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BezboÏnost jednoho 
se snadno stane prokletím v‰ech.

PUBLILIUS SYRUS
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Podûkování pfiekladatele

Rád bych z celého srdce podûkoval Janu Havlíãkovi, kter˘ mi
pomohl transkripci svahil‰tiny, PhDr. Lucii Libovické, která
se postarala o transkripci arab‰tiny, a svému dávnému pfiíte-
li Adamu Koubkovi, kter˘ mi pfievedl anglick˘ pfiepis ru‰tiny
do azbuky. Bez jejich nezi‰tného pfiispûní bych se v té záplavû
exotiky utopil.

Marek Drda
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Podûkování

Mé díky Rohanu McWilliamovi, jehoÏ vynikající kniha The
Tichborne Claimant: A Victorian Sensation (Hambledon Con-
tinuum, 2007) mi pro tento pfiíbûh poskytla záplavu informa-
cí o dobovém pozadí, písÀov˘ch textÛ i citátÛ.

Georgi Manne, Lou Andersi a Emmo Barnesová – jste Ïijí-
cí legendy. A zpÛsob, jak pfiimûfienû podûkovat tobû, Mikeu
Moorcocku, prostû neexistuje.

Stejnû jako v pfiedchozím pfiíbûhu Burtona a Swinburnea
jsem si i zde hodnû dovolil na ctûná (a nûkterá ménû ctûná)
slavná jména viktoriánského období. V‰em potomkÛm tûch,
s jejichÏ povûstí si pohrávám, nabízím svou omluvu a uji‰tûní,
Ïe tato kniha je mínûna coby spekulativní fikce a rozhodnû ne
coby biografie. Alternativní historie, kterou si na tûchto strán-
kách vym˘‰lím, je místo, kde se obyvatelé viktoriánské Ang-
lie setkávají s jin˘mi v˘zvami a pfiíleÏitostmi, neÏ s jak˘mi se
stfietávali ve skuteãném Ïivotû, takÏe se z nich postupnû stali
velmi, velmi odli‰ní lidé. Sv˘m historick˘m protûj‰kÛm se vÛ-
bec nepodobají a nemûli by b˘t v Ïádném pfiípadû povaÏováni
za pfiesn˘ obraz lidí, ktefií opravdu Ïili.

Zejména bych chtûl vyjádfiit svou úctu a obdiv souãasné ge-
neraci rodiny Tichborneov˘ch-Doughtyov˘ch. Stále Ïijí ve
svém rodinném sídle Tichborne House a snaÏí se jej udrÏovat,
coÏ je obzvlá‰tû v tûchto ekonomicky nesnadn˘ch ãasech vel-
mi nákladn˘ úkol. Také pokraãují v tradici dobroãinné slav-
nosti Tichborne Dole, pfii které bûhem svátku Zvûstování
Pánû rozdávají mouku.
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âÁST PRVÁ
VE KTERÉ DUCH ZATOUÎÍ PO DIAMANTECH
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Roger Tichborne jméno mé,
já hledám majek i renomé,
hlásají, Ïe pr˘ ztracen byl jsem na mofii,
já fiíkám jim, aÈ lÏí tou uÏ mû déle nemofií.
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Kapitola 1

MUÎ Z MOSAZI

Nemalou odmûnu získá kaÏd˘, kdo poskyt-
ne informaci, která povede k objasnûní
osudu Rogera Charlese Tichbornea. Ten
opustil 20. dubna 1854 Rio de Janeiro na
palubû lodi La Bella a od té chvíle o nûm
nikdo nesly‰el. Do Anglie v‰ak dorazila
zpráva, Ïe ãást posádky a pasaÏérÛ lodi
stejného jména naloÏilo plavidlo smûfiující
do Austrálie, nejspí‰e do Melbourne. Zda se
zmiÀovan˘ Roger Charles Tichborne na-
cházel mezi utonul˘mi, nebo zachránûn˘-
mi, není známo. V souãasné dobû by mu
bylo okolo dvaatfiiceti let, je neduÏiv˘, po-
mûrnû vysok˘ a má velmi svûtlé hnûdé vla-
sy a modré oãi. Pan Tichborne je synem
nyní zesnulého sira Jamese Tichbornea
a dûdicem ve‰ker˘ch jeho statkÛ.

INZERÁT V NOVINÁCH 
CELÉHO SVùTA, 1861

Sir Richard Burton byl mrtv˘.
LeÏel na zádech ve vestibulu Královské zemûpisné spoleã-

nosti, rozvalen u paty majestátního schodi‰tû se zhroucen˘m
drobouãk˘m zrzav˘m básníkem na prsou.

Algernon Charles Swinburne, jemuÏ po tváfiích proudily
slzy a jehoÏ smysly o‰álil alkohol, rychle skládal nûjakou ele-
gii. Îelezo se koneckoncÛ nejlépe kuje je‰tû Ïhavé.

Zvedl hlavu, aÏ mu vlasy v mihotavém svûtle plynov˘ch
lamp ohnivû vzplály, a vysok˘m hlasem zadeklamoval:
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CoÏ neví‰, nad k˘m dnes Anglie i svût cel˘ lkají?
VÏdyÈ na divok˘ch cestách sv˘ch kaÏdou svûta lest
vÏdy prohlédl – i pasti, jeÏ se v jeho koutech tají,
proãeÏ dnes proÀ neÏ ãlovûkem spí‰e bohem jest.

·kytl.
Pod rukou ucítil na Burtonovû saku bouli ve tvaru placat-

ky. Pokradmu zaãal soukat prsty do kapsy.
„Ná‰ BÛh zpola, odváÏn˘ a dychtiv˘,“ pokraãoval, popota-

huje nosem, „vÏdy pfiijít na kloub…“
„Otfiesné!“ zaburácel hlas z vrcholku schodi‰tû.
Swinburne vzhlédl.
Na odpoãívadle stál sir Roderick Murchison. PÛsobil do-

jmem velitele.
„Jdûte s tûma rukama nûkam, Algy,“ ozvalo se ‰eptem.
Swinburne pohlédl dolÛ.
Burton mûl otevfiené oãi
„Otfiesné chování!“ zahromoval Murchison znovu.
Pfiedseda Královské zemûpisné spoleãnosti dÛstojnû a roz-

váÏnû sestupoval dolÛ. Záda mûl rovná, jako by spolkl pravítko.
Holá hlava se mu leskla. Procházel kolem portrétÛ velk˘ch
cestovatelÛ: Jamese Cooka, sira Waltera Raleigha, Johna
Franklina, sira Francise Drakea – poslednû zmiÀovan˘ obraz
visel trochu nakfiivo, neboÈ jej zasáhla kolem letící Burtonova
noha, Williama Hovella, Munga Parka a dal‰ích.

„Takové zpÛsoby tu nestrpím, Burtone! Toto je váÏená vû-
decká instituce, a ne nûjaká proklatá krãma nûkde v East
Endu!“

Swinburne upadl na záda, kdyÏ se jeho pfiítel, b˘val˘ voják,
cestovatel a vyzvûdaã, nyní lingvista, uãenec, spisovatel, ‰er-
mífi, zemûpisec a králÛv agent se potácivû zvedl na nohy
a mírnû se pohupujíc nasupenû zíral na Murchisona, svého
nûkdej‰ího podporovatele.

„TakÏe vy jste Ïiv˘?“ zabruãel básník a zmatenû hledûl na
svého pfiítele.

Pfii pûti stopách a jedenácti palcích vypadal Burton díky ‰i-
rok˘m ramenÛm, hlubokému hrudníku a ‰tíhlé atletické po-
stavû vy‰‰í. I pfii tom, jak byl opil˘, z nûj vyzafiovala síla. Mûl
ãerné hypnotické oãi, nápadné lícní kosti a agresivnû vystrãe-
nou bradu. Mûl také krátké ãerné vlasy, sãesané dozadu, di-
vok˘ knír a rozeklanou ìábelskou bradku. Levou tváfi mu
znetvofiila hluboká jizva, která mu trochu stahovala spodní

Mark Hodder14
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víãko, tu pravou hyzdila jizva men‰í; obû pak oznaãovaly drá-
hu somálského kopí, které mu pro‰pikovalo obliãej bûhem ka-
tastrofální v˘pravy do Berbery.

„Jste opovrÏeníhodn˘ ochlasta!“ vy‰tûkl Murchison, kdyÏ
do‰el na spodní schod. Jeho úzkoprs˘ v˘raz náhle zjihl. „Ne-
zranil jste se?“

„Na to, abyste mû zniãil, budete potfiebovat nûco lep‰ího,
neÏ je kotrmelec ze schodÛ!“ zasyãel v odpovûì Burton.

Swinburne se namáhavû zvedl z podlahy. Byl maliãk˘, ra-
mínka mûl jako se‰lapan˘ r˘ã a mûfiil jen pût stop a dva palce.
Hlava s k‰ticí rezat˘ch vlasÛ, usazená na tak drobouãkém tû-
líãku, se zdála b˘t skuteãnû obrovská. Mûl svûtle zelené oãi
a byl hladce oholen. Ve sv˘ch ãtyfiiadvaceti letech vypadal
mnohem mlad‰í.

„Hrome,“ zaskfiehotal. „Teì tu elegii budu muset pouÏít na
nûkoho jiného. Kdo poslední dobou umfiel? Nûkdo pozoruhod-
n˘? Líbila se vám, Richarde? Myslím, Ïe ta ãást s tím ,Na di-
vok˘ch cestách sv˘ch…‘ se na vás obzvlá‰È hodila.“

„Buìte zticha, Swinburne!“ vybuchl Murchison. „Já se vás
nepokou‰ím zniãit, Burtone, pokud se to snaÏíte naznaãovat.
Henry Stanley mûl ohlednû vyjasnûní nilské otázky lep‰í fi-
nancování. Nezb˘valo mi moc moÏností neÏ pfiidat podporu
Spoleãnosti k tomu, co uÏ mu daly jeho noviny.“

„A teì zmizel!“ zavrãel Burton. „Kolik létajících strojÛ se
je‰tû bude muset nad oblastí africk˘ch jezer ztratit, neÏ vám
dojde, Ïe se tam dostanete jedinû po sv˘ch?“

„Tohoto problému jsem si dobfie vûdom, pane, a fieknu vám,
Ïe jsem na nûj Stanleyho upozorÀoval. Na tom, Ïe si vezme ro-
torníky, trvaly jeho noviny!“

„Pchá! Já tu oblast znám lépe neÏ kdokoli v celém britském
impériu, ale vy jste povaÏoval za správné poslat tam nûjaké-
ho pfiipitomûlého novináfie. Kdo bude dal‰í, Murchisone? Tfie-
ba nûjaké taneãnice z varieté?“

Sir Roderick ztuhl. ZaloÏil si ruce na prsou a ledovû odvû-
til: „Samuel Baker chce – stejnû jako John Petherick – zorga-
nizovat záchrannou v˘pravu, ale aÈ uÏ po‰lu kohokoli, vy to
nebudete, tím si mÛÏete b˘t jist˘. Va‰e dny v roli zemûpisce
skonãily. CoÏ ov‰em o va‰ich dnech v roli násosky podle v‰eho
neplatí!“

Burton zatnul zuby, ‰kubnutím si narovnal sako, zhluboka
se nadechl, poãkal, ztûÏka vydechl, a v‰echna chuÈ k boji ho
náhle pfie‰la. Tich˘m hlasem fiekl: „Sam i John jsou dobfií

Případ mechanického muže 15
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chlapi. Schopní. S domorodci si umûjí poradit. Omlouvám se,
sire Rodericku, je pro mne tûÏké nechat to b˘t. Pofiád na nil-
skou otázku myslím jako na nûco, co mám zodpovûdût sám,
aãkoli teì po pravdû fieãeno zastávám novou a zcela odli‰nou
úlohu.“

„Ach ano. Sly‰el jsem zvûsti, Ïe pracujete pro Palmerstona.
Je to pravda?“

Burton pfiik˘vl. „Je.“
„A jako co?“
„To je po pravdû tûÏko fiíct. ¤íkají mi králÛv agent. Je to

nûco na zpÛsob vy‰etfiovatele.“
„Mûl bych za to, Ïe se na to dobfie hodíte.“
„Snad. Ale pofiád se zajímám o… no… pokud se o nûãem do-

slechnete, pane…“
„Dám vám vûdût,“ pfieru‰il ho Murchison stroze. „Teì bûÏte.

Dejte si nûkde kávu, aÈ vystfiízlivíte. Mûjte trochu sebeúcty,
ãlovûãe!“

Pfiedseda se obrátil a znovu vydusal po schodech nahoru;
kdyÏ míjel DrakeÛv portrét, narovnal jej.

Sluha pfiinesl Burtonovi se Swinburnem svrchníky, klo-
bouky i hole a oba muÏi nejistû vy‰li napfiíã vestibulem a dvo-
jit˘mi dvefimi ven.

Veãer byl temn˘ a vlhk˘, tfipytící se odlesky denních pfie-
hánûk. Obleãením jim zacloumal mraziv˘ vítr.

„Káva ve Venetii?“ navrhl Burton, zapínaje si kabát.
„Nebo dal‰í brandy a trochu la‰kování?“ kontroval Swin-

burne. „Do Verbeny to není daleko.“
„Do Verbeny?“
„To je jeden dÛm se ‰patnou povûstí, kde vás metlou…“
„Kávu!“ prohlásil Burton.
Pro‰li Whitehall Place, zaboãili na Northumberland Avenue

a zamífiili k námûstí Trafalgar Square. Swinburne si zaãal
prozpûvovat písniãku, kterou si sám sloÏil. 

Kdybys rozko‰e paní byla
a já bolesti králem,
za láskou ‰li bychom spolu,
hnali se za ní nahoru dolÛ. Na chodidla bys ji bila,
aÏ by tû prosila málem, kdybys rozko‰e paní byla
a já bolesti králem.

Mark Hodder16
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Svou roztfiesenou fistulkou pfiitahoval nesouhlasné pohledy
kolemjdoucích. Navzdory ‰patnému poãasí a pozdní hodinû
byla kolem spousta lidí, pfiedev‰ím dÏentlmenÛ, pfiecházejí-
cích sem a tam mezi restauracemi a kluby ve mûstû.

„Zatracená práce,“ zaklel básník. „Myslím, Ïe jsem zazpíval
poslední ver‰ místo toho prvního. Teì musím zaãít znovu.“

„KvÛli mnû se neobtûÏujte, prosím vás,“ zabruãel Burton.
Kolem prosupûl velocipéd – nebo také penny-ãtvrtpenny,

jak vozítka pokfitil nûjak˘ ‰pr˘mafi –, pumpující z vysokého
komínku do uÏ tak hustého lond˘nského ovzdu‰í páru.

„Zdra-víã-ko!“ zvolal fiidiã, kdyÏ je míjel, roztfiesen˘m hla-
sem, protoÏe mu kaÏdiãk˘ hrbol na dláÏdûné ulici pfiená‰elo
obrovské pfiední kolo s gumovou páskou na pátefi. „Co-co se-se
tam na ná-mûstí d-dûje?“

Burton zamÏoural pfied sebe a pokou‰el se zaostfiit. Vepfiedu
byl skuteãnû nûjak˘ zmatek. Shlukl se tam dav a mezi cylin-
dry zahlédl pohybující se kohoutí hfiebínky pfiileb stráÏníkÛ.

Popadl Swinburnea za paÏi. „Pojìte,“ pobídl ho, „podíváme
se, kvÛli ãemu je v‰echen ten povyk.“

„Prokristapána, zpomalte, prosím vás!“ stûÏoval si jeho
spoleãník, kter˘ musel na kaÏd˘ BurtonÛv krok udûlat dva,
aby mu staãil. „Takov˘mhle tempem budu za chvíli dûsivû
stfiízliv˘!“

„Abych nezapomnûl, Algy, moÏná byste mûl s tûmi zmínka-
mi o bozích a polobozích v pfiípadû mého skonu prokázat tro-
chu vût‰í zdrÏenlivost,“ zamruãel Burton.

„Cha! Vy jste chlapík pln˘ protikladÛ! Na jednu stranu to
vypadá, Ïe jste náboÏenstvími pfiímo posedl˘, a na druhé stra-
nû, Ïe vás odpuzují!“

„Pff! Dnes mû víc zajímají motivy pod povrchem – dÛvody,
proã je ãlovûk ochoten nechat se vést bohem, jehoÏ existenci je
pfiinejmen‰ím nemoÏné dokázat, v hor‰ím pfiípadû jde o zjev-
nou smy‰lenku. Pfiipadá mi, Ïe se v této dobû rychlého vûdec-
kého a prÛmyslového pokroku stala vidina získávání vûdo-
mostí pro prÛmûrného ãlovûka nûãím, co v nûm vzbuzuje
pfiíli‰né obavy, takÏe se tomu úplnû vyh˘bá ve prospûch víry.
Víra nepotfiebuje nic neÏ slepou vûrnost, zatímco vûdûní vyÏa-
duje porozumûní stále se rozrÛstajícímu souboru informací.
S vírou mÛÏete pfiinejmen‰ím tvrdit, Ïe nûco víte, aniÏ byste
si své vûdûní musel tvrdû zaslouÏit!“

„Páni!“ vykfiikl Swinburne. „Dobfie fieãeno, star˘ brachu! Dob-
fie fieãeno! Skoro jste ani nedrmolil! ZaslouÏil byste naplácat!“

Případ mechanického muže 17
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„Myslíte zatleskat.“
„Já vím, co myslím. Ale Darwinova pfiirozená evoluce pfiece

nepopiratelnû zpÛsobila, Ïe BÛh zanikl, ne, Richarde?“
„Beze sporu. CoÏ vyvolává otázku: jakému klamu se ne-

vzdûlané masy dobrovolnû oddají teì?“
Kráãeli spolu, po‰vihávajíce hÛlkami, klobouky nasazené

v bujarém úhlu. Burtona navzdory osvûÏujícímu ‰típání vzdu-
chu zaãínala bolet hlava. Rozhodl se, Ïe si ke kávû dá brandy;
tfieba tu slabou pulzující bolest otupí.

KdyÏ do‰li na Trafalgar Square, zanofiil se slavn˘ cestovatel
do davu a razil si rameny cestu skrz se Swinburnem v patách.
Do cesty jim vstoupil se zdviÏenou rukou konstábl.

„Ustupte, prosím, pánové.“
Burton vytáhl penûÏenku a vyndal z ní ti‰tûn˘ prÛkaz.

Ukázal jej policistovi, kter˘ okamÏitû zasalutoval a couvl.
„Prosím za prominutí, pane.“
„Tady, kapitáne!“ zavolal hlubok˘, ponûkud zastfien˘ hlas.

Burton spatfiil svého pfiítele, inspektora Williama Trounce ze
Scotland Yardu, jak stojí u soklu Nelsonova sloupu. Byli s ním
dva lidé: mlad˘ konstábl s tmavou kÛÏí a – coÏ bylo podivné –
kdosi, kdo stál zcela nehybnû a byl od hlavy k patû zahalen
pfiikr˘vkou.

Trounce je pfiivítal srdeãn˘m podáním ruky. Byl to rozloÏi-
t˘, av‰ak laskavû pÛsobící muÏ, mal˘, ale ‰irok˘ v ramenou, se
siln˘mi údy a hrudníkem jak sud, tfipytiv˘ma jasnû modr˘ma
oãima a velk˘m, nahoru zakroucen˘m hnûd˘m knírem. TûÏká
hranatá brada v˘stiÏnû naznaãovala sklon k tvrdohlavosti. Na
sobû mûl tmav˘ oblek z ãesané vlnûné pfiíze a bufiinku.

„Zdravím, chlapi!“ pozdravil je vesele. „Popíjeli jste, co?“
„To je to tak vidût?“ zamumlal Burton.
„No, pfies námûstí jste to zrovna vzdu‰nou ãarou nevzali.“
„Jsme na cestû na kávu ve Venetii.“
„Velmi moudré. Silnou, ãernou, se spoustou cukru. Tohle je

konstábl Bhátí.“
Policista stojící po Trounceovû boku fiíznû zasalutoval. Byl

‰tíhl˘, mladistvého vzhledu a docela pohledn˘.
„UÏ jsem toho o vás hodnû sly‰el, pane,“ vychrlil s lehk˘m

indick˘m pfiízvukem. „MÛj bratranec, velitel Kri‰namurti, byl
s vámi pfii té záleÏitosti v Old Fordu.“

Mluvil o nedávné bitvû, v níÏ Burton, Swinburne a spousta
muÏÛ ze Scotland Yardu bojovali proti technologÛm a zpustlí-
kÛm. Tyto dvû normálnû protichÛdné skupiny – jedna oddaná
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vûdeckému pokroku, ta druhá anarchistické revoluci – se spo-
jily, aby se pokusily zajmout muÏe z budoucnosti, kter˘ se stal
znám˘m pod jménem Skákající Jack. Burton je porazil a je-
jich kofiist zabil.

„Kri‰namurti je opravdu správn˘ chlapík,“ pfiik˘vl Swin-
burne. „Ale velitel? Oni ho pov˘‰ili?“

„Ano, pane. To je policejní hodnost.“
„Udûlali z nûj ‰éfa novû vytvofieného leteckého oddílu,“ do-

dal Trounce. „A po zásluze. Neznám nikoho, kdo by dokázal
fiídit rotorník tak, jako to dovede Kri‰namurti.“

Burton souhlasnû pfiik˘vl a zvûdavû se podíval na tichou,
nehybnou pfiikr˘vku.

„Tak co se tu dûje, Trounci?“
Inspektor se obrátil ke svému podfiízenému. „Vysvûtlil bys-

te to, prosím, konstáble?“
„Ov‰em, pane.“ Mlad˘ policista pohlédl na Burtona se

Swinburnem a tmavé oãi mu záfiily vzru‰ením. „Je to úÏasné!
Hotov˘ zázrak! Prakticky umûlecké dílo! Je‰tû nikdy jsem ne-
vidûl nûco tak komplikovaného a…“

„Pouze fakta, mladíku, prosím,“ zasáhl Trounce.
„Ano, pane. PromiÀte, pane. Víte, pane kapitáne, tohle je

mÛj rajón a námûstím procházím zhruba kaÏd˘ch padesát
minut. Dnes veãer byl klid. Jako obvykle dûlám obchÛzky,
ke hlá‰ení nic moc, tedy kromû obvykl˘ch prostitutek
a oÏralÛ… ehm…“

Bhátí se zarazil, odka‰lal si, pak je‰tû jednou a vrhl pro-
sebn˘ pohled na svého nadfiízeného.

William Trounce se zasmál. „Nebojte se, synku, kapitán
Burton a pan Swinburne slavili, to je celé. Nemám pravdu,
pánové?“

„Naprostou,“ potvrdil rozpaãitû Burton.
„A já bych klidnû slavil dál!“ prohlásil Swinburne.
Burton obrátil oãi v sloup.
„TakÏe to ‰lo jako obvykle?“ obrátil se Trounce na Bhátího.
Konstábl pfiik˘vl. „Ano. Do sluÏby jsem pfii‰el veãer v sedm

a touhle cestou jsem pro‰el tfiikrát, aniÏ by se nûco stalo. Pfii
ãtvrté obchÛzce jsem si v‰iml, Ïe se tady, kde teì stojíme,
shromaÏìují lidé. Pfii‰el jsem blíÏ, abych to pro‰etfiil, a objevil
tohle…“ Pokynul k zahalené postavû.

Trounce natáhl ruku a stáhl pfiikr˘vku.
Burton se Swinburnem zalapali po dechu.
„Krása, co?“ zvolal Bhátí.
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Pfied nimi stál mechanick˘ muÏ. Byl sestrojen˘ z le‰tûné
mosazi, ‰tíhl˘ a zhruba pût stop a pût palcÛ vysok˘. Hlavu
mûl jako plechovku, nahofie a dole zplo‰tûlou, naprosto fádní,
aÏ na tfii kruhovité oblasti vertikálnû zasazené do pfiední ãás-
ti. Horní oblast vypadala jako maliãké lodní okénko, skrz nûjÏ
bylo moÏné zahlédnout spoustu nehybn˘ch ozuben˘ch kole-
ãek, stejnû maliãk˘ch, sloÏit˘ch a preciznû zhotoven˘ch jako
u strojku kapesních hodinek. Prostfiední krouÏek obsahoval
síÈovou mfiíÏku a ten spodní byl prostû jen otvor, z nûhoÏ vy-
ãnívaly tfii velmi jemné, pût palcÛ dlouhé drátky. Byly rovné
a ve vánku slabû vibrovaly.

Krk se skládal z tenk˘ch hfiídelí a kabelÛ, otoãn˘ch kloubÛ
a pantÛ. Trup mechanického muÏe tvofiil ‰tíhl˘ válec. Z nûj
byly vyfiezány pláty odhalující ozubená kola, pruÏiny, jemné
klikové hfiídelky, gyroskopy, setrvaãníky a kyvadlo. Tenké, leã
odolné paÏe ukonãovaly ruce se tfiemi prsty. Nohy mûly podo-
bu pevn˘ch trubek, chodidla byla oválná a lehce vyklenutá.

„Je to krasavec, co?“ vydechl konstábl Bhátí. „Kouknûte se
sem, na bedra. Vidíte tuhle dírku? Sem se dává klíã.“

„Klíã?“
„Ano! Na natahování! Je to na klíãek!“
„Tady Bhátí,“ pronesl inspektor Trounce, „je v Yardu ama-

térsk˘m technologem. Ze v‰ech policistÛ v Lond˘nû nemohl
tuhle vymy‰lenost objevit nikdo povolanûj‰í.“

„To tedy byla tady pro konstábla ‰Èastná shoda náhod,“
prohodil Swinburne nenucenû.

„Je to mÛj koníãek,“ rozpl˘val se mlad˘ policista. „Chodím
do spoleãenského klubu, kde se vrtáme v pfiístrojích – snaÏí-
me se je zrychlit nebo rÛznû pfiizpÛsobit. Nebesa, ti chlapi by
byli nad‰ením bez sebe, kdybych se tam s tímhle kouskem
ukázal!“

Burton, kter˘ uÏ zaãal mosaznou postavu zkoumat zvût‰o-
vacím sklem, se policisty nepfiítomnû zeptal, co udûlal poté, co
ji objevil.

„Lidí pfiib˘valo – víte, jak se Lond˘Àané houfují kolem v‰e-
ho nezvyklého –, a tak jsem pfiivolal pí‰Èalkou pomoc. KdyÏ se
objevilo pár stráÏníkÛ, pofiádnû jsem si ten mechanismus pro-
hlédl. Musím pfiiznat, Ïe jsem se nechal trochu unést, takÏe
jsem nejspí‰ neupozornil Yard tak rychle, jak bych mûl.“ Po-
hlédl na Trounce. „PromiÀte mi to, pane.“

„A jak se sem tedy podle vás ná‰ kovov˘ pfiítel dostal?“ ze-
ptal se Burton.
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„Jak uÏ jsem fiíkal, kapitáne, je na klíãek. Myslím, Ïe mu
do‰lo péro. Ale hádat, proã chodil venku po ulicích, bych si ne-
troufl.“

„Ale kdyby chodil po ulicích, urãitû by upoutal pozornost
dfiív, neÏ se sem dostal, ne? Vidûl ho nûkdo pfiijít?“

„Tro‰ku jsme se poptávali,“ fiekl Trounce. „Zatím jsme na‰li
ãtrnáct svûdkÛ, ktefií ho zahlédli jít pfies námûstí, ale nikoho,
kdo by ho vidûl pfiedtím.“

„TakÏe je moÏné – a snad dokonce pravdûpodobné –, Ïe jej
na okraj námûstí nûkdo dovezl,“ navrhl Burton.

„To ano, kapitáne. ¤ekl bych, Ïe je to nanejv˘‰ pravdûpo-
dobné,“ souhlasil inspektor.

„Ale ulicemi mohl pfiijít i sám,“ prohlásil Bhátí. „Netvrdím,
Ïe to udûlal – chci jen fiíct, Ïe to zafiízení podobnou navigaci
zvládne. Vidíte tady uvnitfi?“ Poklepal prstem na horní okén-
ko na pfiední stranû hlavy automatu. „To je babbage. Vûfiili
byste tomu? Nikdy by mû nenapadlo, Ïe se doÏiju toho, Ïe nû-
jak˘ uvidím! Pfiedstavte si, co tahle vûciãka stála!“

„Bebíã, konstáble?“ otázal se Trounce.
„Babbage (ãti bebidÏ – pozn. pfiekl.),“ zopakoval Bhátí. „Mi-

mofiádnû sloÏitá zafiízení. Vypoãítávají pravdûpodobnost a na
základû v˘sledkÛ jednají. Nic podobnûj‰ího lidskému mozku
nikdo nevytvofiil, ale tajemství jejich konstrukce zná jedin˘
ãlovûk – jejich vynálezce sir Charles Babbage.“

„On je docela samotáfi, Ïe?“ vyzvídal Swinburne.
„Ano, pane, a excentrick˘ misantrop. Má odpor k tomu, co

oznaãuje za ,nevzdûlané hordy‘, a zvlá‰È k hluku, kter˘ zpÛ-
sobují, takÏe se drÏí v ústraní. KaÏd˘ z tûchhle v˘poãetních
strojÛ sestavuje ruãnû a dává do nich v˘bu‰né nástrahy, aby
nikdo nemohl zjistit, jak fungují. KaÏd˘ pokus takov˘ poãítaã
rozebrat skonãí explozí.“

„Na takové vûci by mûl b˘t zákon!“ zabruãel Trounce.
„Jde mi o to, Ïe kdyÏ je tenhle mosazn˘ chlapík nataÏen˘,

je témûfi jistû schopen ãinit základní rozhodnutí. A tady to…“
ukázal Bhátí k prostfiednímu otvoru na hlavû stroje, „… je
podle mû mechanické ucho. Myslím, Ïe byste tomu vynálezu
mohl dávat hlasové pfiíkazy. A vsadil bych se, Ïe tohle…“ ‰krtl
o vyãnívající drátky, „… je nûjaké smyslové zafiízení. Nûco na
zpÛsob tykadel mÛry.“

Trounce si sundal bufiinku a po‰krabal se na hlavû.
„TakÏe si to vyjasnûme: nûkdo vyhodí tohohle natahovacího

chlapa na kraji námûstí. Vynález dokráãí aÏ k Nelsonovu sloupu
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a pak mu dojde péro, takÏe se zastaví. Sejdou se lidé. Podle tûch,
se kter˘mi jsem mluvil, se sem ten stroj dostal jen asi pût minut
pfiedtím, neÏ jste se na scénû objevil vy, konstáble. Avy jste tu…?“

„Teì zhruba hodinu, pane.“
„Zhruba hodinku. Moje otázka tedy zní, proã se vlastník

na‰eho muÏe je‰tû nepfii‰el pfiihlásit o svÛj majetek?“
„Pfiesnû tak!“ souhlasil Bhátí. „Samotn˘ babbage má cenu

stovek liber. Proã ho tu nûkdo nechává?“
„Îe by nevy‰el nûjak˘ pokus?“ nabídl fie‰ení Swinburne.

„Tfieba majitel zkou‰el jeho orientaãní smysl. Vysadil ho tu,
vrátil se zpátky domÛ, do dílny, laboratofie nebo tak nûco
a ãeká tam, aÏ se sám vrátí. AÏ na to, Ïe tu zatracenou vûc po-
fiádnû nenatáhl!“

Burton si pohrdavû odfrkl. „To je smû‰né! Kdyby vám pat-
fiilo – nebo kdybyste vynalezl – nûco tak drahého, pfiece byste
to neopustil a nedoufal, Ïe vás to najde, kdyby existovala i ta
nejnepatrnûj‰í moÏnost, Ïe to nedokáÏe!“

Zaãaly padat de‰Èové kapky.
Trounce podráÏdûnû pohlédl na ãerné nebe bez hvûzd.
„Konstáble Hoare!“ zavolal, a z davu se vynofiil policista

s hust˘m oboãím a mohutn˘m knírem a kráãel k nim.
„Pane?“
„BûÏte na sluÏebnu v Saint Martin’s Lane a zapfiáhnûte

konû do nûjakého povozu. A pfiijeìte s tím zpátky. OkamÏitû!“
„Ano, pane!“
Konstábl ode‰el a Trounce se znovu obrátil k Burtonovi.
„Nechám ho pfievézt do Yardu. Samozfiejmû k nûmu budete

mít kdykoli pfiístup.“
KrálÛv agent si pfiitáhl límec tûsnû ke krku. Teplota klesa-

la a on se tfiásl zimou.
„Dûkuju vám, inspektore,“ fiekl, „ale jen jsme ‰li okolo.

Myslím, Ïe to není nic, do ãeho bychom museli strkat prsty.
Ale je to podivné, to pfiiznávám. Dáte mi, prosím vás, vûdût,
jestli se o to nûkdo pfiihlásí?“

„Urãitû.“
„V tom pfiípadû na shledanou. Pojì Algy, maÏeme do Vene-

tie. Potfiebuju si dát to kafe!“
Mohutnû stavûn˘ cestovatel a podmûreãn˘ básník opustili

policistu, protlaãili se davem a zamífiili k ústí Strandu. KdyÏ
do slavné hlavní ulice ve‰li, zmûnilo se mrholení v liják, kter˘
jim vybubnovával na cylindry vojensk˘ pochod a stékal z je-
jich obrub.
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Burtonova bolest hlavy se zhor‰ovala; zaãínal b˘t unaven˘
a necítil se dobfie.

Kolem projel velocipéd; jak dé‰È dopadal na komínek, hla-
sitû to syãelo.

Kdesi v dálce zakvílela siréna – v˘straÏn˘ signál kraba po-
peláfie, Ïe se chystá dezinfikovat silnici proudem horké páry.
V tomhle poãasí to bylo pl˘tvání ãasem, ale krabi byli auto-
matizovaní a s fiinãením se pohybovali po Lond˘nû kaÏdou
noc a za kaÏd˘ch podmínek.

„To je dobfie, Ïe mosaz nereziví,“ poznamenal Swinburne,
„jinak by tohle poãasí znamenalo pro toho mechanického chla-
píka jistou smrt.“

Burton se zastavil.
„Co je?“ zeptal se jeho asistent.
„Máte pravdu!“
„No jistû Ïe mám. Je to slitina mûdi a zinku.“
„Ne, to ne! S tím, Ïe je to shoda náhod!“
Swinburne poskakoval nahoru a dolÛ. „Co? CoÏe? Richarde,

mohli bychom, prosím vás, vypadnout z toho zpropadeného
de‰tû?“

„AÏ moc velká shoda náhod!“
Burton se otoãil a vyrazil zpût k Trafalgar Square.
„Jdeme uÏ pozdû!“ zahulákal pfies rameno.
Swinburne upaloval za Burtonem, ale pomalu na nûj ztrácel.
„Co tím myslíte? Pozdû na co?“
Îádnou odpovûì nedostal.
Vfiítili se na námûstí a vrátili se k Trounceovi a Bhátímu.

Druhému z muÏÛ se zatím podafiilo otevfiít nejhofiej‰í dvífika
v hlavû automatu a teì nakukoval dovnitfi na babbage.

„Vy jste se vrátili! Podívejte se na tohle, pane kapitáne!“ vy-
zval Burtona, kdyÏ Burton dorazil vedle nûj. „Na vnitfiním
okraji tohohle otvoru je osm maliãk˘ch pfiepínaãÛ. MoÏná nûja-
k˘m zpÛsobem upravují chování pfiístroje, ne? KaÏd˘ se dá pfie-
pnout nahoru, nebo dolÛ, kolik by to tedy bylo kombinací…?“

„To je jedno!“ ‰tûkl králÛv agent. „Povûzte mi, kudy vede
trasa va‰í obchÛzky, konstáble!“

„Mojí obchÛzky?“ Bhátí vypadal zmatenû.
„Co se dûje?“ chtûl vûdût Trounce.
Burton inspektora ignoroval. Oãi mu dychtivû plály.
„Va‰í obchÛzky, ãlovûãe! Tak uÏ se vymáãknûte!“
Konstábl si posunul pfiilbu z oãí. Po zádech uniformy mu

ãÛrkem stékala de‰Èová voda. „Tak dobfie,“ fiekl. „Odtud po-
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kraãuju po Cockspur Street a pak do Whitcomb Street. Dojdu
aÏ na kfiiÏovatku s Orange Street a potom zahnu doleva a jdu
dál, dokud nedorazím do Mildew Street. Znovu zatoãím do-
prava, k tûm pracím na zpevÀování bfiehÛ podzemní fieky, ve-
jdu od Saint Martin’s Lane a ‰lapu si to zpátky na námûstí.“

„A to vám trvá padesát minut?“ vyzvídal Burton.
„KdyÏ si vezmete v‰echny ty uliãky, do kter˘ch strãím nos,

a v‰echny ty vchody do obchodÛ, které musím zkontrolovat,
a podobnû, tak ano.“

„A v˘znamná místa na trase? Místa, která kontrolujete
nejsvûdomitûji?“

„Co to má znamenat, pane kapitáne?“
„Prostû mi odpovûzte, ãlovûãe, sakra!“
„Udûlejte, co vám fiíká, mladej,“ pfiikázal Trounce.
„Tak dobfie. Na rohu Cockspur Street stojí hlavní poboãka

Bright Empire Bank, ve Whitecomb Street je banka Satjágra-
ha, v Orange Street pak Treadwellova po‰ta a hned naproti
VALCHRPA…“

„Valchrpa?“
„V̆ cviková akademie pro labutû, chrty a papou‰ky.“
„Aha. Pokraãujte, prosím.“
„Na rohu Mildew Street je klub Svazu enochiánÛ, ty v˘ko-

py dûlají na druhé stranû, a kdyÏ pak jdete Saint Martin’s
Lane, je tam banka Scrannington, obchodník s diamanty
Brundleweed, obchod s bicykly Pride-Manushi, Boydovy sta-
roÏitnosti a obchodník s umûním Goddard. To je v‰e. Samo-
zfiejmû je tam spousta dal‰ích míst, ale na tûchhle si dávám
pfii kontrole zvlá‰È záleÏet.“

„Trounci, vezmûte Bhátího a jdûte po jeho trase od Cockspur
Street,“ pfiikazoval Burton. „Algy a já to vezmeme opaãn˘m
smûrem, po Saint Martin’s Lane.“

Trounce se zamraãil, zvedl ruce, pokrãil rameny a zeptal
se: „Ale proã? Co vlastnû hledáme?“

„Copak to nechápete?“ vykfiikl Burton. „Tenhle zatracen˘
krám…“ udefiil do mosazné postavy holí, aÏ to hlasitû zafiin-
ãelo, „… není nic jiného neÏ návnada! AÈ ho na námûstí vy-
sadil kdokoli, vûdûl, Ïe Bhátího okouzlí a Ïe ho Bhátí jako
správn˘ fanda pozornû prozkoumá dfiív, neÏ pfiivolá z Yardu
pomoc, a Ïe neÏ se vrátí ke sv˘m obchÛzkám, ubûhne spous-
ta ãasu!“

„A krucinál!“ zvolal Trounce. „Chcete fiíct, Ïe nûkde probíhá
zloãin? Pojìte, konstáble!“
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Odstrãil pfiihlíÏející, poruãil jednomu serÏantovi poblíÏ, aby
kovového muÏe hlídal, a uhánûl s Bhátím k ústí Cockspur
Street.

Sir Richard Francis Burton a Algernon Swinburne vyrazili
k okraji námûstí a pokraãovali lijákem do Saint Martin’s
Lane.

Díky adrenalinu vystfiízlivûli, ale hlava Burtona bolela stá-
le intenzivnûji a jeho údÛ se zaãal zmocÀovat dÛvûrnû znám˘
tfies – pozÛstatky z Afriky. Byl to blíÏící se záchvat malárie,
a pokud se Burton brzy nedostane zpátky do svého bytu, aby
jej potlaãil dávkou chininu, nebude moci v pfií‰tích dnech vy-
táhnout paty.

Minuli policejní stanici a k˘vnutím pozdravili konstábla
Hoareho, kter˘ po stranû vozovky zapfiahal ztrápenû vypada-
jícího policejního konû do povozu.

Plynové lampy po celé délce uliãky skomíraly, protoÏe jejich
kryty na takov˘ liják nestaãily. Svítilo jich uÏ jen nûkolik,
a hluboké stíny a proudy de‰tû omezovaly viditelnost jen na
nûkolik yardÛ.

O kousek dál oba muÏi dorazili ke Goddardovi a nahlíÏeli
skrz mfiíÏovou noãní roletu do v˘lohy za ní.

„Pro pána krále!“ vyhrkl vzru‰enû Swinburne. „Mají tam
Rossettiho a já mu sedûl modelem! To musím Dantemu fiíct.
Ten bude ‰Èastn˘ jako blecha!“

Dante Gabriel Rosseti byl zakládajícím ãlenem prav˘ch li-
bertinÛ – nejidealistiãtûj‰í frakce kasty libertinÛ a protiváhy
neblaze proslul˘ch zpustlíkÛ. Také byl jedním z Bratrstva
prerafaelitÛ, spoleãenství umûlcÛ, ktefií si stanovili cíl tvofiit
díla, jeÏ by na „duchovní“ rovinû komunikovala s obyãejn˘m
ãlovûkem – otevfiené zpochybnûní souãasného trendu propa-
gandy. Prerafaelity obdivovalo jen málo lidí. Tisk si z Rosseti-
ho a jeho kohorty utahoval a zesmû‰Àoval je a tvrdil, Ïe se
umûlci dovolávají nûãeho, co neexistuje, ponûvadÏ obyãejní
lidé – pracující tfiída – cokoli, co by pfiipomínalo dobfie vyvi-
nut˘ smysl pro vlastní duchovnost, postrádají.

Swinburne se se skupinkou ãasto st˘kal a pfii nûkolika pfií-
leÏitostech pro jejich obrazy pózoval. Pfiekvapilo ho, Ïe God-
dard se malé plátno na stfiedovûké téma, zachycující básníka
jako rytífie s plamennou k‰ticí a s kopím v ruce usazeného na
statném ofii, odváÏil vystavovat. Je tfieba pfiiznat, Ïe se polo-
vina obrazu skr˘vala za komerãnûj‰ím portrétem zesnulého
Francise Galtona, kter˘ byl vyobrazen, jak tfiímá injekãní
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stfiíkaãku a ‰iroce se usmívá pod slovy: Sebezdokonalení! Ani
ne‰típne!

V obchodû bylo ticho a tma, dvefie zamãené, v˘loha neporu-
‰ená.

„Pojìme dál,“ fiekl Burton. „Rossettiho nikdo krást nebude.“
Kolem prorachotil staromódní, konûm taÏen˘ uzavfien˘

koãár – pofiád je‰tû byly bûÏné –, postfiíkal jim nohavice vo-
dou a zmizel v ‰eru. Klapání koÀsk˘ch kopyt v‰ak kupodivu
dunûlo dál a zdálo se, Ïe vÛbec neodpovídá velikosti onoho
zvífiete.

„Supertahoun,“ poznamenal Swinburne a Burtonovi do‰lo,
Ïe se jeho asistent nem˘lí; tûÏk˘ klapot vÛbec nepfiicházel od
konû u koãáru, ale od jednoho z obrovsk˘ch supertahounÛ,
které vy‰lechtili eugenikové, biologická odnoÏ kasty technolo-
gÛ. Jeden byl zjevnû nedaleko, ale sotva si to Burton pomys-
lil, zvuk se ztratil v dálce.

Boydovy staroÏitnosti, jeÏ se nalézaly na druhé stranû, byly
stejnû jako GoddardÛv obchod zamãené a nedotãené.

„Nic se tu nedûje,“ prohlásil Swinburne, zatímco ‰li dál.
„Proboha, Richarde, jsme v zoufalé situaci – oba jsme nasák-
lí, a to nikoli alkoholem!“

„Bezva!“ odvûtil Burton. „Myslel jsem, Ïe uÏ jsem vás od té
fla‰ky odnauãil.“

„To ano, ale pak jste mû k ní zase zlákal! Od toho povyku se
Skákajícím Jackem jste nebyl stfiízliv˘ víc neÏ dva dny!“

„Za coÏ se omlouvám. Myslím, Ïe ve mnû vztek vyvolan˘
tou nilskou záleÏitostí probouzí mé hor‰í já.“

„Vyka‰lete se na to, Richarde. Afrika uÏ vám mÛÏe b˘t
ukradená.“

„Já vím, já vím. Já jen… Ïe lituji chyb, které jsem bûhem
své v˘pravy nadûlal. Pfiál bych si, abych se mohl vrátit a na-
pravit je.“

Kolem spû‰nû pro‰el jak˘si muÏ, prskající nadávky, neboÈ
mu sílící vítr obrátil de‰tník naruby.

Swinburne úkosem pohlédl na svého pfiítele. „Myslíte vrá-
tit se fyzicky do Afriky, nebo vrátit se ãasem? Co to do vás,
proboha, vjelo? Poslední dobou jste nabruãen˘ jak medvûd.“

Burton na‰pulil rty, vrazil si hÛl do ohbí lokte a zastrãil si
ruce do kapes.

„Montague Penniforth.“
„Kdo?“
„Byl to koãí – takov˘ ten typ ,sÛl zemû‘. Vûdûl, kde má ve
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spoleãnosti místo, a aãkoli bylo tvrdé a odmûna malá, sná‰el
ho bez reptání.“

„A?“
„A já ho z jeho svûta vtáhl do toho svého. Zabili ho, a byla

to moje vina.“ Burton pohlédl na svého druha, oãi tvrdé, tváfi
zachmufienou. „William Stroyan, Berbera 1854. Podcenil jsem
domorodce. Myslel jsem, Ïe na ná‰ tábor nezaútoãí. Zaútoãili.
Zabili ho. John Hanning Speke. Loni se radûji stfielil do hlavy,
aby se mi nemusel postavit v diskusi. Teì má místo pÛlky
mozku nûjakou ma‰inu a jeho my‰lenky nejsou jeho. Edward
Oxford…“

„Ten chlap, co sem skoãil z budoucnosti.“
„Ano. A kter˘ nepfiedvídatelnû promûnil minulost. SnaÏil se

to napravit, a já ho zabil.“
„To byl Skákající Jack. Byl ‰ílen˘.“
„JenÏe já mûl sobecké motivy. Prozradil mi, kam smûfiuje

mÛj Ïivot. A já mu zlámal vaz, abych zcela vylouãil moÏnost,
Ïe svÛj úkol tfieba splní. Nechtûl jsem b˘t oním muÏem, kter˘
se zapsal do jeho historie.“

Plahoãili se promoãen˘mi odpadky a zvífiecími v˘kaly. Ten-
to konec Saint Martin’s Lane kupodivu zatím Ïádn˘ krab po-
peláfi nenav‰tívil.

„Kdyby byl naÏivu, Richarde,“ fiekl Swinburne, „technologo-
vé a zpustlíci by ho byli b˘vali vyuÏili, aby manipulovali ãasem
ke sv˘m úãelÛm. Ztratili bychom vládu nad sv˘m osudem.“

„CoÏpak není nejniternûj‰í podstatou osudu, Ïe nám vládu
upírá?“ opáãil Burton.

Swinburne se usmál. „VáÏnû? V tom pfiípadû musí odpo-
vûdnost za smrt pana Pennifortha – i za ta ostatní ne‰tûstí,
o kter˘ch jste se zmiÀoval – leÏet na osudu, a nikoli na vás.“

„CoÏ ze mû dûlá jeho nástroj. Bismilláh! Pfiesnû tohle jsem
potfieboval!“

Burton se zastavil a ukázal na prÛãelí jednoho obchodu.
„Tady je Pride-Manushi, ten obchod s bicykly.“

Prozkoumali dvefie i v˘lohy fieãeného podniku. Îádné svût-
lo nevidûli. V‰echno bylo zaji‰tûno. Za‰ilhali dovnitfi mezera-
mi v kovové roletû. V obchodû se nic nepohybovalo, v‰echno
bylo v pofiádku.

„Dal‰í je Brundleweed,“ zamumlal Burton.
„BoÏínku! VÛbec se nedivím, Ïe se chcete vrátit na ãern˘

kontinent!“ prohlásil Swinburne a pfiitáhl si límec svrchníku.
„Pfiinejmen‰ím je tam teplo. AÈ jde ten dé‰È ke v‰em ãertÛm!“
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Znovu pfie‰li ulici. KdyÏ vystoupili na chodník, vy‰el ze
stinného vchodu Ïebrák. Byl neupraven˘ a obleãení mûl po-
chybné. Tváfi mu lemovala záplava ‰edivûjících vlasÛ
a bylo docela zjevné, Ïe hfieben ãi kostka m˘dla mu pfiíli‰
nefiíkají.

„Pfii‰el jsem vo práci, pánové,“ zasípal, pozvedaje placatou
ãepici na pozdrav, a odhaluje tak lysou hlavu. „A taky mi to
zatracenû svûdãí. Proã jsem si, sakra, vybral, Ïe budu zatra-
cenej filozof, ptám se vás, kdyÏ se mi to v hlavû skoro pokaÏd˘
pomíchá? Nevy‰etfiili byste tfiípenci?“

Swinburne vylovil za kapsy minci a hodil ji pobudovi. „Tu
máte, star˘ brachu. Vy jste byl filozof?“

„Jsem vám zavázanej. Jo, to byl, mládeneãku. A tady máte
za tu svojí minci jednu radu: v Ïivotû jde jen o pfieÏití tûch nej-
zpÛsobilej‰ích a moudrej ãlovûk nesmí zapomínat, Ïe je sice
potomek minulosti, ale taky rodiã zpropaden˘ budoucnosti.
Na kaÏdej pád…“ kousl do tfiípence a strãil ji do kapsy, „… m˘
jméno je Spencer a seznámit se s váma bylo pro mû vopravdo-
v˘ potû‰ení. Brej veãír, pánové!“

Znovu pozvedl ãapku a stáhl se na zápraÏí, kam na nûj dé‰È
nemohl.

Burton se Swinburnem pokraãovali v obchÛzce.
„To byl ale zvlá‰tní chlapík!“ pfiemítal Swinburne. „Tady je

Brundleweed. Zdá se, Ïe je tu klid.“
Opravdu se zdálo, Ïe je tam klid. Roleta byla dole, v˘loha

netknutá, svûtla zhasnutá.
„Zajímalo by mû, jak si vedou Trounce s Bhátím,“ fiekl Bur-

ton. Zkusil dvefie. Ani se nehnuly. „Vypadá to, Ïe je v‰echno
v pofiádku. Pojìme ke Scrannington Bank.“

Dotíral na nû studen˘ vítr a do obliãeje je fiezal pfiíval vody.
Stáhli si obruby kloboukÛ dolÛ a límce kabátÛ vyhrnuli naho-
ru, byl to v‰ak ztracen˘ pfiípad.

Burton se nekontrolovanû tfiásl. Vûdûl, Ïe zítra to s ním
bude ‰patné.

Pfied nimi se tyãila banka. Byla to velká ‰pinavá a po-
chmurná stavba. Voda vyr˘vala potÛãky do povlaku sazí, kte-
r˘ ji pokr˘val.

Swinburne vyhopsal po schodech nahoru a zkusil zamfiíÏo-
vané dvefie. Bylo zavfieno. V‰echna okna kryly okenice.

„Tohle váÏnû není moc podnûtné. Myslím, Ïe se honíme za
pfiízrakem,“ stûÏoval si básník. „Kolik je?“

„Za chvíli pÛlnoc, fiekl bych.“
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„Rozhlédnûte se, Richarde. V‰ichni zmizeli. Nezahlédli
jsme dokonce ani jediné automatizované zvífie. MuÏi, Ïeny
i zvûfi uÏ jsou zachumláni ve sv˘ch teplounk˘ch suchouãk˘ch
post˘lkách! A zloãinci taky!“

„Nejspí‰ máte pravdu,“ odvûtil mrzutû Burton, „ale mûli
bychom pokraãovat, dokud se znovu nesetkáme s Trouncem.“

„Dobrá! Dobrá! KdyÏ to fiíkáte,“ zareagoval Swinburne
a podráÏdûnû rozhodil rukama. „Pamatujte si ale, prosím vás
– pro pfiípad, Ïe by v budoucnu do‰lo na podobnou situaci –, Ïe
b˘t promoãen˘ aÏ na kost a mrznout do morku kostí není ten
druh bolesti, kter˘ mám rád. ·típnutí pevné rákosky ano! ·tí-
pání hustého lijáku ne! Co je to?“ Ukázal pfies silnici na oplo-
cenou plochu u kfiiÏovatky. Za nízkou bariérou vládla ãerno-
ãerná tma.

„To je Mildew Street,“ vysvûtloval Burton. „Pojìme se tam
podívat. To jsou ty práce na zpevÀování bfiehÛ podzemní
fieky.“

Opût pfie‰li Saint Martin’s Lane a naklonili se pfies po pás
vysok˘ zátaras. VÛbec nic nevidûli.

Burton vytáhl z kapsy natahovací pfiíruãní svítilnu, zatfiásl
jí, aby se otevfiela, a pak jí pootoãil. Z bokÛ vynálezu se do de‰-
tû rozlilo svûtlo. Burton svítilnu pfiidrÏel nad plÛtkem a osví-
til blátivou jámu. Vodou nasáklá zem se svaÏovala k ústí
‰achty, z níÏ vyãníval vrcholek Ïebfiíku. Po svahu zurãely pra-
mínky vody, mizející v ‰irokém otvoru.

„Kouknûte!“ zvolal Burton a ukazoval k políãku bláta nad
svahem, pfiímo za zhroucen˘m úsekem oplocení na stranû do
Mildew Street.

„Myslíte ty stopy?“ pokrãil rameny Swinburne. „No a?“
„Nebuìte hloup˘, sakra!“ zavrãel Burton. „Jak dlouho

v tomhle poãasí asi vydrÏí stopy v blátû?“
„Panenko skákavá! UÏ chápu, co chcete fiíct!“
„Jsou ãerstvé. Nûkteré je‰tû ani nevyplnila voda.“
Oba muÏi pfie‰li kolem bariéry ke zbofiené ãásti. Burton si

sedl na bobek a pozornû stopy zkoumal.
„Nepfiipomínají vám nûco?“ otázal se.
„Vypadá to, jako by do toho bahna nûkdo otiskl nûjaká plo-

chá Ïeleza,“ pov‰iml si básník. „Proboha, to jsou ale hluboké
stopy. AÈ je udûlal kdokoli, musel b˘t hodnû tûÏk˘. Jsou ovál-
né, ne ve tvaru boty. Páni! Ten mechanick˘ muÏ!“

„Ten z Trafalgar Square to nebyl,“ uvedl na pravou míru Bur-
ton. „Ten mûl nohy ãisté a tyhle stopy vznikly v dobû, kdyÏ uÏ
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stál u sloupu. Tady byli dal‰í mechaniãtí muÏi – tfii. A myslím,
Ïe pfied necelou ãtvrthodinou. A podívejte se, kdo byl s nimi!“

Burton pohnul svítilnou. Svûteln˘ kruh sklouzl po blátû
a ustálil se na fiadû velik˘ch, ‰irok˘ch a velmi hlubok˘ch po-
dlouhl˘ch stop. Ten, kdo – nebo co – je udûlal, mûl zjevnû tfii
nohy.

Swinburne stopy okamÏitû poznal. „Brunel!“ vykfiikl.
„Isambard Kingdom Brunel! Paroman!“

„Ano. Vidíte, jak jsou jeho stopy u ‰achty hluboké? Je zfiej-
mé, Ïe tam ãekal, zatímco ti tfii mosazní muÏi slézali dolÛ. Za-
jímalo by mû, co mûli za lubem.“ Burton pfiekroãil popadaná
prkna ohrady a obrátil se na svého asistenta. „Jdu se tam po-
dívat. Vy utíkejte za tím chlapíkem Spencerem. Dejte mu dal-
‰í tfiípenci, zeptejte se ho, jestli nevidûl v okolí nûco neobvyk-
lého, a potom se vraÈte a poãkejte na Trounce a konstábla
Bhátího. BûÏte! Nesmíme uÏ pl˘tvat ãasem!“

Swinburne se rozbûhl pryã.
Burton se pfiikrãil a sníÏil tûÏi‰tû, aby na kluzkém povrchu

lépe udrÏel rovnováhu. Zaãal se s vysoko zdviÏenou svítilnou
pomalu sunout dolÛ, opíraje se o hÛl. Kolem nûj ‰umûl dé‰È.
Napadlo ho, zda dûlá dobfie. Brunel a jeho mechaniãtí spoleã-
níci prchali – ale od ãeho? O co jim ‰lo?

Urazil polovinu krátké vzdálenosti k ‰achtû, kdyÏ pod ním
ustfielily nohy. Plácl sebou na záda a nezadrÏitelnû klouzal
k ústí ‰achty, otáãeje se na stranu, aÏ bokem narazil do vr-
cholku Ïebfiíku, kter˘ byl na‰tûstí ke stûnû ‰achty pfii‰roubo-
ván. Cítil, jak jeho ramena na vodou nasáklém jílu mûní smûr
a do díry jej to Ïene po hlavû. Bez pfiem˘‰lení pustil hÛl a vy-
mr‰til ruku. Ta se sevfiela kolem jedné pfiíãky; Burton ji pevnû
stiskl. Jeho tûlo se ve vzduchu otoãilo, zhouplo se dolÛ a ude-
fiilo do Ïebfiíku. Síla nárazu mu vyrazila dech, jeho sevfiení po-
volilo. Padal, ale pak se zachytil dal‰í pfiíãky. Ramenem mu
prolétla bolest. HÛl zarachotila na pevném povrchu kdesi
dole.

Zahrabal nohama po opofie, a kdyÏ se bezpeãnû drÏel, chví-
li vyãkával a cel˘ se tfiásl. Ze rtÛ mu mimodûk vyklouzl sten.

Pfiipadal si slab˘ a nemocn˘. Na ãele se mu navzdory
chladnému poãasí sbíraly krÛpûje potu. 

Svítilna zhasla.
Posunul se, aby získal bezpeãnûj‰í postavení, a pootoãil vy-

nálezem. Ten se prskavû probral k Ïivotu; Burton jej spustil
podél kolene dolÛ a kousek pod sebou objevil cihlov˘ chodník.
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Vedle nûj proudila fieka; rychle se Ïenoucí hnûdá hladina se
vzdouvala a pûnila.

Burton sestoupil dolÛ; dírou nahofie se kolem nûj fiinula
voda. Odstoupil od Ïebfiíku, protáhl si ruku, za‰klebil se, pak
sebral hÛl a posvítil si kolem sebe, pfiiãemÏ zjistil, Ïe se na-
chází v malé ãásti novû budovaného vyzdûného tunelu. Zdivo
po obou stranách dál ustupovalo nestabilnû vyhlíÏející chodbû
s mûkk˘mi stûnami, zpevnûn˘mi dfievem, kam aÏ dohlédl –
coÏ nebylo daleko.

Chodník vedl podél fieky a ztrácel se ve tmû. Po nûm se sem
a tam táhly troje blátivé oválné stopy.

Vydal se po nich.
Tok fieky rozhodnû nebyl pfiím˘, ale cestovatel byl pfiesvûd-

ãen, Ïe cestou k TemÏi zÛstává fieka více ménû pod Saint Mar-
tin’s Lane.

O pár okamÏikÛ pozdûji do‰el k otvoru vykrojenému do stûny
po jeho levici. Kolem byly poházeny velké kusy kamene a cestu
na druhé stranû blokovala hromada ‰tûrku. Pohled na podlahu
Burtona ujistil, Ïe tudy tfii mechaniãtí muÏi pro‰li, takÏe do díry
vstoupil a pfiekonal krátk˘ úsek hrubû vykopaného tunelu.

Ten byl proraÏen do neosvíceného a vlhkého podzemí jaké-
si budovy, aÏ na kusy rozbit˘ch pfiepravních beden, rezavou
Ïeleznou kostru postele a starou komodu prázdného. Rozma-
zané bahno tvofiilo na zaprá‰ené podlaze cestiãku k otevfie-
n˘m dvefiím a schodi‰ti za nimi.

Zlehka na‰lapující králÛv agent vystoupal nahoru. Nad
schody byly dal‰í dvefie, které opatrnû otevfiel. Jeho lampa
osvítila nûco, co vypadalo jako dílna. V rohu stál velik˘ sejf.
Dvífika trezoru kdosi vytrhl a zdeformovaná odloÏil na podla-
hu poblíÏ. Sejf byl prázdn˘.

Burton pro‰el do chodby a vstoupil do dal‰í místnosti, která
se – jak zjistil – nacházela v pfiední ãásti budovy. OkamÏitû ji
poznal. UÏ ji vidûl skrz bezpeãnostní roletu. Byl to Brundle-
weedÛv obchod – obchod s diamanty.

Vrátil se k sejfu a prozkoumal jej.
„Vybran˘!“ fiekl ti‰e. „Ale proã by Brunel – nejvychvalova-

nûj‰í inÏen˘r impéria – kradl diamanty? To nedává smysl!“
Vefiejnost mûla za to, Ïe Isambard Kingdom Brunel zemfiel

roku 1859 na mrtvici. PovaÏovala jej za jednoho z nejvût‰ích
AngliãanÛ, ktefií kdy Ïili. Nevûdûla v‰ak, Ïe se ve skuteãnosti
stáhl do mobilního Ïivot udrÏujícího zafiízení a z nûj stále fiídí
nejrÛznûj‰í projekty technologÛ.
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„Na co si to, sakra, hraje?“ mumlal si Burton.
Nic víc tu dûlat nemohl – a ãím déle tu prodléval, tím dál se

Paroman a jeho tfii pomocníci na klíãek dostanou.
Otoãil se a utíkal cestou, kterou sem pfii‰el, zpût. Trvalo jen

chvíli, neÏ dorazil k Ïebfiíku a vy‰plhal po nûm.
KdyÏ vystrãil hlavu do de‰tû, kdosi na nûj zavolal: „Burto-

ne! Burtone! Pospû‰te si, ãlovûãe!“
„Trounci? Jste to vy? Podejte mi ruku, prosím vás.“
„Poãkejte tu!“
ZamÏoural skrz liják a spatfiil zmatenû se pohybující po-

stavy, klouzající po svahu k nûmu. Pfiekvapilo jej, kdyÏ se
z de‰tû vynofiil filozof Spencer.

„Zdravíãko, ‰éfe! Natáhnûte ruãku a my vás ve vtefiince do-
stanem ven!“

„Zdravím, pane Spencere! Tady, chopte se konce mé hole!“
A natáhl svou hÛl k pobudovi, kter˘ ji pevnû sevfiel.
Burton se vy‰plhal nahoru a chytil se Spencera za zápûs-

tí. Vidûl, Ïe Ïebráka drÏí Trounce a toho zase na oplátku
Bhátí.

Swinburne nedrÏel nikoho, ale poskakoval na opaãné stra-
nû ohrady a vfiískal: „Nepou‰tûjte ho! Nepou‰tûjte ho!“

Lidsk˘ fietûz vytáhl Burtona z jámy, pfies padlou ohradu
a na chodník.

„U Jupitera!“ prohodil Trounce. „Na vás je tedy pohled!“
Burton se na sebe podíval. Od hlavy k patû byl pokryt˘

bahnem. Cítil se stejnû hroznû, jako vypadal, bolest, která se
mu uhnízdila v kostech, v‰ak ignoroval, pootoãením zhasl sví-
tilnu, strãil ji do kapsy a seznámil ostatní s tím, co zjistil: „Je
to loupeÏ diamantÛ. Probourali si ze bfiehu té podzemní fieky
tunel k Brundleweedovi.“

„Pravda!“ vydechl konstábl Bhátí. „Star˘ Brundleweed do-
stal pfied pár dny velkou zásilku! Ti darebáci museli utéct
s hotov˘m jmûním!“

„A mífií na západ!“ prohlásil Trounce.
„Jak to víte?“ zeptal se Burton.
„Pan Spencer je vidûl!“ prozradil mu Swinburne.
Burton se obrátil na pobudu. „To mi vysvûtlete!“
„Stál tu jeden z tûch velikejch stûhovacích vozÛ, ‰éfe. Jeden

z tûch, co je tahaj ty vobrovsk˘ taÏn˘ konû. Nevidûl jsem, Ïe
by se tu nûco dûlo, ale vodfrãel si to pofiádnû nezvykl˘m tem-
pem jen chviliãku pfiedtím, neÏ jste pfii‰li.“

„My jsme ho sly‰eli!“ potvrdil Burton.
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„A kolem nás projel po Orange Street!“ fiekl Trounce. „BÛh
ví, kde je teì. Ten uÏ nechytíme!“

„Dûláte si legraci?“ vykfiikl Burton. „Jak by nám mohl tak-
hle velk˘ kÛÀ ujít. VÏdyÈ je to opravdová hora!“

„To je pravda, ale rychle se pohybující hora, která se v tu-
hle chvíli uÏ mohla vydat kter˘mkoli smûrem!“

KrálÛv agent se náhle otoãil a vyrazil po Mildew Street
pryã.

„Za mnou!“
„CoÏe? Hej! Kapitáne Burtone!“ volal za vzdalující se po-

stavou inspektor. „Zatracenû! Pojìte, Bhátí!“
Oba policisté se rozbûhli za králov˘m agentem. Swinburne

je následoval a po nûm i Spencer, kter˘ si fiekl, Ïe se skupin-
kou zÛstane, doufaje, Ïe by mu to mohlo vynést dal‰í tfiípenci.

Vfiítili se do Orange Street a Trounce neubûhl daleko, neÏ
pfied sebou spatfiil Burtona, jak bu‰í na dvefie a huláká: „Jmé-
nem krále, otevfiete!“

Inspektor budovu poznal. Jen nûkolik minut pfiedtím ji
kontroloval: VALCHRPA, tréninkové stfiedisko pro automati-
zovaná zvífiata.

OkamÏitû mu do‰lo, co má Burton v úmyslu.
„Tady policie!“ zavolal horlivû. „Otevfiete dvefie!“
Zaslechl odtahování závory.
Dorazili ztûÏka oddychující Swinburne a Spencer.
Dvefie se maliãko pootevfiely a kdosi pfiiloÏil oko ke ‰kvífie.
„Já uÏ jsem spala!“ protestoval Ïensk˘ hlas.
„Madam, jsem inspektor William Trounce ze Scotland Yar-

du. Tohle jsou mí spoleãníci a potfiebujeme va‰i pomoc!“
Dvefie se otevfiely o nûco víc a odhalily mladou Ïenu v Ïu-

panu, noãní ãepiãce a trepkách. Mûla ráznou oválnou tváfi
a hnûdé oãi.

„Co tím myslíte?“
„Máte tady nûjaké vycviãené labutû?“ otázal se pfiíkfie

Burton.
„Ano. Ne. Tedy ne úplnû, ale ‰est uÏ jich je dost blízko. Tedy

blízko ukonãení v˘cviku.“
„Pak vám bohuÏel musíme ãtyfii zrekvírovat.“
„Pût,“ opravil jej Spencer.
Îena vypadala ohromenû, oãima tûkala z Burtona na

Trounce a zpût.
„Prosím vás, madam,“ fiekl Trounce ponûkud mírnûji. „Je to

naléhavé. ·kodu vám nahradíme.“
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Îena ustoupila. „Pojìte radûji dál. Jmenuji se Maysonová,
Isabella Maysonová.“

Ve‰li dovnitfi.
Sleãna Maysonová zapálila petrolejku a pfiidrÏela ji nahofie.
„Dobrotivé nebe! Co se vám stalo?“ zalapala po dechu, kdyÏ

si v‰imla Burtonova blátem pokrytého odûvu.
„Nevadilo by vám, kdybych vám to vysvûtlil pozdûji, sleãno

Maysonová? Opravdu nemáme ãasu nazbyt.“
„Dobfie. Tudy, prosím.“ Zvedla ze stojanu de‰tník a vedla je

chodbou. „Obávám se, Ïe abychom se dostali k labutím, bude-
te muset projít kolem papou‰kÛ.“

Bhátí se zazubil a fiekl: „My policisté jsme na trochu nadá-
vek zvyklí. TakÏe ten problém je‰tû nevyfie‰ili, co?“

„Touhle místností, pánové. Klece jsou za ní. Ne, konstáb-
le… ehm…?“

„Bhátí, sleãno.“
„Ne, konstáble Bhátí, nevyfie‰ili. Poãkejte chvilku.“
Zastavila se u dvefií, pohrála si se svazkem klíãÛ, na‰la ten

správn˘ a zasunula jej do zámku.
„Pfiipravte se,“ doporuãila jim se smutn˘m úsmûvem.
Otevfiela dvefie a v‰ichni jimi pro‰li.
Z pfieplnûn˘ch klecí lemujících místnost se ozvala exploze

uráÏek. „Chcankohlti! Tvarohov˘ palice! Smraìo‰i! ·ilhav˘
paviáni! Uslintan˘ nemehla! Vychlastan˘ ksichti! Nadmut˘
‰pekouni! Tup˘ vej‰krabci! Vypatlan˘ komedianti! Nevycho-
van˘ ovcolechti! Neohraban˘ ãervi! Hnusn˘ ka‰pafii! Slizoli-
zové!“

Byl to ohlu‰ující fiev, kter˘ ani na chvíli nepolevil, kdyÏ
dlouhou místností procházeli ke dvefiím na opaãném konci.

„PromiÀte!“ kfiiãela zplna hrdla sleãna Maysonová. „Sná-
‰ejte to jako muÏi.“

Swinburne se zahihÀal.
Papou‰ãí poslíãci pfiedstavovali jednu z prvních praktick˘ch

aplikací eugenické vûdy, kterou britská vefiejnost pfiijala. âlo-
vûku jen staãilo zajít na po‰tu, fiíci jednomu z jejich ptákÛ
zprávu, jméno a adresu, a papou‰ek vzlétl, aby sdûlení doru-
ãil. Jak adresu ti barevní tvoreãkové na‰li, netu‰il nikdo kro-
mû eugenikÛ, papou‰ci to ale vÏdy dokázali.

Byla tu v‰ak jedna potíÏ.
Papou‰ci uráÏeli a slovnû napadali kaÏdého, na koho nara-

zili. Zprávy byly neustále úmyslnû pfiipepfiovány vulgaritami,
které do nich odesílající nevloÏil. Pfiesto se ukázalo, Ïe si lidé
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systém oblíbili, zvlá‰tû kdyÏ se u nûkter˘ch ptákÛ projevovalo
pomûrnû zábavné nadání tvofiit zcela nesmyslná slova, která
v‰ak znûla uráÏlivû. Tyto „nové uráÏky“ byly ve spoleãnosti
velkou módou. Samotného Swinburnea nedávno jeden papou-
‰ek, kter˘ mu doruãil pozvání na ãtení poezie u lorda Haver-
leigha, nazval blekotav˘m rozkufitlou‰tûm. Swinburne se
tomu fiehtal nûkolik dní. Jste srdeãnû zván – ty blekotavej roz-
kufitlou‰ti – na veãer smradlav˘ poezie a chcankov˘ho vína…

Ptáci s nevymáchan˘m zobákem ilustrovali problém, kter˘
eugeniky suÏoval od samého poãátku. PokaÏdé, kdyÏ vûdci
u nûjakého druhu vy‰lechtili nûjakou modifikaci, pfiinesla
s sebou neoãekávané vedlej‰í úãinky. Obfií taÏní konû kupfií-
kladu vÛbec neovládali své mûch˘fie a stfieva a produkci mûli
v obou oblastech nadmûrnou. CoÏ se ukazovalo v lond˘nsk˘ch
jiÏ tak ‰pinav˘ch ulicích jako váÏn˘ problém do chvíle, kdy in-
Ïen˘rská odnoÏ technologÛ vynalezla automatizované mecha-
nické ãistiãe, v‰eobecnû známé coby „krabi popeláfii“, aby se
s problémem vypofiádaly.

„Babocucové! Ochabl˘ brady! BlátoÏrouti! HuhÀav˘ vand-
ráci! Moulové! ·pinav˘ gaunefii! Nadut˘ ‰pínopytlové! Klíno-
ãuchové! Breptav˘ cvoci! ·tûÀohryzové!“

MuÏi v závûsu za sleãnou Maysonovou dorazili na druhou
stranu místnosti. Mladá Ïena odemkla dvefie, rozrazila je
a provedla je skrz. Dvefie se za nimi s prásknutím zavfiely,
sleãna Maysonová se o nû opfiela a otevfiela de‰tník. „Tak to,
myslím, docela staãilo! Omlouvám se, pánové.“

Stáli na velmi rozlehlém, de‰tûm biãovaném dvofie u fiady
klecí. V kaÏdé kleci bylo na v˘‰ku postavené kolo. A v kaÏdém
kole byl pes – sam˘ chrt –, uhánûjící, co mu nohy staãily. Mu-
selo jich tu b˘t pfiinejmen‰ím dvacet a v rachotu otáãejících se
kol utonulo dokonce i ‰umûní de‰tû.

Tito chrti byli známí jakoÏto kur˘fii a tvofiili druhou polovi-
nu britské po‰tovní sluÏby. Zatímco papou‰ci vyfiizovali mlu-
vené zprávy, psi doruãovali dopisy, pobíhajíce od dvefií ke dve-
fiím s listovní zásilkou jemnû pfiidrÏovanou v zubech. Oni
s bûháním vlastnû pfiestat nemohli, takÏe i kdyÏ dorazili na
doruãovací adresu, klusali na místû, dokud jim nebyl dopis,
kter˘ nesli, odebrán. Byli to také nenasytní jedlíci, a kaÏd˘,
kdo jejich sluÏeb vyuÏil, mûl povinnost je nakrmit.

„Zrovna ‰li spát,“ fiekla sleãna Maysonová a pokynula ke
zvífiatÛm.

„Oni bûhají ve spánku?“ divil se Swinburne.
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„Ano, proto jsem jim také nechala dát do klecí ta kola. Je to
lep‰í, neÏ aby mi bûhali kolem dvora. Labutû jsou tamhle.“

Ukázala na opaãn˘ konec ohrazeného pozemku, kde v po-
sadách s vysokou stfiechou postávalo devût labutí, tak veli-
k˘ch, aÏ se tajil dech. Jejich hlavy byly zavû‰eny ve v˘‰ce
zhruba patnácti stop na konci elegantnû zakfiiveného krku.
Korálkovit˘ma oãima sledovaly pfiicházející skupinku.

„Nebojte se. Jsou uÏ témûfi ochoãené.“
„Témûfi?“ otázal se pochybovaãnû Trounce. „To mû zrovna

moc neuklidÀuje.“
„Kdyby byly divoãej‰í, u‰típly by vám hlavu, neÏ byste sta-

ãil fiíct ‰vec. Agresivita je jim vrozená.“
Trounce si prsty hladil knír.
„Ale ãtyfii jsou uÏ dost krotké, aby mohly létat, ne?“ chtûl

vûdût Burton.
„Pût,“ dodal Spencer.
„Ano, pane, i kdyÏ se s nimi moÏná budete muset trochu

poprat. Jsou maliãko tvrdohlavé.“
„Tak je pojìme zapfiáhnout. Musíme pracovat rychle.“
Sleãna Maysonová pfie‰la k pfiístfie‰ku, odkud vytáhla po-

stroje a velké sloÏené komorové draky. Pak vzala dlouhou ten-
kou rákosku, vrátila se k posadám a pomocí prutu vyhnala
ven pûtici obrovsk˘ch bíl˘ch ptákÛ.

„DolÛ!“ pfiikázala a pfietáhla jednu z labutí prutem po boku.
Ta si poslu‰nû dfiepla a sleãna Maysonová na‰im muÏÛm uká-
zala – zatímco nad ní Spencer pfiidrÏoval de‰tník –, jak mají ke
kofieni ptákova krku pfiipevnit dlouhé otûÏe a vést mu je pfies
záda dozadu. Swinburne, kter˘ uÏ na labutích létal, jí pomáhal
zapínáním pfiezek na koncích dlouh˘ch koÏen˘ch popruhÛ ko-
lem nohou ptáka a pfiipínáním koncÛ opaãn˘ch ke komorov˘m
drakÛm, které rozkládali Burton s Trouncem.

„Hledejte kraby popeláfie,“ instruoval králÛv agent své spo-
leãníky pfii práci.

„Proã kraby popeláfie?“ zeptal se zmaten˘ Trounce.
„V‰iml jsem si, Ïe se na tomhle konci Saint Martin’s Lane

neuklízelo,“ odvûtil Burton. „A teì vím proã. Kraby popeláfie
odlákal ten supertahoun. Víte pfiece, jak je ty krámy rády sle-
dují a uklízejí po nich hnÛj. OdvaÏuji se tvrdit, Ïe jdou po jeho
stopû!“

„Dobrá úvaha, kapitáne!“ zvolal policista.
Sleãna Maysonová pomohla konstáblu Bhátímu do draka.

Usadil se na plátûné sedátko, vysoké boty zasunul do tfimenÛ
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a chopil se otûÏí. Mladá Ïena mu ukázala, jak má ptáka ovlá-
dat.

O pár minut pozdûji uÏ bylo v‰ech pût muÏÛ na sv˘ch místech.
Sleãna Maysonová couvla. „Momentíãek!“ vykfiikla. „Po-

ãkejte tu – mám nápad!“
Rozbûhla se pfies dvÛr zpátky do v˘cvikového stfiediska.
„Co má za lubem?“ zavrãel hnûvivû Burton, ale je‰tû to ani

nedofiekl, a sleãna Maysonová se znovu vynofiila a pospíchala
k nim.

V ruce drÏela malého modro-Ïlutého papou‰ka.
„V‰ichni doruãovací papou‰ci mají identifikaãní smûrovací

ãísla,“ vysvûtlovala. „Tohle je POX JR5. Je z nového chovu.
Pokud vás zná, dokáÏe vás najít. Nepotfiebuje ani va‰i adresu.
MÛÏete ji pouÏít ke komunikaci mezi draky. Labutím staãí –
ze v‰ech m˘ch ptákÛ je nejrychlej‰í. Pfiedstavte se jí!“ Natá-
hla ruce s papou‰kem postupnû ke kaÏdému z muÏÛ.

„Kapitán Richard Burton.“
„Smradlavej mord˘fii!“ hvízdl pták.
„Inspektor William Trounce.“
„Neohrabanej ‰a‰ku!“ pípl pták.
„Algernon Charles Swinburne.“
„Úchylnej negramote!“ zakdákal pták.
„Konstábl ·jamdÏi Bhátí.“
„Sralbotko!“ vfiískl pták.
„Herbert Spencer.“
„Andûlská tváfiiãko!“ broukl pták.
„Proboha!“ zvolala sleãna Maysonová. „To byl kompli-

ment?“
Burton si odfoukl. „Prosím vás,“ fiekl, „na tohle nemáme

ãas!“
Sleãna Maysonová mírnû pfiik˘vla a posadila papou‰ka

Burtonovi na rameno. Papou‰ek si pfiidfiepl a Burton cítil, jak
se mu do mokrého svrchníku zar˘vají maliãké drápky.

„Hodnû ‰tûstí!“ popfiála jim mladá Ïena a poodstoupila. „Zít-
ra se zastavte, konstáble – musíte mi to v‰echno vyprávût!“

Bhátí se usmál a k˘vl. „BûÏte se dovnitfi usu‰it,“ radil.
„Máte úplnû promoãené trepky!“

Sir Richard Francis Burton práskl otûÏemi tak, jak mu to
sleãna Maysonová ukázala. Jeho labuÈ roztáhla kfiídla, popo-
bûhla pût krokÛ a s mocn˘m máváním se vznesla do vzduchu.
KoÏené fiemeny postrojÛ se rozvinuly, plazivû vyrazily za la-
butí, s trhnutím se napnuly, a BurtonÛv drak vystfielil vzhÛru.
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KrálÛv agent, násilnû vraÏen˘ do plátûného sedadla, zjistil,
Ïe do mokrého vzduchu stoupá pozoruhodnou rychlostí. Do
tváfie mu zabubnoval dé‰È. Jeho labuÈ se spirálou zvedala stá-
le v˘‰, a kdyÏ se Burton otoãil, vidûl, Ïe jeho spolupracovníci
stoupají za ním.

Pronásledování vypuklo!
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Kapitola 2

NÁâRT UTOPIE

PouÏíváme-li neadekvátní data, chybujeme mnohem
ménû, neÏ kdyÏ nepouÏíváme data vÛbec Ïádná.

SIR CHARLES BABBAGE

Vodou obtûÏkan˘ vzduch zabodával Burtonovi do tváfie ledové
jehliãky, ale Burtonovi bylo navzdory tomu, Ïe nemûl klobouk
– jako ostatní si jej totiÏ uloÏil do prostorné kapsy v zadní ãás-
ti draka –, nepfiíjemné horko – znamení, Ïe se jeho malarická
horeãka rychle rozvíjí. SnaÏil se zÛstat soustfiedûn˘, pfiesto se
jej plíÏivû zmocÀoval podivn˘ pocit, Ïe se rozpadá.

„Zatracenej lumpoksichte,“ zamumlala POX JR5.
Pût obfiích labutí zaãalo krouÏit nad západním koncem Oran-

ge Street. Viditelnost byla v de‰ti mizerná, a tak je muÏi navá-
dûli nízko nad stfiechy, aÏ na Swinburnea, jemuÏ ãinilo ovládání
neukáznûného ptáka problémy i pfies to, Ïe z nich byl nejzku‰e-
nûj‰ím letcem. Teì byl kdesi nahofie, v závoji nízk˘ch mrakÛ.

Ukázalo se, Ïe stopování supertahouna je snaz‰í, neÏ Bur-
ton pfiedpokládal.

Stopu zahlédl Bhátí. Stoãil svou labuÈ vedle té Burtonovy,
jenÏe let drakÛ na koncích dlouh˘ch fiemenÛ byl kvÛli vûtru
a biãujícímu de‰ti neobyãejnû nevypoãitateln˘, takÏe nebylo
moÏné dorozumût se voláním.

Burton oslovil papou‰ka. „Pox! Zpráva pro konstábla ·jam-
dÏiho Bhátího. Zaãátek zprávy. Co je? Konec zprávy. LeÈ.“

Pestrobarevn˘ pták odstartoval z Burtonova ramene.
O pár vtefiin pozdûji, kdyÏ se konstáblÛv drak profiítil kolem
toho jeho nahoru, spatfiil Burton, Ïe poslíãek uÏ mladému po-
licistovi vfie‰tí do ucha.

Cestovatel si poposedl a pokusil se svÛj dopravní prostfie-
dek stabilizovat. Poãasí bylo na létání prachbídné!

Hodder 2 - zlom  3.2.1957 5:24  Stránka 39



Papou‰ek se vrátil. „Zpráva od dutohlav˘ho slinty kon-
stábla ·jamdÏiho Bhátího!“ vypískl. „Zaãátek zprávy. Podívej-
te se vpravo, soplolovove – ti zatracení krabi popeláfii jsou
rozlezlí po celém Haymarketu. Konec zprávy.“

Burton Pox fiekl, aby se zprávou zaletûla k Trounceovi,
Swinburneovi a Spencerovi. Pak pfiimûl labuÈ, aby se stoãila
doprava nad Haymarket. Pfieletûl nad ãtyfimi z tûch velik˘ch
osminoh˘ch pouliãních uklízeãÛ na páru a zahlédl pátého na
konci Piccadilly. Trhl otûÏemi, zatoãil doleva a drÏel se této
dopravní tepny. Prolétl kolem ‰estého kraba, sedmého, osmého
a pak se pfied ním vytvofiil Green Park. Devát˘ krab popeláfi
odklízel pfied exkluzivním hotelem Parthenon horu koufiící
koÀské mrvy; dál, aÏ ke kfiiÏovatce Hyde Park Corner, nevidûl
ani jediného.

Pox se mu vrátila na rameno.
ObkrouÏil proti smûru hodinov˘ch ruãiãek po okraji Green

Park, mÏouraje do ‰era.
Tamhle!
Obrovsk˘ stûhovací vÛz byl v parku, nedaleko pomníku

královny Viktorie, a supertahoun se tyãil pfied ním.
KdyÏ se Burton ohlédl, uvidûl za sebou své spolupracovní-

ky. SwinburneÛv pták se náhle s hlasit˘m troubením vyfiítil
z mrakÛ a stfiemhlav klesal do parku k zemi. Draka za ním to
vleklo korunami stromÛ, které jej trhaly a páraly, aÏ z nûj na-
konec nic nezbylo. Burton vidûl, jak se drobouãk˘ básník od-
ráÏí z vûtve na vûtev a padá ze stromÛ na zem.

Burton od srdce zaklel, zpomalil labuÈ, pfiitáhl ji do prudké
zatáãky a sletûl níÏ nad svého pfiítele.

„Nebolí vás nûco?“ zahulákal, kdyÏ s plácáním kfiídel prolé-
tal kolem.

Znovu zatoãil a letûl zpût.
„Ano!“ ozval se zdola slab˘ hlásek. „Bylo to vzru‰ující!“
Burton Ïasl nad ovladatelností labutû; opût se s ní ve vzdu-

chu otoãil a je‰tû jednou pfieletûl nad Swinburnem.
„SeÏeÀte nûjaké stráÏníky!“ volal. „Seberte ten stûhovák!“
Nabral v˘‰ku, vytfiel si dé‰È z oãí a znovu se pfiipojil k ostat-

ním, ktefií krouÏili nad obrovsk˘m vozem. Vzadu mohli vidût
rozmûrnou postavu Isambarda Kingdoma Brunela. Právû vy-
kládal ãtyfii stroje a jeho tfii mechaniãtí lidé mu pomáhali.

Pfii pohledu na Paromana Burton jako pokaÏdé uÏasl.
Nejslavnûj‰í a nejúspû‰nûj‰í inÏen˘r na svûtû stál na tfiech

mechanick˘ch nohách s nûkolika klouby. Nohy mûl namonto-
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vané na podvozek ve tvaru horizontálního disku upevnûného
ke spodku tûla. Tûlo pfiipomínalo sud leÏící na boku, s vy-
poukl˘mi v˘stupky po obou stranách.

Z kaÏdého v˘stupku vycházelo devût paÏí se tfiemi klouby
a kaÏdou z paÏí ukonãoval jin˘ nástroj, od jemn˘ch prstíkÛ po
sekáãe, vrtáky, kladiva, klíãe a sváfieãky.

Dal‰í vypouklina vyrÛstala z vrchní ãásti Brunelova tûla.
I z ní se natahovaly paÏe – celkem ‰est –, tyto v‰ak pfiipomí-
naly spí‰e chapadla, dlouhá a pruÏná. KaÏdá z nich konãila
svûrákovitou rukou.

Otvory na nejrÛznûj‰ích místech sudovitého tûla vykuko-
vala otáãející se ozubená kola a na jednom rameni se pomalu
zvedal a zase klesal jak˘si píst. Na tom druhém pumpovalo
nahoru a dolÛ cosi, co pfiipomínalo mûchy, a Burton z pfied-
chozí zku‰enosti vûdûl, Ïe to vydává ohavn˘ pískav˘ zvuk.

Toto masivní zafiízení udrÏovalo Brunela naÏivu – ale co
ten ãlovûk uvnitfi. Jak d˘chal, vidûl, sly‰el ãi jedl? A kolik lid-
skosti si je‰tû udrÏel?

KrálÛv agent – a s ním i Swinburne, Trounce a dva aÏ tfii
dal‰í lidé – si uvûdomoval, Ïe nûkteré z inÏen˘rov˘ch nedáv-
n˘ch aktivit jsou nejen eticky pochybné, ale moÏná i pfiekra-
ãují hranice zákona. Jak ale fiekl sir Richard Mayne, vrchní
komisafi policie ve Scotland Yardu: „Nebylo by moudré zat˘-
kat národního hrdinu, ãlovûka, kter˘ udûlal – a v tajnosti dál
dûlá – pro impérium mnoho dobrého, pokud nemáme o jeho
zloãinech pfiesvûdãiv˘ a nezvratn˘ dÛkaz.“

A takov˘ dÛkaz zatím na obzoru nebyl.
Burton pfiekvapenû hvízdl. Právû mu do‰lo, co Brunel se

sv˘mi pomocníky dûlá. Rozbalovali a rozkládali ornitoptéry.
„Zpráva pro inspektora,“ fiekl. „Zaãátek zprávy. Mají orni-

toptéry. Netu‰ím, jak moc jsou tyhle labutû rychlé, ale ãeká je
zkou‰ka. Konec zprávy. LeÈ.“

Pox se vrhla z draka.
Ornitoptéry byly spolu s plynem plnûn˘mi vzducholoìmi

a elektromotory obecnû povaÏovány za jeden z vynálezÛ tech-
nologÛ, které nikam nevedou – dobré v teorii, nikoli v‰ak
v praxi. Tyto okfiídlené stroje létaly velmi rychle a mohly ura-
zit ohromné vzdálenosti bez doplnûní paliva, jenÏe je nikdo
nedokázal ovládat; lidské reakce nebyly jednodu‰e dost
rychlé, aby vykompenzovaly nestabilitu, jeÏ jim byla vlastní.
Navrhovalo se, Ïe by je mohl fiídit babbage, ale poãítací stroje
byly vzácné a nemoÏnû drahé. AÏ na to, pomyslel si Burton, Ïe
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tfii z nich jsou v tuhle chvíli dole s Brunelem. V‰echny byly
umístûny v mechanick˘ch tûlech a kaÏdé z tûch tûl nasedalo
do sedla jedné ornitoptéry.

Létající stroj, kter˘ patfiil inÏen˘rovi, byl obrovsk˘ – nej-
vût‰í tohoto typu, jak˘ kdy cestovatel vidûl –, coÏ bylo nutné,
mûl-li unést Brunelovu ohromnou váhu.

Ornitoptéry zaãaly rolovat vpfied a ãtyfii labutû nad nimi se
vrhly stfiemhlav dolÛ.

Papou‰ek se vrátil na Burtonovo rameno.
„Zpráva od smradlav˘ho tchofie inspektora Trounce!“ za-

vfie‰tûl. „Zaãátek zprávy. PouÏijte pistoli. Sestfielte ty zatracené
ornitoptéry, ty debilní blátomozku, ale toho hnusáka Brunela
vynechte. Konec zprávy.“

Burton si pfiendal pravou otûÏ do levé ruky a z kapsy
svrchníku vytáhl revolver Smith & Wesson. ¤ídit labuÈ jed-
nou rukou bylo obtíÏné a drak se divoce houpal. KvÛli hou-
pání, de‰ti a vûtru se zdálo, Ïe pfiesn˘ v˘stfiel bude nemoÏn˘.
Ruka se mu navíc tfiásla nastupující horeãkou. Zoufale na-
mífiil zbraÀ zhruba smûrem k ornitoptérám a stiskl kohou-
tek. Jeden ze strojÛ vzápûtí zmizel v kouli páry a parkem se
rozlehla ozvûna hlasitého v˘buchu. Do vzduchu vylétla roz-
toãená mosazná hlava a jen tûsnû minula labuÈ Herberta
Spencera.

„·Èastná rána!“ zamumlal Burton. „Musel jsem trefit tla-
kov˘ kotel!“

Tfii zb˘vající ornitoptéry zrychlily po trávû, chrlíce z komínÛ
páru a mávajíce kfiídly. K Burtonov˘m u‰ím dolehlo klapání;
stoje se vznesly do vzduchu a nabraly rychlost.

Od Trounceova a Bhátího draka se ozvaly v˘stfiely, a jeden
z létajících vynálezÛ náhle sklouzl stranou, pfievrátil se, zfiítil
se zpût na zem a rozdrtil mechanického pilota pod sebou.
KdyÏ Burton prolétal kolem, na okamÏik zahlédl rozdrcenou
a cukající se postavu.

Vystfielil dal‰í kulku, schoval revolver do kapsy, sevfiel otû-
Ïe obûma rukama, mocnû jimi práskl a pobídl labuÈ k vy‰‰í
rychlosti.

Ornitoptéry, mávající kfiídly tak rychle, Ïe se z kfiídel staly
jen rozmazané skvrny, se naklonily doprava, stoãily se a za-
mífiily k severu. Nabraly v˘‰ku a zmizely v mracích. Labutû
je následovaly.

Burton byl stra‰nû mokr˘. Zuby mu drkotaly a nezvlada-
telnû se tfiásl.
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Otfiel si obliãej do ohbí lokte, a kdyÏ vzhlédl, zjistil, Ïe se
neoãekávanû vynofiil v ãistém, suchém a nehybném povûtfií.

Vrstva mrakÛ se pod ním propadla a dolÛ záfiil mûsíc
v úplÀku, kter˘ pfiebarvil hofiej‰ek vzdouvající se oblaãné
fronty na záfiivû stfiíbfiitû ‰edou. V téhle v˘‰ce nepr‰elo a sko-
ro tu nefoukalo, BurtonÛv drak se okamÏitû zklidnil a pfie‰el
do hladkého letu; nepfiíjemné kliãkování a houpání, kter˘m se
jejich pronásledování doposud vyznaãovalo, zmizelo.

BrunelÛv stroj mával kfiídly pfied Burtonem. Ale kde byl
jeho spoleãník?

Burton pohlédl doprava a spatfiil Bhátího a Spencera. Po-
díval se doleva, uvidûl Trounce – a vykfiikl, aby ho varoval!
Pozdû!

Ornitoptéra pfieÏiv‰ího mechanického muÏe se shora vrhla
rovnou na Trounceovu labuÈ. Kovové kfiídlo se zafiízlo ptákovi
do krku a hladce mu oddûlilo hlavu.

Ornitoptéra se obloukem odpoutala a bezhlavé ptaãí tûlo se
zfiítilo dolÛ do mrakÛ, vlekouc draka za sebou.

Burton vidûl, jak Trounce okamÏik pfied tím, neÏ zmizel
v mlze, trhl za bezpeãnostní pás a uvolnil draka od labutû.

Burton si oddechl. Jeho pfiítel se bezpeãnû snese na zem,
pfiestoÏe po pfiistání bude moÏná trochu otfiesen˘ a potluãen˘.

Zatoãil blíÏ ke sv˘m dvûma zb˘vajícím spoleãníkÛm. Jeho hlas
se tady, nad úrovní ‰patného poãasí, dobfie nesl: „Kam letûla?“

„Nevím!“ kfiiãel Bhátí a díval se nahoru a kolem sebe.
„DolÛ do toho mraku!“ zavolal Spencer. „Zaletûla rovnou

pod toho va‰eho zatracen˘ho draka, ‰éfe! Byla… ááá!“
Zdola vystfielila ornitoptéra a prolétla pfiímo postrojem,

kter˘m byl filozof-pobuda k ptákovi pfiipfiaÏen. Spencer se
propadl se sv˘m drakem dolÛ a labuÈ, kterou teì nikdo nefiídil,
se otoãila a vracela zpût stejnou cestou, kterou sem pfiilétla.

Burton chÀapl po revolveru, chvíli s ním zápolil, ale nako-
nec mu vypadl z rukou. Zaklel a pohlédl na konstábla, doufa-
je, Ïe si jeho momentální slabosti nev‰iml. Nev‰iml. Bhátí se
rozhlíÏel sem a tam a pátral na obloze po útoãníkovi, kter˘ je
napadl.

„Letí na vás shora!“ vykfiikl policista a ukázal vzhÛru.
KrálÛv agent divoce ‰kubl otûÏemi a strhl svého nesou-

hlasnû troubícího ptáka ostfie doleva. Bhátího revolver dva-
krát ‰tûkl, kdyÏ kolem prolétla klesající ornitoptéra, které se
jen tûsnû nepodafiilo srazit s Burtonov˘m drakem. Nepfiátel-
sk˘ letoun se ve vzduchu otoãil a vystoupal vedle konstáblovy
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labutû. Pilot, usazen˘ v jejím sedle, se otoãil, aby se na obfiího
ptáka podíval. Vydû‰ená labuÈ zareagovala s agresivitou, která
byla pro její druh typická. ·lehla krkem do strany, sevfiela mo-
saznou hlavu v zobáku a odtrhla ji od mechanick˘ch ramen.

Bhátí zajásal, jeho radost v‰ak netrvala dlouho. Nik˘m ne-
fiízená ornitoptéra se svezla na Bhátího ptáka. Kovová a ma-
sem pokrytá kfiídla se stfietla, a konstábla zalila krvavá spr-
cha. LabuÈ vykfiikla a zaãala padat; ornitoptéra se vedle ní
propadla do v˘vrtky, nechávajíc za sebou spirálu páry.

„Hodnû ‰tûstí, kapitáne!“ zavolal Bhátí a trhl za bezpeã-
nostní popruh. Zmizel dole za Burtonov˘m drakem.

Paroman vpfiedu získal trochu náskok a stoãil se lehce
k jihu.

Burtonov˘m tûlem projel prudk˘ tfias. Burton zatnul zuby.
„Dobrá, Bruneli,“ procedil mezi nimi chraptivû. „Teì jsme

to jen ty a já.“
Práskl otûÏemi.
Pronásledování pokraãovalo nad mraky pfies de‰tûm bião-

van˘ Lond˘n. Burton se zoufale snaÏil, aby se mu nezatoula-
ly my‰lenky. Pfiem˘‰lel, kde je asi jeho nûkdej‰í spoleãník na
cestách John Hanning Speke, a vzpomínal na dobu, kterou
spolu strávili v Africe. Vzpomínka se zmûnila v halucinaci;
z plátûného sedátka komorového draka se stala plátûná no-
sítka, která se pohupovala, jak ho v nich nesli domorodci. Vi-
dûl, jak se nad ním sklání Speke a stfiíká mu z ãutory na ho-
reãkou rozpálené ãelo vodu.

„UÏ to nepotrvá dlouho, Dicku,“ fiíkal Speke. „Do soumraku
jsme v UdÏidÏi. Tam se mÛÏeme chvíli vyleÏet a dát se trochu
dohromady, neÏ se pustíme do dÛkladnûj‰ího prÛzkumu jeze-
ra. Zbytek odpoledne to bude snadná procházka, star˘ bra-
chu. Plochá savana. UÏ Ïádné moãály. Je tu spousta divoké
zvûfie. Dnes ráno jsem stfielil tfii gazely a pût supÛ!“

Stfiílení. VÏdycky stfiílení! BoÏe, jak Speke zabíjení miloval!
Voda mu dál stfiíkala do tváfie.
Dost!
Speke nepfiestal. Kapky dopadaly s vût‰í silou a celého ho

promáãely.
Vytrhl se ze spánku.
Bismilláh! Kde je Brunel?
RozhlíÏel se sem a tam, rozzufien˘ sám na sebe, a zji‰Èoval,

Ïe se propadl zpût do mrakÛ. Hnûvivû pfiitáhl otûÏe a vyvedl
ptáka znovu nahoru.
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KdyÏ se znovu vynofiil do ãistého vzduchu, zahlédl ornitopté-
ru vlevo pfied sebou. Klesala. Letûl za ní, opût jej pohltil opar.
O pár vtefiin pozdûji uÏ si jím pohazoval vítr s de‰tûm. KdyÏ se
podíval dolÛ na ulice pod sebou, nic nepoznával, dokud neza-
hlédl známá místa Muswell Hill a Alexandra Park. Sledoval,
jak Brunel ornitoptéru stáãí ‰irok˘m obloukem a pfiistává
v Priory Parku, men‰ím políãku zelenû na jihov˘chodû.

KdyÏ králÛv agent park pomalu obletûl, slétl nízko nad
stromy, které jej ohraniãovaly, a kdyÏ pod ním zmizely, zatáhl
za bezpeãnostní popruh. Prudce klesal od labutû, svût udûlal
divok˘ kotrmelec, zemû se vzedmula a dûsiv˘ náraz ho zbavil
vûdomí.

Burton otevfiel oãi.
Proã leÏí v de‰ti? Proã je zabalen˘ v nûjaké látce? Proã…?
PamûÈ se mu vrátila.
Pohnul se, pfiekulil, odstrãil plátno a polámané vzpûry stra-

nou, klekl si, vyzvracel se. Cel˘ se tfiásl.
·mátral kolem sebe, dokud nena‰el kapsu draka a nevy-

prostil z ní svou hÛl se stfiíbrnou hlavicí v podobû levhartí hla-
vy. ZtûÏka se o ni opfiel a vytáhl se na nohy.

Na rameno se mu tfiepotavû snesla POX JR5.
Burton vylovil z kapsy kapesník a otfiel si ústa. KdyÏ ka-

pesník odtahoval, spatfiil na ãtverci bavlnûné tkaniny de‰tûm
zfiedûnou krev. Sáhl si na obliãej, kde na kofieni nosu nahma-
tal hlubokou fieznou ránu. PfiidrÏel si na ní látku a klop˘tal
pfies baÏinat˘ trávník do blízkého hou‰tí.

Opfiel se o kmen nûjakého stromu. Ohavnû ho bolela hlava.
„Pox. Zpráva pro inspektora Trounce,“ zachroptûl. „Zaãátek

zprávy. Brunel pfiistál v Crounch Endu, v Priory Parku. Je
v pfievorství. Rychle sem pfiileÈte. Pfiiveìte svoje lidi. Konec
zprávy. LeÈ.“

Papou‰ek si pohrdavû odfrkl a vydal se na cestu.
Burton, ukryt˘ ve stínech nahlouãen˘ch stromÛ, pohlédl

pfies trávník na odpudivou starou stavbu. Pfied jejími velik˘-
mi dvoukfiídl˘mi dvefimi stála Brunelova velká ornitoptéra.
Na kovov˘ trup vynálezu hlasitû bubnoval dé‰È a z komínku
se vinuly úponky páry.

KrálÛv agent se napojil na svÛj pozoruhodn˘ rezervoár sil,
kter˘ ho dostal z tolika riskantních podnikÛ, pfiebûhl trávník
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a skluzem se ukryl za strojem. Pfiesunul se podél jeho boku,
pfiikrãil se pod zoh˘ban˘m kfiídlem a naklonil se, aby se podí-
val smûrem k fasádû pfievorství.

Pfiedtím se otevfiely vstupní dvefie, a teì se z nich linulo
svûtlo. Do zorného pole fiinãivû vstoupil Paroman. Zacinkaly
zvonky – BrunelÛv nezvykl˘ a témûfi nesrozumiteln˘ mecha-
nick˘ hlas. Burton, kter˘ mûl na jazyky neobyãejnû dobré
ucho, dokázal rozeznat slova: „Pojìte z toho de‰tû, kapitáne.“

„Tolik ohlednû mého utajení,“ zabruãel si Burton.
Napfiímil se a s námahou vykroãil ke vchodu. Brunel vy-

pustil obláãek v˘fukov˘ch plynÛ a ustoupil stranou.
„O své bezpeãí se nebojte,“ zazvonil inÏen˘r, kdyÏ Burton

vstoupil dovnitfi. „Pojìte se ohfiát ke krbu. Rád bych, abyste se
tam s nûk˘m seznámil.“

Vnitfiek budovy byl kompletnû renovován tak, aby se do nûj
Brunel ve‰el. Stavba mûla pÛvodnû tfii patra, teì ale pfieÏilo
jen nejvy‰‰í podlaÏí. Dvû spodní propojili v jeden obrovsk˘
prostor pfieru‰ovan˘ vysok˘mi Ïelezn˘mi vzpûrami, jeÏ na-
hradily nosné zdi. Podél zdi vlevo od Burtona stoupalo úzké
schodi‰tû bez zábradlí.

Vpravo, za dfievûn˘mi zástûnami v indickém stylu, vidûl
kusy zdobeného nábytku rozestavûné na vzorovan˘ch kobe-
reãcích a velik˘ vyzdûn˘ krb, ve kterém se pfiívûtivû mihotaly
plameny. Právû k této ãásti pokynula jedna z Paromanov˘ch
paÏí s nûkolika klouby.

„Kde jsou ty diamanty, Bruneli?“ chtûl vûdût Burton.
Ozvalo se vrãení pfievodÛ a zvedla se dal‰í paÏe. Svûrka na

jejím konci drÏela nûkolik ploch˘ch kazet na ‰perky.
„Tady. Vysvûtlení vás ãeká u krbu. Trvám na tom, abyste se

‰el usu‰it, sire Richarde. Jestli odmítnete, nûco hrozného si
uÏenete.“

Ta hrozba se nedala pfieslechnout.
Burton se otoãil a nejistû pfie‰el do zafiízené oblasti, pro-

cházeje kolem ponkÛ pokryt˘ch mal˘mi strojky, nástroji, vr-
táky, mosazn˘m kováním, ozuben˘mi koleãky a pruÏinami.
Obe‰el zástûny a podíval se na postar‰ího muÏe usazeného
v koÏeném kfiesle. Byl holohlav˘, scvrkl˘, se zapadl˘ma oãima
a bledou kÛÏí s jaterními skvrnami – zcela nepochybnû sir
Charles Babbage.

„U lorda Harryho!“ zvolal star˘ vynálezce nakfiápl˘m skfií-
pav˘m hlasem. „Nejste nemocn˘? Vypadáte na smrt unavenû!
A jste promoãen˘ aÏ na kÛÏi, ãlovûãe! Posaìte se, proboha!
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Pfiitáhnûte si to kfieslo blíÏ k ohni. Bruneli! Bruneli! Pojìte
sem!“

Burton si opfiel hÛl ze strany o krb a zhroutil se do kfiesla.
Paroman pfiidusal, zvedl nûkolik zástûn a dal je bokem. Ty-

ãil se nad obûma muÏi.
„Kde je va‰e dobré vychování?“ zeptal se Babbage. „Nalijte

siru Richardovi brandy!“
Brunel se pfiesunul ke kabinetu a s ohromujícím citem –

vzhledem k jeho obrovskému tûlu – z nûj vyndal dvû skleniãky
a kfii‰Èálovou karafu. Nalil ‰tûdré dávky, vrátil se a podal kaÏ-
dému muÏi jednu sklenku. Burton a Babbage je pfiijali a Bru-
nel udûlal nûkolik krokÛ dozadu. Se syãením unikající páry si
pfiidfiepl a zcela znehybnûl – aÏ na rytmické supûní mûchÛ.

„Vrzy vrz! Vrzy vrz!“ okomentoval to Babbage. „Hrozn˘ rá-
mus! Ani na chvilku to nepfiestane. A cel˘ veãer ten dé‰È do
oken! Cupity cup! Cupity cup! Jak má ãlovûk pfiem˘‰let? No
tak, kopnûte to do sebe, Burtone! Co je to, proboha, s vámi?“

Burton se napil brandy. Okraj skleniãky mu zachfiestil
o zuby. Vytáhl z kapsy poskvrnûn˘ kapesník a utfiel si jím
krev z obliãeje a zlehka osu‰il ránu na nose.

Vzdychl, hodil zrudl˘ ãtverec bavlnûné látky do krbu a za-
mruãel: „Malárie.“

„MÛj mil˘ brachu, to je mi moc líto! MÛÏu pro vás nûco udû-
lat?“ vyptával se Babbage.

„Mohl byste mi to vysvûtlit, pane.“
„Vysvûtlit vám to mohu, sire Richarde, a aÏ tak uãiním,

obávám se, Ïe zjistíte, Ïe va‰e pronásledování Brunela a své-
volné zniãení tfií m˘ch strojÛ na v˘poãet pravdûpodobnosti
pfiedstavovaly váÏnou chybu.“

„Mé jednání podnítila skuteãnost, Ïe skvûl˘ inÏen˘r Brunel
zfiejmû klesl aÏ k obyãejné loupeÏi.“

„Mohu vás ujistit, Ïe nic obyãejného na ní nebylo, coÏ by
vám mûla dostateãnû naznaãit moje ochota obûtovat jeden ze
sv˘ch v˘poãetních strojÛ coby vûjiãku, nemyslíte? Na nûco se
vás zeptám: naplÀuje krádeÏ diamantÛ znaky zloãinu, kdyÏ
z ní budou mít uÏitek miliony lidí – vlastnû celé impérium?
NeÏ mi odpovíte, smím vám pfiipomenout, Ïe podobnou otáz-
ku ãasto pouÏívá britská vláda, aby ospravedlnila olupování
cel˘ch zemí?“

Burton pozvedl ruku. „Zastavte. Sám tvrdím, Ïe tohle ‰í-
fiení takzvané civilizace není nic moc jiného neÏ invaze
a útlak, rabování a zotroãování, ale kdybyste mû zabil, ne-
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chápu, jak to souvisí se sprostou loupeÏí v obchodû obchod-
níka s diamanty!“

Babbage se ti‰e zasmál. „A uÏ je to tu zase. Kdyby dva chla-
pi vypáãili dvefie a pra‰tili policistu zabijákem po hlavû, uznal
bych, Ïe je to sprosté, ale mechanizovan˘ génius, kter˘ vede
tfii natahovací zafiízení pro v˘poãet pravdûpodobnosti? Ale no
tak, sire Richarde! Tss tss!“

„Odpovûzte mi…“ Burton se zarazil a zasténal, neboÈ ho
ovládl tfias. Skleniãka mu vypadla z ruky a roztfií‰tila se
o hranu krbu. Babbage sebou pfii tom zvuku trhl, ale pak se
vzpamatoval a chystal se vstát. Burton ho mávnutím ruky
zarazil.

„Nevstávejte! Nic mi není! Tak mi fieknûte, jak ta dne‰ní
loupeÏ impériu prospûje?“

Paroman se s fiinãením probudil k ãinu a pfiesunul se zpût
ke kabinetu s nápoji.

„Musím se s vámi podûlit o jistou vizi budoucnosti,“ fiekl
Babbage. „Chci vám povûdût, co je moÏné – jak˘ svût mÛÏeme
zaãít okamÏitû budovat za pfiedpokladu, Ïe zÛstanu naÏivu.“

„A ty diamanty nûjak souvisejí s va‰ím pfieÏitím? To nechápu.“
„Pochopíte.“
Burton pfiijal náhradní skleniãku, kterou mu Brunel nabídl.
Paroman znovu zaujal pfiedchozí pozici. Na pfiední stranû

jeho tûla se otevfiela malá dvífika, dovnitfi sáhla ruka s pfiíslu-
‰enstvím pfiipomínajícím klí‰Èky a vytáhla dlouh˘ tlust˘
doutník. Dvífika se zavfiela a smotek tabáku byl zastrãen do
malé dírky umístûné nûkolik palcÛ pod mûchy. Zvedla se dal-
‰í paÏe, letovací lampa na jejím konci vzplála a doutník zapá-
lila. Mûchy se zvedly a zase klesly. Doutník vyfoukl do vzdu-
chu namodral˘ koufi.

Staré zvyky odumírají tûÏko.
Burton usrkl ze skleniãky. Byl to dÏin. Dobrá volba.
Babbage se naklonil dopfiedu. „Burtone, co by se stalo, kdy-

by uÏ nebyla zapotfiebí pracující tfiída?“
KrálÛv agent pohlédl dolÛ na své boty, ze kter˘ch pfied krbem

stoupala pára.
„Pokraãujte,“ fiekl. Pfiipadal si podivnû rozpolcen˘, jako by

svût, v nûmÏ pfieb˘val, byl nûco, z ãeho se mÛÏe probudit.
„Pfiedstavte si toto: v celém impériu mají kaÏdodenní ne-

zbytnosti lidského Ïivota pod kontrolou mechanické mozky.
Vafií na‰e jídlo. Uklízejí na‰e domovy. Vymetají na‰e komíny.
Pracují v na‰ich továrnách. Dodávají na‰e zboÏí. Monitorují
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a udrÏují na‰i infrastrukturu. SlouÏí nám bez v˘hrad, bez
otázek a bez stíÏností – a nic za to na oplátku nepoÏadují!“

„To myslíte ty va‰e pfiístroje – babbage?“ zadrmolil Burton
huhÀavû.

„Pchá! Moje zafiízení na v˘poãet pravdûpodobnosti jsou
pouhé prototypy. Ve srovnání s tím, ãeho mohu dosáhnout, po-
kud budu naÏivu, nic neznamenají!“

„Pokud budete naÏivu,“ zopakoval Burton. „A jak to chcete
udûlat, star˘ pane?“

„Pojìte se mnou.“
Babbage se vytáhl z kfiesla, vzal vycházkovou hÛl, kterou

u nûj mûl, a ‰oural se za zástûny.
Burton si ochable vzal vlastní hÛl a následoval jej.
Brunel zavrãel, zafiinãel, vypustil oblak páry a vykroãil za

nimi.
Pfie‰li do stfiedu dílny, kde stál podstavec zakryt˘ tenkou

látkou.
„Prosím,“ vyzval Babbage Brunela.
Brunel natáhl paÏi a látku stáhl.
Burton zmatenû hledûl na sloÏit˘ vynález z mosazi: fantas-

tické seskupení ozuben˘ch koleãek, pruÏin a ãoãek, to v‰e ve
schránce tvarované jako mozek. Bylo to jemné, matoucí a po-
divnû krásné.

„Nûjak˘ babbage?“ zeptal se.
„Mnohem víc neÏ to. To je má budoucnost,“ odvûtil vûdec.

„A tudíÏ i budoucnost britského impéria.“
Burton se opfiel o hÛl a pfiál si, aby si inspektor Trounce se

sv˘mi muÏi pospí‰il.
„Jak to?“
Vûdec v letech nûÏnû pfiejel po vynálezu rukou.
„Tohle je mé nejnovûj‰í dílo,“ fiekl. „Poãítaã pravdûpodob-

nosti navrÏen˘ tak, aby vyuÏíval informací uloÏen˘ch v elek-
trickém poli.“

„Jak˘ch informací?“
„V‰eho, co je tady,“ vysvûtloval vûdec, poklepávaje si kost-

nat˘m ukazovákem na lebku.
KrálÛv agent zavrtûl hlavou. „Ne. Elektrická aktivita mozku

je tak jemná, Ïe ji nelze mûfiit,“ fiekl. „Navíc je mozek smrteln˘,
nikoli mechanick˘ – kdyÏ odumfie, vyhasne i elektrické pole.“

„Pokud jde o mûfiení, m˘líte se. Co se t˘ãe smrti, máte
pravdu. Nicménû je tu nûco, co jste nevzal v úvahu. Ukázal
byste nám to, Bruneli, prosím vás?“
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Isambard Kingdom Brunel se sklonil a poloÏil kazety na
‰perky na podlahu. Bylo jich ‰est, v‰echny odneseny z Blundle-
weedova sejfu. Paromanovy paÏe se natáhly. Svûráky pevnû
pfiidrÏovaly kazety, jejichÏ zámeãky zatím klouzala ostfií jem-
n˘ch pilek. Svorky krabice uchopily a otevfiely je. Pût jich od-
strãily stranou. Do ‰esté se posunuly klí‰Èky. Jeden po druhém
bylo od zbyl˘ch oddûleno pût velk˘ch ãern˘ch drahokamÛ.

„KambodÏské Zpívající kameny!“ oznámil Babbage.
„Co s nimi?“ otázal se netrpûlivû Burton. Víãka mûl tûÏká

a nohy zesláblé.
„Nejvût‰í technickou v˘zvou, sire Richarde, pro mne není

shromaÏìování, zpracovávání a ‰ífiení informací, ale jejich
ukládání. Vyrobit stroj, kter˘ myslí, je relativnû snadné, ale
vyrobit stroj, kter˘ si pamatuje – to je nûco docela jiného. Po-
dejte ty kameny na‰emu hostu, Bruneli.“

Slavn˘ inÏen˘r poslechl a po jednom upustil ãerné diaman-
ty do Burtonovy rozevfiené dlanû. KrálÛv agent si je pozornû
prohlédl a snaÏil se udrÏet pohled zaostfien˘.

„¤e‰ení tohoto problému máte ve své dlani,“ prohlásil
Babbage. „Tyto diamanty vzal z jakéhosi chrámu v KambodÏi
jeden Francouz, poruãík Marie Joseph Fran,cois Garnier.
Bylo jich celkem sedm. Ve své zemi jsou od svého objevení
v roce 1837 známy coby Zpívající kameny, protoÏe obãas ti‰e
melodicky huãí. Fran,cois dal dva z diamantÛ svému kolegovi
Jeanu Pelletierovi a zbyl˘ch pût si nechal pro sebe. Pelletier
byl náhodou pfiesvûdãen˘ technolog. Vûdûl, Ïe po takov˘ch
kamenech pátráme. Doslechli jsme se, Ïe nûco takového exi-
stuje, a domnívali jsme se, Ïe by mohly mít jedineãné vlast-
nosti. KdyÏ mû na ty dva kameny upozornil, provedl jsem
s nimi nûkolik pokusÛ; moÏnosti, jeÏ jejich dosti nezvyklé
krystalické uspofiádání nabízelo, mû fascinovaly. Vyrobil
jsem prototyp zafiízení, do nûjÏ bych je zasadil. NeÏ jsem v‰ak
práci dokonãil, Pelletier nane‰tûstí prodûlal infarkt, a kdyÏ
na‰li jeho tûlo, nebylo po kamenech ani památky. Nepochyb-
nû s nimi pláchl nûkter˘ z jeho domácích zamûstnancÛ.
Tûmhle primitivním typÛm se nedá vûfiit. Bez kamenÛ byl
pro mû prototyp bezcenn˘, takÏe jsem ho vûnoval Darwinovi,
kter˘ jej zabudoval do muÏe, kterého, myslím, znáte – do
Johna Spekea.“

Burton pfiekvapenû zalapal po dechu.
„Bez tûch dvou zasazen˘ch diamantÛ zafiízení nefungovalo,

jak jsem zam˘‰lel, Darwinovi v‰ak umoÏÀovalo toho chudáka
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do jisté míry ovládat,“ pokraãoval Babbage. „Ale proã o to stál,
netu‰ím. A je mi to jedno.“

„Ale urãitû vám alespoÀ naznaãil, proã je pro nûj Speke tak
dÛleÏit˘, ne?“ vyzvídal Burton.

„MoÏná. UÏ jsem zapomnûl. To je vedlej‰í. DÛleÏité je, Ïe
Pelletierovy diamanty byly jen dva ze sedmi a Ïe se zb˘vají-
cích pût nedávno objevilo v Lond˘nû. Pochopitelnû jsem ko-
lekci Fran,coise Garniera musel mít – po dobrém, ãi po zlém.“

„TakÏe jste se rozhodl, Ïe po zlém.“
„Zvolil jsem tu nejefektivnûj‰í a nejpfiímûj‰í metodu,“ od-

tu‰il Babbage. „Rozumûjte, sire Richarde, tyhle ãerné dia-
manty mohou zadrÏet a uchovat elektrické pole bez ohledu
na to, jak slabé snad mÛÏe b˘t. Chápete, jak˘ to má v˘-
znam?“

„Moc ne.“
„Tak já to pfievedu do jednoduch˘ch pojmÛ. V okamÏiku

smrti dojde v lidském mozku k nárÛstu elektrické aktivity –
k jakémusi vysílání, chcete-li. Zpívající kameny jsou tak citli-
vé, Ïe pokud jsou dost blízko, toto vysílání zachytí a uloÏí.
Vzpomínky, pane – uchovávají vzpomínky. Mám v úmyslu
zemfiít v jejich pfiítomnosti. Otiskne se do nich mÛj intelekt.
Brunel je pak zasadí do mechanismu tohoto poãítaãe pravdû-
podobnosti, kter˘ je – jako jeho pfiedchÛdce – navrÏen ke
zpracovávání informací zaznamenan˘ch ve struktufie kame-
nÛ. Jin˘mi slovy, podstata Charlese Babbage bude v tomto
zafiízení Ïít dál – nebo spí‰ myslet dál.“

Burton se nevesele zasmál. „Chcete dosáhnout nesmrtel-
nosti?“

„Chci, aby pfieÏil mÛj intelekt.“
„A va‰e du‰e?“
Babbage podráÏdûnû mlaskl. „Pch! V tyhle povûreãné Ïvás-

ty nevûfiím o nic víc neÏ vy sám! Mluvím tu o m˘ch my‰lenko-
v˘ch procesech! O mé kvintesenci!“

„Nesmysl! Souhrn bytí ãlovûka je mnohem víc neÏ elektric-
ké pole, které generuje ãi obsahuje houbovitá hmota jeho moz-
ku. A co srdce, pane? Co emoce? Co pocity, které v nûm jeho
vzpomínky vyvolávají – jeho vítûzství i Ïaly?“

Teì byla fiada na starém vûdci, aby se zasmál. „Za prvé, ne-
existuje jedin˘ empirick˘ dÛkaz, Ïe by emoce sídlily v srdci,“
odtu‰il pohrdavû. „A za druhé, i kdyby sídlily, lze se bez nich
velmi snadno obejít! Co udûlaly emoce kdy dobrého, krom bo-
lesti a vzteku a slabosti a toho, Ïe probouzejí v lidstvu ty nej-
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primitivnûj‰í a nejÏivoãi‰nûj‰í touhy? Pfiece mi nechcete kázat
o vzne‰enosti lásky?“

„Ne, to nechci. Nicménû fiíkám, Ïe ãlovûk musí ãinit jistá
rozhodnutí, která pfiesahují diktát rozumu.“

„Hloupost! To jsou prostû jen chvíle, kdy zaãne mít slab‰í
intelekt problémy – kdy se inteligence vzdává a podléhá cito-
v˘m hnutím. Já navrhuji stroje, které své rozhodnutí ohlednû
nejlep‰ího postupu zakládají na logice.“

Burton jen s obtíÏemi zÛstával soustfiedûn˘ a nedovoloval
si pfiik˘vnout. Horeãka v nûm teì zufiila naplno. Místnost se
kolem nûj toãila a BabbageÛv hlas pfiipomínal vzdálenou
ozvûnu. Uvûdomoval si pfiítomnost Brunelova neskladného
tûla nûkolik stop za sebou.

„Ne, sire Charlesi, to staãit nebude,“ zachraptûl. „Pfiehlédl
jste skuteãnost, Ïe mysl oddûlená od srdce zcela eliminuje eti-
ku a morálku. Podívejte se, co jste dnes s Brunelem provedli.
Vy jste kradli! Udûlali jste nûco, co je pro vás pouh˘m logicky
nezbytn˘m krokem – ale vzali jste byÈ jen na chvíli v úvahu
dÛsledky, které to bude mít pro pana Brundleweeda? Za pár
hodin se probudí a zjistí, Ïe jeho podnik je v troskách. Jeho
povûst utrpí. Po‰kodí to jeho pfiíjem. Sv˘mi skutky potrestáte
jeho i jeho rodinu.“

„To je vedlej‰í!“ trhl sebou Babbage. „Ten chlap není nic neÏ
obyãejn˘ kupec.“

„A co jeho syn ãi dcera? Víte, jak˘ osud je ãeká?“
Babbage si olízl rty. „O ãem to tu mluvíte? VÏdyÈ já ani ne-

vím, jestli nûjakého syna nebo dceru má. Já o tom chlapovi
nic nevím!“

„Pfiesnû tak! Nic o nûm nevíte, a pfiece ho povaÏujete za po-
stradatelného. Co kdyÏ bylo jednomu z jeho dûtí souzeno, aby
objevilo lék na chfiipku ãi tajemství vûãného pohybu nebo
systém, ve kterém by bylo moÏné eliminovat chudobu? Co
kdyÏ jste nás o to tfieba pfiipravil?“

Stafiec vypadal znepokojenû. „Nic z toho není jisté,“ namítl.
„A protoÏe jde o niÏ‰í vrstvu lidí, je to velmi nepravdûpodobné.“

„O va‰em pohrdání pracující tfiídou se dobfie ví, sire Char-
lesi. MoÏná proto se ji snaÏíte nahradit myslícími stroji. Ale
va‰e opovrÏení nevyluãuje moÏnost, Ïe by nûkdo z Brundle-
weedovy rodiny mohl jednou sehrát rozhodující úlohu v evo-
luci na‰í spoleãnosti.“

KrálÛv agent bojoval s nutkáním ke zvracení. Na vnitfiní
stûny lebky mu dotíralo nesnesitelné bu‰ení.
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„To je velmi jednoduchá rovnice,“ zamruãel Babbage.
„Otázka pravdûpodobnosti. MÛÏeme tvrdit, Ïe Brundleweedo-
vy dûti jednou moÏná v˘znamnû ovlivní budoucí generace, ale
také mÛÏeme fiíci, Ïe já, Charles Babbage, je jiÏ v˘znamnû
ovlivÀuji a budu tak ãinit i nadále.“

„To je ale dom˘‰livost!“
„To je fakt! Rozhodnû dokáÏi z tohoto svûta udûlat efektiv-

nûj‰í místo!“
„JenÏe efektivita,“ za‰eptal Burton, „moÏná není tak skvû-

lá, jakou se jeví. MoÏná jsou to na‰e nedokonalosti a omyly, co
nás nejvíce Ïene ke zmûnû, rÛstu a zlep‰ování!“

„Ne! ·patné v˘poãty nás zpomalují! A ty já nedûlám. Zab˘-
vám se jen prokázan˘m a jist˘m a mÛÏe snad nûkdo pochybo-
vat, Ïe jsem na vy‰‰í úrovni neÏ ostatní? Dejte mi ty diamanty!“

Burton podal starci pûtici ãern˘ch drahokamÛ.
„Teì mû mÛÏete zabít,“ fiekl Babbage.
„Prosím?“
„Zabijte mû, sire Richarde. Zbytek udûlá Brunel.“
Burton vytáhl roztfiesenou rukou z hole ãepel.
„Jste si jist˘? VáÏnû chcete, abych vás zabil?“
„No ov‰em Ïe chci. Pospû‰te si s tím! Mám nûjakou práci!“
„Jste si absolutnû jist˘, Ïe se va‰e vzpomínky do tûch dia-

mantÛ pfienesou?“
„Ano!“
„Pak obdivuhodnû prokazujete odÛvodnûnost mého argu-

mentu. V Ïivotû není jistého nic, sire Charlesi. Ty diamanty
jsou fale‰né.“ Udûlal krok a pohrouÏil vûdci rapír do srdce.
„UÏ chápete, co jsem mûl na mysli?“

„Fale‰né?“ za‰eptal Babbage.
A zemfiel. Jeho mrtvé tûlo sklouzlo z Burtonovy ãepele

a zhroutilo se na podlahu.
KrálÛv agent se otoãil a ocitl se tváfií v tváfi Paromanovi.
Mohutn˘ stroj stál nehybnû, s v˘jimkou mûchÛ na rameni,

které se dál vrzavû pohybovaly nahoru a dolÛ. Z doutníku
zb˘valo jen o málo víc neÏ palec.

Zvonky zacinkaly: „Kolekce Fran,coise Garniera není pravá?“
„Jsou to krystaly onyxu.“
„To není moÏné.“
„Podívejte se sám.“
Burton couvl. Brunel tûÏkopádnû pro‰el kolem nûj, vzal

z Babbageovy ruky jeden kámen, klepetem jej zvedl, druhou
rukou si pfied ním pfiidrÏel zvût‰ovací sklo.
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Burton netu‰il, co inÏen˘r pouÏívá místo oãí.
„Máte pravdu,“ zazvonil Brunel. „TakÏe Babbage je mrtv˘

a jeho vynález k niãemu.“
KrálÛv agent cítil, jak se mu podlamují kolena. Zastrãil ra-

pír zpátky do hole.
„NedokáÏu s vámi bojovat, Bruneli. Ani nevím, jestli se

vÛbec dál udrÏím na nohou. To nejlep‰í, co mÛÏu udûlat, je
nabídnout vám radu.“

„Radu?“
„PfiestaÀte se bratfiíãkovat se ‰ílen˘mi vûdci. Po tom, co jste

se zapletl s Darwinem a jeho kumpány, se uÏ o vás zajímají
úfiady. A tahle poslední ro‰Èárna va‰i povûst rozhodnû nevy-
lep‰í. Napravte se, Isambarde. Napravte se.“

Sotva mu slova splynula ze rtÛ, roztoãila se s ním celá
místnost, takÏe se zapotácel do strany a sesul se na zem.

Obrovsk˘ inÏen˘r se tyãil nad ním. „Sire Richarde, v mojí
frakci jsou tací, ktefií by mû pfiesvûdãovali, abych vás zabil.“

„O tom nepochybuju,“ za‰eptal Burton; na periferii jeho zorné-
ho pole dotírala temnota. „A vsadím se, Ïe John Speke je vede.“

„To se pletete. Poruãík Speke uÏ k technologÛm nepatfií.
Pfied pár t˘dny uprchl se skupinkou eugenikÛ do Pruska.“

Burtonovy se zaãínaly zavírat oãi. „Dûlejte si se mnou, co
umíte nejhor‰ího,“ fiekl ospale. „Jsem vám vydan˘ na milost.“

„Já bych vás radûji o nûco poÏádal.“
„PoÏádal? Oã… oã jde?“
„Moje snoubenka, sleãna Florence Nightingaleová, je ne-

zvûstná. UÏ déle neÏ mûsíc ji nikdo nevidûl ani o ní nesly‰el.
Najdûte mi ji.“

„Vy chcete, abych…“
„Ji na‰el. Zkusíte to?“
Burtonovi se podafiilo pfiik˘vnout. Místnost udûlala kotr-

melec.
Vzdálené zvonky: „Vezmu sira Charlese a vyhledám mu nû-

jak˘ tich˘ hfibitÛvek. Hroznû si o‰klivil hluk. Zase se setká-
me, sire Richarde.“

Zapomnûní.

V̆ kfiiky.
V̆ stfiely.
Váleãn˘ pokfiik.
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OranÏové svûtlo problikávající skrz plátûnou stfiechu.
Dovnitfi vklop˘tal John Speke. V oãích mûl divok˘ v˘raz.
„Strhli mi stan nad hlavou! Málem jsem dostal nakládaã-

ku! Chystá se pfiestfielka?“
„Myslím, Ïe ano,“ odvûtil Burton. „Mûjte oãi na stopkách

a pfiipravte se na obranu tábora!“
Zezadu se ozval jak˘si hlas: „Tûch nefiádÛ je tam spousta

a na‰i pitomí stráÏní vzali nohy na ramena!“ Byl to poruãík
Herne, vracející se z v˘zvûdÛ. „Párkrát jsem na tu chátru vy-
pálil, ale pak jsem se zamotal do stanov˘ch ‰ÀÛr. Nûjak˘ so-
málsk˘ 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 – nedokázal jsem se k nûmu dostat.“

Oni zabili Williama Stroyana? BoÏe! PromiÀ mi to, Willia-
me. Je to moje chyba! Je mi to hroznû líto!

Na plátno zabu‰il pfiíval ran. Bylo sly‰et lkav˘ váleãn˘ po-
kfiik. Skrz vstupní otvor bodaly o‰tûpy. Látku páraly 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!“

„Ano, pane!“ odpovûdûl Herne. Otoãil se a vykfiikl: „Profie-
závají se plátnem!“

Burton vy‰tûkl nûkolik nadávek. „Jestli na nás tahle zpro-
padená vûc spadne, budeme tu jako v kleci. Vypadnûte odtud!
No tak! Hned!“

Vrhl se skrz chlopnû stanu do davu pfiibliÏnû dvaceti so-
málsk˘ch domorodcÛ, pustil se do nich ‰avlí, sekaje s divo-
k˘m pokfiikem vpravo i vlevo.

Do tûla mu bu‰ily palice i rati‰tû o‰tûpÛ, zpÛsobujíce mu
pohmoÏdûniny i krvavé rány. Ohlédl se ke stanu a spatfiil, jak
se od Spekeova kolene odráÏí vrÏen˘ kámen. Poruãík klop˘tl
dozadu. „Neustupujte!“ zafival Burton. „Budou si myslet, Ïe se
stahujeme!“

Speke se na nûj podíval s v˘razem ãirého zdû‰ení.
Burtona udefiila do ramene palice. Otoãil se a ohnal se

‰avlí po jejím majiteli. Lidská tlaãenice ho strkala sem
a tam. Zezadu do nûj nûkdo vrazil, a kdyÏ se vztekle otoãil
a zvedl ‰avli, v poslední vtefiinû poznal El-Baljúze, prÛvod-
ce v˘pravy.

Jeho paÏe strnula uprostfied ‰vihu.
Hlavou mu projela dobûla rozpálená bolest.
Klop˘tl a upadl na písãitou zem.
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Nûjaká váha ho stahovala do strany.
Zvedl ruku.
Obliãej mu proklálo kopí, na jedné stranû úst vniklo do-

vnitfi, na druhé zase vyjelo ven, vyrazilo mu zuby a rozseklo
patro.

Zoufale se snaÏil zÛstat pfii vûdomí.
Ta bolest!
Zatracenû, Spekeu – pomoz mi! Pomoz mi!
Mokr˘ hadr na jeho ãele.
Suché prostûradlo pod ním.
Otevfiel oãi.
Shora se na nûj usmíval Algernon Swinburne.
„Máte noãní mÛru, Richarde. Zase tu samou.“
Burton pohnul v ústech jazykem. Mûl v nich sucho, nikoli

krev.
„Vodu,“ zachroptûl.
Swinburne se natáhl k noãnímu stolku. „Tady to je.“
Burton se vytáhl do sedu, vzal si nabízenou sklenici a dy-

chtivû se napil.
Jeho pfiítel pod ním natfiásl pol‰táfi. Opfiel se; cítil se pfií-

jemnû, bylo mu teplo a byl neuvûfiitelnû zeslábl˘. LeÏel ve
svém pokoji v Montagu Place ã. 14.

„Bylo to hodnû o‰klivé,“ sdûloval mu Swinburne. „Mluvím
o té malárii, ne o tom incidentu v Berbefie,“ dodal a usmál se.

„Pofiád ten sam˘ sen, sakra!“ stûÏoval si Burton.
„To mû opravdu moc nepfiekvapuje,“ prohodil básník. „Kdy-

by mu pro‰pikovali rypák o‰tûpem, mûl by noãní mÛry nejspí‰
kaÏd˘.“

„Jak to bylo dlouhé?“
„To kopí?“
„Ne, moje bezvûdomí, vy zatracen˘ ‰a‰ku.“
„Pût dní jste mûl vysokou horeãku a pak jste tfii dal‰í témûfi

v kuse prospal. Doktor Steinhauser se tu stavuje kaÏd˘ch ‰est
hodin, aby vás udrÏel nadopovaného chininem. Dvakrát den-
nû jsme do vás nalili kufiecí v˘var, ale pochybuju, Ïe byste si
to vÛbec pamatoval.“

„Nepamatuju. Poslední, na co si vzpomínám, bylo, jak
mluvím s Brunelem v pfievorství. Osm dní! Co se stalo?
KdyÏ jsem vás vidûl naposled, zrovna jste metal kozelce
v nûjak˘ch stromech.“

„Ano, ta zatracená labuÈ byla nezvladatelná potvora! Se-
hnal jsem malou eskadru stráÏníkÛ a spoleãnû jsme ten stû-
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