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Roderick Gordon a Brian Williams



Tancujeme v kruhu, len sa domnievame,
no Tajomstvo sedí uprostred a vie.
      báseň Tajomstvo sedí od Roberta Frosta, 1942

Nikdy ste ma nevideli
Nikdy ste nedúfali, nepovedali ste
Nedokážete to vysvetli
Nedokážete
Nedokážem vysvetli túto boles…
      úryvok zo skladby Zrádzam svojich priateov 
      od skupiny Orchestral Manoeuvres in the Dark

Am Tag aller Summierung, tragen Sie Ihren Körper vorwärts auf 
dem Wrack Ihrer Tage. Für Sie seien nicht, was Sie waren, aber 
was Sie anstrebten.
       úryvok z nemeckej Knihy zániku od neznámeho  

autora zo 17. storočia
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Kapitola 1

Vlny plameňa prechádzajúce z červenej do bielej. Vlasy sa pripaujú, 
pokožka sa sahuje. Ozve sa prudké zavytie vetra, ke z priestoru 

unikne všetok vzduch, potom šplechot vody, ke sa druhá Rebecca 
hodí do jazierka a strhne so sebou sestru. Omráčené a takmer bezvedo-
mé telo prvej Rebeccy je ochabnuté ako handrová bábika, nepreberie ju 
ani chladná voda.

Ponoria sa pod hladinu. Unikajú horúčave.
Druhá Rebecca zapchá sestre rukou ústa a nos. Potom sa prinúti 

rozmýša. Šesdesiat sekúnd bez vzduchu, hovorí si, ke sa jej púca začí-
najú napína. Čo teraz?

Pozrie na zúriace peklo nad sebou, na karmínové vlny, čo sa lámu na 
vode. Vysušená vegetácia, ktorá sa chytila od Elliottovej náloží, sýti po-
žiar a upcháva hladinu jazierka vrstvou čierneho popola. A čo je ešte 
horšie, Elliottová je stále tam – Tá sviňa! Striehne a čaká, pripravená 
odpravi ich, len čo sa ukážu. Odkia to druhá Rebecca vie? Lebo by na 
jej mieste urobila to isté.

Vráti sa nemôžu. Rozhodne nie, ak to chcú preži.
Mocuje sa s vreckom na košeli a vyahuje náhradnú svetelnú guu. 

alšie premárnené sekundy, no musí vidie, kam ide.
Musím sa rýchlo rozhodnú… teraz… kým ešte môžem.
Keže nemá inú možnos, rozhodne sa ponori hlbšie do hustého po-

losvetla a ahá sestru so sebou. Vidí, že dievča krváca z rany na bruchu, 
stopa krvi sa za ňou vinie ako zväzok červených stužiek.

Pädesiat sekúnd.
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Závrat. Prvý príznak nedostatku vzduchu.
V chaose bublín a šume vody v ušiach druhá Rebecca zachytí sestrino 

volanie. Nedostatok vzduchu dievča prebral a jej slová sú zmätené a ne-
jasné. Začína sa myka, no druhá Rebecca jej zatne prsty do ramena. 
Ranená to zrejme chápe, znovu ochabne a dá sa nies dolu.

Štyridsa sekúnd.
Druhá Rebecca bojuje s nutkaním otvori ústa a nadýchnu sa, stále sa 

potápa. Žiara svetelnej gule odhauje zvislý povrch pokrytý vodnými rastli-
nami. Roj rybiek vystrelí preč, ich kovovo modré šupiny sa ligocú vo svetle.

Tridsa sekúnd.
Druhá Rebecca zbadá tmavý otvor. Kope nohami, spolu so sestrou 

doň vchádza a v mysli sa vracia k predchádzajúcemu životu: k všetkým 
hodinám plávania v Highfielde.

Dvadsa sekúnd.
je to kanál. Možno, odvažuje sa dúfa. Možno. V hrudi ju páli – dlho 

už nevydrží, no stále pláva do kanála a šmátra okolo seba.
Desa sekúnd.
je dezorientovaná – už nevie, čo je hore a čo dole. Potom si všimne 

odraz. O pár metrov alej sa svetlo z gule odráža z pohybujúcej sa zrkad-
lovitej plochy. Z posledných síl zaberie.

Hlavami prerážajú hladinu, prenikajú do bubliny vzduchu nahroma-
deného pod stropom kanála.

Druhá Rebecca si napĺňa vzduchom ubolené púca, je vačná, že 
to nie je metán alebo iný škodlivý plyn. Ke prestane kaša a prska, 
 skontroluje sestru. Ranenému dievčau trčí hlava z vody, no stále jej 
klesá na prsia.

„No tak! Preber sa!“ volá druhá Rebecca a trasie ňou.
Nič.
Položí jej ruku na hrudný kôš a niekokokrát silno stlačí.
Stále nič.
Stisne sestre nos, dáva jej umelé dýchanie.
„To je ono! Dýchaj!“ Hlas druhej Rebeccy duní v uzavretom priesto-

re, ke sestra zachrapčí a vypuje vodu. Potom sa nadýchne, no ešte 
viac sa nahltá vody a začne sa v panike meta. „Pokojne,“ vraví druhá 
Rebecca. „Už sme v bezpečí.“
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Prvá Rebecca po chvíli znehybnie a začne dýcha pravidelne, hoci 
plytko. Pod vodou si zviera brucho, je jasné, že rana ju príšerne bolí. 
Tvár má smrtene bledú.

„Neodpadneš mi zase?“ znepokojene sa pýta druhá Rebecca.
Prvá Rebecca neodpovedá. Dievčatá na seba pozrú, vedia, že sú 

v bezpečí – aspoň zatia. Prežili.
„Idem sa pozrie alej,“ hovorí druhá Rebecca.
Prvá Rebecca na ňu neprítomne pozrie. Potom sa zo všetkých síl po-

kúsi prehovori, no podarí sa jej len perami naznači hlásku P.
„Prečo?“ druhá Rebecca to slovo vysloví za ňu. „Pozri hore,“ povie 

a ukáže sestre, aby si všimla to, čoho sa inštinktívne chcela chyti. Na 
strope je pripevnených niekoko káblov, hrubých ako had – staré elek-
trické vedenie s opadanou izoláciou a odhalenými drôtmi, pokrytými 
slizkou hnedou hrdzou. „Sme v chodbe. Možno má aj druhý východ.“

Prvá Rebecca prikývne a zavrie oči. Pri vedomí sa drží s vypätím 
všetkých síl.
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Kapitola 2

Po vyše dvoch dňoch na podzemnej rieke zamieril Chester s moto-
rovým člnom k dlhému prístavisku.

„Zasviete a pozrite, čo tam je!“ zakričal cez hukot motora na 
Marthu.

Tá zdvihla svetelnú guu a obrátila lúč k tmavým siluetám na konci 
prístaviska. Chester uvonil klapku a spomalil čln, obzeral si budovy 
a prístavný žeriav. Tento prístav bol očividne omnoho významnejší ako 
tie menšie, kde sa cestou zastavili, tankovali a hodinku či dve oddy-
chovali. Chesterovi sa rozbúchalo srdce v nádeji, že sa azda blížia 
k cieu cesty.

Čln narazil na prístavisko a Chester vypol motor. Martha sa zachytila 
prístavného kola a pokúsila sa okolo neho omota lano. Potom znovu 
zasvietila guou a Chester rozoznal veký oblúk natretý nabielo. Spome-
nul si, že Will hovoril o zamurovanom vchode do prístavu – dos širo-
kom aj pre nákladiak. Určite je to tento!

Tiekla z neho voda a triasol sa od zimy, no aj tak sa div neroztancoval 
od radosti. Dokázal som to! Dofrasa, naozaj som tu! vykrikoval, ale len 
v duchu, ke sa štverali na súš.

Zase som na Povrchu!
Ani napriek blízkosti domova však situácia nebola ideálna.
Pozrel na Marthu, ako sa arbavo kníše po prístavisku. Robustná žena 

zababušená v handrách sa motala ako medvedica a tak aj mrmlala. Na 
tom nebolo nič nové – od začiatku sa správala zvláštne, no teraz mykla 
hlavou a zakliala smerom do tmy, akoby tam niekto bol. Lenže nebol.
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Chester utoval, že pri sebe nemá Willa. Alebo hocikoho z pôvodnej 
skupiny. Zostal s touto čudáčkou, ktorá teraz znovu zamrmlala a zavrča-
la a vzápätí rozavila ústa v širokom zívnutí, až zazrel jej žlté zuby. Ve-
del, že je vyčerpaná, a okrem toho ju ažila gravitácia, ktorá sa tu vra-
cala do normálu. Aj jeho telo ju pociovalo, takže Martha, ktorá nebola 
podobnému tlaku vystavená už mnoho rokov, to mala ešte ažšie.

Chester si uvedomil, že Marthe teraz nie je čo závidie. Vyrástla v Ko-
lónii a na Povrch sa nikdy nedostala – chystala sa prvý raz uvidie slnko. 
Dole sa jej určite nežilo ahko: styxovia ju aj s manželom vyhnali do 
Hlbín, takmer osem kilometrov pod Kolóniu. Tam sa museli prida 
k bande vzbúrencov, ktorí sa zabíjali navzájom a hynuli ako obete roz-
ličných nástrah toho temného sveta. Martha v Hlbinách porodila syna 
Nathaniela, a potom sa ju jej muž pokúsil zabi – aj s dieaom ju strčil 
do Prieduchu.

Matka aj syn pád zázrakom prežili, no Nathaniel neskôr už ako dospe-
lý zomrel na horúčku a Martha zostala sama. Vyše dva roky nevidela 
živej duše, žila zabarikádovaná v starom domci a živila sa mäsom čudes-
ných tvorov, ktorých tu dole pobiehalo viac než dos.

Ke našla Willa, Chestera a ažko zranenú Elliottovú, chlapcov si 
obúbila, akoby v nich našla náhradu za zosnulého syna. Pokojne by 
bola dopustila Elliottovej smr, len aby neohrozila Willa a Chestera. Ta-
jila pred nimi, že na palube ponorky, ktorá uviazla v jednom z alších 
prieduchov, sa nachádzajú moderné lieky. No len čo Will odhalil prav-
du, outovala to a zaviedla ich k plavidlu – čím vlastne zachránila diev-
čine život. Chlapcom neostalo iné, ako jej odpusti.

Tak to bolo vtedy.
Teraz však Chester netušil, čo urobí. Mal na krku Marthu aj hrozbu 

styxského útoku – vedel, že len čo sa objaví na Povrchu, zaňuchajú ho. 
Nemal sa kam podie a o pomoc mohol požiada iba Draka. Áno, Drake 
bol jeho jedinou nádejou.

Drake, prosím a, bu tam! prosil v duchu Chester, ke očami pátral 
v tme prístavu a dúfal, že Drake sa niekde objaví. Najradšej by bol vy-
volával jeho meno, ale neurobil to – keby Martha vedela, že sa s Dra-
kom skontaktoval, vemi by sa nepotešila. Chester mal už istú predsta-
vu o jej chorobnej náklonnosti a naozaj nepotreboval, aby sa urazila. 
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Okrem toho netušil, či Drake dostal odkaz, ktorý mu zanechal na ser-
veri. Možno už ani nie je medzi živými.

Mlčky sa teda vybrali po Willových stopách a najskôr vytiahli čln 
z vody.  Gravitácia ich tak prekvapila, že o chvíu lapali po dychu. Na-
pokon s náramným fučaním odvliekli plavidlo do jednej z prázdnych 
budov, pričom Martha vypúšala z úst jednu kliatbu za druhou.

Chester sa oprel dlaňami o kolená a dychčal s otvorenými ústami. 
Uvedomil si, že netúži po ničom inom, len sa vráti do Londýna za ro-
dičmi. Vystavoval sa tak riziku, no dúfal, že rodičia mu nejako pomôžu. 
Možno ho ukryjú. A keby aj nie, bolo mu to jedno – chcel im oznámi, 
že sa mu nič nestalo.

Druhá Rebecca sa vrátila a s úavou zistila, že sestra sa stále drží drôtov. 
Styxka neklesla pod vodu, no síl jej rýchlo ubúdalo. Opierala si hlavu 
o plece a oči mala zatvorené. Druhej Rebecce trvalo niekoko sekúnd, 
kým ju prebrala. Bolo jasné, že sestru musí dopravi do sucha a tepla, 
kým ju celkom ochromí šok.

„Nadýchni sa najhlbšie, ako vieš. Dostanem nás odtiato,“ povedala 
druhá Rebecca. „Pred nami niečo je.“

„Čo?“ zamrmlala jej sestra.
„Plávala som popri úzkokoajke na dne tunela,“ odvetila druhá Re-

becca a pozrela do vody, čo im siahala po bradu. „je tam nezaplavená 
oblas. Väčšia, nielen alšia vzduchová bubli…“

„Pome na to,“ prerušila ju prvá Rebecca. Zhlboka sa nadýchla a pus-
tila drôty.

Druhá Rebecca sestru ahala, až sa ocitli na mieste, ktoré jej opísala. 
Prvá Rebecca ležala na chrbte a druhá ju vliekla ako plavčík topiaceho sa.

Onedlho sa mohli brodi, hoci druhá Rebecca musela sestru podo-
piera. Potkýnali sa a špliechali, až sa dotackali na suchú zem.

Druhá Rebecca si všimla, že koajnice vedú do tunela pred nimi, no 
hoci chcela zisti, kde ústia, najskôr musela pomôc sestre. Zložila ju na 
zem a jemne jej nadvihla odev, aby videla ranu. Tesne nad bokom zazre-
la dierku. Na prvý pohad nevyzerala vážne, no stále z nej vytekalo ne-
bezpečne vea krvi, ktorá na bledom bruchu zanechávala priesvitnú 
vrstvičku.
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„Ako to vyzerá?“ spýtala sa prvá Rebecca.
„Prevrátim a na bok,“ upozornila ju sestra a opatrne ju nadvihla – 

chcela vidie aj chrbát. „To som si myslela,“ zašomrala, len čo našla 
otvor, ktorým guka opustila telo.

„Tak ako to vyzerá?“ zopakovala cez zaaté zuby prvá Rebecca. „Ho-
vor!“

„Mohlo to by aj horšie. Stále krvácaš, to nie je dobré. No guka 
našastie preletela len mäsitou časou…“

„Akou mäsitou časou? Chceš poveda, že som tučná?“ Aj napriek 
slabosti sa prvá Rebecca stále vedela urazi.

„Si márnivá ako vždy, čo? Neskáč mi do reči.“ Druhá Rebecca položi-
la sestru zase na chrbát. „Guka prešla telom, takže ju nemusím vya-
hova, ale treba zastavi krvácanie a to, ako iste vieš…“

„Viem,“ zamrmlala prvá Rebecca. Pochytil ju šialený hnev a zaala 
päste. „Ten krpatý sviniar! Normálne ma postrelil! Will na mňa strieal!“ 
zúrila. „Ako sa opovážil?“

„Nerozčuuj sa,“ poradila jej sestra a vyzliekla si košeu. Odtrhla z nej 
pás, potom niekoko alších.

Prvá Rebecca stále nadávala. „Urobil chybu, ke ma nedorazil! Mal 
to dokonči, kým mohol, lebo ja sa mu pomstím a potom pocíti rovnakú 
boles, ba miliónkrát horšiu!“

„Verím,“ pritakávala druhá Rebecca, kým zväzovala dva pásy a ostat-
né poskladala na tampóny.

„ja toho sviniara podrežem a zavesím za nohy, až stečie z krvi… a bude 
zomiera pomaly… celé dni… nie, týždne!“ Prvá Rebecca už takmer 
blúznila. „A ešte nám ukradol aj Domínium! Za to nám zapla…“

„Neboj sa, vírus získame. A teraz čuš, zbytočne si míňaš silu,“ za-
hriakla ju druhá Rebecca. „Musím a poriadne obviaza.“

Ke jej sestra pritisla na rany poskladané plátno, prvá Rebecca zaala 
zuby. A potom, ke ju druhá Rebecca ovinula pásom a poriadne ho pri-
tiahla, výkriky mladej styxky naplnili tmavý tunel.

„Pohni sa, milučký,“ súrila Martha Chestera, ktorý sa rozhodoval, čo si 
vezme so sebou. Nereagoval, no najradšej by bol vybuchol.

Daj mi pokoj!
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Strašne mu pripomínala protivne všetečnú tetušku, v jednom kuse 
nad ním spínala ruky a prenasledovala ho ustarosteným pohadom. 
Okrem toho sa odporne potila a Chestera dráždil jej zápach.

„Srdiečko, už naozaj niet prečo otáa,“ zatiahla presladeným tónom.
Koniec. Toto už naozaj neznesie! Marthu má stále za pätami, vždy 

o kúsok bližšie, než by mu bolo milé. Bez uvažovania schmatol zopár 
vecí a nastrkal si ich do ruksaka nad spací vak. Ruksak zavrel.

„Hotovo,“ zavrčal a s rozmachom si ruksak vyhodil na plece, takže 
Martha musela ustúpi, aby ju nezasiahol. Potom rýchlo vykročil po prí-
stavisku, aby sa dostal čo najalej od nej.

O pár sekúnd mu však zase dýchala na chrbát.
„Tak kde je to?“ ozvala sa a Chester si vybavoval Willove pokyny. Po-

čul Marthu popudene fuča – hnevala sa, bu naňho, alebo na situáciu.
To, že na ňom hlúpo visí, ho štvalo, no ešte väčšmi sa desil občasných 

prejavov druhej stránky jej osobnosti. Často bez výstrahy strácala nervy 
a vtedy bývala zlá. Takmer sa jej bál.

„Neviem,“ odvetil čo najzdvorilejšie, „no ak Will vravel, že je to tu, 
musí to by tu.“

Pátrali medzi prízemnými budovami, všetko hrubými stavbami z betó-
nu s nezasklenými oknami. Nedalo sa odhadnú, na čo slúžili – na bielej 
omietke sa kde-tu črtali len načmárané čísla. No Chesterovi z tých bara-
kov aj tak naskakovali zimomriavky. Uvažoval, či sem kedysi dávno na-
hnali vojakov, uväznili ich v tme a bez kontaktu so svetom. Pravdaže, 
teraz bolo všetko prázdne – zostali len trosky a kusy pokrúteného kovu.

Martha zafučala ešte hlasnejšie, čo veštilo alšiu oráciu, a vtedy svet-
lo, ktorým si pomáhal Chester, dopadlo na otvor.

„Aha! To je ono!“ ozval sa v nádeji, že ju umlčí. Dívali sa na prie-
chod, ktorý vyrobil Will.

„Áno,“ bez nadšenia odvetila Martha.
Zdalo sa, že ju to sklamalo. Zdvihla kušu, akoby očakávala problémy, 

a vliezla do diery prvá. Chester pokrútil hlavou a nešiel hne za ňou. 
No ke tam vliezol, zistil, že nohy ahá cez smradavú vodu. Zápach 
z nej stúpal o to silnejšie, o čo väčšmi ju čerili.

„Uf!“ zaúpel. V duchu sa utešoval, že aspoň necíti Marthu. Zazrel 
z vody trča drevené dosky, potom zopár hrdzavých železných sudov. 
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jeden bol prázdny a plával na boku. Ke sa voda rozhojdala, búchal 
o stenu – vydával dutý kovový zvuk, ako ke v diake na mori zvoní 
zvon.

No ozýval sa aj iný zvuk – pravidelné ukanie. Chester zbadal, že 
o sud naráža prázdna plechovka od diétnej koly. Vyvalil na ňu oči, ako 
očarený pozoroval červené a strieborné nápisy – boli jasné, zretené 
a bezpochyby pomerne nové. Hne sa mu zlepšila nálada. Tá plechovka 
od koly pochádzala z Povrchu a predstavovala kúsok jeho vlastného 
sveta. Zišlo mu na um, či ju neodhodil Will, ke sa spolu s doktorom 
Burrowsom vrátil do tohto podzemného prístavu – a potom preliezol do 
krytu na Povrchu. Predstava, že azda našiel spojivo s kamarátom, ho 
potešila.

Martha si všimla, že Chester zíza na plechovku, a šomraním ho po-
hnala vpred. Pre ňu ten odpad neznamenal nič. Prešli cez dvere do 
miestnosti so skrinkami. Presne tam, kde vravel Will, objavili rebrík, 
ktorý im pomôže prejs hore. Martha skúsila pevnos jeho priečok a po-
maličky začala liez.

Naozaj som tu? To nie je možné!
Chester sa teperil za Marthou, a hoci si zakryl oči pred jasným svet-

lom, žiara oblohy ho premohla a oslepený sa zvalil na zem. Po štyroch 
zaliezol za krovie, kde sa už usalašila aj Martha. Zostali tam, kým sa 
Chesterovi neprispôsobili oči. Svetlo ani nebolo vemi silné, keže v to 
popoludnie halili slnko mraky.

„Tak sme tu, môj milučký,“ prehodila Martha.
Nastala Chesterova slávna chvía, chvía návratu domov z hlbín 

Zeme, po tokých mesiacoch, že si ich radšej nechcel pamäta, po všet-
kom, čo musel pretrpie. A vôbec mu to nepripadalo slávne.

„Sme v krajine zlých Pozemšanov,“ pohŕdavo doložila Martha. Díval 
sa, ako si okolo hlavy omotáva zafúanú šatku a necháva len škáru na 
oči. Fochla naňho spod privretých viečok a Chesterovi došlo, že ona si 
bude na svetlo zvyka omnoho dlhšie.

Potom mu čosi zišlo na um.
Teraz by som ju tu mohol necha!
Čo keby jej ušiel? Martha poriadne nevidí a sotva ho doženie. Máš 

šancu, opakoval si. jeho spoločníčka si poriadne odchrchlala. V nose jej 
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zachrapčal sope a vzápätí začala dôsledne smrka do šatky. Stískala si 
raz jednu, raz druhú nosnú dierku, ako keby z tuby zubnej pasty vytlá-
čala aj posledné zvyšky.

Chester si spomenul, ako sa on, Will a Cal prvý raz dostali na banskú 
stanicu v Hlbinách a on urobil niečo podobne hnusné. Teda aspoň Wil-
lovi sa to hnusilo. To mu pripomenulo kamaráta a všetko, čo spolu preži-
li: dobré aj zlé. Chesterovi došlo, že už sa na Willa nemôže hneva. Ani 
netušil, či Will prežil skok do Fajčiarky jean, kam sa vrhol za otcom. 
Alebo či ho prežila Elliottová, ktorá sa dobrovone vybrala za nimi.

Chester sa striasol.
Možno zahynuli a už ich nikdy neuvidí.
Alebo azda pokračujú vo svojom úžasnom dobrodružstve, do ktorého 

sa s Willom pustili v pivnici domu Burrowsovcov, ke vstúpili do tune-
la. Áno, dobrodružstvo, uvedomil si Chester. Až mu prišlo úto, že pre-
ňho sa skončilo.

Tí traja iste prežívajú neuveritené veci… Will, doktor Burrows, Elliot
tová… Áno, Elliottová. Mal ju pred očami, akoby tu stála. Videl ju tak, 
ako ke vtedy vypila tekutinu z vlčieho oka, jej šibalský úsmev, s kto-
rým mu ponúkla čudesnú lahôdku. Nesmierne ju obdivoval, ve len 
vaka nej a jej úžasným schopnostiam zostali chalani nažive. No pre-
dovšetkým obdivoval jej úsmev a spomienka naň ho teraz naplnila 
smútkom.

Chester vzdychol a pripomenul si, že je na Povrchu a treba zdvihnú 
kotvy. Za posledné mesiace ušiel hrobárovi z lopaty tokokrát, že v po-
rovnaní s tým tu bude určite menej ohrozený.

To si aspoň nahováral, kým si Martha z nosa dolovala sivú hmotu 
a utierala si ju o už tak či tak špinavý kabát.

Božemôj.
Naozaj si napokon musím vybra medzi Elliottovou a touto odpornou 

starenou?
„Áno, sme tu,“ odvetil a odvrátil zrak od Marthy. „Na Povrchu.“
Šerilo sa a Martha videla čoraz lepšie. Zo skrýše zazreli zopár budov, 

všetky hranaté a prosté.
A tak sa po niekokých hodinách ukrývania v tme rozhodli vyhraba 

spoza krovia. Opatrne sa presúvali pomedzi nepoužívané budovy býva-
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lého letiska. Chester z Willovho rozprávania vedel, že sa nachádzajú 
v Norfolku, dobrých stopädesiat kilometrov od Londýna.

Prešli po ploche, ktorá vyzerala ako pochodový pac a ich kroky sa 
tam prízračne ozývali na asfalte, z ktorého v prasklinách vyrážala buri-
na. Chester o chvíu zazrel nákladiak, ktorý zrejme patril stavbárom 
alebo nejakým remeselníkom. Potom pri jednej budove zbadal lešenie 
a bolo mu jasné, že odkedy sa tam vynorili doktor Burrows s Willom, 
veci sa zmenili – ktosi sa pokúšal letisko rekonštruova. Vzápätí v diake 
uvidel unimobunku. V oknách sa svietilo a veda parkoval Land Rover. 
Will ho upozornil, že tu hliadkujú ochrankári, zrejme sídlili tam. Vietor 
k nim privial smiech a hlasy.

„Mohli by sme ich požiada o pomoc,“ nadhodil.
„Nie,“ pokrútila hlavou Martha.
Nemienil sa s ňou škriepi, no ke boli od unimobunky o niečo alej, 

Martha ho chytila za plece.
„My pohanov o pomoc nežiadame! Nikdy!“ zavrčala a poriadne ním 

potriasla. „Pozemšania sú zlí!“
„Aha… jasné…“ zhíkol, vystrašený jej zúrivosou. Tá však pohasla 

rovnako rýchlo, ako vzbĺkla, a na tučnej tvári sa objavil úsmev. Chester 
sám nevedel, ktorej stránky Marthinej povahy sa bojí viac. Zato mu 
bolo jasné, že odteraz si musí dáva pozor na jazyk.

Druhá Rebecca bola rada, že jej pomáha slabá gravitácia, ke sa so ses-
trou na chrbte posúvala cez tunel. Hoci zranené dievča znovu zamdlelo, 
druhá Rebecca sa s ňou aj naalej rozprávala.

„Neboj sa, niečo vymyslíme. A ty sa uzdravíš,“ mrmlala. V skutoč-
nosti si tým nebola istá a začínala sa o sestru vážne bá. Provizórny ob-
väz splnil svoju úlohu a spomalil krvácanie, no prvá Rebecca už aj tak 
stratila privea krvi. Nevyzeralo to s ňou dobre.

Druhá Rebecca sa však nemienila vzda – kilometer za kilometrom 
kráčala v prachu pomedzi hrdzavé koaje a vliekla svoje bremeno. Hoci 
minula už niekoko vchodov do alších tunelov, rozhodla sa drža toho 
hlavného v nádeji, že ju vyvedie z bane.

Ešte väčšmi ju povzbudilo, ke narazila na niekoko starých strojov: 
alší dôkaz, že tu kedysi fungovala civilizácia. Neskúmala zariadenia, 
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ktoré jej pripadali ako čerpadlá a generátory. Boli trochu zastarané, no 
predpokladala, že sú to varianty pozemskej techniky používané na hĺb-
kovú ažbu. Kde-tu zazrela aj krompáče, lopaty a ochranné prilby.

Vedela, že sa musí dosta von – prinajmenšom preto, že od hladu 
a smädu ju chytal závrat. No chcela aj vymeni sestrin provizórny obväz 
za niečo lepšie. Druhá Rebecca zakliala, ke si spomenula na poné 
obväzy v bunde, čo musela zanecha na mieste, kde ich prepadli Will 
a Elliottová.

Po tom, čo jej niekoko kilometrov robil spoločnos len zvuk vlast-
ných krokov, všimla si odrazu aj iný zvuk.

„Počuješ?“ spýtala sa, no nečakala od sestry odpove. Znelo to ako pre-
rušované kvílenie. Znovu vykročila a za zákrutou tunela zacítila na tvári 
závan vzduchu. Čerstvého vzduchu. Hne ožila a vykročila rýchlejšie.

Kvílenie silnelo a s ním aj vietor, až napokon kdesi hore rozoznala 
svetlo.

„Denné svetlo… áno, toto by mohlo by ono,“ zamrmlala. Vyliezla 
ešte strmšou pasážou tunela a objavila zdroj osvetlenia.

Koajnice pokračovali aj alej, no jeden bok tunela, ktorý mal by zo 
skaly, vyzeral ako vystavaný z oslepujúceho svetla. Nezdalo sa umelé, no 
po tokých hodinách v tme, kde si mohla svieti na cestu len zelenkas-
tým svetlom gule, naň sotva vládala pozrie.

„Na chvíu a zložím,“ povedala a opatrne položila sestru na zem.
Zaclonila si oči rukou a pobrala sa k svetlu. Vietor tu fúkal tak prud-

ko, až ju tlačil dozadu.
Opakovala si, že musí trpezlivo počka, kým sa jej zrak prispôsobí 

svetlu. Po chvíli mohla odtiahnu ruku od tváre a cez zubatý otvor uvi-
dela bielu oblohu. Zdalo sa jej, že je vysoko, nie aleko od oblakov – ak 
tam nejaké boli.

„Takže som sa celý čas trepala hore nejakým vrchom?“ zasyčala.
Pokrčila plecami a prešla bližšie k otvoru.
Potom udivene skríkla.
„Toto musíš vidie! To je úžasné!“ zavolala na zamdletú sestru.
Hlboko pod ňou sa rozprestieralo mesto, cez ktoré pretekala rieka. 

Rieka sa vlievala do vodnej plochy a tá sa tiahla, kam oko dovidelo.
„More?“ hlesla.
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Ešte väčšmi ju však udivilo mesto. Nielenže bolo obrovské, ale stáli 
v ňom aj vemi veké budovy. Aj z tej vekej diaky rozoznala obrovský 
oblúk, nie nepodobný Víaznému oblúku v Paríži, okolo ktorého sa lú-
čovito rozbiehali široké ulice. Oblúk bol najvýraznejší, no boli tam aj 
iné veké budovy, všetky pôsobili klasicky a stáli v pravidelných rozstu-
poch. Druhá Rebecca prešla zrakom alej od stredu mesta a uvidela 
rozsiahle oblasti plné menších budov – zrejme rodinných domov.

Toto rozhodne nebolo opustené mesto duchov.
Ke si ponamáhala zrak, rozoznala čosi ako vozidlá, čo z tejto vzdia-

lenosti vyzerali menšie než blchy.
Začula pravidelné pulzovanie motora a nad mestom uvidela vrtuník. 

Vôbec nepripomínal tie, čo už na Povrchu videla, nemal vrtule na nose 
a chvoste, ale na bokoch trupu. „Čo to má by?“ zamrmlala.

Potom sa zadívala na more. Ak si zaclonila zrak pred odrazom slnka 
od jeho hladiny, uvidela množstvo lodí a člnov.

No najväčšmi ju oslovila aura poriadku a moci, čo stúpala z tohto 
mesta. Druhá Rebecca spokojne pokývala hlavou.

„Toto je niečo pre mňa,“ povedala.
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Hoci Chester a Martha cítili únavu, vždy putovali alej iba v noci 
a iba cez polia. Všetky obývané budovy a cesty široko obchádzali. 

Martha trvala na tom, že pôjde prvá, hoci Chester vedel, že nemôže ma 
ani najmenšiu predstavu, kam ich vedie. Netušil to ani on, no rozhodol 
sa zosta zatia s ňou. Aj tak teraz nemal iný plán – rozhodne nie, kým 
sa jej nezbaví.

Cestou myslel na Draka a rozhodol sa, že by mu mal aspoň necha 
odkaz. Ak to nevyjde, zavolá rodičom. No na obidva telefonáty potrebo-
val telefón a musel počka, kým sa k nejakému dostane. Vemi dobre ve-
del, že Martha urobí všetko, aby mu zabránila hovori so „zlými Po-
zemšanmi“, takže jej bude musie nejako utiec. Toto rozhodnutie ho na 
ceste poháňalo – zo všetkého najviac sa túžil zbavi tejto ženskej.

Ke oblohu sfarbili prvé náznaky svetla, zastali na čistine uprostred 
malej zalesnenej oblasti obklopenej poami. Brieždilo sa a Chester ne-
veril, koko je tam vtákov a aké sú hlučné. Všade zneli zvuky a mihotal 
sa pohyb. Aký to bol rozdiel oproti Podzemiu, na ktoré si Chester navy-
kol – ke sa v ňom objavilo zviera, bu sa vás pokúsilo zožra, alebo ste 
sa vy mohli pokúsi zjes jeho.

V Highfielde rozhodne nikdy nepočul toko vtákov. Som mestský cha
lan, napadlo Chesterovi, ke vnímal kakofóniu vtáčieho spevu, no po-
tom sa znovu zamyslel. Mal pocit, že život v Highfielde zanechal už 
vemi dávno. Teraz ani sám nevedel, kto vlastne je.

Martha sa činila pri okraji čistiny, spájala konáre a pri kmeni jaseňa 
z nich stavala dva prístrešky. Na Chesterov vkus ich umiestnila príliš 
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blízko seba, no nemohol sa do toho mieša. Okrem toho sa cítil úplne 
vyčerpaný – túžil si ahnú a spa. Chystali sa ahnú si do spacích vakov 
zo skladu v kryte, a Chester práve vyahoval ten svoj z ruksaka, ke začul 
syčanie. „To ste boli vy?“ spýtal sa unavene a ani nezdvihol hlavu.

„Ticho!“ prikázala mu Martha pošepky.
„Čo ste vraveli?“ nechápal Chester.
V podrepe sa k nemu presunula. Práve sa otočil, aby zistil, o čom 

hovorí, ke ho zrazila na zem. „Ticho. Ticho. Ticho,“ opakovala, ke sa 
naňho zvalila a dlaňou mu zapchala ústa.

Marthinu tvár, osvetlenú lúčom z jeho svetelnej gule, delilo od jeho 
tváre niekoko centimetrov. Chester mal nezávideniahodný výhad na 
kučeravé ryšavé chĺpky, čo jej rástli na brade.

„Nie!“ zvolal a pokúsil sa ju odtisnú. Zostali na zemi bok po boku 
a ona ho stále odmietala pusti. Okríkol ju, no opä sa mu pokúsila 
zapcha ústa.

Odtláčal ju od svojej tváre, a ke sa častovali nadávkami, obaja dych-
čali od námahy. Chestera prekvapilo, aká je silná. Ich zápas sa zmenil 
na fackovanie – váali sa po zemi medzi konárikmi a suchým lístím.

„Prestaňte!“ zvolal Chester.
Stiahol ruku so stisnutou päsou, pripravený Marthu udrie, ale vtom 

ho panika na zlomok sekundy opustila. Spomenul si na otcove prísne 
slová: Nikdy neudri dámu.

Chester zaváhal.
„Dámu?“ zašomral a v duchu si položil otázku, či Martha takémuto 

opisu zodpovedá.
Nejako však ten smiešny zápas zastavi musel.
Zahnal sa na Marthu a zasiahol jej čeus. Myklo jej hlavou nabok 

a okamžite ho pustila. Chester nedokázal rýchlo vsta, tak sa od nej 
odplazil po štyroch.

„Dofrasa, čo je to s vami?“ zavolal z kraja čistiny. Bál sa, že sa naňho 
znovu vrhne. Dychčal a ledva vládal hovori. „Čo ste úplne zošaleli?“

Začala sa k nemu plazi, no potom sa zdvihla na kolená. Nezdalo sa, 
že by sa naňho hnevala. V očiach mala hrôzu, stisla pery a zdvihla zrak 
k vrcholkom stromov na okraji čistiny.

„Počul si to?“ zašepkala nástojčivo.
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„Čo som mal poču?“ spýtal sa Chester, pripravený vyštartova preč, 
keby sa k nemu pohla.

„Ten hluk,“ odvetila.
Chester hne neodpovedal. „Počujem len vtáky – celé milióny spros-

tých vtákov,“ odvetil. „To je všetko.“
„To nebol vták…“ Od strachu takmer koktala. Stále so zdvihnutou 

hlavou pozorovala sivú oblohu medzi stromami. „Bol to svetlonos. Po-
čula som pleskot krídel. Prišiel sem za nami. Robievajú to – vravela som 
ti, že jeden z nich ma prenasledoval v Hlbinách. Ke sa raz na teba za-
vesia, nepresta…“

„Svetlonos? Sprostos!“ prerušil ju Chester. „Iba čo nad nami preletel 
nejaký holub alebo vrabec. Tu nežijú svetlonosi, vy staré motovidlo.“

Už mal tých nezmyslov po krk. Svetlonosi boli obrovské dravce, kto-
ré trochu pripomínali nočné motýle, a stále mali chu na mäso, najmä 
udské. Hoci pod povrchom Zeme, kde Martha donedávna žila, azda 
patrili k najhrozivejším tvorom, Chester odmietal pripusti, že by ich 
nejaký prenasledoval až sem. „Tuším vám preskakuje!“ zvolal.

Masírovala si miesto na brade, kde ju udrel. „Len som a chcela 
zachráni, Chester,“ povedala previnilo. „Chcela som a ochráni, aby si 
zobral mňa… a nie teba.“

Chester nevedel, čo si má o tom myslie.
Mrzelo ho, že ju udrel – ak bola naozaj presvedčená, že sa na nich 

chystá zaútoči svetlonos, potom chápal, prečo sa správala tak čudne, 
a mal by jej by vačný. Naozaj to mohol by svetlonos? Martha bola oči-
vidne presvedčená, že ho počula, lenže ona poda všetkého nebola pri 
zmysloch. Tvár mala strhanú a stále sa správala dos podivne. Oči sa jej 
mihali sem a tam, akoby v stromoch niečo videla.

Vstala, šla dokonči prístrešky a potom začala pripravova jedlo. Ke bolo 
hotové, Chester ho bez slova prijal – bol príliš hladný a unavený na to, aby 
sa s ňou hádal. jedli mlčky a Chester uvažoval nad ich šarvátkou. Rozhodol 
sa, že bez ohadu na to, či tu svetlonos je, alebo nie je, nechce zosta 
s Marthou ani o chvíu dlhšie, ako bude treba. Musí čím skôr zdrhnú.

Druhá Rebecca neisto vyšla do slnečného svetla. Nezložila sestru hne, 
chvíu uvažovala, kam sa to dostali. Pred ňou sa rozprestierala úzka 
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skalnatá plošina, na avej strane ohraničená ostrými končiarmi. Kon-
čiare boli príliš strmé, aby sa na ne dalo vyliez, hoci orientačný zmysel 
druhej Rebecce napovedal, že mesto leží za nimi.

Priamo pred ňou sa ešte niekoko stoviek metrov tiahli koajnice 
a končili sa v nízkej budove. Za ňou sa vinula poná cesta. Rozmýšala, 
či vedie dole do mesta.

Ke sa zdvihol vietor a fúkol jej do tváre dlhé vlasy, obrátila sa vpra-
vo. „Vystúpili sme na horu,“ zašepkala a pozrela ponad vrcholky obrov-
ských stromov, čo sa tiahli až k obzoru. „Sme na horskom hrebeni nad 
džungou,“ povedala zamdletej sestre.

Ani ju to neprekvapilo. Od toho úžasného výhadu na metropolu 
stále stúpala,  hoci už aj vtedy bola v poriadnej výške.

„Asi pôjdem rovno za nosom,“ vzdychla a cestou popri koajniciach 
po miernom svahu k budove zacítila na pokožke horúčavu. Plošina bola 
vystavená slnku a nebolo na nej ani stopy po vegetácii. „Musím a dosta 
do tieňa,“ povedala sestre.

Prvá Rebecca ticho zastonala.
Budova bola prostá, zbitá z vysušeného dreva a zhrdzaveného plechu. 

Druhá Rebecca zložila sestru a lepšie sa poobzerala. V jednom rohu stá-
lo niekoko vozňov. Pobrala sa k najbližšiemu a nabrala za hrs materiá-
lu, ktorým bol ešte stále naložený. „Ťažba,“ zamrmlala a vysypala z dla-
ne úlomky skál. Domyslela si, že v týchto vozňoch sa kedysi vyvážal 
odpad z bane v útrobách hory.

Rýchlo prehadala zvyšok budovy, no nenašla nič užitočné. Ke sa 
blížila k dverám vzadu, skopla pár prázdnych pivových fliaš. „Stačila by 
aj voda,“ zašomrala, ke sa faše zastavili na betónovej dlážke.

Vyšla cez dvere von. Stáli tam tri staré trojtonové nákladiaky, z gumy 
na pneumatikách zostali už len tmavé hrčky. Druhá Rebecca sa dotkla 
emblému na otlčenej mriežke chladiča – hoci bol poškodený, rozoznala 
na ňom symbol, ktorý pripomínal staromódnu vesmírnu raketu, a pod 
ním meno.

„Blit…?“ prečítala nahlas, no zvyšné písmená chýbali. Veda nák-
ladiaka objavila štyri veké cisterny – do každej sa pravdepodobne 
zmestilo niekoko stoviek galónov. „Benzín,“ usúdila, ke k jednej pri-
voňala.
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Očami sledovala ponú cestu. „Takže toto je naša cesta dole,“ pove-
dala. Mala pravdu – očividne to bol jediný prístup na horu – či už pre 
nákladiak, alebo pre peších.

V hukote vetra začula sestrino volanie. Obidve boli dehydrované 
a súrne potrebovali vodu, no prvá Rebecca ešte súrnejšie potrebovala 
lekársku pomoc. Druhá Rebecca vedela, že inak sestra sotva prežije.

Druhá Rebecca sa práve otáčala k sestre, ke kútikom oka niečo za-
chytila. Znehybnela.

Nad stromami vyletela po zvislej dráhe svetelná raketa. Tenkou kar-
mínovou čiarou preala bielu oblohu, ako ke chirurg prvý raz zareže do 
mladej pokožky.

Tá raketa nepredstavovala len znak života. Nebola to totiž hocijaká 
svetelná raketa. Pre styxku bola vemi dôležitá jej farba.

„Hurá!“ zašomrala a vysušené pery sa jej zvlnili do úsmevu. „Tri… 
dva…“ nedočkavo odratúvala sekundy, od vzrušenia takmer nedýchala.

„jeden!“ zvolala.
Svetelná raketa pokračovala po svojej dráhe a odrazu prudko zmenila 

farbu z červenej na čiernu. Na najtmavšiu možnú čiernu. Potom nastala ti-
chá explózia a raketa sa premenila na oblak, ktorý vzápätí bez stopy zmizol.

„Červená a čierna!“ zvolala druhá Rebecca a zopla ruky. „Nech žije 
ŠOP!“ Myslela tým Štandardný operačný postup, pretože práve zbadala 
jeden z jeho signálov.

Už sa široko usmievala.
Niekde v džungli sa pravdepodobne nachádza aspoň jeden z jej pro-

fesionálne vycvičených a vybavených vojakov a pokúša sa komunikova 
s alšími styxmi v okolí. Limitátori väčšinou pracovali v prísnom utaje-
ní a svoju prítomnos odhaovali len vo výnimočných situáciách. A toto 
rozhodne bola výnimočná situácia. Druhá Rebecca nepochybovala, že 
ten signál bol určený pre ňu a jej sestru.

Musela na signál odpoveda, oznámi polohu. Zúfalo sa obzerala, až 
jej zrak padol na cisterny. „To je ono,“ povedala hlasom zastretým od 
vzrušenia.

Za pokus to stálo. Ke prešla pohadom po obzore, z džungle stúpalo 
zopár bielych stĺpov dymu z bežných ohňov, tie však boli aleko. Keby 
rozložila oheň, možno by to ako signál stačilo.
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Potom si však uvedomila, že nemá nič na zapálenie, len svoje šaty. Ak 
aj v cisternách zostalo dos paliva, ako ho zapáli? „Mysli, mysli, mysli!“ 
zvolala. Zdvihla hlavu k slnku a dostala nápad. „Sklo! Faše!“ skríkla.

Rozbehla sa do budovy. „Budeš v bezpečí,“ povedala sestre, ke ju 
rýchlo niesla dozadu ku koajniciam pri vchode do bane. K budove sa 
vrátila sama a zdvihla jednu z fliaš od piva, ktoré predtým zhodila. Vy-
niesla ju von a prezrela cisterny.

K palivu v cisternách sa mohla dosta len cez poklopy. Vyzbrojila sa 
dlhou palicou a vyštverala sa na prvú cisternu, ktorá sa pod jej váhou 
prehla. Hrdza prežrala kov a druhá Rebecca videla až dovnútra. Palivo 
sa dávno vyparilo, takže cisterna jej bola nanič. Styxka zakliala.

Preskočila na alšiu cisternu. Tá bola v lepšom stave, a ke na ňu 
druhá Rebecca dopadla, kov zadunel. Pokúsila sa odkrúti poklop, no 
ten sa ani nepohol.

„No tak!“ Šlo o čas – na signál musí odpoveda čím skôr. Zaprela sa 
do poklopu palicou, potom sa ho znovu pokúsila odkrúti. Po vekom 
dychčaní a páčení sa konečne zvrtol. Ke Rebecca zložila poklop, vyšší 
tlak v cisterne zasyčal a von sa vyvalili benzínové výpary, nad ktorými 
styxka pokrčila nos.

„Super,“ povedala, strčila do cisterny palicu a vzápätí ju vytiahla. 
Drevo bolo mokré od paliva – Rebecce odahlo, že cisterna je takmer 
plná. Palicu ešte niekokokrát namočila, aby sa benzín rozlial okolo 
otvoru, a potom zoskočila dole.

Na zemi rozbila fašu o skalu a vzala si črep – dutý kruh z dna. Očis-
tila ho o košeu. Klesla na kolená s palicou v ruke. Naklonila sklo, aby 
slnečné lúče dopadali na drevo vlhké od benzínu.

Slnko tak pálilo, že ke sklený kruh ešte zosilnil lúče, v priebehu pár 
sekúnd podpálili benzín. Druhá Rebecca vyskočila na nohy a vystrela 
sa, dávala pozor, aby improvizovaná pochodeň nezhasla. Musí trafi 
vrch cisterny. Zamierila a hodila pochodeň. Potom sa zvrtla a utekala 
preč tak rýchlo, ako len vládala.

Prebehla sotva dvadsa metrov, ke sa ozvalo puknutie a palivo sa 
vznietilo. O milisekundu nastal ohlušujúci výbuch. Odstredivá sila od-
trhla hornú čas cisterny a vymrštila ju do vzduchu. Druhú Rebeccu 
zhodila na zem. Styxka cítila na krku spaujúcu horúčavu, ale plazila sa 
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alej. Vzplanuli alšie dve cisterny, vybuchli takmer naraz a plamene 
z nich vyšahli nad nákladiak a budovu.

Kým druhá Rebecca dobehla k sestre pri vchode do bane, nákladiak 
a budova boli v plameňoch a k oblohe stúpal dym. Hustý a čierny, iný 
ako tie v džungli.

Rachot výbuchov prebral prvú Rebeccu.
„Čo je to?“ hlesla a pokúšala sa zaostri zrak na žiaru.
„Posily,“ odvetila druhá Rebecca.
„Hm?“ zamrmlala jej sestra.
„Naši vedia, že sme tu, a poslali nám pomoc,“ oznámila jej so smie-

chom druhá Rebecca. „Máme limitátorov!“

Limitátori, ktorí sa ako pozorovatelia vyšplhali na vysoké stromy v džun-
gli, zbadali, že zo vzdialeného horského hrebeňa stúpa dym. Na obzore 
preal oblohu ako tmavá jazva, takže silnými alekohadmi ho nemohli 
prehliadnu. Traja pozorovatelia nekričali na svojich druhov dole, ale 
zaostrili alekohady na zdroj dymu a niekoko sekúnd ho pozorovali, 
aby nadobudli istotu. Horský hrebeň bol príliš rozsiahly, aby sa dalo 
urči, kto oheň založil, množstvo dymu rástlo, akoby sa plamene rozho-
reli len pred chvíou.

Pozorovatelia si vymenili signály a rýchlo sa spustili na zem, kde ča-
kali ostatní členovia oddielu. Ke od stromov na okraji čistiny odviaza-
li psy, nepadlo ani slovo. Pädesiatčlenný oddiel limitátorov vyrazil cez 
lúky k hore.

Doteraz nemali čo robi. V džungli sa im pachovú stopu dvojčiat ne-
podarilo zachyti. No teraz videli odpove na signál a pôjdu za dymom, 
až kým nedôjdu na vrch k jeho zdroju. Urobia všetko, čo bude treba.

Už ich nič nezastaví.
Keby ich niekto videl, mohol by rýchlo utekajúcich udí a psov mylne 

považova za veký tieň.
Tieň búrkového mračna.
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„Dopekla, kde to mesto je?“ zavrčala.
Druhá Rebecca odhadovala, že kráča dolu svahom už najmenej 

pä kilometrov, no poná cesta viedla len dnom strmého údolia. Stráne 
jej zakryli výhad na džungu a už vôbec neumožňovali odhadnú, ako 
hlboko ešte musí zís a ako aleko od mesta sa nachádza. Pritom kombi-
nácia horúčavy a sestrinho tela v náručí ju už oberala o posledné sily.

Práve uvažovala, že nutne potrebujú vodu, ke zbadala, že chodník 
sa prestáva zvažova – a dokonca stúpa.

„To nie!“ zvrieskla.
Výkrik trochu prebral prvú Rebeccu, ktorá striedavo zamdlievala 

a otvárala oči. „Will,“ zachrčala. „Zabijem ho. Zlomím mu väzy.“
„Fajn, hlavne, že myslíš pozitívne,“ pochválila ju sestra. Krvácanie sa 

vaka provizórnemu obväzu spomalilo, no nezastavilo. „Čoskoro tam 
budeme. A neboj sa, rana je v dobrom stave,“ klamala druhá Rebecca, 
ktorá si až pridobre uvedomovala lepkavú vlhkos, čo vsakovala do ko-
šele aj jej.

Ke po niekokých hadovitých zákrutách začal chodník znovu klesa, 
druhej Rebecce sa nesmierne uavilo. Po pár minútach sa konečne vy-
vliekli z úžabiny a ona uvidela okolie.

Zastala a žmurkala, lebo do očí jej tiekol pot. „No len sa pozri!“
Nielenže zišla z tej hory. Ešte čosi jej náramne zlepšilo náladu.
Pred sebou mala skutočnú cestu. Viedla pozdĺž vysokánskeho múra 

zakončeného ostnatým drôtom. A druhá Rebecca zazrela aj niečo dôle-
žitejšie. Za múrom sa tiahol do diaky rad továrenských komínov, ob-
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rovských, hranatých a pravidelných. „Toto musíš vidie!“ pošepla ses-
tre. „Už sme takmer tam!“

Prvá Rebecca zastonala, zdvihla hlavu a pokúsila sa zaostri zrak. „Ci-
vilizácia,“ šepla.

„Hej. Lenže ktorá?“ Druhej Rebecce nešla do hlavy vekos tých ko-
mínov.

„To je fuk. Pohni sa. Cítim sa otrasne.“
„Prepáč,“ vzdychla druhá Rebecca a vykročila. Pod nohami nemala 

asfaltku, ktorá by na slnku zmäkla, ale svetlý betón. Vyzeral ako hladký 
vápenec, bol dokonale rovný a precízne opracovaný. Možno to bola len 
vedajšia cesta k nejakej fabrike, no ten, kto ju postavil, si dal záleža. 
Mal zrejme rád akurátnu robotu.

Druhá Rebecca už v diake rozoznala alšie komíny a zhruba o dvadsa 
minút sa na obzore zjavil druhý priemyselný komplex. Slnko sa odrážalo 
od objemných oblých antikorových stavieb, medzi ktorými sa týčili štíh-
lejšie stĺpy a poprepletané potrubie, tiež z lešteného antikora. Z nespo-
četných ventilov sa dvíhali obláčiky pary alebo azda bieleho plynu a sy-
čali, akoby šomrali na tú drinu v horúčave.

Rebecca sa už na pevnom podklade pohybovala rýchlejšie a všimla si, 
že múr pri ceste sa končí tesne pred druhým komplexom. Ocitla sa na 
jeho rohu a naavo uvidela omnoho širšiu cestu, dvojprúdovú vozovku 
rozdelenú ostrovčekom s palmami.

Vzduch tesne nad cestou bol taký prehriaty, že pripomínal rozochve-
né mláčky ortuti. Druhá Rebecca márne napínala zrak, neuvidela ani 
človiečika, len o niečo alej zaparkované akési vozidlo. Rozbehla sa 
k nemu a cestou si všímala, že všetko je čisté, bez trosiek, ba aj palmy 
na ostrovčeku pôsobia opatrovane. Toto a k tomu skutočnos, že tová-
reň pravdepodobne pracovala, jej našepkalo, že onedlho narazí na udí. 
udia znamenali pomoc pre sestru.

„je to auto,“ povedala druhá Rebecca, ke sa ocitla takmer pri ňom. 
„No aký typ?“

jemne zložila sestru a začala s prehliadkou. „Trochu mi pripomína 
volkswagen, chrobáka,“ prehodila. Lenže auto bolo väčšie a zavalitejšie 
ako všetky volkswageny, ktoré na Povrchu videla, ba malo aj širšie pneu-
matiky. Karoséria bola strieborná, a hoci sa na nej nedala nájs ani 
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škvrnka hrdze, nevyzerala celkom nová. Rebecca si zaclonila oči dlaňou 
a nazrela cez dymové sklá, či uvidí niečo z interiéru. Bol úplne prostý: 
len nafarbená kovová prístrojová doska s bežnými ciferníkmi. Skúsila 
otvori dvere na strane vodiča, ale boli zamknuté, a ke prechádzala 
okolo predku auta, zastala. „Fakt je to volkswagen,“ zamrmlala pri 
pohade na logo z kovu. „Lenže tento model som v živote nevidela.“

Vtom začula hukot a zvrtla sa, aby videla na cestu. Cez opar z horú-
čavy rozoznala veké vozidlo, možno nákladiak, ktoré preradilo na vyš-
šiu rýchlos a na akejsi križovatke zrýchlene opustilo dvojprúdovku.

„No po, dievča,“ zašomrala a zdvihla sestru. Prvá Rebecca odpove-
dala čímsi nezrozumiteným – v jej stave ju čudné autá naozaj nezaují-
mali. Tvár mala bielu ako stena, len pod očami tmavé kruhy. „Už sme 
fakt blízko, len vydrž,“ opakovala druhá Rebecca a dúfala, že ke sa 
ocitnú na konci cesty, nájdu pomoc. A čo najrýchlejšie.

Chester sa pomaly vyvliekol zo spacieho vaku. Slnko už bolo vysoko, no 
netušil, koko môže by hodín. Zaškúlil pomedzi konáre úkrytu a zazda-
lo sa mu, že vidí siluetu spiacej Marthy. Pripomínala hromadu špinavej 
bielizne – a tak nejako ju aj celý čas vnímal. Pár minút ju pozoroval, či 
sa pohne.

Tá stará čudáčka ešte chrápe, musím zmiznú, pomyslel si a jasne si spo-
menul, ako sa naňho vrhla pod zámienkou, že na nich striehne svetlo-
nos. To už bola naozaj posledná kvapka – nemal chu znáša alšie jej 
výstrelky.

Niežeby som jej bol zaviazaný, povedal si a čo najtichšie sa celý vytia-
hol z vaku. Vôbec ma nepotrebuje. Postará sa o seba aj sama.

Chester znovu pozrel na Marthu. Mal prostý plán: vráti sa do Londý-
na, aj keby sa tam mal trepa peši. A keže nemá peniaze, naozaj sa 
musí spoahnú na nohy. Iba že by ho niekto odviezol. Alebo by sa mo-
hol prihlási úradom. Lenže to nepôjde, lebo Will ho varoval, že styxo-
via majú všade svojich agentov. Budúcnos mu pripadala pochmúrna 
a prinajmenšom neistá, no hocičo bolo lepšie než trča s bláznivou 
Marthou.

Napriek zmeraveným kĺbom si nasadil ruksak a po štyroch preliezol 
po suchom lístí, ktoré nepríjemne šuchotalo.
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Už bol niekoko metrov od úkrytu, ke sa posledný raz obzrel, či sa 
Martha nehýbe.

„Spal si dobre?“ veselo ho oslovila.
Zvrtol sa a dlane sa mu na lístí šmykli. Takmer padol na nos.
Skrývala sa v tieni ovísajúcich konárov starého stromu. Na zemi pri 

nej vetrík preháňal perie z troch doružova ošklbaných vtáčikov. Martha 
práve čistila štvrtého, a ako tam tak sedela s roztiahnutými nohami, pri-
pomínala nejaké obscénne prerastené batoa, čo sa hrá s bábikou. Ches-
ter poda vekosti koristi odhadol, že ulovila lesného holuba.

„Mhm, áno,“ prikývol a meravo zízal, ako Martha šklbe ochabnuté 
telo.

„Tieto hlúpe pozemské potvory sa lovia ahko,“ pochválila sa a polo-
žila ošklbaného holuba k ostatným. „Okrem toho som našla hríby,“ do-
ložila a ukázala na hromádku pri vtákoch.

Zapálila oheň a začala nad ním opeka prvého z nich. Chester si po-
myslel, že sa celkom slušne prispôsobila novému prostrediu. Sám neve-
del, či vytušila, že sa ju chystal opusti.

Druhá Rebecca kráčala priemyselnou zónou, až objavila otvorenú brá-
nu v alšom múre. Ešte stále nebola na konci dvojprúdovej vozovky, 
ktorá sa pred ňou tiahla do diaky a poda všetkého ju zase pretínal 
masívny oblúk.

Vošla do brány.
Zahrmelo a z oblohy sa spustil dáž. Druhá Rebecca počula, ako 

kvapky syčia na horúcej dlažbe. jej sestra pohla hlavou. „Super,“ šepla 
prvá Rebecca, ke jej voda osviežila tvár. Otvárala ústa, akoby sa chce-
la napi.

No jej sestra si sotva všímala, že ju bičuje čoraz hustejší lejak. Stála 
pod bránou a vyvaovala oči na to, čo sa črtalo za ňou.

Rady domov.
Autá.
udia.
„Dobrý bože,“ vydýchla.
Vyzeralo to ako hociktoré európske mesto – architektúra nepôsobila 

moderne, no domy a obchody mali čisté a poopravované terasy. Preniesla 
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sestru cez bránu, kráčala stredom širokej ulice a obzerala sa okolo seba. 
Odkiasi k nej doahli takty opery, tenké a ostré, akoby ich niekto pískal 
na píšalke, a druhá Rebecca pozrela na otvorené okno o čosi alej.

„Nemajú lampy,“ prehodila, ke jej došlo, že v tomto svete nikdy sa 
nekončiacich dní je pouličné osvetlenie zbytočné.

Vykročila k najbližšej budove. Odhadla, že to bude nejaký úrad, lebo 
všetky okná mala zatemnené roletami. Pri dverách našla medenú ta-
buku s vyrytým menom a nejakými údajmi. „Schmidts,“ prečítala. „Zahn-
ärzte. Nach Verabredung.“

„To je po nemecky… zubár,“ zamrmlala prvá Rebecca, ke otvorila 
jedno oko. „Aspoň mi opraví polámané zuby.“

Druhá Rebecca sa jej chystala odpoveda, no otočila sa a kohosi zba-
dala. Z vedajšieho domu vyšla žena a za ňou dvaja malí chlapci. Cúva-
la po schodíkoch na chodník a pokúšala sa kry deti dáždnikom. Na 
sebe mala krémovú blúzku a sivú sukňu klasickej dĺžky, na hlave klobúk 
so širokou strieškou. Toto nevyzerá na najnovšiu módu, pomyslela si dru-
há Rebecca. Chlapci nemali viac ako šes či sedem rokov a oblečení boli 
v rovnakých hnedých kabátikoch a krátkych nohaviciach.

„Hm… zdravím vás,“ čo najmilšie sa ozvala druhá Rebecca. „Vemi 
potrebujem vašu pomoc.“

Žena sa otočila a od hrôzy otvorila ústa. Potom zvrieskla a pustila 
dáždnik, ktorého sa zmocnil vietor a hnal ho po ulici. Chytila deti za 
ruku a na úteku ich takmer strhla z nôh. Stále vrieskala, no chlapci sa 
užasnuto obzerali za mladými styxkami.

„Asi nie sme vhodne oblečené,“ poznamenala druhá Rebecca. Sestry 
mali zamazané tváre, špinavé a obhorené šaty pokryté blatom a krvou.

„Čo sa deje? Tak zoženieš mi už pomoc?“ ozvala sa slabým hlasom 
prvá Rebecca, ke si jej sestra sadla na spodný schodík pred budovou, 
odkia práve vyšla tá žena.

„Trpezlivos,“ zamrmlala druhá Rebecca. Oprela sestru o zábradlie 
a prešla k obrubníku. Pozrela do jarku, kde sa hromadila dažová voda 
a stekala do kanálov. „Neboj sa, onedlho si nás všimnú,“ doložila a od-
hrnula si z tváre premáčané vlasy.

A naozaj – ani nie o tridsa sekúnd zaujúkali v metropole sirény, ich 
zvuk rezonoval medzi budovami. Na opačnom rohu sa zhromaždila 
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skupinka zvedavcov, ktorí vyvaovali oči na obe Rebeccy, no nepriblí-
žili sa k nim.

Na mokrej ulici zasvišalo auto a zabrzdilo. Bol to vojenský nákla-
diak. Vyklopil oddiel vojakov s pripravenými puškami. Druhá Rebecca 
odhadla, že ich je okolo dvadsa. Ďalší vojak vystúpil z kabíny nákladia-
ka a vykročil k nej, mieriac na dievčatá pištoou.

„Wer sind sie?“ vyštekol mladý vojak na druhú Rebeccu.
„Pýta sa, kto sme,“ zamrmlala prvá Rebecca. „Tuším je nervózny.“
„Viem. Nemčinu ovládam rovnako ako ty,“ odsekla sestra.
„Wer sind sie?“ zopakoval vojak a tentoraz každé slovo zdôraznil po-

hybom ruky.
Rebecca sa obrátila k nemu, lebo ho pokladala za velitea. Prezrela si 

jeho pieskovú uniformu, ktorá v daždi rýchlo tmavla. „Meine Schwester 
braucht einem Arzt!“ vyslovila s bezchybným prízvukom.

„Áno… potrebujem doktora,“ zamrmlala prvá Rebecca.
Vojaka tá veta očividne prekvapila a ani nereagoval. Namiesto toho 

vydal rozkaz a ostatní vojaci sa s namierenými zbraňami zoradili za ním. 
Celá formácia sa pomaly pohla k dievčatám.

Oslepujúco sa zablyslo a znovu zahrmelo.
Vojaci odrazu zastali.
Druhá Rebecca si uvedomila, že už nepočuje plechové tóny opery.
Ak bol vojak doteraz nervózny, v tejto chvíli mu už na tvári jasne 

rozoznávala strach. Ostatní vyzerali rovnako vydesene.
Mali čistý, neriedený strach.
„Einem Artz,“ zopakovala. Netušila, čo ich tak desí. Potom začula 

tiché vrčanie a zvrtla sa za ním. Muži, ktorí vychádzali z ulice za jej 
chrbtom, vyzerali, akoby sa zhmotňovali v lejaku. Ich sivohnedé masko-
vacie uniformy dokonale ladili s mihotajúcou sa vodou, takže pripomí-
nali pohyblivé udské tiene.

„Super načasovanie,“ ocenila druhá Rebecca, ke brigáda limitáto-
rov zastala ako jeden muž. Cez celú ulicu sa ich roztiahlo asi štyridsa 
a zamierili na nemeckých vojakov. V pravidelných intervaloch sa v rade 
vyskytovali psovodi, ktorí ledva držali psy na remienkoch. Tie vydávali 
prízračné zvuky: v hrdlách im vibrovalo tiché kňučanie a nedočkavo 
vyhrnuté gamby odhaovali ostré zubiská.
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No mladý vojak a jeho chlapi nepozerali na psy. Fascinovali ich leb-
kovité tváre limitátorov s očami ako vyvŕtané čierne diery.

Ani jedna strana sa nepohla. Neby lejaka, vyzerala by celá scéna ako 
z fotografie.

Druhá Rebecca vykročila doprostred cesty a zastala medzi dvoma lí-
niami vojakov. „Offizier?“ opýtala sa nemeckého vojaka. Teraz už bola 
rovnako pokojná a sebaistá, akoby sa obyčajného pozemského policajta 
pýtala na adresu.

Vojak odtrhol pohad od limitátorov, zadíval sa na štíhle dievča 
v otrhanom odeve a nemo prikývol.

„Ich…“ začala.
„Viem po anglicky,“ prerušil ju – a naozaj, mal len slabý nemecký 

prízvuk.
„Fajn. Takže potrebujem…“
„Pošlite týchto vojakov preč,“ prerušil ju.
Druhá Rebecca neodpovedala, len si skrížila ruky na hrudi a rozkro-

čila sa. „Ani náhodou,“ odsekla. „Netušíte, proti čomu stojíte. Toto sú 
limitátori a urobia, čo im poviem. A hoci to možno nevidíte, na stre-
chách majú svojich ostreovačov. Ak by vám alebo vašim mužom čo len 
zišlo na um vystreli…“

Nedokončila vetu, no všimla si, že hoci jej alej mieri pištoou na 
hrudník, ruka sa mu chveje. „Teraz sem privediem dvoch mužov,“ pove-
dala. „jeden z nich je zdravotník, ktorý pomôže mojej sestre. Má pre-
strelené brucho a bez pomoci zomrie. Toto nie je agresia, tak povedzte 
svojim uom, aby nestrieali.“

Vojak zaváhal a pozrel na prvú Rebeccu pri zábradlí, kam ju oprela 
sestra. Nemecký dôstojník vyzeral ako stelesnenie dokonalého zdravia: 
plavé vlasy, jasné modré oči a opálená pokožka na tvári aj predlaktiach. 
„Dobre,“ prikývol a obrátil sa na svojich, aby nestrieali.

„Ďakujem,“ zdvorilo kývla hlavou druhá Rebecca, vyriekla zopár slov 
v styxskom jazyku a zdvihla ruku.

Z radu sa odpojili dvaja limitátori. Prvý vykročil k prvej Rebecce 
a zdvihol ju zo schodiska. Druhý podišiel k druhej Rebecce a čakal. Bol 
to generál, najstarší a najvyšší velite prítomných limitátorov s výraz-
nou bielou jazvou v tvare písmena S na líci a so šedinami na sluchách.



34

SúBOj V PODZEMí

Rebecca naňho ani nepozrela, len znovu oslovila nemeckého dôstoj-
níka. „Povedzte, ako sa volá toto mesto?“

„Nová Germánia,“ odvetil a zadíval sa na generála limitátorov.
„A v ktorom roku ste sem prišli?“
Zamračil sa a potom odvetil: „Poslední z nás sa tu usadili v… v… 

neunzehn… ähm… vierzig…“ Odmlčal sa, pátral po slovách.
Pomohol mu jeden z jeho vojakov. „V tisícdevästo štyridsiatom štvr-

tom.“
„Pred koncom vojny. To mi už došlo,“ prikývla druhá Rebecca. „Všetci 

vieme, že Tretia ríša vyslala na póly expedície, aby preverili platnos 
teórie o dutej Zemi. No nevedeli sme, že tie výpravy boli úspešné.“

„My nie sme Tretia ríša,“ kategoricky sa ohradil nemecký dôstojník. 
Aj v nevýhodnej situácii sa očividne urazil.

Druhá Rebecca však pokračovala: „To je jedno. Asi máte v nákladia-
ku vysielačku alebo nejaký iný komunikačný prostriedok. Ak sa vy 
a vaši muži chcete z tejto patovej situácie dosta živí, chote si pohovori 
s veliacim dôstojníkom. Spýtajte sa ho, či vie o…“

Až teraz kývla hlavou limitátorskému generálovi, ktorý stál v pohove 
so zbraňami v oboch rukách. „… doplnku šesdesiatšes k materiálu 
Unternehmen Seelöwe – Operácia Tuleň. To bol nacistický plán na in-
váziu do Anglicka, ktorý vznikol medzi rokmi 1938 a 1940.“

Nemecký dôstojník neodpovedal, len pozeral na dlhú pušku s noč-
ným zameriavačom, ktorú držal limitátorský generál.

„Hovorí vám niečo meno admirál Erich Raeder?“ opýtal sa ho generál.
„Áno,“ prikývol Nemec.
„je v tomto mieste niekto z jeho štábu alebo človek, čo má prístup 

k záznamom o jeho vtedajších operáciách?“
Nemecký dôstojník si zotrel z tváre dažovú vodu, akoby chcel 

zamaskova, že ho to celé zmáha.
„Dobre ma počúvajte, lebo je to dôležité,“ prikázal mu limitátorský ge-

nerál tónom vyhradeným pre podriadených. „Spýtajte sa svojich veliteov 
na doplnok 66 k plánu invázie, v ktorom sa spomína Mefistofeles.“

„To sme boli my. Mefistofeles bolo krycie meno styxov,“ ozvala sa 
druhá Rebecca. „Styxovia v Anglicku aj v Nemecku s vami spolupraco-
vali. Vtedy sme stáli na strane Nemecka a tak je to doteraz.“



35

ZjAVENIA

Generál ukázal rukou v rukavici na nákladiak. „No tak, človeče! Nájdi-
te niekoho, kto vie o operácii Tuleň a jej šesdesiatom šiestom doplnku.“

„Musíme túto situáciu vyrieši, aby ste nemuseli zahynú ani vy, ani 
nik z vašich mužov,“ povedala druhá Rebecca. Pohadom zaletela k ses-
tre uloženej na deke, ktorú pod ňu na dlažbu rozprestrel zdravotník. Už 
jej do ruky vpichol infúziu, no druhá Rebecca vedela, že sestre by bolo 
lepšie v nemocnici. „A rýchlo, prosím. Myslite na moju sestru.“

Nemecký dôstojník súcitne prikývol a čosi povedal svojim vojakom. 
Potom sa rozbehol k nákladiaku.

Druhá Rebecca sa usmiala. „je fajn stretnú sa zase so starými 
priatemi, však?“ oslovila limitátorského generála.

Chester spal len krátko, ke ho prebrali kŕče v bruchu. Najskôr ležal 
a opakoval si, že to prejde, no márne. Boles sa zhoršovala, až musel 
vyliez z úkrytu a uteka do krovia, kde sa vyvracal. Dávenie však ne-
prešlo, až napokon mu v žalúdku nezostalo vôbec nič. Od kyseliny ho 
pálilo hrdlo.

Ke sa dotackal spä do úkrytu, bledý a spotený, čakala ho tam Martha.
„Bolí a brucho? Aj mňa. Dám ti na to niečo?“ Ani nečakala na 

odpove a pokračovala: „Uvarím čaj, ten ti pomôže.“
Sadli si k ohňu a Chester sa prinútil chlipka vlažnú tekutinu. Ke sa 

kŕče ozvali znovu, odbehol, no tentoraz nevracal, postihla ho hnačka.
Ledva sa dotackal spä a Marthu našiel pri ohni.
„je mi strašne zle,“ zaúpel.
„Cho si pospa. Asi sme len niečo chytili,“ odvetila. „Pomôže nám 

odpočinok a teplé tekutiny.“
Prešlo mu to však až po takmer dvoch dňoch a na útek musel za-

budnú. V takom zúboženom stave by sa nedostal aleko. Ako prechá-
dzal od horúčkovitého spánku k blúzneniu, zúril, že je taký závislý od 
Marthy, no nevedel, čo iné mu zostáva. Ke sa napokon zotavil natoko, 
že v sebe udržal pevnú stravu a vracali sa mu sily, pripravili sa na alšiu 
etapu bezcieneho putovania.

„Martha, nemôžeme sa tu len takto mota. Čo budeme robi?“ spýtal 
sa jej. „Navyše mám plné zuby toho vtáčieho mäsa. Vlastne z neho mi 
bolo tak hnusne.“
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„Nemôžeme si vybera,“ odsekla. „A zle prišlo aj mne, tak sa nesažuj.“
Chester na ňu úkosom pozrel. Tvrdila, že tie problémy mala tiež, no 

nevšimol si, že by bola utekala do kríkov alebo sa ponosovala na bolesti 
brucha. Na druhej strane, vtedy si ju sotva všímal.

Zvečerilo sa, zbalili sa a vykročili. Chester sa stále cítil slabý a do rána 
ís nevládal, takže ešte pred úsvitom sa utáborili v alšom lese. Takmer 
ho porazilo, ke sa mu ani nie polhodiny po jedle znovu vzbúril žalúdok 
a vrátili sa kŕče. Tentoraz to bolo ešte horšie a Martha ho musela odvies 
od ohňa do skupinky stromov, kde mu dopriala trochu súkromia, kým 
zase prudko vracal.

Niekoko dní ho potom musela kŕmi lyžičkou, tak sa mu triasli ruky. 
Stratil pojem o čase, od podvýživy upadol do letargie, až ho Martha 
jednej noci prebudila a zamrmlala, že sa musia pobra alej. Vyzvedal, 
prečo tak zrazu, no neodpovedala. Pomyslel si, že možno zase začula 
toho imaginárneho svetlonosa.

Našastie sa už natoko zotavil, že mu zo dve hodinky chôdze nerobi-
li problémy. V daždi šli poveda polí, až sa ocitli pri opustenej stodole. 
Strecha bola deravá a vnútri sa vŕšilo hrdzavé ponohospodárske nára-
die, no Martha po chvíli vypratala jeden roh. Aspoň boli chránení pred 
živlami a mohli sa usuši.

Chestera neštvala len choroba, ale aj to, že bol doteraz stále premo-
čený na kos. Nohy sa mu odierali o nohavice a pokožka medzi prstami 
podozrivo obelela, dokonca sa šúpala. Obaja sa nutne potrebovali pre-
zliec do čistého a všetko, čo mali na sebe, opra. Chester si uvedomil, 
že Martha mu už tak nesmrdí, a pripísal to pachu vlastného potu, ktorý 
mu stále udieral do nosa.

Sedeli schúlení v spacích vakoch a Chester už mal všetkého plné zuby.
„Viac neznesiem,“ povedal jej. Zízal pred seba a špinavými rukami si pri 

krku pridŕžal spací vak. „V živote mi nebolo tak zle a obávam sa, že to 
bude len horšie. Martha, už to nevydržím.“ Preglgol slzy. „Čo ak je to so 
mnou vážne a potrebujem lekára? Pustili by ste ma na vyšetrenie? Ve aj 
tak nesmerujeme na konkrétne miesto, však? Nemáme plán.“ Chester 
nadobúdal podozrenie, že sa motajú v kruhu, no nevedel to dokáza.

Martha mlčala a potom prikývla. Zadívala sa na deravú strechu. Okom 
jej škaredo pomykávalo. „Zajtra,“ zasyčala. „Zajtra to vyriešime.“
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Chester netušil, čo tým myslela, no po celom dni v stodole sa znovu 
vydali na pochod. Výnimočne nepršalo a Chester sa tomu tešil. Bol 
presvedčený, že sa blížia k pobrežiu, cítil to vo vzduchu a občas začul 
výkrik čajky. Spomínal na rodinné dovolenky pri mori a čoraz častejšie 
myslel na to, že sa odpojí od Marthy a vráti sa k rodičom.

Kráčali pod jasnou nočnou oblohou a Chester práve pozeral na vrch 
a myriady hviezd, čo nad ním viseli ako nejaký ligotavý gobelín, ke 
narazil do živého plota. Marthu nevidel, no potom sa objavila ruka 
a pretiahla ho rovno cez krovie.

Spravil zopár tackavých krokov a nadobudol rovnováhu. Vtedy si 
uvedomil ten kontrast. Celé týždne vídal iba nekonečné polia a trávna-
té lúky, no teraz stál na udržiavanom trávniku. Bol nesmierne mäkký 
a v mesačnom svite pripomínal tmavý plstený koberec. Chester sa po-
obzeral, všimol si záhony s kvetmi a pestovanými rastlinami. Martha 
zasyčala, aby šiel za ňou, a preplazili sa okrajom záhrady, popri skleníku 
a potom veda vekej kôlne, pred ktorou stáli drevené stoličky a stôl. 
Martha zamierila do stredu a Chester zistil, že sa nachádzajú medzi dvo-
ma radmi ihličnanov. Na konci bola malá bránka. Prešiel ňou, zohol sa 
popod konáre smutnej vŕby a oči mu padli na tmavú siluetu budovy.

„Dom,“ šepol a zastal pred vŕbou. Domec vyzeral opatrovaný, no ne-
obývaný. Dnu sa nesvietilo a na všetkých oknách boli rozhrnuté závesy. 
Prešli k predným dverám s prístreškom obrasteným popínavými ružami. 
Na štrkovej príjazdovej ceste neparkovalo nijaké auto.

Chester neprotirečil, ke Martha vyhlásila, že sa vláme dnu. Dom 
stál na samote a asi ho nechránil zabezpečovací systém. Vrátili sa doza-
du, Martha rozbila okno, otvorila ho a posunula nahor. Chester vliezol 
dnu za ňou, hoci mu to bolo dos nepríjemné, no mal už plné zuby živo-
ta pod holým nebom. A či už si to uvedomovali, alebo nie, stále ich 
oslabovali účinky normálneho pozemského prostredia – najmä Marthu. 
Potrebovali si niekde poriadne odpočinú.

Objavili plnú špajzu a v kuchyni chladničku napchatú potravinami, no 
Chester odmietol ponuku, že mu Martha niečo uvarí. Radšej si otvoril 
konzervu fazule v paradajkovej šave a zjedol ju studenú. Túžobne pozrel 
na ustlaté postele s bielymi obliečkami v izbách na druhom poschodí 
a potom sa rýchlo osprchoval – našastie sa mu podarilo zapnú bojler.
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Prekvapilo ho, že zmývanie niekokomesačnej špiny bolí. No len čo si 
pokožka zvykla na čistotu, vychutnával si prúd teplej vody. Uvonil sa, 
akoby ho sprcha zbavila nielen špiny, ale aj problémov. Poutieral sa 
a otvoril šatník v jednej izbe. Našiel čisté džínsy a tričko, ktoré mu cel-
kom sadli. Zadíval sa do zásuvky.

„Ponožky. Normálne ponožky,“ zasmial sa. Sadol si na poste, natia-
hol si čistý pár, potom sa znovu obul a so širokým úsmevom pohýbal 
prstami. Cítil sa omnoho lepšie. Pripravený na všetko. „Super! Čisté 
ponožky!“ zvolal a vstal.

Vrátil sa dole, chcel Marthe oznámi, že si ide zdriemnu.
Ke vošiel do obývačky, zastal – na bočnom stolíku zbadal telefón.
To je ono. Príležitos, na ktorú čakal.
Zavolá Drakovi – alebo rodičom. No jasné, rodičia. Musí im oznámi, 

že žije. Nehovoril s nimi celé mesiace, odkedy s Willom vošli do tunela 
pod jeho domom.

Zdvihol slúchadlo a zadržal dych – počúval tón. Ledva tajil vzrušenie, 
ke vytáčal číslo domov. Už sa nemohol dočka hlasov mamy a otca. 
„Ahoj, oci, ahoj, mami,“ opakoval si potichu. Modlil sa, aby boli doma. 
Alebo, aby sa, nedajbože, nepresahovali.

Nie, mysli pozitívne! opakoval si.
Vytočil len niekoko čísel, ke mu slúchadlo vyletelo z ruky a on pa-

dol na zem, omráčený úderom do hlavy.
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Drake otvoril oči, skotúal sa z postele a v okamihu bol na nohách.
Nachádzal sa v neznámej tmavej miestnosti. Hoci si zvykol, že sa 

každé ráno budí inde, za svet si nespomínal, ako sa dostal sem. Vzduch 
bol chladný a čistý, zunela tam klimatizácia.

Pritisol si dlaň k boavej hlave a zatackal sa spä k posteli. Až teraz si 
uvedomil, že je oblečený, no nemá topánky ani ponožky. A pod nohami 
cítil čosi, čo podozrivo pripomínalo luxusný hrubý koberec.

„Kristepane, kde to som?“
Rozhodne to nemohla by nijaká z tých opustených budov, kde zvy-

čajne spával.
Hmatkajúc okolo prešiel popri posteli a narazil do nočného stolíka, až 

na zem spadla lampa. Kakol si, našiel ju a našmátral aj vypínač. Do 
tváre mu zažiarilo svetlo a on zastonal.

Willa a Elliottovú by jeho výzor prekvapil – už nepripomínal muža, 
ktorého poznali. Tvár s týždňovou bradou mal opuchnutú a pod unave-
nými očami sa mu černeli kruhy. Zvyčajne nakrátko pristrihnuté vlasy 
mu narástli a na tej strane, kde ležal, ich mal pricapené k hlave.

S lampou v ruke našiel kraj postele a sadol si naň. jazykom si prešiel 
po vyschnutých perách a zacítil alkohol.

„Vodka?“ zachripel a naplo ho. „Čo som to stváral?“ odpovedal si 
alšou otázkou a pokúšal sa posklada v hlave spomienky na večer. Ne-
jasne sa rozpamätal, že vošiel do nejakého baru, zrejme v Sohu, ktorý 
mal v úmysle totálne vybieli. Znelo to logicky, pretože mu stále dunelo 
v hlave.
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No boles nebola ničím v porovnaní s prázdnotou v duši a v živote.
Prvý raz po dlhom čase nevedel, čo alej. Nemal smer, plán, nič. Pred 

rokmi ho prijala tajná organizácia, ktorá bojovala proti styxom, čo 
striehli pod Londýnom v podzemnom meste nazvanom Kolónia. Lenže 
vplyv styxov siahal za jej hranice a ich zákerné plány prenikli až na Po-
vrch, ako ke sa pôdou šíri jedovatá huba. Styxovia už celé stáročia 
plánovali zvrhnú pozemské usporiadanie a oslabi ho natoko, aby 
v ňom mohli jedného dňa vládnu.

Posledný boj Draka proti nim sa skončil tvrdou porážkou. Predstieral, že 
má pri sebe ampulku s ich smrtiacim vírusom Domínium, aby vylákal a za-
jal najvýznamnejšieho styxa. Odovzdanie vírusu malo prebehnú v parku 
v Highfielde s pomocou Willovej matky, pani Burrowsovej. Styxovia sa 
však nedali oklama a zase boli o krok vpredu. Draka, jeho pobočníka Šag-
réna a ostatných najatých chlapov odrovnali podzvukovou zbraňou.

Drake pochyboval, že to niekto z nich prežil – styxovia boli brutálni 
a bez milosti sa porátali s každým vzbúrencom. Stratili aj pani Burrow-
sovú, pravdepodobne bola už mŕtva. Pokia Drake vedel, ten debakel 
prežil iba on – a zachránila ho pomoc z tej najnečakanejšej strany.

„Pi… musím sa napi…“ mrmlal a zaháňal dotieravé myšlienky. Mal 
pocit, že si nezaslúži ži. Cítil zodpovednos za stratu tokých udí, bolo 
toho naňho privea. Teraz vrátil lampu na stolík a dovliekol sa v nezná-
mej izbe k oknu.

„Dopekla, čo to má znamena?“ zvolal, len čo otvoril žalúzie. Pošú-
chal si oči, ke mu denné svetlo ešte vystupňovalo boles hlavy. Díval 
sa pred seba a ničomu nerozumel. Z výšky troch či štyroch poschodí 
videl pás Temže a v diake sa slnko opieralo o Canary Wharf.

Zvrtol sa a rozhliadol sa po priestrannej miestnosti. Šarlátové steny 
zdobili pozlátené rámy, v ktorých Drake rozoznal staré vojenské rytiny, 
najmä s motívmi z Krymskej vojny. Okrem širokej postele tam stál písa-
cí stôl a šatník, všetko z tmavého dreva, možno z mahagónu. Pripadal si 
ako v hoteli – a poriadne drahom.

„Tuším som zomrel a dostal sa do Hiltonu,“ zašomral si popod nos. 
Zišlo mu na um, či niekde v rohu nenájde minibar. Potreboval sa znovu 
omámi alkoholom, aby umlčal výčitky svedomia, že sklamal tokých 
udí. Pozrel na zatvorené dvere, no nešiel k nim, len sa otočil k oknu 
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a oprel si čelo o chladné sklo. Vzdychol, červenými očami sledoval po-
licajný motorový čln na rieke – zrejme mieril k Towerskému mostu.

Ktosi zaklopal na dvere.
Drake sa vystrel.
Dvere sa otvorili a objavil sa jeho záchranca z highfieldskeho parku 

s pohárom v ruke. Vtedy Drakovi povedal, že je bývalý limitátor, jeden 
z vojakov elitného styxského regimentu, ktorý sa preslávil bezhranič-
nou brutalitou.

Bolo zvláštne vidie jedného z týchto chudých, šachovitých a nepo-
chybne surových zabijakov v inom kontexte – a najmä v sivom károva-
nom športovom saku, flanelových nohaviciach a hnedých kožených 
poltopánkach. Drakovi sa dokonca podarilo usmia. „Aha, môj osobný 
styx,“ zažartoval a kývol rukou. „Fajn izbička.“

Limitátor prehovoril nosovým hlasom, pomerne upäto a staromódne: 
„Áno, v Londýne mám viacero príbytkov, no najradšej sa zdržiavam tu.“

Drake znovu pozrel na okno. „Stavím sa, že nie odvšadia je takýto 
výhad.“ Na chvíu zmĺkol, potom sa zase zadíval na limitátora. „Takže 
takto som sa sem dostal. Včera ste ma vytiahli z baru. Čo si myslíte, že 
ste môj strážny anjel?“ Limitátor neodpovedal, len podal pohár Drakovi 
a ten si k nemu privoňal. „Pomarančová šava,“ ofrkol si, potom prehl-
tol aspoň glg. „Dobrá,“ prehodil, ke tekutina dorazila k jeho otupeným 
chuovým pohárikom.

„Hlavne čerstvá,“ prikývol limitátor.
Drake si šúchal koreň nosa a triedil si myšlienky. „Máte pocit, že ste 

mi zaviazaný, lebo som sa postaral o Elliottovú. Lenže už sme si kvit. 
Zachránili ste mi kožu v parku a to stačí.“

Limitátor prikývol. „Isteže, za pomoc dcére som vám vačný. Sama 
by tam nebola dlho prežila. Hlbiny sú nebezpečné, to viem asi najlep-
šie,“ doložil, ke si sadal na koniec postele. „No…“ odmlčal sa.

„No čo?“ Drake už strácal trpezlivos, lebo boles hlavy nepoavovala.
„Ak sa nedáte dohromady, Drake, dostanú vás moji udia. A potom 

vás neutralizujú,“ povedal limitátor akoby nič, len na zdôraznenie vypol 
lampu.

Drake si nervózne odkašal. „Nebojte sa, zvyčajne sa neopíjam až tak 
ako včera. To bola jednorazovka.“
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„V poslednom čase ste takých jednorazoviek stihli dos,“ vyčítal mu 
limitátor. „Viete, že ke vám už barman odmietol nalia, osopili ste sa 
naňho? Nahlas ste mu nadávali do styxov. Pred hosami.“

Drake sa rozpačito zaškabil, ale vzápätí vybuchol: „je moja vec, čo 
robím vo vonom čase. Ak náhodou chcem…“ stíchol, lebo mu došlo, 
že tomuto tu sa nemusí spoveda. „A čo vás vlastne do toho? ja to ne-
chápem.“

„Ide o Elliottovú. Vraveli ste, že je v Prieduchu. Musíte mi ju pomôc 
dosta naspä a ja pomôžem zase vám. Mám pocit, že pomoc sa vám zíde.“

Drake sa zadíval na tvár s prepadnutými lícami. Pozrel do čiernych 
očí. Bola to tvár nepriatea, proti ktorému toko rokov bojoval, a teraz 
s ním popíja pomarančovú šavu? Ba čo viac, ten chlap ho žiada o po-
moc. Tak to je fakt dobré.

Neveselo sa zasmial. „Hej? A prečo by som vám mal veri? Môže to 
by alšia styxská pasca. Využijete ma a zožeriete.“ Drake pokrútil hla-
vou. „To som už zažil.“

„Nie, vravím vám, že na tom, čo teraz robia, sa nezúčastňujem. Aby 
som sa ich zbavil, fingoval som vlastnú smr.“

„Super. Odpočívajte v pokoji,“ sarkasticky odsekol Drake. „Zbavili 
ste sa bandy vraždiacich megalomanov. Prepáčte, ale ak mi aj náhodou 
neklamete, čo to dokazuje? Že ste zradca a nemožno vám veri?“

„Nie, dôkazom je Elliottová,“ odvetil limitátor chladným hlasom, 
ktorý naznačoval, že Drake ho konečne naštval. „Ke som s Kolonist-
kou splodil diea, bol som nežiaduci. V očiach vlastných udí som bol už 
vtedy mŕtvy.“

„Ako to?“
„Pokia siaha písaná história, naše rasy sa držali od seba. Ešte pred 

érou Rímskej ríše sme vedeli preniknú do vládnucej vrstvy a ovplyvni 
udalosti vo svoj prospech,“ vysvetoval limitátor a strčil si ruky do vre-
ciek saka. Možno kedysi patril k vraždiacej elite, no teraz pripomínal 
skôr profesora, ktorý debatuje o najnovšom výskume.

„Možno to neviete, no nie vždy sme sa ukrývali na miestach, akým je 
dnes Kolónia. V rozličných obdobiach sme žili na všetkých kontinen-
toch, no nikdy sme sa nezdružili, aby sme neboli nápadní – nevytvorili 
sme getá –, lebo by nás mohli identifikova a prenasledova. Kým sme 
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sa ukrývali pod lampou, kde býva najväčšia tma, zákon nám zakazoval 
mieša sa s umi a hlavne s nimi plodi deti. Ako káže Kniha zániku, 
čistota je svätá.“

„Čo tým chcete poveda?“ skočil mu do reči Drake.
„Kríženie rás má za následok to, čo nazývame riedenie – stierajú sa 

hranice medzi nami. Keby boli mňa a Molly – teda Elliottovej matku – 
odhalili, boli by nás zabili Kolonisti alebo styxovia. A, samozrejme, aj 
našu dcéru, pretože je miešanka. Molly musela hra chorobu, aby zata-
jila svoje tehotenstvo, a ke porodila, diea vzali k sebe jej príbuzní. 
Lenže ako malá rástla, čoraz jasnejšie sa ukazovalo, že je iná.“

Drake prikývol a limitátor pokračoval: „Keby nebola Elliottová ušla 
do Hlbín, časom by ju odhalili. V žilách jej koluje krv styxov.“

Limitátor pozeral z okna na lietadlo, čo sa sunulo ponad siluetu mes-
ta. „Musela zmiznú. Za tie roky sa vyskytlo niekoko detí, čo sa narodi-
li zo vzahov medzi našincami a Kolonistami. Volajú ich stokári.“

„To počujem prvýkrát,“ pokrútil hlavou Drake. „Prečo stokári?“
„Lebo často skončia v stoke pod južnou jaskyňou. Tak čo poviete?“ 

Limitátor naňho spýtavo pozrel. „Budeme spolupracova?“
„Musím vám poveda, pán limitátor, že končím,“ odvetil Drake. Ple-

cia mu ovisli, omráčila ho únava. „Všetko, o čo som sa snažil, vaši zni-
čili. Zbytočne ma presviedčate, aby som sa zase vrhol do nejakých va-
šich hier.“

„To závisí od toho, o ktorej hre teraz hovoríte,“ prehodil styx. „Polož-
te si otázku, čo dosiahnete, ak s vami bude limitátor. Niekto, kto pozná 
všetky tajomstvá styxov. Niekto od nich.“

Drake sa pousmial, akoby to nebral vážne. „Teraz mi hovoríte, že bu-
dete bojova proti vlastnej rase? Že mi ju pomôžete zniči?“

Limitátor vstal z postele a na hrubom koberci čosi načrtol nohou. 
„Nie. Nesúhlasím s tým, ako teraz styxovia konajú, no nechcem im 
ublíži. Nemienim im uštedri smrtiaci úder. A nedovolím, aby sa niečo 
stalo Kolonistom – vrátane Molly.“

„Samozrejme,“ zavrčal Drake. „Za koho ma máte?“
Limitátor pokračoval: „Nemusím vám hovori, že najvyššia styxská 

hierarchia, aj tie dvojčatá, ktoré voláte Rebeccy, tú stratégiu presadzu-
jú, no my sme presvedčení, že je to zbytočne brutálny prístup.“



44

SúBOj V PODZEMí

„My?“ začudoval sa Drake.
„Patrím k tým styxom, ktorí nesúhlasia s extrémnymi postupmi proti 

Pozemšanom, napríklad s vypustením biologickej zbrane, ako je vírus 
Domínium. Poda nás sa Pozemšania vyhubia sami. Uvonia miesto 
a nastúpime my.“

„Vy si myslíte, že sa vyzabíjame aj bez vašej pomoci?“ zopakoval Drake. 
„Ak tak vemi nesúhlasíte s hierarchiou, prečo sa proti nej neozvete?“

Limitátorov výraz hovoril jasnejšie ako slová.
„Nie je to zlý nápad,“ zamrmlal Drake.
Limitátor zdvihol ruku a zaal päs. „Obaja chceme tie stratégie 

eliminova, takže je to síce zvláštne, ale naše ciele ležia tým istým sme-
rom. Môžeme spolupracova.“

Drake zvažoval limitátorov návrh a do očí sa mu vrátil svit. Prebehol 
si rukou po vlasoch, potom pozrel na limitátora a pomaly prikývol. 
„Okej,“ vzdychol, „klamal by som, keby som tvrdil, že ma to nezaujalo. 
Hovorte.“

„Najskôr sa dajte do poriadku. Radšej vám to chcem ukáza.“ Limitá-
tor zamieril k dverám.

Drake, len čo osamel, vošiel do kúpene, kde sa umyl a oholil. Vypil 
niekoko pohárov vody, a ke kládol krčah na umývadlo, zazrel v zr-
kadle svoju tvár. Niekoko sekúnd zízal na jej odraz. „Stačilo. Treba 
za se vysadnú do sedla,“ povedal a zašiel si do izby po topánky. Ke bol 
pripravený, vyšiel cez dvere a potom po krátkej chodbe do omnoho 
väčšej miestnosti. Z obrovského stropného okna sa slnko lialo na čosi, 
čo na prvý pohad pripomínalo biliardový stôl. Lenže namiesto zelené-
ho súkna, ktoré by na ňom Drake očakával, tam ležal model údolia 
s armádami – drobní vojačikovia stáli v zložitých formáciách. Limitátor 
ešte upravoval postavenie niektorých hračkárskych bojovníkov, no te-
raz sa vystrel.

Drake rýchlo prebehol zrakom celú scénu, rozličné armády, pestré 
uniformy na pozadí zelene. „Aha… takže tuto sú Briti a Holanania na 
Mont St. jean,“ prehodil. „A tu zase,“ prešiel pozdĺž stola alej, „tu sú 
Prusi.“ Spravil ešte pár krokov a zastal. „A tu na svahoch… títo pešiaci 
v modrých kabátcoch sú určite Francúzi. Takže celé je to bitka pri Wa-
terloo v marci roku 1815, všakže?“
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Ak jeho rýchle zhodnotenie spravilo na limitátora dojem, nedal to 
najavo. Len prikývol: „Správne.“

Drake si ešte stále prezeral celú scénu. „Vy fakt viete niečo o deji-
nách, však? No prečo sa styx zaujíma o čosi, čo sa stalo tu na Povrchu 
pred takmer dvoma stovkami rokov?“

„V Citadele nás počas vojenského výcviku učili aj vojenskú taktiku 
Pozemšanov,“ odvetil limitátor. „A bitka pri Waterloo sa mi vždy vemi 
pozdávala.“

Drake prikývol. „Aj mne, lebo výsledok závisel od mnohých pohybli-
vých faktorov. Muselo sa ich stretnú vemi vea, aby sa Napoleon, naj-
väčší vojenský génius svojej generácie, konečne dočkal rovnako silného 
protivníka. Akoby sa proti nemu rozhodla zasiahnu ruka osudu.“

„Ruka osudu?“ Limitátor pokrútil hlavou. „Proti tomu si dovolím 
namieta. Wellingtonov majstrovský ah spočíval v tom, že ke zaúto-
čil, získal podporu Holananov a Prusov. Preto zvíazil. Ani šastie, ani 
osud s tým nemali nič spoločné. Wellington bol vojenský génius a jed-
noducho Napoleona prekonal.“

Drake mu opätoval pohad. „Takže víazstvo Siedmej koalície môžeme 
pripísa Wellingtonovým generálskym alebo politickým schopnostiam?“

„A v čom spočíva rozdiel?“
Drake sa zamračil, lebo niečo na tej scéne mu nedávalo zmysel. „Tam-

to vidím Napoleona,“ povedal a ukázal na figúrku cisára obklopenú ge-
nerálmi. „No kde je Wellington?“ Drake sa presunul k britským voj-
skám. „Nikde ho nevidím.“

„To preto, lebo som sa naňho chcel znovu pozrie.“ Limitátor prešiel 
k sekretáru pri stene, odkia vzal jednu figúrku. „Ešte sa mi nepozdáva.“

„Smiem?“ Drake vystrel ruku.
„Isteže.“ Limitátor mu figúrku podal.
„Železný vojvoda,“ zamrmlal Drake a zadíval sa na figúrku, ktorá 

akoby čosi písala na mapu. Zdvihol ju oproti svetlu, všímal si dlhý mod-
rý kabát a červenú šerpu okolo pása. „Vravíte, že sa vám nepozdáva. No 
tie detaily sú úchvatné,“ pochválil limitátora a pozrel na stôl, kde ležali 
mištičky s farbami, zo zaváraninovej faše trčali štetce, čakala tam veká 
lupa a niekoko nedokončených vojačikov. „Nevravte, že tie postavičky 
sám maujete. Všetky na stole sú vaše dielo?“
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„Len zabíjam čas,“ mykol plecom limitátor.
„Ale kdeže. Očividne máte tú prácu rád. Smiem?“ Drake sa naklonil 

nad stôl smerom k britskej armáde.
„Nech sa páči,“ prikývol limitátor.
„Takto to bude lepšie. Už je tam, kde má by,“ povedal Drake, ke 

kládol Wellingtona pred malý stan k ostatným britským generálom.
Potom sa poobzeral po miestnosti. Videl knižnice a sklené vitríny, 

v nich anglické vojenské prilby z Krymskej vojny a iných bitiek z osem-
násteho storočia, leštené mosadzné vyznamenania a česáky. Drake od-
vrátil pohad a všimol si, že styx ho pozoruje. Pozrel mu do neprenik-
nutených očí.

„Niečo vás trápi?“ spýtal sa limitátor.
Drake mu túžil položi tisíc otázok, no rozhodol sa, že všetko má svoj 

čas. „Áno. Vy poznáte moje meno, no ako vás mám vola ja? Viem, že 
styxovia mená nemajú… teda nie také, ktoré by nejaký Pozemšan do-
kázal vyslovi,“ doložil trochu rozpačito.

Limitátor sa zamyslel. „Na zmluve o prenájme tohto domu stojí meno 
istého Edwarda jamesa Greena,“ odvetil. „No mám aj iné totožnosti, 
napríklad…“

„To stačí,“ povedal Drake. „Edward… james… Green.“ Pošúchal si 
čelo. „Tak dobre, budem vás vola Eddie. Styx Eddie.“ Pri predstave, že 
tento vraždiaci stroj má oslovova takým milým pozemským menom, sa 
zasmial.

„Ako si prajete,“ prikývol novopokrstený Eddie, trochu prekvapený 
Drakovým pobavením.

Prešli k opačnej stene miestnosti, kde stáli monitory, na ktorých sa 
dali sledova scény z ulice, ale aj niekoko alších výjavov, ktoré Drake 
hne nespoznal. Pripadali mu ako z tehlových tunelov. Eddie si všimol 
jeho záujem. „Pod touto budovou sú stoky. Ako predbežné opatrenie – 
lebo opatrnosti nikdy nie je dos.“

„Nuž, ke ide o styxov, tak naozaj nie,“ odvetil Drake.
Malá chodba sa končila ažkými oceovými dverami. Prešli cez ne 

a zostupovali po železnom schodisku, ke Drake prudko zastal. „A kde 
to vlastne sme?“ vyletelo z neho. Kontrast s luxusom príbytku, ktorý 
práve opustil, ani nemohol by výraznejší.
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Z výšky pozeral na čosi, čo pripomínalo skladisko, dlhé sto metrov 
a široké pädesiat. Vysoké okná boli také špinavé, že sa cez ne sotva 
predralo svetlo, no to, čo bolo z dlážky vidie, zakrývali kusy strojov. 
Drake prešiel celkom dolu a videl, že stroje sa zrejme už desaročia ne-
používali.

„Bola tu jedna viktoriánska fabrika, kde sa do fliaš plnili nápoje. Ro-
dinný podnik,“ vysvetoval Eddie. „Ke ich predbehla konkurencia, 
majitelia to jednoducho zavreli. Zamkli dvere a hotovo. Všetko tu zo-
stalo a mohlo sa v pokoji rozpadnú.“

„A vy ste sa sem nasahovali a na streche ste si zariadili parádne bý-
vanie,“ podotkol Drake. Prstami prešiel po gumenom prepravnom páse. 
Neprekvapilo ho, že sa mu pod rukou mrví.

Eddie ich viedol uličkou medzi strojmi zakrytými voskovým plátnom, 
ktoré sa takisto rozpadávalo.

„A čo je to tam?“ spýtal sa Drake a uprel zrak do šera pri opačnej 
stene. „Motorky?“

„Hej, občas sa na nich preveziem,“ odvetil Eddie. „No ukážem vám 
niečo iné, pote.“

Takmer v kúte zastal pri starom sústruhu, pokrytom hrdzou rozmrve-
nou na prach. „Prvý krok odzbrojenia,“ povedal a stisol ufúané červené 
tlačidlo na jeho prístrojovej doske.

Zašiel za sústruh k malej stavbe v kúte, zhlobenej z lešenia a zakrytej 
hrubými igelitovými plachtami. Nadvihol jednu plachtu a ukázali sa ko-
vové dvere vsadené v dlážke.

Drakovi bolo jasné, že tie tu nezostali z viktoriánskej éry, keže na ich 
povrchu nevidel ani náznak hrdze a betón okolo nich nezničila vlhkos. 
Eddie sa zohol a otvoril kryt klávesnice na jednej strane dverí. Naukal 
sériu čísel a v polovici prehovoril: „Všetko je podmínované a pripravené 
na výbuch pre prípad, že by ste sa pri tomto kóde pomýlili.“

„Vy ste človek poda môjho gusta,“ uškrnul sa Drake, kým Eddie 
naukal posledné číslice a hrubé dvere sa pootvorili. Vlastnou silou 
ich roztvoril dokorán a Drake šiel tesne za ním – znovu schádzali po 
schodisku.

„Toto sa vám bude páči,“ vyhlásil vycivený muž.
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„Vravím ti, bolo to lietadlo,“ opakoval doktor Burrows.
„ja som nič nepočul,“ odsekol Will a vyšiel spod hustých stromov, 

aby dovidel na jasnú bielu oblohu. „A ty?“ spýtal sa Elliottovej, ktorá sa 
pridala k nim. Pokrútila hlavou.

„Teraz ho už hadáte márne,“ šomral doktor Burrows. „Odletelo vý-
chodným smerom.“

Will pozrel na otca. „A čo to poda teba bolo?“
„Ve hovorím, Stuka. Nemecký bombardér z druhej svetovej vojny.“
Will sa zamračil. „Si si istý?“
„Ako inak?“ zlostil sa doktor Burrows.
„Ocko, možno si si pri pyramíde trochu zdriemol a niečo sa ti prisnilo, 

nie? Ve si bol už dlhšie na slnku a…“
„Will, nerob zo mňa somára!“ vyštekol vedec. „Nie som unavený 

a nemám úpal. Viem, čo som videl. Bola to Stuka a letela asi kilometer 
odtiato.“

Will pokrčil plecami. Tu v bruchu Zeme, uprostred planéty, vo svete 
s vlastným slnkom, ho nemohlo prekvapi už takmer nič.

Napríklad slabá gravitácia umožňovala jemu, Elliottovej a doktorovi 
Burrowsovi skáka do neuveritenej diaky a dvíha ažké predmety, 
akoby sa z nich stali superhrdinovia. Väčšinu plochy tohto na pohad 
nedotknutého sveta pokrýval amazonský dažový les so stromami vy-
sokými sa mrakodrapy, alebo sa tu tiahli trávnaté pastviny, na ktorých 
sa preháňali čriedy zvierat. Will zazrel zebru kvaga, čudesné stvorenie 
pripomínajúce koňa aj zebru, ktoré vo vonkajšom svete vyhynulo už 



49

ZjAVENIA

pred niekokými storočiami. A len pred pár dňami spolu s otcom nara-
zil na stádo toho najväčšieho dobytka, aký kedy zazrel. „Zubry!“ začu-
dovane zvolal doktor Burrows a potom im vyrozprával, že posledné je-
dince tohto vznešeného druhu vyhynuli v trinástom storočí v Posku. 
Čo bolo ešte bizarnejšie, žili tu aj šabozubé tigre, teda ak sa dalo veri 
Elliottovej.

Vyhynuté zvieratá však boli predsa len čosi iné ako vec, ktorú vraj 
teraz zazrel doktor Burrows. Will sa poškrabal na hlave. „Stuka? Nao-
zaj? A ako vyzerala? Mala na sebe nejaké znaky alebo kamufláž?“ vy-
zvedal.

„Z diaky sa to nedalo rozozna,“ odsekol doktor Burrows. „Ktovie, 
ako sa sem dostala a čo tu ešte robí. Navyše uvedom si, že toto je zrejme 
len špička adovca.“

„adovca?“ zhíkla Elliottová. Od narodenia žila v Podzemí a to slovo 
pre ňu nič neznamenalo.

„Iste, adovca,“ zopakoval doktor Burrows a netrápil sa s vysvetovaním. 
„Znamená to, že niekde je letisko, z ktorého lietadlo vyštartovalo a kde 
pristane. Že sú tu pohonné látky, ktoré natankovalo do nádrže. A me-
chanici, ktorí lietadlo udržujú. je tu nielen pilot, ale dos alších udí.“

„Mechanici?“ mrmlal Will.
„No samozrejme, Will. Stuka sa vyrábala pred vyše šesdesiatimi rok-

mi! Každé lietadlo potrebuje pravidelnú údržbu, nieto ešte také staré.“
„Takže je z druhej svetovej vojny,“ pokračoval Will, trochu otrasený 

z nových súvislostí. „Patrilo nemeckej armáde.“
„Áno, Luftwaffe ich používala na blízke bombardovacie ciele a…“ 

Doktor Burrows nedokončil vetu. V očiach sa mu zjavil zmätok z iných 
vysvetlení, čo sa mu rodili v hlave.

„To sa mi nezdá najlepšie,“ striasol sa Will aj napriek tropickej ho-
rúčave.

„Veru nie,“ prikývol doktor Burrows.
„Čo urobíme?“ spýtal sa Will. „Presahujeme sa?“
Elliottová si odkašala a obaja na ňu pozreli. „Prečo by sme sa 

sahovali?“ vyhlásila. „Už som sa zoznámila s touto časou džungle 
a máme tu základný tábor.“ Pozrela ponad plece na stavbu, ktorú z do-
sák vyrobila v spodných konároch koruny obrovského stromu.
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Will chcel protestova, no pokračovala: „Aj doteraz sme vedeli, že tu 
možno nie sme jediní. Čo tie tri lebky nabodnuté na koloch pri pyramí-
de? Sú staré, ale zase nie až také staré. A čo chatrč, ktorú sme vyhodili 
do vzduchu, ke sme prepadli Rebeccy a toho limitátora? Niekto ju 
musel postavi.“

Will pomaly prikývol. Spomenul si na stavbu z vlnitého plechu, z kto-
rej po výbuchoch a pabe nezostal ani mastný fak.

Elliottová pozrela na Willa a potom na doktora Burrowsa. „Ak tu 
naozaj sú udia, určite na nich časom narazíme.“

„Áno,“ prikývol doktor Burrows.
„A akú inú možnos máme?“ spýtala sa Elliottová. „Máme sa ukry 

hlbšie v džungli?“
„Nie, tu mám ešte prácu,“ ozval sa doktor Burrows a pozrel na pyra-

mídu. „Ani som poriadne nezačal.“
Elliottová pokračovala: „Alebo sa vrátime cez pás kryštálov a pokúsi-

me sa vydriapa cez Fajčiarku jean do Hlbín, aby sme sa dostali do von-
kajšieho sveta? Akú máme šancu, že sa tam naozaj dostaneme? A ak 
áno, čo nás tam čaká?“

„Styxovia,“ šepol Will.
Doktor Burrows si založil ruky na prsiach a vzdorovito zdvihol bradu. 

Nik sa ho nemusel pýta na názor – on odís nemienil.
„Zostávame,“ uzavrela Elliottová. „Len potrebujeme zvýši opatrnos. 

Nebudeme prenika do nepreskúmanej džungle. Ak sa nám bude zda, 
že tu niekto je, môžeme sa aj strieda na stráži. A oheň budeme zaklada 
vemi opatrne.“ Zamračila sa, akoby jej čosi zišlo na um. „Ak by došlo 
k najhoršiemu a museli by sme sa ukry, vopred vyhadám bezpečné 
miesto a nanosím tam zásoby potra…“

„Vynikajúci nápad!“ skočil jej do reči doktor Burrows. Willovi bolo 
jasné, že ak získa pokoj na svoje bádanie, odsúhlasí čokovek.

Objavil sa Bartleby, kráčal trochu nemotorne, akoby sa práve prebu-
dil. Will si všimol, že má jedno ucho prevrátené a k lysej pokožke mu 
prilipli listy. Očividne si našiel pohodlné miesto, kde si pospal, a zobudi-
li ho ich zvýšené hlasy. Zastal pri Elliottovej, potriasol hlavou a vyrovnal 
si ucho, potom zavetril, akoby hádal, prečo sa udia tvária tak vážne. 
Elliottová sa ani nemusela zohnú, aby obrovského kocúra pohladkala po 
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temene. „A ja budem s Bartlebym hliadkova po okolí. Ak sa objavia 
nepriatelia, včas sa o tom dozvieme.“

„Nepriatelia,“ ticho zopakoval Will. „No dobre. Ak si dáme pozor, 
neobjavia nás.“

Eddie za sebou zatvoril dvere a Drake kráčal alej. Pod schodiskom sa 
nachádzal veký suterén, zrejme sa tiahol pod celou plochou fabriky. 
Všade v stenách boli oblúky vymurované zo špinavožltých tehál. Pri-
žmúril oči, aby dovidel na koniec suterénu, kde sa svietilo. Ako sa s Ed-
diem blížili k tomu miestu, rozoznal niekoko skriniek a lavičiek. No 
kým tam došli, Drakovi padol pohad ešte na čosi iné.

V jednom z výklenkov na boku suterénu stál stôl s mosadznými stĺp-
mi na rohoch a na tých stĺpoch boli pripevnené hviezdy, ktoré vydávali 
slabé zelené svetlo. Podobalo sa žiare svetelných gú v Kolónii, no bolo 
omnoho krajšie. Drake také hviezdy už videl – v styxských chrámoch 
a svätyniach. Eddiemu nepovedal ani slovo, len sa priblížil k stolu 
a uprel zrak na to, čo ležalo na ňom.

Titul knihy viazanej v koži bol vyrazený zlatým písmom. Drake ho ani 
nemusel prečíta, hne vedel, čo to je. „Kniha zániku,“ zamrmlal a po-
hŕdavo pokrútil hlavou.

Eddie mlčal.
Pre Draka to bol symbol skazenosti styxov a ich tyranského režimu, 

lebo táto kniha hlásala myšlienky, na základe ktorých boli Kolonisti od-
súdení na stáročia nevoníctva v podzemnom meste s prísubom, že jed-
ného dňa sa vrátia na Povrch. Väčšina tých utláčaných udí uctievala 
slová tejto knihy a verila, že styxovia sú ich duchovní vodcovia. Pritom 
táto náboženská dogma ich mala iba drža v podriadenosti.

Ke Drake napokon prehovoril, znelo to tak pohoršene, že sa dalo 
sotva rozozna, či ide o otázku. „Vravíte, že ste zavrhli spôsoby styxov, 
a predsa to tu máte? Túto špinavos?“

„Mám to tu, lebo mi to daroval ten, koho by ste vy Pozemšania ozna-
čili za otca. Bol to limitátor ako ja. Ako to už v našej spoločnosti býva, 
sotva som ho poznal. Celý život strážil zákony tejto knihy.“

„jej lži!“
„To závisí od uhla pohadu,“ namietol Eddie. „Kto verí, že Pozemšania 
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sa jedného dňa sami vyhubia a po nich prídeme my s Kolonistami a zno-
vu zaudníme planétu, môže v nás vidie spasiteov.“

„Styxovia ako spasitelia?“ krútil hlavou Drake.
Eddie vzdychol. „Nebudem s vami debatova o mojom presvedčení. 

Kým ma odsúdite, pozrite sa na to, čo vám ponúkam.“
Drake ho nasledoval na druhý koniec suterénu. Prvé, čo uvidel, boli 

uniformy na hákoch. Spoznal sivé a zelené farby styxskej divízie, hne 
veda nich zopár plášov s hnedými pásmi, aké nosili limitátori. „Galé-
ria lotrov,“ zamrmlal, potom uvidel plynové masky, ba dokonca celý 
koprolitský ochranný odev. „Prečo ho tu máte? je to suvenír?“ spýtal sa, 
no už pozeral na čosi iné.

„Temné svetlo!“ skríkol a skočil k lavici, kde ležal ten predmet. Pri-
pomínal starodávnu stolovú lampu s tmavofialovou žiarovkou pod tie-
nidlom na konci ohybnej nohy. Dotkol sa pripojenej škatuky s ciferník-
mi a prikývol. Styxovia s pomocou temného svetla vypočúvali zajatcov 
a vymazávali im mozgy. Drake sa nevedel dočka, kedy zariadenie rozo-
berie a zistí, ako funguje.

Vtedy si na dlážke pri lavičke všimol hranatý predmet vekosti práčky, 
ale na štyroch kolesách. „A toto je…?“ Tipoval, že ide o väčšiu verziu 
podzvukovej zbrane, ktorou styxovia zaútočili v highfieldskom parku.

„Starý prototyp,“ prikývol Eddie. „Ako viete, súčasný model je menší.“
Drake si čupol. Zariadenie v parku bolo zamaskované hnedosivou lát-

kou a aj tak bol príliš aleko, aby si ho mohol obzrie. Tento exemplár 
nemal nijaký podobný kryt a v inak matných stenách bolo vidie ligotavé 
priehlbiny. „Takže je to nejaký silný generátor zvuku?“ ozval sa.

Eddie prikývol.
„A vysiela nízke frekvencie, ktoré rušia mozgové vlny?“
„Zjednodušene povedané,“ prikývol Eddie. „Vychádza z technológie 

temného svetla, no využíva len jej aurický prvok. Vytvára niekoko os-
cilujúcich frekvencií, ktoré zbavia vedomia väčšinu živých tvorov.“

„Rád by som niečo z toho rozobral a zistil, ako to funguje,“ navrhol 
Drake a pozrel na temné svetlo.

„Nech sa páči.“
„Musím si prinies skúšačku…“ Drake sa odmlčal, lebo uvidel zase 

niečo iné. Vstal a podišiel k stene, kde stála polica. Prekvapene hviz-
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dol – ležali tam najnovšie pozemské zbrane. A na samom konci… „Hej, 
toto sem nepasuje! Styxská puška s mojím zameriavačom!“ zvolal a pre-
šiel k dlhej puške, na ktorej bol primontovaný robustný zameriavač zo 
začiernenej mosadze. „Viete, že vaši udia ma uniesli, aby som…“

„… pracoval na vývoji zariadení na nočné videnie,“ dokončil Eddie.
„Áno. Spojil som svetelnú guu so zväčšovacou elektronikou, bolo to 

celkom jednoduché riešenie,“ povedal Drake a prešiel prstami po zame-
riavači. „Keby som si svetelnú guu tu na Povrchu patentoval, bu ako 
zdroj energie, alebo svetla, kráovsky by som zarobil.“

„A bolo by po vás, len čo by ste vyšli z patentového úradu,“ odvetil 
Eddie. „Ste odborník, však? Na elektroniku?“

„To je moja špecializácia – hlavne optická elektronika –, hoci teraz 
mám pocit, akoby som bol od nej vzdialený už storočia,“ vzdychol si 
Drake. „Alebo milión rokov…“

Eddie nepohol ani svalom na tvári, no naklonil hlavu, čo si Drake 
vysvetlil ako pobavenie.

„Presne to sme od vás chceli. Vaše odborné znalosti,“ povedal Eddie. 
„No vy ste sa vlastne dali unies, však?“

„Hej, taký bol plán. Aby som, kým budem v zajatí v Kolónii, pozbieral 
informácie o fungovaní styxského systému. Ve v tom spočíval prob-
lém – do Kolónie sa fakticky nedá infiltrova, je to uzavretá spoločnos. 
Kto tam nepasuje, vyčnieva. No kým som bol pod zemou, vaši mi zniči-
li sie a ja som skončil v Hlbinách.“

Vzdychol. „Dobre, dos o mne. Eddie, povedzte mi, ako sa toto všet-
ko dostalo sem?“ Drake netušil, či môže styxovi naozaj dôverova, a ne-
chcel hovori o fungovaní svojej bývalej siete. To, čo mu tento zvláštny 
muž ponúkal, mu pripadalo až príliš dobré na to, aby to bola pravda, 
preto nemienil zabudnú na opatrnos.

„Moji udia nevedia, že to tu je. Po operáciách na Povrchu som na-
priek rozkazom nezničil všetok výstroj a zadržané zbrane. Uložil som to 
sem,“ odvetil Eddie.

„Na horšie časy,“ zasmial sa Drake, ke si prezeral pozoruhodnú zbier-
ku výstroja. Bola tam styxská technika, akú ešte nevidel, a najradšej by 
sa bol pustil do jej analýzy. Prešiel k susednej lavičke a začal listova 
v plánoch, čo tam ležali. Ticho zhíkol, ke uvidel názov: Schéma cirku-
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lácie vzduchu v južnej dutine. Nadvihol roh papiera, aby videl, čo je 
pod ním. „A tu je plán laboratórií, všetky poschodia,“ zašepkal čo naj-
pokojnejšie. Zamračil sa a pozrel na limitátora. „Ako za toto miesto 
vlastne platíte? Horná hala určite nemohla by lacná a vravíte, že vlast-
níte aj iné nehnutenosti?“

Eddie prešiel k vysokej skrinke a jemne vytiahol hornú zásuvku. Na-
vrchu ležal štvorec zamatu a on ho zdvihol.

Ke Drake prikročil bližšie, zbadal stovky malých jagavých kamien-
kov.

„Diamanty,“ šepol.
„Suvenír z Hlbín,“ mykol plecom Eddie.
„Sú iné ako tamojšie hrubé kusy,“ prehodil Drake.
„V Hatton Garden je jeden človek, ktorý ich pre mňa reže, brúsi a aj 

predáva, ke potrebujem hotovos. Nevypytuje sa. Ak chcete, vezmite 
si z nich. Mám ich viac, ako budem kedy potrebova.“ Eddie zakryl ka-
mienky zamatom, no zásuvku nechal otvorenú. „Idem hore skontrolova 
monitory. Ak chcete, zostaňte tu.“

„Naozaj?“ začudoval sa Drake. „Necháte ma tu samého?“
Eddie bez slova vytiahol z vrecka kúče a hodil ich na lavičku. „jeden 

je od haly, druhý od bytu.“ Vybral aj pero. „Okrem toho potrebujete 
vedie kód, aby ste sa mohli dosta do bytu.“ Na rožok plánu, ktorý 
Draka tak zaujal, napísal sériu čísel. „No pozor, ak ho zadáte nesprávne, 
systém vybuchne a…“

„Nebojte sa. Už teraz viem naspamä, čo ste tam naukali,“ informo-
val ho Drake.

Eddie sa dal na odchod. „Ve som si myslel,“ prehodil, ani neotočiac 
hlavu.
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Will sa na kolmom útese šplhal hore hne za Elliotovou, pridržia-
vajúc sa lián. Prekonali už slušnú vzdialenos, a hoci sa im dlane 

občas šmykli, nemali strach. Prostredie so slabou gravitáciou sa im stalo 
druhým domovom, takže vedeli, že ani pád im neublíži tak vemi ako na 
Povrchu.

„Sme tu,“ oznámila Elliottová a zmizla v zeleni. Will odtisol hrubé 
drevnaté stonky a zavŕtal sa za ňou.

Poobzeral sa a zbadal dutinu širokú zo desa metrov a niekoko-
násobne dlhšiu. Cez liany, čo zahaovali vchod, prenikalo zelenkasté 
svetlo a vzduch tam bol svieži. „Preboha, ako si to našla? Ve je to 
jaskyňa!“

„Zase zbytočné reči,“ odvrkla s hraným rozčúlením.
Will vzdychol. „Toko sa motáš okolo môjho otca, že ma už aj hrešíš 

ako on.“
Usmiala sa naňho a on jej úsmev opätoval. Prešiel alej a zadíval sa 

na hromadu ovocia v zadnej časti jaskyne. Elliottová im očividne robí 
zásoby potravín na horšie časy. „Usilovala si sa,“ pochválil ju. „A je tu 
aj mäso,“ podotkol pri pohade na kusisko zavesený pod stropom.

„Len dúfam, že ho nezožerú mravce,“ vzdychla.
„Tie sa fakt dostanú všade,“ prikývol Will. Safari mravce, ako ich 

nazýval doktor Burrows, ich otravovali stále. Len čo zistili, kde majú 
jedlo, vytvorili červené konvoje široké niekoko centimetrov, ktoré za 
noc bez problémov obrali do kosti mladú gazelu či nejakého malého 
cicavca.
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„Už len zabezpeči dostatok vody,“ pokračovala Elliottová, ke Will 
podišiel k hromade zvieracích koží a kusov dreva, čo tam nanosila. 
„A z tohto tu vyrobi lôžka,“ doložila.

„Nemohla si ma požiada o pomoc?“
Pokrútila hlavou. „Načo? Viem, že ti doktor pridelil robotu.“
V hlase jej počul náznak nesúhlasu, a hoci sa v Elliottovej často ne-

vyznal, toto rozoznal bez ažkostí.
Veakrát sa musel rozhodova medzi prácou s otcom a s Elliottovou, 

no doktor Burrows naňho vedel viac pritlači. A zakaždým, ke Elliot-
tová odchádzala a Will musel odkresova rytiny z pyramídy alebo 
oškrabáva nejaký vykopaný predmet, túžil ís s ňou. Také príležitosti, 
chvíle a dni sa už nezopakujú. Niekedy si myslel, že od zúfalstva vy-
buchne. No nikdy nič nepovedal a sklonil pred otcom hlavu, hoci bol 
nešastný a hneval sa sám na seba.

„Tvoj otec je vemi činorodý,“ doložila Elliottová a kradmo pozrela 
na Willa.

„Iste,“ smutne prikývol, ale potom sa pokúsil vylepši atmosféru. Pre-
čo by mu mal otec naruši ešte aj túto peknú chvíu? „No toto je super 
skrýša, nie? Si geniálna, že si ju objavila.“

Elliottová vzala zrolovanú zvieraciu kožu, čo spadla z hromady, a vrá-
tila ju na miesto. „Vaka. Len sem nezabudni chodieva vždy touto 
trasou, aby si nezanechal pachovú stopu.“

„jasné, preto si nás viedla cez potok,“ prikývol Will. Dupol na skalna-
tý podklad. „No nemali by sme sa schováva alej od základného tábo-
ra?“ uvažoval nahlas, ke kráčal ku vchodu. Odhrnul zelené liany a za-
díval sa na plytký potok pod útesom. „Toto je príliš blízko.“ Zamračil 
sa. „Mimochodom, nespomínala si, že máme pred sebou dlhú cestu? Tú 
sme teda ešte určite neprešli.“

Elliottová si zastala k nemu. „Ďalej to by nemôže, lebo na útek ne-
potrebujeme vea času. A pokia ide o druhú otázku, s putovaním sme 
neskončili.“

„Ale?“ spýtavo na ňu pozrel.
„Na niečo sa a musím spýta, Will.“
Obrátil k nej tvár. „Na čo?“
„Nezišlo ti niečo na um po tom, čo sme eliminovali Rebeccy?“
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Zamyslel sa. „Pravdu povediac, nie. Pokúšam sa na to zabudnú, bolo 
to otrasné,“ povedal napokon. Začal sa utrápene pohráva so stenom, 
čo mu visel cez plece.

„Netráp sa,“ povedala a položila mu ruku na predlaktie, aby s tým 
prestal. „Nehovorím o tom, čo sme tu robili. Na to nemysli. No nepolo-
žil si si otázku, ako sa tam tí traja styxovia dostali? Aká je pravdepodob-
nos, že vyskočia z ponorky a len tak sa preplavia priestorom ako my?“ 
 Poklopkala na hlaveň jeho zbrane. „A ako by sa sem dostali cez pás bez 
gravitácie? Ve nemali strelné zbrane, teda nijaký pohon.“

Will sa zamračil. „No teda… fakt máš pravdu. To mi nenapadlo. Tak 
ako sa sem dostali?“

„Ideme to obzrie,“ odvetila, zvrtla sa a pospiatky vyliezla z ústia jas-
kyne. Potom sa začala spúša po lianách.

Will dole opä prebrodil potok, a ke z neho vyšiel a z krovia vytiahol 
bergen, odrazu sa vynorila Bartlebyho hlava. Zviera malo líca naduté 
ako trubkár.

„No nie! Z papule mu trčí chvost! A myká sa!“ zvolal Will.
„Chytil si džungového potkana,“ obdivne prehodila Elliottová. „je to 

rodený lovec.“
Will nadvihol obočie. „jasné, rodený lovec. A teraz zase vedieš zby-

točné…“
„Čuš, Will,“ zasmiala sa, jemne ho štuchla a až potom sa odtiahla. 

Will sa kradmo usmial. Bolo to fajn.

Niekoko kilometrov sa držali pozdĺž potoka: prvý sa brodil kocúr, za 
ním Elliotová, na konci Will. Ke mali vodu po pás a Bartleby ledva 
ňufák nad hladinou, vyšli na breh. Elliottová ich však nezaviedla do 
džungle. Kráčala po brehu pokrytom hustými papraami a potok sa 
medzitým tak rozšíril, že Willovi pripadal skôr ako riečka.

Elliottová malý sprievod niekokokrát zastavila zdvihnutou päsou. 
Prikrčila sa a pomocou zameriavača skontrolovala okolie, najmä nápro-
tivný breh. Raz sa k nej Will prikradol.

„Čo sa robí? Prečo si zastala?“
„Mám zvláštny pocit,“ šepla s pohadom upretým na druhý breh. 

„Akoby tam niekto bol.“
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„Nikoho nevidím.“
„Mám pocit… akoby nás pozorovali stromy,“ potichu odvetila.
„Stromy?“ hlesol Will.
„Viem,“ prikývla, „je to šialené. No to isté sa mi zdalo už aj v iných 

častiach džungle.“
Mlčky sledovali druhý breh. Pás papradí vysokých niekoko metrov 

rástol hne pri vode, za ním gigantické stromy džungle. Elliottová poze-
rala rovno medzi ne a občas hodila pohad na Bartlebyho, či niečo cíti. 
Zviera sa však zaoberalo len svetielkujúcimi zelenými vážkami a hravo 
po nich chniapalo masívnymi labami. Willa to upokojilo, no nemohol 
ignorova ani Elliottovej inštinkty.

„Nemôže nás pozorova nejaké zviera?“ nadhodil. „Okrem tých sta-
rých lebiek pri pyramíde a lietadla, čo vraj oco zazrel, tu predsa nikto 
nie je. Preboha, ve sme v tom našom úseku džungle nenašli stopy po 
uoch, či áno?“

Neodpovedala a videl, že sa jej v tele napína každý sval. „Nič to ne-
bolo,“ mykla po chvíli plecom a znovu vykročila.

O čosi alej začul Will vzdialený rachot. Pozrel hore, či sa nechystá 
jedna z tých náhlych prudkých búrok, no hoci na zvyčajnej jasnej bielej 
oblohe nezazrel ani obláčika, rachot silnel. Znel bez prerušenia, takže ne-
mohlo ís o hromy. Zvuk sa vysvetlil, až ke zašli za ohyb rieky a zbadali 
bralo, cez ktoré sa valili prúdy bielej vody a padali do spenenej lagúny.

„Tak tomuto hovorím poriadny vodopád,“ hvizdol Will pri pohade 
na dvesto- až tristometrové bralo. Všimol si, že z lagúny vytekajú dve 
rieky – jedna, ktorá ich tam priviedla, a druhá, ktorá sa vinula opačným 
smerom.

Spoločne kráčali k lagúne a z hustých papradí sa vynorili na zemi 
pokrytej udupaným bahnom. Will si uvedomil, že sa sem zrejme chodí 
napája celá miestna fauna, a chcel pohada zaujímavé stopy, lenže 
 Elliottová nespomalila. Viedla ich k vodopádu. Will nechápal, kam sa 
to hrnie, až kým nevystúpila na skalnú rímsu, čo sa tiahla zrejme až za 
vodopád. Opatrne po nej prešli, so záclonou bielej vody na jednej stra-
ne a kolmou stenou skaly na druhej. O niekoko sekúnd sa ocitli vo 
vekej jaskyni ukrytej za vodopádom, kde sa vo vzduchu ako opar vzná-
šali drobné kvapôčky rozstreknutej vody.
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„No paráda!“ zjačal Will, očarený nekonečnou kaskádou. Cez vodu 
kde-tu presvitalo slnko a zasypávalo ho meňavými fliačikmi. Neby hlu-
ku, možno by bol pri tom hypnotizujúcom pohade zaspal. „Ako ty 
vlastne nachádzaš takéto skrýše?“ zakričal na Elliottovú a utrel si tvár. 
Potom si všimol, že dievča je na druhom konci jaskyne – pod schodis-
kom vytesaným do skaly.

Zvedavo prešiel k nej, a len čo sa jeho oči prispôsobili šeru, rozoznal 
oblúkovú bránu nad schodiskom a ešte vyššie vytesaný znak: tri prúty 
a trojzubec. Presne ako na prívesku od strýka Tama, ktorý mal aj teraz 
okolo krku. Takýto znak zanechávala starobylá rasa, ako hovoril jeho 
otec. udia, ktorí prvý raz prešli z Hlbín do tohto vnútorného sveta.

Vzrušene si z chrbta strhol bergen a vybral styxský lampáš. Ako spolu 
s Elliottovou stúpali po schodoch a ocitli sa v chodbe za nimi, zasvietil 
okolo seba a zadíval sa na skalu, očividne opracovanú udskou rukou. 
Kráčali po chodbe, hukot vody slabol a konečne sa mohli normálne 
porozpráva. „Takže Rebeccy prišli tadiato?“ opýtal sa Will.

Elliottová prikývla. „Zrejme našli druhý koniec tohto tunela, ke 
opustili ponorku. Doviedol ich sem bez…“ odmlčala sa a zamávala ru-
kami, „… bez toho poletovania, čo sme museli absolvova my.“

„Poletovanie?“ uškrnul sa Will. „Takže toto je naša cesta domov,“ po-
dotkol. „No ako si ju našla? Nachádzame sa niekoko kilometrov od 
pyramídy.“

„Vrátila som sa po stopách až sem. Bolo to po tom, čo sme ich pre-
padli. Keby som nebola skontrolovala, odkia sa tu vzali, nesplnila by 
som si úlohu.“

Will sa mračil. „Takže o tomto priechode vieš už niekoko týždňov, no 
mne si ho nespomenula?“

„Bála som sa,“ šepla sotva počutene a začala sa vraca k oblúku.
„Čo? Ty že si sa bála?“ Will sa pobral za ňou. „A prečo?“
Zastala. „Myslela som si, že sa aj s tvojím otcom rozhodnete ís do-

mov. A mne sa odtiato nechcelo odís. Ve vlastne nemám kam ís. 
Okrem toho mi tu je dobre, lebo si…“ Zasekla sa uprostred vety, ke 
Willov lampáš našiel na zemi niečo pri jej nohách.

„Sem! Zasvie zase sem!“ skríkla a čupla si. „Rýchlo!“ V hlase jej zne-
la panika.
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Ukázala na tri kamene uložené v rade.
„Čo je to?“ ustarostene sa spýtal Will.
Vytrhla mu z ruky lampáš, zamierila lúčom svetla cez oblúk a dole 

schodmi. O chvíu našla to, čo hadala, na skalnej rímse za vodopádom. 
Aj pri stene ležali tri kamene. „Vedela som to! Dívaj sa!“ zvolala.

„No a?“ stále nechápal Will.
Elliottová pokrútila hlavou. „Štandardný operačný postup limitáto-

rov. Takto si značia vojenské chodníky. Učia ich to na výcviku.“
„To predsa mohli zanecha Rebeccy a ten prvý limitátor…“
„Kdeže! Ke som toto miesto objavila, dôkladne som ho prezrela 

a okolie takisto. Niečo takéto by mi nebolo ušlo.“ Strhla si z pleca pušku 
a natiahla ju. „Vieš, čo to znamená, Will, však?“

Vôbec to nechcel poču.
„Znamená to, že sú tu s nami alší limitátori. Ešte sa to neskončilo.“

Eddie s tácňou vošiel do suterénu za Drakom. Ten vzadu rozobral tem-
né svetlo a na lavičke mal už rozložené jeho súčiastky. Celé dopoludnie 
skúmal predmety v suteréne a napokon sa sústredil na toto vypočúvacie 
zariadenie. Zašiel si po skúšačku a prekontroloval každú čas temného 
svetla. Bol už takmer večer, a stále mal plno práce.

„Myslel som, že ste vyhladli,“ ozval sa Eddie.
„Hej… vaka,“ zamrmlal Drake.
„Darí sa vám?“
„Pomaly, ale isto,“ odvetil Drake a utrel si čelo. „Šikovná vecička. 

Niektoré súčiastky, čo v nej sú, som ešte nikdy nevidel.“ Siahol na malý 
kovový valec so zaoblenými koncami. „V podstavci temného svetla sú 
také štyri. Tušíte, na čo slúžia?“

„Nie. ja som mal temné svetlo používa pri výsluchoch, nič viac,“ 
odvetil Eddie. „Už vás ním niekedy ožiarili?“

Drake neodpovedal, zaujatý valcami. „Ke cez ne preženiem elektric-
ký náboj, tieto ionizujúce trubičky vydávajú rozličné vlnové dĺžky. 
Spektrum každej trubičky je neuveritene úzke a špecifické. Ke fungu-
jú všetky štyri, ich kombinácia je celkom jedinečná a myslím, že dám 
dokopy niečo, čo ich dokáže vypátra.“

„Načo by to bolo?“ zaujímal sa Eddie.
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„Budem vedie, kde a kedy sa temné svetlá používajú. Nad zemou.“ 
Vrátil valec na lavičku a vystrel sa.

Eddie zostal stá na druhej strane a Drake naňho zvedavo pozrel. 
„Nechcete sa na niečo spýta?“

„Iste a týka sa to Elliottovej. Vraveli ste, že z Hlbín vedie trasa do ešte 
nižšej oblasti a o tej by som sa rád niečo dozvedel. A takisto neviem, 
ako budeme alej postupova.“

„jasné, to preberieme neskôr,“ mávol rukou Drake. Skĺzol zo stolče-
ka, na ktorom sedel, a prešiel k druhej lavičke. „Eddie, najskôr mi po-
vedzte, čo je toto. Našiel som ich tu za celú debnu.“ Zdvihol niekoko 
ampuliek pripevnených na šnúrkach, presne takých, aké dostal Will od 
Rebeccy, hoci strieborné zátky nemali natreté.

„To sú nádobky na vírus,“ odvetil Eddie. „Teraz obsahujú číru tekuti-
nu, zlúčeninu, ktorú vyrábajú naši vedci a nazývajú ju statik – udržiava 
vírus nažive aj mimo tela hostitea.“

„Aha. Také čosi som niesol na analýzu, ke sme nevedeli, čo nám to 
vlastne dali,“ povedal Drake a prešiel k predmetom na konci lavičky. 
„A toto?“ Ukázal na skupinu fliaš so zapečatenými hrdlami dlhými 
niekoko centimetrov. V každej sa nachádzal malý predmet v žltej tekuti-
ne. „Nie som zoológ, no podozrivo mi pripomínajú hady. Na čo slúžia?“

Eddie pokýval hlavou. „To sú slimáky – morové slimáky. Ich prirodze-
ným prostredím je vegetácia okolo Večného mesta. Často som tam cho-
dieval s vojakmi hliadkova a niekokokrát sme mali na starosti dozor 
nad vedcami. Tí totiž zbierajú tieto slimáky, lebo sú schopné prenáša 
isté kmene vírusov.“

„Chcete mi poveda, že takýto slimák je pôvodným zdrojom vírusu 
Domínium?“ zhíkol Drake.

„Nie presne tieto slimáky, lebo sú už dlho mŕtve. Čerstvé exempláre 
vedia prenáša viac typov vírusov a vedci ich zbierajú, aby izolovali tie 
smrtiace. Potom vírusy v laboratóriách modifikujú na účinnejšie infekč-
né látky.“

Drake prikývol. „Pekne zabalené, dobre naladené, pripravené zahubi 
Pozemšanov… všakže?“

„Správne,“ prikývol Eddie. „Vedci ich menia na patogény použitené 
ako zbrane.“
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Drake vzrušene pozoroval slimáka vo faštičke. „Takže za to môžu 
tieto potvorky… morové slimáky…“ Oči mu zasvietili. „Keby sme ich 
vyhladili do posledného jedinca, styxovia by prišli o zdroj patogénov.“

Eddie mykol plecom. „Nepochybne, lenže Večné mesto je veké. 
Všetky slimáky sa vyhubi nedajú.“

„Čožeby,“ kývol rukou Drake. „Zvládne to každý, kto pozná vynikajú-
ceho biochemika so špecializáciou na pesticídy.“

Chester zúfalo stonal a mykal spútanými zápästiami, aby sa mu aspoň 
trochu obnovil krvný obeh. Znovu dostal kŕče do nôh, lebo aj členky 
mal tesne zviazané. Chvíu čušal, nevedel, či sa mu žiada narieka, ale-
bo opä nadáva Marthe. Zvolil si druhú možnos – mal z nej o čosi 
lepší pocit.

„Ty sprostá stará krava! Ty sviňa!“ zvrieskol z plných púc. „Koko ma 
tu držíš? Celé týždne? Pus ma von! Už aj!“

V uzavretom priestore mu od vlastnej ozveny zvonilo v ušiach.
Vyčkal, či sa ozve, no odpoveou mu bolo iba ticho.
„Bože,“ zafikal a pozrel na svetlo, čo prenikalo okolo dverí do tmavej 

komôrky pod schodiskom, kam ho Martha zamkla. „Harry Potter, už mi 
je jasné, čo si prežíval,“ zamrmlal.

Zaplavili ho spomienky na život, ktorý si ešte nedávno vychutnával. 
Bol s rodičmi, čítal obúbené knihy, býval v super dome, hrával hry na 
PlayStation… všetko bez obáv, bez neistoty, s jasnou predstavou, čo mu 
prinesie budúcnos.

Za posledný rok sa od tohto života nesmierne vzdialil. Dostal sa stov-
ky, ba možno aj tisícky kilometrov pod zemský povrch a potom sa opä 
vynoril, no skončil tu. Spomenul si, ako sa s Marthou vydali na motoro-
vom člne po podzemnej rieke. Už vtedy o svojej čudnej spoločníčke po-
chyboval, no bol plný nádeje a optimizmu.

Prečo sa to všetko muselo tak totálne pokaša?
Túžil sa z tej nočnej mory prebudi.
Prečo? Prečo? Prečo?
Lenže toto nebola nočná mora.
Čo som komu urobil, že som si toto zaslúžil?
Bola to skutočnos.



63

ZjAVENIA

Tak zachráni ma niekto?
Zúfalo zavyl.
Už ke doktor Burrows, Will a Elliottová skočili do útrob Fajčiarky 

jean, mal predpoklada, ako sa to skončí. Martha sa zmenila. Takmer 
okamžite sa naňho zavesila, vliekla sa za ním ako dajaký napuchnutý 
balón, sledovala ho orlím zrakom, dobiedzala, aby zjedol všetko, čo mu 
svojimi nečistými paprčami pripravila. A najhoršie bolo, že sa ho stále 
pokúšala hladka, akoby chcela nevkusne parodova materinskú lásku.

„Švihnutá baba,“ zamrmlal Chester a striaslo ho. Za dverami začul 
šuchot – vedel, že je tam.

Ke ho prichytila s telefónom a tresla ho po hlave, zamdlel a prebral 
sa pod schodmi. Už ani nevedel, koko týždňov ho tam väzní, lebo ho 
púšala von každý deň len na chvíu, aby sa rozhýbal. A ani vtedy mu 
nerozviazala ruky a mierila naňho dýkou.

Spočiatku jej dohováral, aby ho rozviazala, no ona len krútila hlavou. 
„je to pre tvoje vlastné dobro,“ opakovala. Tik v oku sa jej zhoršoval 
a vyzeralo to, akoby naňho neprestajne šibalsky žmurkala. Ibaže na jeho 
situácii nebolo nič smiešne. Desil sa tej ženy a bol presvedčený, že by ho 
pokojne zaklala – pre jeho vlastné dobro, samozrejme.

Ležal v tesnej komôrke a načúval zvukom. Za dverami sa znovu čosi 
pohlo. jasné, bola tam, zrejme sedela na dlážke s rozčapenými nohami 
ako vždy. Vedel si ju predstavi s kušou na kolenách a s obrovskou dý-
kou ako šialenú vrahyňu zo starého hororu. Už to nezniesol a začal zase 
vrieska. Prekotúal sa k dverám, aby o ne mohol aspoň mláti hlavou, 
a veru to aj urobil, až ho rozbolela.

„Hej, ty striga šialená, viem, že si tam! Už aj ma pus!“
Odrazu sa dvere otvorili a zízal na dva členky v pančuchách. Pozrel 

hore – stála tam, tučná starena s červenými rozstrapatenými vlasmi 
a v nespočetných vrstvách špinavého oblečenia.

„No tak, môj milučký, nieže sa mi zase rozčúliš,“ tíšila ho a svaly oko-
lo jej oka sa znovu vrhli do tanca svätého Víta.

Lenže Chesterovi už bolo všetko jedno. Ke si k nemu čupla, znovu 
sa rozkričal a pokúsil sa jej čelom vrazi do kolena.

„Chcem vidie mamu a otca!“ jačal. „Pus ma domov! Toto je strašne 
nefér!“
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„Ty môj hlupáčik. Nemusíš tak vystrája. Máš rodinu, máš mňa,“ po-
kojne povedala a chytila ho za hlavu, pritisla mu ju na dlážku v komôrke. 
„Len Marthe na tebe záleží, môj milučký, nie hnusným Pozemšanom.“

Vytiahla žltú utierku a napchala mu ju do úst.
Spočiatku si myslel, že ho chce zadusi, a mykal sa ako divý. No aj tak 

nič nezmohol a ona mala silu šialenca.
„… iňa!“ vrieskal cez látku a mykal hlavou.
Bez výstrahy ho zákerne plesla po líci. Zvreskol, nie od bolesti, len od 

šoku. Bol jej vydaný na milos a nemilos.
„Môj milý hlupáčik,“ dychčala a držala mu na ústach prachovku. „Tu 

a aj tak nikto nezačuje a nemal by si sa rozčuova.“ Akoby karhala 
nedisciplinované šteňa.

Chestera opustila bojovnos a prestal sa myka aj kriča. Nastalo ti-
cho a ona mu z úst vytiahla handru. S hrôzou sa díval, ako vyahuje nôž 
a máva mu ním pred nosom. „Lenže ak neprestaneš tak mrzko rozpráva, 
budem ti musie vyreza jazýček. Naozaj to chceš?“

Chester zavrel ústa a pokrútil hlavou, pre istotu ešte dôrazne za-
hmkal, aby bolo jasné, že ju poslúchne. Prižmúrila oči a tvár sa jej vy-
prázdnila, akoby čakala na čiesi pokyny. Potom sa prebrala a prehovori-
la: „Ak nechceš zle skonči, poslúchneš Marthu, jasné?“

Hadel na ňu otupený od hrôzy a so slzami v očiach. Odhrnula mu 
z čela vlasy a krátkymi hrubými prstami mu prešla po líci. Neodvážil sa 
ani odtiahnu.

Sklonila sa k nemu s úsmevom, no oko sa jej mykalo, akoby sa chys-
talo vyskoči z jamky.

„Martha sa o teba postará. Martha a nikdy neopustí. Nikdy, nikdy…“ 
opakovala a palcom mu utierala slzy.
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Lekár si pohmkával a jeho hlas bol jediný zvuk v miestnosti okrem 
tikania hodín v rohu. Nahol sa nad pani Burrowsovú a malou sve-

telnou guou zasadenou v chrómovej rúrke jej zasvietil rovno do oka. 
jeho tvár hovorila za všetko – nevyzerala vemi optimisticky. Na oka-
mih, ke pani Burrowsovej pohyboval pred tvárou svetlom, si prestal 
pohmkáva a nadvihol obočie. „Aha, áno… že by…?“ zašepkal, ale po 
alších sekundách prehliadky pokrútil hlavou.

„Zdalo sa mi, že som videl záchvev… reakciu. No zrejme som sa 
zmýlil,“ usúdil napokon a pustil viečka pani Burrowsovej, ktoré sa zase 
zavreli. Vybral ihlu a chytil pacientku za zápästie. Obrátil jej ruku 
a niekokokrát jej ihlou pichol do dlane. Potom to isté urobil na prs-
toch a po každom vpichu sa objavili kvapôčky krvi. Celý čas upreto 
sledoval tvár pani Burrowsovej a pokúšal sa vypozorova reakciu na 
tieto podnety. „Nič,“ zašomral a na záver jej ihlu zapichol hlboko do 
opaku dlane a tam ju aj nechal. Druhému strážnikovi to pripadalo tro-
chu prehnané a otvoril ústa, aby proti tomu protestoval, no napokon si 
to rozmyslel.

Lekár cúvol a urobil grimasu. „Nie, je to tak, ako som čakal – ani 
stopa po zlepšení.“

Bol to vycivený starec so sivou bradou. Mal oblečený čierny kabát na 
veste takmer rovnakej farby ako jeho brada. Na oblečení mal rozličné 
škvrny, pokojne to mohla by aj zaschnutá krv. Svetlo, teplomer a sú-
pravu reflexných kladiviek si popiskujúc uložil do kufríka. Prehliadka sa 
skončila.
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