí v‰ech adres v okruhu padesáti mil od místa, kde se
narodil, a se schopností mezi nimi pfiená‰et po‰tu. U adresá-
tov˘ch dvefií psi ‰tûkali a ‰krábali tak dlouho, dokud si adre-
sát dopis nevyzvedl. Po dokonãení jednotliv˘ch úkolÛ se kur˘r
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toulal v ulicích aÏ do chvíle, neÏ si jej nûkdo znovu pfiivolal
trojím hvízdnutím.

Druhou polovinu systému tvofiili malí doruãovací papou‰ci.
Tito fenomenální imitátofii pfiená‰eli komunikaci mluvenou.
âlovûku staãilo zajít na po‰tu a pfiedat jednomu z ptákÛ zprá-
vu, jméno a adresu pfiíjemce, a papou‰ek se rozletûl rovnou ke
správn˘m u‰ím.

Byla tu v‰ak jedna potíÏ, problém, kter˘ eugenické vûdce
suÏoval od samého poãátku: zdálo se totiÏ, Ïe kdyÏ nûjak˘
druh jak˘mkoli zpÛsobem modifikovali, pokaÏdé tím vyvolali
nûjak˘ neoãekávan˘ vedlej‰í efekt.

V pfiípadû papou‰kÛ to byl fakt, Ïe papou‰ci nadávali, po-
‰klebovali se a uráÏeli kaÏdého, na koho narazili. âlovûk
v roli pfiíjemce této sluÏby nevyhnutelnû dostával zprávu hojnû
opepfienu uráÏkami, jeÏ do ní odesilatel nevloÏil. A vypadalo
to, Ïe tuto chybu nelze Ïádn˘m zpÛsobem opravit. PÛvodnû se
doufalo, Ïe kaÏdá domácnost bude mít svého papou‰ka, ale
pak se ukázalo, Ïe nikdo takové neustálé spílání pod vlastní
stfiechou nestrpí. A tak se do vûci vloÏila po‰ta, a nyní mûla
voliéru plnou tûchto ptákÛ kaÏdá poboãka.

V pfiípadû kur˘rÛ nespoãívala jejich nev˘hoda v niãem váÏ-
nûj‰ím neÏ v mimofiádném apetitu. PfiestoÏe byli ‰tíhlí jako
proutek, psi vyÏadovali poctivou porci na kaÏdé adrese, kterou
nav‰tívili, a i kdyÏ byl cel˘ systém zdarma, ti, ktefií jej vyuÏíva-
li, ãasto zjistili, Ïe investují znaãné sumy penûz do psího Ïrádla.

Burton sly‰el, jak se vstupní dvefie zavírají. Dopis byl na
cestû.

Polkl hlt brandy a sáhl po doutníku; mûl chuÈ na siln˘ laci-
n˘ tabák.

Prozkoumám Dahomé? pomyslel si, stále prodlévaje u otáz-
ky, co by mûl teì dûlat, kdyÏ se mu ta záleÏitost s Nilem
vymkla z rukou. K tomu, aby se problém jednou provÏdy vy-
fie‰il, byla sice nutná nová expedice, Burton v‰ak vûdûl, Ïe ho
Murchison jejím vedením nepovûfií. Verbální souboj, ve kte-
rém se utkal se Spekem, uÏ tak Královskou zemûpisnou spo-
leãnost roz‰tûpil, a pfiedseda expedici nepochybnû nabídne nû-
jakému neutrálnímu geografovi.

TakÏe Dahomé? Expedici do této neprobádané a nebezpeã-
né oblasti západní Afriky chtûl uspofiádat uÏ nûjak˘ ãas, ale
sehnat peníze teì bude obtíÏné.

MoÏná nûjak˘ soukrom˘ sponzor? Nebo nûjaké nakladatel-
ství?
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Ach ano, a také tu jsou ty knihy. UÏ dávno chtûl vytvofiit
autoritativní pfieklad PfiíbûhÛ tisíce a jedné noci a moÏná pfii-
‰la správná doba, aby se do toho ambiciózního projektu pustil.
Pfiinejmen‰ím by mûl dokonãit knihu Vikram a upír, sbírku
pfiíbûhÛ o hinduistické ãerné magii, které v tuto chvíli leÏely
s nedokonãen˘mi poznámkami na hromadû na jednom z jeho
psacích stolÛ.

Psát knihy, moc se neukazovat a ãekat, aÏ to jeho nepfiáte-
le pfiestane bavit.

A vzít si Isabel?
Burton pohlédl na prázdnou sklenku, vyfoukl do ní tabákov˘

koufi a drÏe doutník v zubech sáhl po karafû a nalil si dal‰í
brandy.

UÏ déle neÏ rok cítil, Ïe je mu souzeno, aby se s Isabel
Arundellovou oÏenil – teì si ale najednou nebyl tak jist˘. Mi-
loval ji, to rozhodnû, ale také na ni mûl vztek. Miloval ji pro
její du‰evní sílu a praktiãnost, ‰tvala ho v‰ak svou panovaã-
nou povahou a sklonem dûlat vûci jeho jménem, aniÏ by se
s ním nejprve poradila. Miloval ji, ponûvadÏ tolerovala jeho
zájem o v‰e exotické a erotické, nenávidûl v‰ak její zaslepen˘
katolicismus. Boha zabil Charles Darwin, ale ona i její rodina
na té fale‰né pfiedstavû stále lpûly – jako tolik jin˘ch lidí.

Pokusil se svoji narÛstající frustraci potlaãit dal‰í sklen-
kou. A potom dal‰í. A dal‰í.

V osm hodin se ozvalo zaklepání na dvefie, v nichÏ se obje-
vila paní Angellová. Nesouhlasnû pohlédla na opilého cesto-
vatele.

„Vy jste na tu kávu ani nesáhl, Ïe ne?“ zeptala se.
„Ne, a ani to nemám v úmyslu,“ odtu‰il Burton. „Co chcete?“
„Ten chlapec uÏ je zpátky.“
„Vtípek? Po‰lete ho nahoru.“
„Myslím, Ïe ne, pane. Nejste ve stavu, aby k vám chodily

dûti.“
„Po‰lete ho nahoru, sakra!“
„Ne.“
Burton se vytáhl z kfiesla a nejistû vstal. Oãi mu plály.
„Zatracenû, udûláte, co jsem vám fiekl, Ïenská!“
„Ne, pane, to neudûlám. Ne, kdyÏ mi to fiíká ochmelka s ne-

vymáchanou pusou. A pfiipomínám vám, Ïe i kdyÏ jsem va‰í
zamûstnankyní, vy jste zároveÀ m˘m podnájemníkem a na‰i
dohodu mohu ukonãit, kdykoli to budu povaÏovat za vhodné.
Od chlapce pfievezmu zprávu já a hned vám ji pfiedám.“
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Vy‰la zpût na podestu a zavfiela za sebou dvefie.
Burton k nim udûlal nûkolik krokÛ, ale potom si to roz-

myslel a kymáceje se zastavil uprostfied místnosti. Rozhlédl
se kolem sebe po knihovnách pln˘ch svazkÛ o geografii, nábo-
Ïenství, jazycích, erotice, ezoterice a etnologii; pohlédl na
meãe spoãívající v drÏácích nad krbem, na o‰oupané boxerské
rukavice zavû‰ené na rohu krbové fiímsy, na pistole a kopí vy-
stavené ve v˘klencích po obou stranách komína; zadíval se na
obrázky na stûnách, mezi nimiÏ nechybûl ani portrét Edwar-
da, jeho mlad‰ího bratra s po‰kozen˘m mozkem, v posledních
tfiech letech chovance ústavu pro choromyslné hrabství
Surrey, coÏ byl následek pût let starého incidentu, kdy ho
buddhistiãtí venkované na Cejlonu divÏe neutloukli poté, co je
pohor‰il lovem slonÛ; zahledûl se na tfii velké psací stoly, po-
kryté listinami, rozepsan˘mi knihami a mapami; prohlédl si
tu spoustu suven˘rÛ ze sv˘ch cest: modly a fiezby, vodní d˘m-
ky, modlitební kobereãky, tretky a laciné ozdÛbky; podíval se
na dvefie ve stûnû naproti oknÛm vedoucí do malé ‰atny, kde
pfiechovával nejrÛznûj‰í pfievleky; mrkl do potemnûlého okna
a na svÛj odraz na skle.

Otázka se vynofiila znovu a tentokrát ji vyslovil nahlas: „Co
teì budu, sakra, dûlat?“

Dvefie se otevfiely a do místnosti vstoupila s pfiísn˘m v˘ra-
zem ve tváfii paní Angellová a prohlásila: „Mlad˘ pan Oscar
povídal, abych vám fiekla, Ïe pan Speke je v Penfoldovû sou-
kromém sanatoriu.“

Burton stroze pfiik˘vl.
Stará dáma se obrátila k odchodu.
„Paní Angellová,“ zavolal Burton.
Zastavila se a ohlédla se po nûm.
„MÛj jazyk byl zcela neakceptovateln˘,“ zamumlal rozpaãi-

tû. „Stejnû jako moje nálada. Pfiijmûte, prosím, moji omluvu.“
Paní Angellová se na nûj upfienû zahledûla. „Tak dobrá. Ale

ty své stra‰áky z tohoto domu vymetete, je to jasné? Buì tak,
nebo se z nûj odstûhujete sám – a nadobro!“

„Souhlasím. Dala jste Vtípkovi je‰tû trochu koláãe?“
Stará dáma se shovívavû usmála. „Ano, a také jablko a pár

karamel.“
„Dûkuji vám. Myslím, Ïe teì zaãnu vymetat stra‰áky

z domu, jak jste mi doporuãila.“
„Ale buìte tak laskav a nenechte se od nich pfiivést do ma-

léru, sire Richarde.“
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„VynasnaÏím se, matko Angellová.“
Paní Angellová pok˘vala hlavou a ode‰la.
Burton chvíli pfiem˘‰lel. Na náv‰tûvu nemocnice bylo uÏ

pozdû, bude s ní muset poãkat do rána. A pokud Speke nepfie-
Ïije noc, budiÏ. Na náv‰tûvu Klubu kanibalÛ ale není pozdû
nikdy. Pár skleniãek s libertinsk˘mi pfiáteli mu pomÛÏe po-
zvednout ducha a tfieba tam bude i Algergon Swinburne. Bur-
ton slibného mladého básníka neznal dlouho, ale jeho spoleã-
nost jej nezfiízenû tû‰ila.

Dospûl k rozhodnutí, pfievlékl se, zavdal si dal‰í hlt brandy
a právû odcházel z pokoje, kdyÏ se od jednoho z oken ozvalo
zaÈukání. Burton ponûkud nemotornû pfiistoupil k oknu
a spatfiil pestrého papou‰ka, sedícího na parapetu.

Vytáhl okno. Dovnitfi se nahrnul oblak mlhy. Papou‰ek po-
hlédl na Burtona.

„Zpráva z úfiadu na‰eho zasran˘ho premiéra,“ zaskfiehotal.
„V devût hodin ráno se máte dostavit do Downing Street ãíslo
10 k uslintan˘mu vypatlanci lordu Palmerstonovi. Prosím po-
tvrìte, ty podûlanej ksichte. Konec zprávy.“

Burtonovo oboãí, které se mu obvykle klenulo nad oãima
tak nízko, aÏ to vypadalo, Ïe se neustále mraãí, vylétlo vzhÛ-
ru. Premiér se s ním chce setkat osobnû? Proã?

„Odpovûì. Zaãátek zprávy. Potvrzuji schÛzku. Budu tam.
Konec zprávy. LeÈ.“

„Jdi do prdele!“ vfiískl papou‰ek a vznesl se z parapetu.
Burton zavfiel okno.
Má se setkat s lordem Palmerstonem.
Zatracenû.

Klub kanibalÛ sídlil v prostorách nad italskou restaurací Bar-
toloni na Leicester Square.

Burton zde zastihl záhadného a dosti zachmufieného Ri-
charda Moncktona Milnese ve spoleãnosti drobného Algernona
Swinburnea, kapitána Henryho Murraye, doktora Jamese
Hunta, sira Edwarda Brabrookea, Thomase Bendyshe a Char-
lese Bradlaugha – samí vyhledávaãi potíÏí.

„Burtone!“ zvolal Milnes, kdyÏ vstoupil. „Gratuluji!“
„K ãemu?“
„K zastfielení toho nevychovance Spekea! Ten kohoutek jste

urãitû stiskl vy, ne? Prosím vás, fieknûte, Ïe to tak bylo!“
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Burton se vrhl do kfiesla a zapálil si doutník.
„Nebylo.“
„Jaká ‰koda!“ vykfiikl Milnes. „Doufal jsem, Ïe nám budete

moci fiíct, jaké to je, zabít ãlovûka. Myslím bûlocha!“
„Nu ano, ov‰em!“ prohodil Bradlaugh. „Vy jste pfiece cestou

do Mekky zabil toho malého arabského kluka, ne?“
Burton pfiijal pití, které mu nabídl Henry Murray.
„Víte zatracenû dobfie, Ïe nezabil!“ zavrãel. „Ten niãema

Stanley nepí‰e nic jiného neÏ nesmyslné pomluvy!“
„Ale no tak, Richarde!“ zazpíval sv˘m nervózním vysok˘m

hlasem Swinburne. „NebraÀte se tak! Copak vy nesouhlasíte
s tím, Ïe vraÏda pfiedstavuje jednu z onûch v˘znamn˘ch hra-
nic, které musíme pfiekroãit, abychom poznali, Ïe skuteãnû Ïi-
jeme?“

Proslul˘ cestovatel vzdychl a potfiásl hlavou. Swinburne
byl mlad˘ – bylo mu teprve ãtyfiiadvacet – a nescházely mu
intuitivní rozumové schopnosti, které star‰ího muÏe pfiitaho-
valy, ale byl také naivní.

„Nesmysl, Algy! Nedovolte, aby vás libertini tûmi sv˘mi
scestn˘mi idejemi a otfiesnou logikou uhranuli. Jsou nena-
pravitelnû zvrácení, obzvlá‰È tady Milnes.“

„Cha!“ vykfiikl pfies celou místnost Bendyshe. „Swinburne
je zrovna tak zvrácen˘ jako oni! Potrpí si na bolest, to jste ne-
vûdûl? Má rád polibek biãe!“

Swinburne se zahihÀal, ‰kubl sebou a zakfiupal prsty. Po-
hyby mûl jako vÏdy rychlé, trhané a excentrické, jako kdyby
trpûl tancem svatého Víta.

„To je pravda. Jsem následovníkem mark˘ze de Sade.“
„To je bûÏné prokletí,“ upozornil Burton. „Kdysi jsem na-

v‰tívil jeden nevûstinec v Karáãí – poslal mû tam na v˘zvûdy
Napier, chápete –“

Se‰lost vyprskla smíchy a ozvaly se posmû‰né v˘kfiiky.
„A tam jsem vidûl, jak jednoho chlapa zbiãovali do bezvûdo-

mí. A jemu se to líbilo!“
„Nádhera!“ zachvûl se Swinburne.
„MoÏná, pokud vás to láká,“ souhlasil Burton. „JenÏe jedna

vûc je biãování, ale vraÏda, to je nûco úplnû jiného!“
Milnes se posadil k Burtonovi a naklonil se blíÏ.
„Ale já se vás ptám, Richarde,“ oslovil jej ti‰e, „copak jste

nikdy nepfiem˘‰lel, jak˘ to musí b˘t pocit svobody, kdyÏ se do-
pou‰títe vraÏdy? KoneckoncÛ, vût‰í tabu neexistuje, ne? Po-
ru‰te jej, a setfiesete okovy, které vám vnutila civilizace!“
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„Já Ïádn˘m velk˘m fanou‰kem fale‰n˘ch potû‰ení a zá-
kefiného potlaãování, které civilizace nabízí, nejsem,“ odvû-
til Burton. „A paní Grundyová – ta na‰e románová personi-
fikace v‰eho tak nesmírnû ãistého, slu‰ného, stfiízlivého
a konvenãního – potfiebuje dle mého mínûní pofiádnû osoulo-
Ïit. Ale aÈ uÏ zdrÏenlivost anglické spoleãnosti a kultury kri-
tizuji sebehlasitûji, v otázce vraÏdy jde o mnohem elemen-
tárnûj‰í vûci.“

Swinburne potû‰enû vyjekl: „Pofiádnû osouloÏit! Bravo, Ri-
charde!“

Milnes pfiik˘vl. „Potû‰ení vskutku fale‰ná a potlaãování zá-
kefiné. Potû‰ení, jeÏ zotroãují, a potlaãování, jeÏ odsuzuje. A já
se ptám, kde je svoboda?“

„To nevím,“ odpovûdûl Burton. „Jak mÛÏete stanovit míru
nûãeho tak vágního, jako je ona?“

„Tím, Ïe se podíváte na pfiírodu, mÛj mil˘ chlapãe! Na pfií-
rodu v její syrové divokosti! Jeden Ïivoãich zabíjí druhého. Je
snad proto vinen? Ne! ZÛstává svoboden, aby uãinil to, co uãi-
ní, ba dokonce aby – témûfi jistû – znovu zabil! Jak fiekl sa-
motn˘ de Sade: ,Víte, pfiíroda nemá dva hlasy, z nichÏ by je-
den po cel˘ den odsuzoval, co mu velí ten druh˘.‘“

Burton jedin˘m polknutím vyprázdnil sklenku.
„Jistû, Darwin demonstroval, Ïe pfiíroda je krut˘ a napros-

to nemilosrdn˘ proces, ale vy zfiejmû zapomínáte, Milnesi, Ïe
Ïivoãich, kter˘ zabíjí, je nejãastûji sám zabit jin˘m Ïivoãi-
chem, stejnû jako je vrah v údajnû civilizované zemi za svÛj
zloãin obû‰en!“

„TakÏe vy postulujete jak˘si vrozen˘ pfiírodní zákon spra-
vedlnosti, kterému nelze nikdy uniknout, zákon, kter˘ stojí
v˘‰ neÏli kultura – bez ohledu na stupeÀ jejího rozvoje?“

James Hunt, kter˘ procházel kolem, neboÈ se hodlal pfiipo-
jit k rozhovoru Bradlaugha s Brabrookem na opaãném konci
místnosti, se zastavil na dost dlouho, aby Burtonovi opût do-
lil sklenku.

„Ano, jsem pfiesvûdãen˘, Ïe takov˘ zákon existuje,“ fiekl
Burton. „A hinduistickou pfiedstavu karmy povaÏuji za pfii-
taÏlivûj‰í neÏ katolickou absurditu prvotního hfiíchu.“

„A jak se má Isabel?“ prohodil Bendyshe, kter˘ pfii‰el, aby
si k nim pfiisedl.

Burton ‰kodolibou otázku ignoroval a pokraãoval: „Karma
alespoÀ nabízí nûjakou protiváhu – odmûnu ãi trest, chcete-li
– ãinÛ, které skuteãnû ãiníme, a my‰lenek, které skuteãnû
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myslíme, místo aby nás trestala za údajnou hfií‰nost na‰í sou-
ãasné existence nebo za poru‰ení naprosto nepfiirozeného dik-
tátu takzvané morálky. Je to spí‰ pfiírodní funkce neÏ trest
nûjakého neprokázaného boha.“

„U Jupitera! Stanley mûl pravdu, kdyÏ napsal, Ïe jste
pohan!“ dobíral si jej Bendyshe. „Burton se pfiipojuje k Dar-
winovi a tvrdí, Ïe Ïádn˘ bÛh neexistuje!“

„Darwin ve skuteãnosti nic takového netvrdil. Tuhle inter-
pretaci jeho PÛvodu druhÛ vnutili jiní.“

„,Îádn˘ bÛh není, pfiíroda sama si vystaãí a po autorovi
nikterak netouÏí,‘“ citoval Swinburne. „Opût de Sade.“

„De Sade mi v mnoha ohledech pfiipadá smû‰n˘,“ pozna-
menal Burton, „ale v tomto pfiípadû s ním z celého srdce sou-
hlasím. âím více náboÏenství studuji, tím více jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe ãlovûk nikdy neuctíval nic jiného neÏ sám sebe.“

A odcitoval svoji vlastní báseÀ:

„Sám sebe ãlovûk uctívá a jeho Bohem ãlovûk sám; 
ten zápas du‰e smrtelné vzor sebe sama stvofiiti 
a sobû samé dokonalá ve vzoru tom se zjeviti.“

Milnes popotáhl ze svého doutníku a vyfoukl krouÏek koufie,
kter˘ se línû vznesl do vzduchu. Dívaje se, jak se krouÏek po-
malu rozpl˘vá, fiekl: „JenÏe tahle vûc s karmou, Richarde – ty
vlastnû tvrdí‰, Ïe tak ãi tak, vrahovi se prostfiednictvím nûja-
kého zcela pfiirozeného procesu dostane trestu. PovaÏuje‰
tedy lidsk˘ rozsudek – trest smrti – za pfiirozen˘?“

„My pfiece jsme pfiirozené bytosti, nebo ne?“
„No,“ pfieru‰il je Bendyshe, „u Swinburnea si nûkdy nejsem

jist˘.“
Má pravdu, pomyslel si Burton; Swinburne totiÏ vypadal

velmi nepfiirozenû. Mûfiil jen pût stop a dva palce a tûlo mûl
podivnû drobouãké. Mûl krátké a kfiehké údy, se‰lapaná ra-
mínka a dlouhatánsk˘ krk, na nûmÏ sedûla veliká hlava,
je‰tû zvût‰ená rozcuchanou masou karotkovû zrzav˘ch vla-
sÛ, které mu od hlavy odstávaly témûfi v pravém úhlu. Ústa
mûl ochablá a zmûkãilá, svûtle zelené oãi obrovské a zasnû-
né.

Jen málo básníkÛ pÛsobilo tak básníkovsky jako Algernon
Charles Swinburne.

„Ale to je vedlej‰í,“ fiekl Bendyshe. „Co kdyÏ vrah oprátce
unikne?“
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„Vina,“ navrhl Burton. „Postupn˘, leã neodvratn˘ úpadek
charakteru. Degenerativní choroba mysli. A snad i pád do ‰í-
lenství a sebedestrukce.“

„Nebo tfieba tendence st˘kat se se zloãinci,“ nabídl moÏnost
Swinburne, „dokud není sám vrah nakonec nevyhnutelnû za-
vraÏdûn.“

„Dobfie fieãeno,“ souhlasil slavn˘ cestovatel.
„Zajímavé,“ uvaÏoval Milnes, „ale já tvrdím, Ïe v‰ichni

víme, Ïe vraÏdy se páchají buìto v zápalu vá‰nû, nebo se jí
úmyslnû dopou‰tí jedinec, kter˘ je jiÏ – lze-li to takto vyjádfiit
– ve stavu pokroãilého du‰evního rozkladu. Co kdyby v‰ak
byla vraÏda pfiedem promy‰lená a spáchal by ji inteligentní
ãlovûk, kter˘ by se toho skutku dopustil jen ze zvídavosti vûd-
ce? Co jestli jsme stvofieni k tomu, abychom pfiekraãovali ome-
zení, která nám fiíkají, Ïe bychom to dûlat nemûli?“

„Hloup˘ motiv,“ prohodil Burton.
„Ale vÛbec ne, mÛj mil˘ hochu!“ prohlásil Milnes. „Motiv je

to skvûl˘! âlovûk, kter˘ by se takového úkolu ujal, by kvÛli
vûdû riskoval nesmrtelnou du‰i!“

„Urãitû by mu do‰lo, Ïe je to nesmysln˘ pokus, a ustoupil
by od nûj,“ odvûtil Burton ponûkud zastfien˘m hlasem, „proto-
Ïe jakmile tuhle hranici jednou pfiekroãíte, uÏ vám nedovolí se
vrátit. Jeho rozhodnutí by v‰ak spí‰e neÏ z norem chování
stanoven˘ch civilizací ãi z pfiedstavy nesmrtelné du‰e vychá-
zelo ze zásad, které si stanovil sám, neboÈ je to – jak fiíkáte –
inteligentní ãlovûk.“

„To je zvlá‰tní,“ podivil se Henry Murray, kter˘ aÏ dosud
ti‰e naslouchal. „Mûl jsem za to, Ïe z nás v‰ech byste zrovna
vy ten pokus schválil nejspí‰e.“

„Nemûli byste vûfiit v‰emu, co o mnû usly‰íte.“
„A je to nutné? Já jsem byl docela rád, Ïe mezi sebou máme

sataná‰e,“ zazubil se Swinburne.
Sir Richard Francis Burton se na mladého a snadno ovliv-

nitelného básníka zkoumavû zahledûl a uvaÏoval, jak zafiídit,
aby se básník nedostal do problémÛ.

Sám Burton Ïádn˘ libertin nebyl, ale ostatní ho povaÏovali
za ãestného pfiíslu‰níka své kasty a nalézali potû‰ení v jeho
znalosti exotick˘ch kultur, kde se tíÏivé zákony civilizace
vyznaãovaly jen svou zdánlivou neexistencí. Burton se
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s nimi rád napil a podiskutoval. Dnes veãer obzvlá‰È – roz-
hovor mu zamûstnal mysl a pomáhal odvrátit depresi, která
se o nûj pokou‰ela od chvíle, kdy se vrátil z Bathu.

Pfied jednou hodinou ráno se do nûj ale deprese opfiela zno-
vu, je‰tû umocnûna alkoholem a únavou, a tak se s pfiáteli
rozlouãil a ode‰el z klubu.

Noc byla na záfií lezavû studená a silnice se vlhce leskly.
Houstnoucí závoj mlhy obalil kaÏdou lampu zlatou aureolou.
Burton si jednou rukou pevnû pfiidrÏoval kabát a druhou si
po‰vihával vycházkovou holí. Nejistû vykroãil smûrem k do-
movu. Kolem nûj brumlal a ‰evelil Lond˘n.

Minul ho rachotící bicykl. Tyto párou pohánûné dopravní
prostfiedky pro jednoho se zaãaly na ulicích objevovat pfied
dvûma roky a lidé je znali jako „penny-ãtvrtpenny“, za coÏ
mohl jejich zvlá‰tní vzhled; pfiední kolo bylo totiÏ vysoké sko-
ro jako ãlovûk, zatímco to zadní mûlo prÛmûr pouh˘ch osm-
nácti palcÛ.

Jezdec sedûl vysoko na koÏeném sedle, umístûném kousek
za vrcholem pfiedního kola, a nohama spoãíval po obou stra-
nách ve tfimenech, které udrÏovaly nohy stranou od ramene
pístu a kliky, otáãejících se a pumpujících nalevo od osy kola.
Mal˘ krabicovit˘ parostroj byl pfiipevnûn kousek za a pod sed-
lem, pod ním byl mal˘ kotel s topeni‰tûm a pod kotlem pak
nádobka na uhlí. Tyto tfii prvky tvofiily vzadu nad hlavním ko-
lem ãtvrtoblouk. Kromû toho, Ïe dodávaly hnací sílu, pfiedsta-
vovaly také tûÏi‰tû stroje a spolu s vnitfiním setrvaãníkem pa-
rostroje zpÛsobovaly, Ïe navzdory neohrabanému vzhledu
bylo vozítko témûfi nemoÏné pfievrhnout.

Zdaleka nejpozoruhodnûj‰ím rysem penny-ãtvrtpenny byla
jejich neobyãejná úãinnost. Cestu dlouhou dvacet mil dokáza-
la urazit zhruba za hodinu na jedin˘ kus uhlí velk˘ jako pûst.
S topeni‰tûm schopn˘m pojmout aÏ ãtyfii kusy a se stejn˘m
mnoÏstvím uloÏen˘m v nádobce mûlo vozítko maximální do-
jezd 160 mil a mohlo b˘t ãtyfiiadvacet hodin v chodu, neÏ bylo
tfieba palivo doplnit. Nejvût‰í vadou vozítka, kromû fiádného
protfiesení, jímÏ jezdce trestalo, byly dva úzké komínky, které
se zvedaly za sedlem a chrlily do zneãi‰tûného ovzdu‰í hlav-
ního mûsta Anglie koufi, coÏ je‰tû zhor‰ovalo uÏ tak ‰patnou
situaci. Pfiesto patfiila vozítka v souãasnosti k nejnovûj‰ím v˘-
kfiikÛm módy a znaãnû pfiispívala k obnovení dÛvûry vefiej-
nosti v inÏen˘rskou frakci kasty technologÛ, skupiny, která
byla poslední dobou hodnû oãerÀována po katastrofálním za-
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plavení podmofiského mûsta Hydrohamu u pobfieÏí Norfolku
a mnoÏství smrteln˘ch nehod provázejících plánovan˘ v˘voj
plynem plnûn˘ch vzducholodí, od kterého se nakonec upustilo.

Burton sledoval, jak se vynález ztrácí v mlze.
Lond˘n se za dobu, kterou strávil v Africe, zmûnil. Zaplni-

ly ho nové stroje a nové druhy zvífiat. Zdálo se, Ïe inÏen˘ry
a eugeniky – nejdÛleÏitûj‰í obory kasty technologÛ – nic ne-
zastaví, navzdory protestÛm libertinÛ, ktefií mûli pocit, Ïe
podstatnûj‰í neÏ materiální pokrok jsou umûní, krása a u‰lech-
tilost ducha.

Problém spoãíval v tom, Ïe i kdyÏ libertinové produkovali
kvanta antitechnologické propagandy, jejich poselství zÛstá-
valo nejasné. Na jedné stranû tu byli „praví libertini“, mezi
nûÏ patfiilo i Bratrstvo prerafaelitÛ, coÏ byli v podstatû luddité,
na stranû druhé pak stále silnûj‰í „zpustlíci“, ktefií nalézali
zalíbení v ãerné magii, anarchii, sexuální zh˘ralosti, uÏívání
drog, pletichafiení a obecnû nevhodném chování, které ospra-
vedlÀovali coby pokus „pfiekonat omezení daná lidsk˘m sta-
vem“. Vût‰ina libertinÛ – a Richard Monckton Milnes byl je-
jich klasick˘m pfiíkladem – patfiila nûkam mezi tyto dva
tábory; nebyli ani tak idealisticky zasnûní jako první frakce,
ani tak skandálnû nestfiídmí jako ta druhá.

Pokud ‰lo o sira Richarda Francise Burtona, ten si nebyl
jist, kam vlastnû patfií. PfiestoÏe Anglie byla jeho rodná zem,
nikdy si tu nepfiipadal doma – nejspí‰ proto, Ïe vût‰inu dût-
ství strávil na cestách Evropou, po níÏ ho vláãeli rodiãe, ktefií
nemûli nikde stání. A tak jej pomûrnû pfiekvapilo, kdyÏ se vrá-
til z nilské expedice a zjistil, Ïe mu souãasn˘ stav spoleãenské
nestálosti v zemi zvlá‰tním zpÛsobem vyhovuje. Rychlé zmû-
ny, v hlavním mûstû citelnûj‰í neÏ kdekoli jinde, byly moÏná
pro vût‰inu obyvatelstva matoucí, ale Burton svou identitu
odjakÏiva povaÏoval za dosti pomíjivou a promûnlivou, takÏe
teì s rozkolísanou povahou britské kultury podivnû soucítil.

Jak tak ‰el, zaãal si pomalu uvûdomovat Èukav˘ zvuk od-
kudsi shora. Do‰lo mu, Ïe jej obãas zaslechne jiÏ od chvíle,
kdy ode‰el z klubu. ZamÏoural nahoru a rozhlédl se kolem
sebe, ale nic nevidûl.

Pokraãoval v cestû domÛ a poslouchal – a ano, ozvalo se to
znovu. Sleduje ho nûkdo snad? Ohlédl se, nic ale nenasvûdãova-
lo, Ïe by ho nûkdo pronásledoval. Nakonec se za ním voln˘m
krokem vydal policista, jehoÏ pozornost upoutala brutální
tváfi zjevnû dosti opilého muÏe. Asi za pût minut si to konstábl

Podivná záležitost se Skákajícím Jackem 43

Hodder - zlom  30.11.1956 2:08  Stránka 43



pfii‰inul blíÏ, a kdyÏ spatfiil, Ïe je Burton obleãen jako dÏentl-
men, zaváhal a od stíhání upustil.

Cestovatel pfie‰el pfies Charing Cross Road a vkroãil do
dlouhé, ‰patnû osvûtlené vedlej‰í ulice. Nohou kopl do odho-
zené lahve, která se s melodick˘m cinkáním odkutálela do
strouhy. Cosi velkého mu zamávalo kfiídly nad hlavou. Vzhlédl
právû vãas, aby spatfiil prolétat obrovskou, eugeniky vy‰lech-
tûnou labuÈ, která za sebou mlhou táhla komorového draka.
NeÏ drak zmizel za vrcholky stfiech, shlédla z nûj dolÛ jako
neurãitá ‰mouha bílá muÏská tváfi. K Burtonov˘m u‰ím zalé-
tl sotva sly‰iteln˘ hlas, ale aÈ uÏ muÏ volal cokoli, vodou ob-
tûÏkan˘ vzduch to utlumil.

Speke s Grantem pouÏili loni na cestu k Nyanze stejn˘
zpÛsob dopravy, sledujíce jejich starou trasu. Zabralo jim to
zlomek ãasu, kter˘ potfiebovala Burtonova expedice. Utábofii-
li se v Kazechu, malém mûsteãku asi sto padesát mil na jih od
onoho velkého jezera, a právû zde se John Speke dopustil jed-
né ze sv˘ch typick˘ch chyb v úsudku, kdyÏ nenechal ptáky
fiádnû stfieÏit. SeÏrali je lvi. Bez nich nedokázal jezero obe-
plout ani zjistit, zda skuteãnû napájí Nil, a usvûdãit tak Bur-
tona z omylu.

O nûkolik yardÛ dál po ulici se ze stínÛ pfiede dvefimi vy-
‰trachal nûjak˘ muÏ. Bylo to individuum hrub˘ch rysÛ, oble-
ãené do plátûn˘ch kalhot, ko‰ile, rezavé vesty, s proletáfiskou
ãapkou na hlavû. Na tváfii mûl muÏ rudé pruhy – stopy ohnû
– a silná pfiedloktí si vypracoval hodinami pfiikládání do pece.

„Co bys potfieboval, kámo?“ zavrãel. „Tfieba bych ti moh
vodpomoct vod tûch drobákÛ, co tû tíÏej v kapsách.“

Burton se na nûj podíval.
MuÏ couvl tak rychle, aÏ patami narazil na schod pfiede

dvefimi, a svalil se na zadek.
„PromiÀ, ãéãe!“ mumlal. „S nûk˘m sem si tû splet, voprav-

du!“
Cestovatel si pohrdavû odfrkl a pokraãoval dál. Vstoupil do

spleti úzk˘ch uliãek, temn˘ch, nebezpeãn˘ch a odporn˘ch,
pfiedstavujících skliãující chapadlo chudoby, které se z East
Endu natahovalo daleko do stfiedu mûsta. Ve stûnách ‰pina-
v˘ch domÛ zela truchlivá okna. Z nûkter˘ch domÛ byl sly‰et
nesrozumiteln˘ kfiik, obãas i rány, v˘kfiiky a pláã, vût‰inou se
z nich ale oz˘valo jen beznadûjné ticho.

Burtona napadlo, Ïe odlehlé ãásti Lond˘na podivnû pfiipo-
mínají nejzapadlej‰í kouty Afriky.
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Pfii‰el na kfiiÏovatku, zaboãil doleva, za‰kobrtl a klop˘tl.
Holení narazil do odhozené bedny, nohavicí se zachytil o vy-
ãnívající hfiebík a roztrhl si ji. Zlostnû zaklel a odkopl bednu
pryã. Po okraji chodníku cupitala krysa.

Burton se opfiel o sloup pouliãní lampy a promnul si oãi.
V hrdle ho nepfiíjemnû pálila chuÈ brandy. V‰iml si letáãku
pfiilepeného ke sloupu a pfieãetl si jej:

Práce ukázÀuje ducha.
Práce rozvíjí charakter.

Prací sílí du‰e.
Nedovolte, aby va‰i práci dûlaly stroje!

Odstrãil se od sloupu, pro‰el uliãkou, zahnul za dal‰í roh –
nebyl si jist˘, kde právû je, vûdûl v‰ak, Ïe postupuje zhruba
správn˘m smûrem – a ocitl se na konci dlouhé a úzké rovné
ulice, jejíÏ se‰lapaná dlaÏba se tfipytila pod unaven˘m svût-
lem jediné lampy. Lemovaly ji vysoké fádní zdi z ãerven˘ch
cihel – stûny skladi‰È. Na opaãném konci se otevírala do uli-
ce, která fungovala jako hlavní dopravní tepna. Matnû za-
hlédl prÛãelí nûjakého obchodu, snad fieznictví, ale kdyÏ se
pokusil pfieãíst nápis nad v˘lohou, prohnal se kolem s ra-
chotem bicykl a nechal po sobû vífiící koufi, kter˘ nápis je‰tû
víc rozmazal.

Buton kráãel dál a pokou‰el se vyh˘bat louÏiãkám ãpící
moãi. Botami ãvachtal v bahnû a zakopával o odpadky, coÏ
bylo hor‰í.

Vyhlídku na obchod zakryl s fiinãením krab popeláfi. Jeho
osm tlust˘ch mechanick˘ch nohou dopadalo s dunûním na vo-
zovku a ãtyfiiadvacet tenk˘ch paÏí na bfii‰e vystfielovalo sem
a tam, míhalo se nad dlaÏbou, sbíralo odpadky a tlamou je há-
zelo do pece uvnitfi stroje.

Krab zaskfiípûl, rachotivû minul konec uliãky a vydával
pfiitom kvíliv˘ varovn˘ signál. O nûkolik vtefiin pozdûji ohlu-
‰ujícím zpÛsobem zahvízdal a dvûma dolÛ obrácen˘mi trub-
kami na zadku vychrlil horkou ãisticí páru.

Do uliãky se vevalila neuspofiádaná stûna vafiící se bílé
páry, takÏe automatick˘ ãistiã zmizel z dohledu. Burton se za-
stavil, o nûkolik krokÛ couvl a vyãkával, neÏ se pára rozplyne.
Ta se vlnivû pohybovala k nûmu, rozprostírajíc kolem sebe
horké smyãky. Jak chladly, zpomalovaly a uklidÀovaly se, aÏ
zÛstaly viset ve vzduchu.
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Do uliãky kdosi vstoupil a bíl˘ oblak proÈal podivnû pro-
táhl˘ stín. Temn˘ obrys vychrtlé postavy, zkreslen˘ aÏ k od-
pornosti. Vífiící mlhu náhle ozáfiily záblesky svûtla, jako by se
tu odehrávala miniaturní boufie. Burton oãekával, Ïe se stín
scvrkne a stáhne zpût k ãlovûku, kterému patfií, kdyÏ se onen
ãlovûk – musí to pfiece b˘t ãlovûk – vynofiil z páry.

Nescvrkl se.
Nebyl to stín.
A moÏná to nebyl ani ãlovûk.
Pára se rozdûlila a z ní vyskoãilo bizarní zjevení: postava

s dlouhatánsk˘ma nohama, pfiipomínající masopustní ma‰-
karu na chÛdách. Ze shrben˘ch ramen jí plandal dlouh˘ tma-
v˘ plá‰È a kolem tûla i hlavy jí s praskáním pfieskakovaly
blesky.

Burton rychle couval, dokud nenarazil zády na zeì. Rychle
zamrkal a olízl si rty.

Je tahle vûc vÛbec ãlovûk? Hlavu to mûlo velkou, ãernou
a lesklou, kolem ní se krabatila aura modrého plamene. Na
Burtona mÏouraly zlovolné rudé oãi. V ú‰klebku bez rtÛ záfii-
ly bûlostné zuby.

Pfiikrãené stvofiení kráãelo vpfied a natahovalo ruce pfiipo-
mínající pafiáty. Burton vidûl, Ïe jeho první dojem byl správ-
n˘ – vûc chodila na dvû stopy vysok˘ch chÛdách.

Vytáhlé tûlo halil tûsn˘ oblek z bíl˘ch ‰upin, tfipytících se
v mihotavém tlumeném svûtle jediné plynové lampy. Na
hrudi mu Ïhnulo cosi kulatého, co s v˘buchy chrlilo jiskry
a stuÏky bleskÛ, které se po dlouh˘ch údech stvofiení rozlé-
zaly jako hadi.

„Burton!“ zakrákalo zjevení. „Zatracen˘ Richard Francis
Burton!“

Stvofiení se na Burtona znenadání vrhlo, jeho ruka ‰vihla
stranou a tvrdû Burtona udefiila pfies pravé ucho, aÏ se zapo-
tácel. Roztoãen˘ cylindr mu spadl do kaluÏe, upustil hÛl.

„UÏ jednou jsem ti fiekl, aby ses do toho nepletl!“ vybuchla
vûc. „Ale tys mû neposlechl.“

Burton si najednou pfiipadal ledovû stfiízliv˘.
Do vlasÛ se mu zaryly prsty a trhnutím mu zvrátily hlavu.

Ucítil, jak mu tûlem probûhl tr˘znivû siln˘ elektrick˘ v˘boj.
Burtonovy ruce i nohy sebou zaãaly prudce ‰kubat.

Rudé oãi se zabodly do tûch jeho.
„Znovu uÏ ti to fiíkat nebudu. Nech mû na pokoji!“
„Co… coÏe?“ zalapal po dechu Burton.
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„Prostû se drÏ dál! Nemá‰ s tou vûcí vÛbec nic spoleãného,
sakra!“

„S jakou vûcí?“
„Nehraj si na prosÈáãka! Nechci tû zabít, ale pfiísahám, Ïe

jestli do toho nepfiestane‰ strkat nos, zpfielámu ti vaz!“
„Nemám tu‰ení, o ãem to mluvíte!“ bránil se Burton.
Stvofiení mu prudce zatfiáslo hlavou, aÏ mu zacvakaly zuby.
„Mluvím o tom, Ïe proti mnû sbírá‰ ozbrojené síly. Nic ta-

kového dûlat nemá‰! TvÛj osud leÏí jinde! Rozumí‰?“
Stvofiení vrazilo Burtonovi do obliãeje pfiedloktí.
„Ptám se, jestli rozumí‰?“
„Ne!“
„Tak já ti to vysvûtlím,“ zavrãel muÏ na chÛdách. Zatoãil

Burtonem kolem dokola, pfiirazil jej ke zdi, rozmáchl se a se
zapra‰tûním vyslal pûst proti cestovatelov˘m ústÛm.

„Dûlej…“
A znovu. Prásk!
„… co dûlat…“
Prásk!
„… má‰!“
Burton zplihle visel na cihlách. Rozbit˘mi rty zamumlal:

„Jak mÛÏu vûdût, co mám udûlat?“
Prsty ve vlasech ho trhnutím zvedly, aÏ té vûci hledûl pfiímo

do oãí, které jej shora pozorovaly ze vzdálenosti nûkolika palcÛ.
Rudû Ïhnuly a Burtonovi do‰lo, Ïe útoãník je zcela vy‰inut˘.

Pfií‰efie vyskoãil z hlavy modr˘ plamen, olízl cestovateli
oboãí a seÏehl mu kÛÏi.

„Ty si má‰ vzít Isabel a nechat se posílat z jednoho posra-
ného konzulátku na druh˘. Tvá kariéra má vyvrcholit za tfii
roky, aÏ bude‰ se Spekem rozebírat otázku Nilu a ten blbec se
zastfielí. Má‰ napsat pár kníÏek a umfiít.“

Burton se zapfiel nohama o zeì.
„O ãem to tu, sakra, blábolíte?“ otázal se uÏ hlasitûji. „Tu

debatu zru‰ili. Speke se stfielil vãera – ale mrtv˘ není!“
Stvofiení vytfie‰tilo oãi.
„Ne!“ za‰eptalo. „Ne!“ Skrze zaÈaté zuby pak zasyãelo: „Já

jsem historik! Vím, co se stalo. To bylo v roce 1864, ne 1861.
Vím, Ïe…“

Po stra‰livé vyzáblé tváfii pfiebûhl zmaten˘ v˘raz. 
„K ãertu s tím! Proã to musí b˘t tak komplikované?“ za‰ep-

talo si pro sebe. „MoÏná kdybych tû zabil? Ale jestli tohle
v‰echno zpÛsobila smrt jediného ãlovûka…?“
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Burton ucítil, Ïe prsty povolují, a vyuÏil pfiíleÏitosti. Trh-
nutím si osvobodil hlavu, vrazil útoãníkovi rameno do Ïalud-
ku a vrhl se stranou.

Stvofiení pozpátku doklop˘talo k protûj‰í zdi, kde se zachy-
tilo, aby udrÏelo rovnováhu, a nenávistnû zíralo na Burtona,
kter˘ se postavil na nohy. Stáli proti sobû.

„Poslouchej mû, ty parchante!“ vybuchlo stvofiení. „AÏ mû
uvidí‰ pfií‰tû, pro svoje vlastní dobro se ode mû drÏ dál!“

„VÏdyÈ já vás neznám,“ namítl Burton. „A vûfite mi, Ïe jest-
li vás uÏ neuvidím, mrzet mû to rozhodnû nebude!“

Z hrudi stvofiení vy‰lehl blesk a roztanãil se po zemi. MuÏ
na chÛdách zmuãenû vykfiikl a divÏe neupadl.

Divoké oãi najednou pohasly a Burton v nich nakrátko
spatfiil jiskfiiãku zdravého rozumu. MuÏ se podíval sám na
sebe, pak na Burtona a ti‰e fiekl: „Ironické na tom je, Ïe mi
dochází ãas. Ty mi stojí‰ v cestû a celou tu situaci pofiádnû
zhor‰uje‰.“

„Jakou situaci? Vysvûtlete mi to!“ ztratil cestovatel trpûli-
vost.

Záhadná vyãouhlá postava postoupila vpfied a duhovky se
jí stáhly v maliãké kapiãky.

„OÏeÀ se s tou ãubkou, Burtone. Usaì se. StaÀ se konzulem
na Fernando Pó, v Brazílii, Dama‰ku a v kaÏdé z tûch prdelí,
kam tû je‰tû po‰lou. Pi‰ si ty své zatracené kníÏky! Pfiedev‰ím
mû ale nech na pokoji! Rozumí‰? Nech mû, kurva, bejt!“

Stvofiení se pofiádnû pfiikrãilo, proklálo Burtona pohledem
a náhle narovnalo nohy a vystfielilo kolmo do vzduchu.

Burton zvrátil hlavu a pohlédl vzhÛru. Útoãník vylétl vy-
soko nad vrcholky skladi‰È a rozplynul se ve vzduchu.
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Kapitola 3

POVù¤ENÍ

Umfiít, mÛj mil˘ doktore! To je to poslední,
co udûlám!

LORD PALMERSTON

„Panenko skákavá!“ zvolal lord Palmerston. „Co to zase
chystáte?“

Burton se opatrnû spustil do kfiesla pfied ministrov˘m psa-
cím stolem. Tûlo mûl samou modfiinu, pod prav˘m okem mo-
nokl, rty rozbité a opuchlé.

„Jen nehoda, sire. Nic, co by vám mûlo dûlat starosti.“
„Vypadáte naprosto pfií‰ernû!“
Od tebe to tedy sedí! pomyslel si Burton.
V uplynul˘ch dvou letech procházel Palmerston eugenic-

kou léãbou, prodluÏující Ïivot. PfiestoÏe mu bylo sedmase-
dmdesát, oãekávaná délka Ïivota u nûj teì ãinila sto tfiicet
let. Proto také procházel i odpovídající kosmetickou rekon-
strukcí. Povolenou kÛÏi obliãeje mu vytáhli, usazen˘ tuk od-
stranili a zmûny barvy eliminovali. Do vrásek na ãele, kolem
oãí a úst mu pravidelnû vstfiikovali umrtvující toxiny, které
vrásky vyhlazovaly a propÛjãovaly jeho tváfii kontury mla-
dého muÏe – ãi, fiíkal si Burton, voskového panáka, neboÈ
podle jeho mínûní premiér vypadal, jako by právû vy‰el
z muzea madam Tussaudové. Nebylo na nûm nic pfiirozené-
ho a pfiedstavoval nabl˘skan˘ v˘smûch sobû samému, dûsi-
vou karikaturu: tváfi mûl bílou jako maska, rty moc ãervené,
kotlety moc husté, kudrnaté vlasy moc dlouhé a ãerné, oblek
v odstínu pÛlnoãní modfii moc tûsn˘ a ‰viháck˘, kolínskou
pouÏíval pfiíli‰ lehkováÏnû a pohyboval se pfiíli‰ vyumûlko-
vanû.

„No tedy!“ prohlásil premiér. „Tohle není poprvé, co vás nû-
kdo sefiezal, Ïe? Vzpomínám si, jak jste se vrátil z Habe‰e
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s tûmi stra‰n˘mi ranami v obliãeji. Vás ty potíÏe pfiitahují,
Burtone.“

„Já myslím, Ïe spí‰ pfiitahuji já je,“ zavrãel cestovatel.
„Hmm. AÈ je to jakkoli, kdyÏ se ohlédnu za va‰í minulostí,

vidím jednu katastrofu za druhou.“
Palmerston prolistoval zprávu na pracovní desce svého

psacího stolu, coÏ byl neobyãejnû velik˘ a tûÏk˘ kus vyfiezá-
vaného mahagonu. Burton si pobavenû pov‰iml, Ïe jej vrou-
bí horizontální pás ozdobn˘ch rytin zachycujících scény vel-
mi smyslné povahy.

Na psacím stole toho moc nebylo: sav˘ pol‰táfiek, stfiíbrné
pero ve stojánku, pfiihrádka na dopisy, karafa s vodou a ‰tíhlá
sklenice a po premiérovû levici zvlá‰tní aparátek, kter˘ ãas od
ãasu ti‰e zapískal a vypustil obláãek páry. Burton vÛbec ne-
tu‰il, k ãemu je, pfiestoÏe vidûl, Ïe ãást mechanismu – sklenû-
ná trubice tlustá zhruba jako zápûstí – mizí ve stole.

„SlouÏil jste ve V̆ chodoindické armádû pod generálem Na-
pierem a plnil jste pro nûj zpravodajské úkoly, Ïe?“

„Správnû. Umím kromû jiného i hindustánsky a klidnû se
mÛÏu vydávat za domorodce. Myslím, Ïe jsem byl logickou
volbou.“

„Kolika jazyky vlastnû mluvíte?“
„Plynnû? Zatím ãtyfiiadvaceti, plus nûkolika dialekty.“
„Dobré nebe! Pozoruhodné!“
Palmerston dál listoval stránkami. Burtona ohromovalo –

a také trochu dûsilo –, Ïe uÏ o nûm toho bylo napsáno tolik.
„Napier o vás mluví uznale. Ale jeho nástupce Pringle uÏ

nikoli.“
„Pringle je debilní kretén.“
„VáÏnû? Opravdu? PánbÛh chraÀ, tak to si asi budu muset

dát vût‰í pozor, neÏ nûkoho jmenuji, co fiíkáte?“
Burton si ti‰e odka‰lal. „Omlouvám se,“ fiekl, „nemûl jsem

právo se takhle vyjadfiovat.“
„Podle tûchto hlá‰ení je nevhodné vyjadfiování dal‰í z va-

‰ich specialit. Kdo byl plukovník Corsellis?“
„Je, sire – pofiád je‰tû Ïije. KdyÏ jsem se s ním setkal, velel

speciálním jednotkám.“
Palmerston se pokusil pozvednout oboãí, to ale zÛstalo na

vypnutém obliãeji bez pohybu. Zaãal ãíst nahlas:

„Zde leÏí tûlo plukovníka Corsellise,
zbytek ãeká, hádám, nejspí‰ v pekle mise.“
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Burtonovi zacukal koutek. Na tenhle kostrbat˘ ver‰ík z mlá-
dí uÏ zapomnûl.

„Po pravdû fieãeno mû sám poÏádal, abych o nûm nûco na-
psal.“

„A v˘sledek ho jistû potû‰il,“ odvûtil Palmerston sÏíravû.
Netrpûlivû zaÈukal prsty na stÛl. Zamy‰lenû pohlédl na Bur-
tona. „V aktivní sluÏbû u 18. bombajského pû‰ího pluku jste
slouÏil od dvaaãtyfiicátého do devûtaãtyfiicátého roku. Zdá se,
Ïe to bylo sedm let opakovaného poru‰ování subordinace
a ãast˘ch zdravotních dovolen˘ch.“

„Onemocnûli v‰ichni chlapi, sire. Tenkrát Indie zdraví moc
neprospívala. A pokud jde o tu nekázeÀ – byl jsem mlad˘.
Îádnou jinou omluvu nemám.“

Palmerston pfiik˘vl. „V mládí se chybn˘ch soudÛ dopou‰tí-
me v‰ichni. Vût‰ina z nás na nû zapomene a odsune je do mi-
nulosti, kam také patfií. Ale vy vleãete zátûÏ, které zfiejmû
není snadné se zbavit. Mám pochopitelnû na mysli to va‰e po-
m˘lené vy‰etfiování v Karáãí a povûsti, které jej provázejí.“

„Myslíte moji zprávu o muÏsk˘ch nevûstincích?“
„Ano.“
„Generálu Napierovi dûlalo starosti, Ïe je nav‰tûvuje mno-

ho britsk˘ch vojákÛ. PoÏádal mû, abych pfiesnû zjistil, jak moc
jsou ta zafiízení zkaÏená a co se tam provozuje za praktiky.
SvÛj úkol jsem splnil. Zjistil jsem mu to.“

„A podle Pringlea jste se pfii svém pátrání dostal aÏ pfiíli‰
hluboko.“

„Zajímavá volba slov.“
„Jeho, Burtone, nikoli má.“
„Jistû. âasto si fiíkávám, Ïe kdyÏ ãlovûk dá pfiednost jedno-

mu slovu pfied druh˘m, mnohdy tím o sobû prozradí víc, neÏ
chtûl.“

„A co o sobû podle vás prozradil Pringle?“
„Ten ãlovûk zlovolnû po‰pinil moji povûst. Obvinil mû z po-

dílu na zh˘ralostech, které jsem mûl vy‰etfiit. ·tvanice, kte-
rou na mû pofiádal, hraniãila s iracionální obsesí. A ta podle
mû naznaãuje jediné.“

„A to?“
„·patnû potlaãovanou touhu vûnovat se sám zrovinka té

zmiÀované ãinnosti.“
„To je dost silné obvinûní.“
„To není obvinûní, to je domnûnka – domnûnka vyfiãená

v soukromém rozhovoru. Srovnejte to s tûmi ‰ílen˘mi v˘levy,
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kter˘mi proti mému zcela smy‰lenému chování protestoval
na vefiejnosti. Jeho obvinûní mû pronásledují po celou karié-
ru. Bezmála mû zniãil.“

Palmerston pok˘val hlavou a otoãil stránku.
„A pak vás pfieskoãili pfii obsazování místa hlavního tlu-

moãníka?“
„Ve prospûch chlapa, kter˘ vedle toho svého umûl uÏ jen je-

den jazyk.“
„To zní dost absurdnû.“
„Jsem rád, Ïe to koneãnû nûkdo pfiipou‰tí.“
„Pfiipadáte mi zahofikl˘.“
Burton neodpovûdûl.
„A z armády Britské v˘chodoindické spoleãnosti jste ode‰el

ze zdravotních dÛvodÛ?“
„Trpûl jsem malárií, úplavicí a zánûtem oãí.“
„A syfilitidou,“ dodal Palmerston.
„Díky za pfiipomenutí. Doktofii si mysleli, Ïe to pfieÏiju. A já

ostatnû také.“ 
„A jak jste na tom se zdravím teì?“
„Obãas u mû znovu propukne malárie. Ale chininová kÛra

ji obvykle uti‰í.“
„Nebo jedna dvû láhve dÏinu?“
„V pfiípadû nutnosti.“
Dal‰í stránka hustû psan˘ch poznámek byla odloÏena

stranou.
„Do Anglie jste se na zdravotní dovolenou vrátil roku 1850

a pak jste se zaãal pfiipravovat na svou proslulou pouÈ do
Mekky a Medíny.“

„Správnû, pane premiére. Smím se zeptat, proã se zab˘vá-
me mojí minulostí?“

Lord Palmerston mu vûnoval zlovûstn˘ pohled. „V‰echno
v prav˘ ãas, Burtone.“

Star˘ muÏ zbûÏnû prozkoumal dal‰í stránku, letmo pohlédl
na rozpaãitého cestovatele, sáhl do zásuvky, vyndal cvikr
a smutnû si jej nasadil na kofien nosu. âoãky byly z koufiovû
modrého skla.

Premiér si odka‰lal. „Proã jste to dûlal?“
„Tu pouÈ? Byl jsem zvûdav˘. Nudil jsem se. Nemohl jsem

vydrÏet na jednom místû. Chtûl jsem si udûlat jméno.“
„CoÏ se vám rozhodnû podafiilo. Celou tu cestu jste pod-

nikl v pfiestrojení za domorodce a mluvil jste v˘hradnû
arabsky?“
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„Ano, v pfiestrojení za dervi‰e Abdalláha. Chtûl jsem, aby
se mnou jednali jako se sv˘m bratrem, ne jako s hostem. UÏ
dávno zastávám názor, Ïe ãlovûku, kter˘ do kterékoli kultury
pfiichází zvenãí, se nabízí pouh˘ zlomek pravdy, a i ta je navíc
upravena pro jeho potfieby. A já chtûl nûco nefal‰ovaného.“

„TakÏe jste zabil malého chlapce, aby vás neprozradil coby
nemuslima?“

„Pfiipadá mi, Ïe mû z tohohle zloãinu obviÀují dennû. Tu
otázku mi uÏ po bÛhví kolikáté nûkdo poloÏil zrovna vãera ve-
ãer. Zabil jsem toho kluka? Ne, pane premiére, nezabil. Îád-
nou vraÏdou jsem se neprovinil; nezavraÏdil jsem ani toho
kluka, ani Ïádnou Ïenu, ani Ïádného muÏe, a dokonce ani
Ïádného psa.“

„A jste toho schopen?“
Burton se pfiekvapenû narovnal v kfiesle. Téma vraÏdy, kte-

ré se objevuje tak záhy po konverzaci v Klubu kanibalÛ? To
byla neobyãejná shoda náhod, která znepokojila povûrãivou
ãást jeho osobnosti.

„Jestli jsem schopen chladnokrevné vraÏdy? Myslím, Ïe ne.
Dokázal bych zabít v zápalu boje nebo v sebeobranû. Jistû.
A moÏná jsem to uÏ udûlal v Berbefie. Za takov˘ch okolností
nemÛÏete vûdût, co jste sv˘mi v˘stfiely a ranami ‰avlí zpÛso-
bil.“

„A co kdybyste byl zmocnûn velet a musel nûkoho poslat na
témûfi jistou smrt?“

„Pak bych splnil povinnost.“
Lord Palmerston pfiik˘vl, jako by jej odpovûì uspokojila.

Sáhl do kapsiãky u vesty, vytáhl tabatûrku a nasypal si na
hranu pravé ruky ke kofieni palce malou hromádku jemného
prá‰ku. Tu si pozvedl k nosu a ‰Àupl si.

Popotáhl a obrátil dal‰í list. Burtonovi neu‰lo, Ïe premié-
rovy nehty kdosi peãlivû o‰etfiil a natfiel bezbarv˘m lakem.

„K tomu incidentu v Berbefie do‰lo v pûtapadesátém,“ po-
kraãoval Palmerston. „Jedním z muÏÛ, ktefií vás doprovázeli,
byl i poruãík John Hanning Speke, Ïe?“

„Ano.“
„Shodou náhod jsem se na nûj vãera veãer informoval. LeÏí

v Penfoldovû soukromém sanatoriu. Ustfielil si pÛlku obliãeje
a lékafii neoãekávají, Ïe by to pfieÏil.“

Burton pfiik˘vl s ocelovû tvrd˘m v˘razem ve tváfii. „Já
vím.“

Palmerston si jej pozornû prohlíÏel. „Dal‰í nepfiítel.“
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„Zjevnû ano. A vy?“
Pokud Palmerstona troufalá otázka pfiekvapila ãi ‰okovala,

nedal to na sobû znát. JenÏe na tom chlapovi nic vidût ani b˘t
nemÛÏe, pfiemítal Burton.

„Jestli jsem vá‰ nepfiítel? Ne, to nejsem.“
„To je kaÏdopádnû povzbuzující. Ano, pane premiére, poru-

ãík Speke mû doprovázel do Somálska. Mnû probodli obliãej
kopím a on byl rovnûÏ ranûn. Jednoho na‰eho spoleãníka, po-
ruãíka Stroyana, zabili. Pfií‰tího roku, po krátkém nasazení
na Krymu, jsem zorganizoval expedici do stfiední Afriky,
abych pátral po prameni Nilu. Speke mû doprovázel a posléze
zradil. Novináfii z toho vytûÏili, co se dalo, a pfiipravovala se
konfrontace nás dvou. Mûlo k ní dojít vãera ve spoleãensk˘ch
prostorách v Bathu. Ale nedo‰lo. A to je celá historie. Co kdy-
bychom teì pfie‰li k tomu, proã tu vlastnû jsem?“

Palmerstonova ústa se otevfiela a ozval se nevesel˘ smích.
Rty se v‰ak neusmály.

„Ach mÛj boÏe!“ zvolal Palmerston. „Vy jste opravdu netr-
pûliv˘ chlap!“

„To nepopírám. A abych byl naprosto upfiímn˘, pane premi-
ére, mám kocovinu a chce se mi hroznû chcát, takÏe bych oce-
nil, kdybyste mohl ty jemnosti pfieskoãit a jít k jádru vûci.“

Palmerston zabu‰il pravicí do stolu, zvrátil hlavu dozadu
a vydal ze sebe prudk˘ fiezav˘ zvuk. PfiestoÏe byl Burton fe-
nomenální tlumoãník, mohl se jen domnívat, Ïe to je smích.
Rytmick˘ chrapot trval pfiíli‰ dlouho a rychle pfiecházel od
upfiímného k afektovanému, pfiiãemÏ získal podivn˘ syãiv˘
pfiídech, takÏe se na jeden bizarní okamÏik zdálo, jako by pre-
miér zaãal ucházet a rychle splaskával.

A potom Burtonovi do‰lo, Ïe stále hlasitûj‰í pískot nevy-
chází z muÏe naproti nûmu, ale ze zvlá‰tního zafiízení na psa-
cím stole. Obrátil k nûmu oãi právû vãas, aby spatfiil, jak se
vûc najednou zaãíná horeãnû otfiásat. Stfielka mûfiáku na boku
pfiístroje sklouzla do ãervenû vyznaãené v˘seãe. Pfiístroj sebou
naposledy trhl se zvukem pfiipomínajícím ohromnou zátku
vytahovanou z nûjaké nádoby, ztichl a znehybnûl. Z jeho vr-
cholu vycházel obláãek páry. Stfielka klesla zpátky doleva.

Palmerston zavfiel pusu, pohlédl na aparátek, zabruãel, na-
táhl ruku a otoãil spínaãem. Otevfiela se malá dvífika a do pre-
miérovy ruky vyskoãila plechovka. Premiér od‰rouboval víko
a vytáhl z ní stránku svûtle modrého papíru. Pfieãetl si vzkaz
a pfiik˘vl, pak zvedl oãi k Burtonovi a oznámil: „Schválili vás!“
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„To je milé,“ odvûtil Burton. „A kdo? A naã?“
„No pfiece v Buckinghamském paláci! Ná‰ král vám nabízí

místo!“
Burtonovi se pro jednou nedostávalo slov. Pfiekvapením mu

spadla brada.
Palmerstonova tváfi se okolo úst roztáhla do stran – zfiejmû

se pokou‰el o úsmûv. Nebyl to pûkn˘ pohled.
„Proto jsem si vás sem zavolal, Burtone. Zaãal se o vás za-

jímat palác. Kdosi navrhl, Ïe s va‰í ‰kálou dosti nezvykl˘ch
schopností a náturou – snad ji mÛÏeme nazvat energickou –
byste mohl impériu prokázat jedineãnou sluÏbu, nabídnout
nûco, co mu nikdo jin˘ nabídnout nedokáÏe. Proto bylo vytvo-
fieno tohle místo – v˘hradnû pro vás.“

Burton pofiád je‰tû nic nefiekl. My‰lenky mu bûÏely jako
o závod a pot˘kaly se se zcela neãekan˘m v˘vojem situace –
a také s pfiedstavou, Ïe v Buckinghamském paláci moÏná kdo-
si naslouchá jejich rozhovoru.

„Musím pfiiznat,“ pokraãoval Palmerston, „Ïe jste mû po-
stavil pfied problém. Vûdûl jsem, Ïe s vámi musím nûco udû-
lat, ale nemûl jsem tu‰ení co. Va‰e nadání dûlat si nepfiátele
mû znepokojovalo. Mûl jsem podezfiení, Ïe aÈ vám nabídnu
jak˘koli post, rychle se z vás stane pfiítûÏ. Jeden z m˘ch ko-
legÛ navrhoval, abychom vás pohfibili na nûjakém zapad-
lém konzulátu. A nejv˘‰e na seznamu bylo Fernando Pó –
víte to?“

K˘vnutí. Na jinou odpovûì se Burton nezmohl.
OÏeÀ se s tou ãubkou. Usaì se. StaÀ se konzulem na Fer-

nando Pó, v Brazílii, Dama‰ku a v kaÏdé z tûch prdelí, kam tû
je‰tû po‰lou.

Ta slova mu planula v hlavû.
„Kdo o tom ví?“ vypálil napjatû.
„Prosím?“
„Kdo ví o tomhle rozhovoru, o té práci a o konzulátu?“
„O té práci vím jen já a palác.“ Palmerston poklepal na pfií-

stroj z mûdi a skla. „Probírali jsme to v soukromí. A Ïe jste
tady? Palác, já, mÛj osobní tajemník, stráÏe u dvefií, majordo-
mus a kaÏd˘ zamûstnanec, kter˘ vás snad vidûl pfiicházet.
A o konzulátu? Palác, já a lord Russell, kter˘ vás na to místo
navrhl. Proã?“

Burton vûdûl, jak lord John Russell, ministr zahraniãí, vy-
padá. Byl to postar‰í holohlav˘ muÏ se ‰irokou tváfií, kter˘ se
zjevení z minulé noci v Ïádném pfiípadû nepodobal.
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„Myslím,“ pronesl Burton zvolna, „Ïe je tu znaãná pravdû-
podobnost, Ïe buìto vláda, nebo královsk˘ dvÛr má mezi se-
bou ‰pióna.“

Palmerston zcela znehybnûl, jen ohryzek mu poskoãil na-
horu a dolÛ.

„To mi vysvûtlete,“ vyzval Burtona ti‰e.
Burton mu rychle a bez pfiíkras vylíãil útok z dne‰ní noci.

Palmerston pozornû naslouchal bez jediného pohybu. Klidnû
by se byl b˘val mohl promûnit ve voskovou figurínu, kterou
tak pfiipomínal.

KdyÏ Burton skonãil, vyzval jej premiér, aby zjevení popsal
podrobnûji.

Odpovûì znûla: „Byl vysok˘ a vychrtl˘, konãetiny mûl dlou-
hé a tenké, nicménû ‰lachovité a silné. Hlavu mûl chránûnou
velikou ãernou lesklou kulovitou helmou, kolem níÏ hofiel
modr˘ plamen. Z helmy na mû zíraly ‰ílené rudé oãi. Tváfi se
podobala lebce – líce mûl propadlé, nos ostr˘ jako nÛÏ a místo
úst jen ‰tûrbinu. Na sobû mûl upnut˘ bíl˘ kost˘m, kter˘
strukturou pfiipomínal rybí ‰upiny. Z ramen mu visel dlouh˘
ãern˘ plá‰È s bíl˘m lemováním, na hrudi mûl pfiipevnûno cosi
kulatého, nûco jako lampu záfiící naãervenal˘m svûtlem a vy-
pou‰tûjící jiskry. Kostnaté ruce pfiipomínaly pafiáty. Nohy
a l˘tka mu obepínaly pfiiléhavé vysoké boty, ze kter˘ch na
zpÛsob pruÏiny vystfieloval nûjak˘ mechanismus pfiipevnûn˘
ke dvû stopy dlouh˘m chÛdám.“

Burton se odmlãel.
„KdyÏ jsem byl na té pouti,“ pokraãoval ti‰e, „hodnû se tam

mluvilo o zl˘ch dÏinech…“
„DÏinech?“
„PromiÀte. To je plurál od ‚dÏin‘, zl˘ duch, kter˘ údajnû ob-

chází v pou‰ti. Já se povaÏuji za pomûrnû inteligentního ãlo-
vûka, takÏe jsem ty fieãi pochopitelnû zavrhl coby pouhou po-
vûru. Kdybyste mi ale fiekl, Ïe jsem se dnes v noci ocitl tváfií
v tváfi jednomu z nich, moÏná bych vám i uvûfiil.“

„Tfieba jste se s ním váÏnû stfietl,“ opáãil Palmerston.
Pohlédl na pfiístroj na psacím stole, kter˘ se otfiásl a vy-
pustil chomáãek páry. „Sly‰el jste nûkdy o Skákajícím Jac-
kovi?“

Burton vypadal pfiekvapenû. „To mû vÛbec nenapadlo!“
Skákající Jack byl bubák, mytické stra‰idlo, jímÏ matky

dûsily nezbedné dûti, aby je pfiimûly k poslu‰nosti: „Nezlob!
Nebo si pro tebe pfiijde Skákající Jack!“
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„Tak ‰pión obleãen˘ jako postava z folklóru?“ uvaÏoval Bur-
ton. „Ale proã? A proã by napadal mû? Proã ho zajímá, Ïe vám
lord Russel navrhl, abyste ze mû udûlal konzula?“

„Tfieba to vÛbec není obyãejn˘ ‰pión,“ navrhl Palmerston.
„Kapitáne Burtone, chtûl bych, abyste si promluvil s inspek-
torem Williamem Trouncem ze Scotland Yardu. Roku 1840,
je‰tû jako konstábl, byl pfiítomen vraÏdû. Tvrdil, Ïe tohle stvo-
fiení – Skákajícího Jacka – vidûl na místû ãinu, a pfies odpor
sv˘ch nadfiízen˘ch stále trvá na tom, Ïe ten tvor je skuteã-
nost, a Ïádná iluze vyvolaná panikou ãi hysterií, jak prohla-
‰ovali jiní. Témûfi ho to stálo kariéru. Deset let byl ve Scotland
Yardu v‰em pro smích a souãasného postavení dosáhl díky
houÏevnatému odhodlání a tvrdé práci. Vy vleãete své bfieme-
no, tím jeho je Skákající Jack.“

Burton rozhodil rukama a pokrãil rameny. „A proã si s ním
mám promluvit?“

„Berte to jako zaãátek va‰eho druhého úkolu. Mluvil jsem
o nûjaké práci. Panovník vás chce zmocnit jako svého druhu –
Ïádné lep‰í slovo mû nenapadá – agenta. Jde o jedineãnou po-
zici; bude se od vás chtít, abyste pfiezkoumával záleÏitosti,
které snad leÏí mimo policejní jurisdikci nebo jejichÏ povaha
vyÏaduje osobitûj‰í pfiístup, neÏ jak˘ mÛÏe nabídnout Scot-
land Yard. Budete se odpovídat Buckinghamskému paláci
a mnû a v nezbytn˘ch pfiípadech budete smût úkolovat policii.
Îijeme v boufilivé dobû, Burtone. Technologové posunují hra-
nice etické a libertini zase ty morální. Palác se obává, Ïe vûda
pfiíli‰ rychle a pfiíli‰ do hloubky promûÀuje na‰i kulturu, aniÏ
by jí zb˘val náleÏit˘ ãas na reflexi a diskusi. Pro dobro impé-
ria potfiebujeme nûkoho, kdo dokáÏe odhalit tajemství a rych-
le se rozhodnout, nûkoho nebojácného a nezávislého – nûkoho,
jako jste vy.“

„Jsem poctûn, sire,“ odvûtil Burton a myslel to váÏnû.
„Není to Ïádn˘ rozkaz. Pokud to povûfiení nechcete, mÛÏe-

te mít konzulát.“
„Já to povûfiení chci, pane premiére.“
„Dobrá. První úkol pro vás uÏ mám, ale jak uÏ jsem fiekl,

chci, abyste za svÛj druh˘ úkol povaÏoval tu záleÏitost se Ská-
kajícím Jackem. Pokud je ve vládû nebo v paláci skuteãnû nû-
jak˘ ‰pión, odhalte jej! A pokud jde o pÛvodní úkol, zjistûte, co
jsou zaã tihle a kde se berou…“

Premiér vytáhl ze zásuvky psacího stolu list papíru a po-
slal jej Burtonovi. Byla na nûm hrubá kresba tuÏkou, zachy-
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