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Mrznoucí mlhy polovičky listopadu
jedeme z kopce, pořád z kopce.
Kdyby tak cesty byly přímější
paniku odložme na později, odložme ji na později.
     Paniku odložme na později, Wire, z alba 154, 1979

Nastává chvíle, kdy už nic nemá smysl.
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1.  kapitola

Bum.
Kromě hluku a umrtvujícího strachu ze zranění je na výbuchu 

nejstrašidelnější ten zlomek vteřiny, kdy se celý svět rozpoltí. Jako by se 
sám čas a prostor roztrhl vedví a vy jste propadli puklinou, aniž byste 
tušili, co leží na druhé straně.

Když plukovník Bismarck přišel k vědomí, ležel na mramorové podla-
ze a nedokázal se pohnout, jako kdyby mu to zakazovalo jeho vlastní 
tělo. Jako kdyby bylo chytřejší než on.

Rozhostilo se naprosté ticho, ale plukovník se ničemu nedivil. Necítil 
vzrušení ani neměl pocit, že někam pospíchá. Civěl na poškozený strop, kde 
se pohupovaly jemné sněhobílé kousky omítky. Jejich pohyb mu uhranul – 
houpaly se sem a tam, sem a tam, jako ve vánku. Ještě víc mu ale učarova-
lo, když se některé z nich odlomily a pomalu se snášely na zem kolem něj.

Postupně se mu vracel sluch.
Zaslechl zvuk, který mu připomínal klování datlů. „Vater,“ řekl, když 

si vzpomněl na výpravy do džungle kolem Nové Germánie, na které 
kdysi vyrážel s otcem. Někdy spali ve stanu a lovili zvěř i celý týden.

Ta vzpomínka ho uklidňovala. Plukovník si mezi sutinami z výbuchu 
dlouze povzdychl, jako by jinak neměl v životě jedinou starost. Znovu 
zaslechl ten rachot, stále tak vzdálený, ale nespojil si ho s rychle vypá-
lenými dávkami z automatických zbraní.

Pak Královskou mincovnou otřásla druhá exploze. Plukovník zavřel 
oči, aby se chránil před oslepujícím zábleskem světla, stejně jasným jako 
slunce jeho světa ve středu Země.



10

PODZEMÍ

Převalila se přes něj tlaková vlna a vysála mu vzduch z plic.
„Was ist…?“ zajíkl se plukovník, když kolem něj proletěly skleněné 

střepy a s cinkáním popadaly na zem.
Pochopil, že něco není, jak by mělo být. Připadalo mu, že dusivý čer-

ný kouř nehalí jen všechno kolem, ale vyplňuje i jeho mysl.
„Wie komme ich hierher?“ zašeptal zmateně.
Netušil, jak se sem dostal. Poslední vzpomínka, která mu připadala 

dostatečně spolehlivá, se týkala toho, jak ho přepadli v Nové Germánii. 
Pamatoval si, že ho zajali Styxové, ale pak – což mu připadalo divné – si 
vybavoval pouze purpurové světlo. Vlastně purpurová světla, protože 
jich bylo mnoho a plály s takovou intenzitou, že vedle ní jeho ostatní 
vzpomínky vybledly.

Matně si pamatoval na dlouhou cestu k vnější kůře a na to, jak seděl 
v nákladním autě s jednotkou vojáků Nové Germánie. Odvezli je k vel-
ké budově – šlo o nějakou továrnu. S ní měl spojen naléhavý dojem, že 
musí něco vykonat. Ten úkol byl tak důležitý, že přebíjel všechno ostat-
ní, včetně snahy o vlastní přežití.

Nedokázal přesně říct, v čem daný úkol spočíval. A neměl čas o tom 
přemýšlet, protože se zblízka ozvala střelba. Posadil se a zamrkal bolestí – 
hlava ho po nárazu do podlahy bolela jako střep. Štiplavý dým ho nutil 
ke kašli. Věděl, že se v prvé řadě musí někde ukrýt.

Prolezl otevřenými dveřmi do místnosti, kde nebyl kouř tak hustý, 
a zjistil, že se ocitl v kanceláři s vysokým stropem a stolem, na němž 
stála váza s květinami. Kopnutím za sebou zavřel dveře, lehl si za ně 
a zkoumal, v jakém je stavu. Vlasy měl na temeni slepené krví, ale ne-
tušil, o jak vážné zranění jde. Okolní kůže byla na dotyk necitlivá a plu-
kovník ze zkušenosti věděl, že zranění hlavy vždy silně krvácejí. Přejel 
si dlaněmi po zbytku těla; nic dalšího nenašel. Místo uniformy měl 
na sobě kabát a civilní šaty, které nepoznával. Aspoň ale nahmatal ar-
mádní opasek s pistolí. Vytáhl ji z pouzdra – držet ji v ruce ho uklidňo-
valo. Konečně něco důvěrně známého. Vyčkával a naslouchal, až se 
něco ozve na druhé straně dveří.

Nemusel čekat dlouho. Po krátkém tichu zaslechl angličtinu a dusání 
bot po sutinách v chodbě, kde původně ležel. Vzápětí někdo rozrazil 
dveře do kanceláře a vpadl dovnitř. Muž byl celý v černém, na hrudi 
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měl nápis POLICIE, na hlavě plynovou masku a helmu. Byl ozbrojen 
automatickou zbraní, jakou plukovník Bismarck ještě nikdy neviděl.

Plukovníkovi se však policistu podařilo překvapit, chytil ho do kra-
vaty a omráčil ho. Pak ho rychle vysvlékl z uniformy a vzal si ji na sebe. 
Po celou dobu praskala a bzučela policistova vysílačka. Když si Bismarck 
natahoval plynovou masku, všiml si, že mu ze zraněné hlavy opět teče 
krev, ale tím se te nemohl zabývat.

Prohlédl si útočnou pušku a s úlevou zjistil, že se ovládá docela jed-
noduše. Pak vykročil z kanceláře do černého dýmu přímo proti dalšímu 
policistovi se stejným vybavením. Jejich pohledy za skly masek se střet-
ly a druhý muž mu něco zasignalizoval rukou, ale plukovník nevěděl, 
jak by měl odpovědět. Do policistových očí se vkradlo podezření. Plu-
kovník se lekl, že jeho lest byla odhalena, a pozvedl zbraň.

Od nutnosti vystřelit ho zachránil další výbuch. Chodbou se prohna-
la nová tlaková vlna a smetla ho na zem. Omámeně se zvedl a odpotá-
cel se k hlavnímu vchodu. Dveře ochable visely na rozbitých pantech. 
Na schodech málem ztratil rovnováhu, ale sešel až na chodník před 
budovou.

Tam znehybněl.
Proti němu stál kordon ozbrojenců. Bylo jich příliš mnoho, než aby 

s nimi bojoval. Všichni se kryli za auty nebo plexisklovými štíty a mířili 
na něj laserovými hledáčky pušek.

Nebyl nicméně vůbec připravený na to, co následovalo. Točila se mu 
hlava a byl napůl omráčený, takže nijak nereagoval, když mu kdosi vy-
trhl zbraň z ruky. Zároveň ho dva policisté zvedli mezi sebe a spěšně ho 
odnesli stranou.

„Už je to v pohodě, kamaráde, neboj se. Seženeme ti pomoc,“ řekl mu 
muž po jeho levici přátelsky. Druhý policista také promluvil, ale plukov-
ník jeho slovům nerozuměl.

Sundali mu helmu a plynovou masku. „Ty nejsi od nás,“ poznamenal 
jeden z nich, když se podíval do plukovníkovy zkrvavené tváře.

„Určitě jsi z E týmu – z venkova,“ řekl druhý. Plukovník je však ne-
poslouchal. Necelých sedm metrů od něj leželo ve strouze mrtvé tělo 
a kolem něj se smál a žertoval hlouček policistů. Jeden z nich do mrtvo-
ly dokonce šouchl špičkou boty. Plukovník mrtvého ihned poznal. Byl 
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to voják z jeho pluku. Dobře znal i jeho manželku. Nedávno se jim na-
rodila dcera. Mimoděk zaal svaly, ale oba policisté to naštěstí pochopi-
li jako projev vzteku.

„Jo, zbytek naložíme do pytlů během hodiny,“ slíbil mu větší policista. 
„Nevím, co je to za parchanty, ale čtyři už jsme odvezli,“ dodal.

Plukovník se stále pokoušel vymanit z jejich sevření a druhý policista 
ho stroze napomenul. „Uklidni se, chlapče. Nech to na nás, dokončíme 
to i za tebe.“

„Dobře,“ zamumlal plukovník. Uvědomoval si, že se nesmí prozradit, 
a nechal se odvést na konec Threadneedle Street a do postranní uličky, 
kde čekaly sanitky.

„Ošetřete ho, ano? Schytal to při posledním výbuchu,“ oslovil jeden 
z policistů zdravotníka. Nechali Bismarcka stát na místě a odspěchali 
zpátky k národní bance.

Zdravotník v sanitce začal plukovníka prohlížet. „Máte moc pěkný 
knír,“ poznamenal. Podle toho, jak se mu třásly ruce, zjevně ještě nikdy 
nezažil podobnou akci. Mladík vyčistil plukovníkovi ránu na hlavě; prá-
vě dokončoval obvaz, když se z ulice ozvaly výkřiky. Nesli sem další ra-
něné na nosítkách a zdravotník jim vyběhl v ústrety, takže se Bismarc-
kovi naskytla kýžená příležitost k útěku. Byl sice pořád trochu otřesený, 
ale vystoupil ze sanitky a opatrně odešel.

Vzhledem k tomu, že celou oblast zaplavili uniformovaní policisté 
a čím dál víc vojáků, nikdo si ho nevšímal. Držel se zadních uliček a za-
stavil se až u vjezdu do podzemní garáže pod velkou kancelářskou budo-
vou. Sešel do podzemí a zkoušel, jestli neobjeví nějaké odemčené auto. 
Vtom se tu objevil jakýsi muž v obleku s tenkými proužky, vydal se rov-
nou k terénnímu vozu s pohonem na všechna čtyři kola a hodil do za-
vazadlového prostoru dva kufry. Víc udělat nestačil, protože ho plukov-
ník omráčil. Oblékl si mužovo sako, naložil bezvědomé tělo ke kufrům 
a zaklapl za ním víko.

Dosud sice řídil jen vozy s volantem na levé straně, ale bez problémů 
vymanévroval s autem z garáže a rozjel se ulicí pryč. Zařadil se do kolo-
ny vozidel, které se snažily vyhnout potížím v centru města, a prohrabal 
kapsy mužova saka. Našel peněženku s kreditními kartami, prohlédl si 
je a rozložil je na sedadle spolujezdce. Objevil i řidičský průkaz s adre-
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sou. Předpokládal, že na uvedeném místě muž bydlí, a začal se rozhlížet 
po návěstidlech. Netušil, jak najde cestu k mužovu bydlišti, ale když te 
unikl bezprostřednímu nebezpečí, nemusel pospíchat.

Stiskl tlačítko na krabičce vedle svého sedadla a na displeji se rozzá-
řilo modrobílé logo BMW. Usmál se. Za pár vteřin se přihlásil do systé-
mu GPS a zadal do něj adresu z řidičského průkazu. Melodický ženský 
hlas začal recitovat instrukce. Plukovník přikývl a jeho úsměv se ještě 
rozšířil.

„Bayerische Motoren Werke,“ zašeptal a vděčně pohladil přepychový 
kožený lem volantu. „Ausgezeichnet.“ Tuto značku dobře znal, nebo 
jeho otec létal za velké války s letadlem z jejich továren.

Některé jednotlivosti vnějšího světa plukovníkovi připadaly natolik 
důvěrně známé, jako kdyby stále byl v Nové Germánii, na jiné si teprve 
bude muset zvyknout. Tak například tu byla silnější gravitace, takže 
každý pohyb vyžadoval daleko větší úsilí, jako kdyby jeho končetiny 
stahovala k zemi olověná závaží.

A to slunce…
Vyhlédl kouřovým sklem na ohnivou kouli visící na nebi. Byla menší 

a zářila slaběji než ta, kterou znal po celý život. Te už se ani nenachá-
zela přímo v nadhlavníku a plukovník věděl, že s příchodem noci klesne 
úplně pod obzor a nastane tma.

A ti lidé na ulicích… Lidé všech ras. Sledoval staršího černocha, kte-
rý zakopl a ošklivě upadl. Jakási běloška mu neprodleně přiskočila 
na pomoc.

V Nové Germánii žila vzhledem k jejímu původu jen jedna rasa a plu-
kovník Bismarck až příliš dobře věděl, k jakým zvěrstvům docházelo 
v Německu za války. Rozhlížel se po směsici lidí, kteří spěchali od cent-
ra, a usmál se. Dostal se do vskutku osvícené civilizace.

„Pokračujte tři sta metrů ke kruhovému objezdu na Old Street a sjete 
z něj druhou odbočkou,“ radil přístroj GPS mechanicky.

Styxové plukovníka vytrhli z jeho rodné země a uvrhli ho do tohoto 
cizího prostředí, ale on nehodlal hodit ručník do ringu. Byl to vynaléza-
vý muž, který uměl přežít.

A kromě toho musel splatit dluh.
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„Zatraceně!“ Kalným šerem v malém domku na Parryho pozemcích 
zazněla tichá kletba. Kdyby zde byl nějaký svědek, který by viděl, 

jak rychle muž přiskočil k pavučinami pokrytému okénku, jistě by nevě-
řil vlastním očím. Muž odtáhl roztrhaný závěs a na obličej mu dopadlo 
mdlé světlo deštivého dne. Byla to tvář člověka, který už oslavil šede-
sátku.

Jeho tvář však nebyla běžná: Kůže se kolem očí zvedala v sérii sou-
středných kružnic a po čele se táhla sí vyvýšených linek sestupujících 
po spáncích pod uši. Jako kdyby se muži plazili pod kůží červi a zane-
chali po sobě svoje stopy.

„Kdo to ke všem čertům je?“ zahuhlal muž, svraštil obličej a přitiskl si 
čepici k uším. Přitom zašustila kovová fólie na vnitřní straně čepice. 
Muž pomalu ustoupil od okna.

„Stůj!“ zasípal Chester, když Will doběhl k bráně.
Will se podíval na digitální hodinky, aniž by si uvědomoval, jakou 

odezvu vyvolává jeho neškodný elektronický přístroj u muže v temnotě. 
„Proč? Běžíme teprve asi třicet minut,“ odpověděl. V tu chvíli zahlédl 
mezi stromy mechem zarostlou střechu domku. Kamarádovi se o ní však 
nezmínil.

„Půl hodiny?“ zafuněl Chester a mhouřil oči kvůli mrholení.
„Jo. Nepodíváme se, kam ta cesta vede?“ zeptal se Will. „Nebo ti snad 

už došly síly? Můžeme to pro dnešek zabalit a vrátit se domů,“ nabídl.
„Ani náhodou. Jasně že můžu,“ odsekl Chester pobouřeně a ukázal 

k ceduli na bráně. „Ale přečti si to: Nebezpečí – Zákaz vstupu.“
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„Nebezpečí? Odkdy nás něco takového odrazuje?“ ušklíbl se Will 
a začal bránu přelézat. Chester ho zdráhavě následoval.

„Už jsem chytil druhý dech,“ zalhal.
„Fajn, tak si dáme závod k tomu lesíku,“ vyzval ho Will a vyřítil se 

do houstnoucího deště.
Chester se ho snažil dohonit. „Já myslel, že už jsme závodili,“ zafuněl.
Drake odjel téměř před měsícem a v jeho nepřítomnosti chlapce tréno-

val Parry. Nechával je běhat a učil je využívat zařízení starožitné posilov-
ny ve sklepě. Parryho názory na tělesnou výkonnost odpovídaly jeho dáv-
né vojenské minulosti. Nutil chlapce podávat velké výkony, ale oni si 
nestěžovali. Jednak si netroufali starci odporovat a pak tím aspoň nějak 
utloukali čas, kdy se museli ukrývat před Styxy.

Pokračovali v běhu, i když jim nohy klouzaly v blátě, dokud Chester 
nezalapal po dechu. „Pauza. V tomhle lijáku se nedá závodit.“

Schovali se pod starým jilmem, jehož větve je částečně chránily před 
provazci deště.

„Vypadáme jako uprchlí trestanci,“ zasmál se Will a přejel pohledem 
šedivé teplákové soupravy, které jim Parry půjčil.

„Jo, to máš pravdu,“ souhlasil Chester. „A tyhle boty jsou jako z doby 
kamenné.“ Zadupal, aby oklepal bahno z těžkých černých tenisek. Pak 
se rozhlédl po listech stromů, na nichž začínaly být vidět známky blíží-
cího se podzimu. „Je to legrační – celou dobu, kterou jsem strávil v pod-
zemí, jsem neměl ani tu nejmlhavější představu, kde jsem. A te, když 
jsem zase na Povrchu, na tom nejsem o nic líp.“

„Hmm…,“ řekl Will zamyšleně. „Prší tu nadprůměrně často – třeba 
proto, že sem fouká vítr přes vodu, možná dokonce přes moře.“ Ruká-
vem si otřel kapky vody z obličeje. „Ano, myslím, že jsme někde poblíž 
pobřeží. Možná ve Walesu nebo ve Skotsku.“

Na Chestera to udělalo dojem. „Vážně? To poznáš?“
Will se rozesmál. „Ne,“ přiznal.
„Mizero,“ zamračil se Chester.
„Možná jsem mizera, ale o dost rychlejší než ty,“ odpověděl Will 

a znovu se rozběhl.
„To se ještě uvidí!“ vykřikl za ním Chester. Sprintem proběhli zatáč-

kou bahnité cesty a ocitli se tváří v tvář muži s kulovnicí.
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„Dobré odpoledne,“ pozdravil muž. Will zastavil tak prudce, až do něj 
Chester zezadu vrazil. Muž měl pušku přehozenou přes rameno a nesl ji 
se zalomenou hlavní, jako kdyby ji nehodlal v nejbližším okamžiku po-
užít, takže se chlapci příliš nevyděsili. Vypadal velice staře, vrásčitou 
ple měl opálenou od slunce a prořídlé vlasy měl stejně bílé jako Will.

„Vy jste určitě velitelovi hosti?“ zeptal se muž. Mluvil o Drakeově 
otci Parrym a Will si okamžitě uvědomil, že to je jistě Starý Wilkie, 
správce zdejších pozemků. Pomalu přikývl. Nebyl si jistý, jak by měl 
odpovědět. „A vy jste…, ehm…, pan Wilkie?“

„Přesně tak, ale říkejte mi Starý Wilkie jako všichni ostatní,“ odvětil 
muž. „Tohle je moje vnučka Stephanie.“

„Stefi,“ opravila ho dívka, která se objevila za ním. Bylo jí přibližně 
patnáct nebo šestnáct let, měla zrzavé vlasy a bledou ple posetou piha-
mi. S mírným opovržením si prohlédla oba chlapce, ale nic dalšího ne-
řekla. Sklopila oči k uloveným bažantům, kteří jí viseli z ruky, jako kdy-
by ji zajímali mnohem víc než Will s Chesterem.

Starý Wilkie se na ni hrdě ohlédl. „Stephanie sem občas jezdí na ví-
kend. Chodí do školy v Benendenu, víte? Velitel je opravdový gentle-
man – odjakživa platí poplatky za školu a…“

„Dědo!“ řekla Stephanie nazlobeně, otočila se na podpatku a odkrá-
čela opačným směrem.

Starý Wilkie se důvěrně naklonil k oběma chlapcům. „Je ve věku, 
kdy si myslí, že život na venkově je nuda. Raději by nakupovala s kama-
rádkami v Londýně. Taková dříve nebývala. Když byla malá, moc se jí 
tady líbilo. Londýn a vůbec jih země je ale podle všeho v takový bryndě, 
že na tom bude líp tady, než se všechno přežene.“

Stephanie zpoza zatáčky zavolala: „Tak jdeš, dědo, nebo ne?“
Starý Wilkie se narovnal. „Zůstanete u velitele dlouho?“
Will s Chesterem se podívali jeden na druhého. Drake je varoval, aby 

Wilkiemu nesvěřovali žádné informace.
„To ještě nevíme,“ odpověděl Will nakonec.
„Jestli máte zájem o opravdický vojenský trénink ve stylu komanda, 

možná budete chtít vyzkoušet stromový chodník,“ řekl Starý Wilkie.
„Co to je?“ zeptal se Will.
„Začíná tady.“ Starý Wilkie ukázal k žebříku na kovovém rámu kolem 
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kmene mohutné borovice a namířil prst nahoru do větví, kde chlapci 
rozeznali jakousi konstrukci vedoucí k další koruně.

„Tuhle cvičnou dráhu jsem před časem postavil pro velitele,“ vysvět-
lil Starý Wilkie. „Parašutisti z desítky v Aldershotu si tenhle nápad vy-
půjčili, ale moje dráha je delší a lepší. Udržuji ji v provozuschopném 
stavu, i když ji velitel už roky nevyužil.“ Starý Wilkie se na chlapce 
usmál. „Stephanie po ní dokáže proběhnout jako namydlený blesk. Měli 
byste si s ní dát závod. Uvidíme, jestli překonáte její rekord.“

„To zní skvěle,“ přikývl Will.
„Jo, to bychom měli,“ připojil se k němu Chester nepřesvědčivě a pro-

hlížel si kovovou konstrukci, která se klikatila mezi korunami stromů.
„Tak, pánové, já raději půjdu. Doufám, že se zase potkáme,“ rozloučil 

se Starý Wilkie a s hvízdáním se vydal za Stephanií.
„Tam nahoru mě nedostaneš,“ zahučel Chester. „Jedině že by si Stefi 

chtěla zazávodit. Je hezká, co?“ Usmál se a zamyšleně našpulil rty. 
„Po tom, co jsem zažil s Martou, zrzky moc nemusím, ale u Stefi jsem 
připravený udělat výjimku.“ Po tváři se mu rozlil zasněný výraz.

„Takže se ti líbí víc než Elliott?“ poškádlil ho Will.
„Já…, ehm…,“ Chester rozpačitě zmlkl.
Will se na něj překvapeně podíval. Nemyslel svou poznámku nijak 

vážně.
„V poslední době stejně Elliott skoro nevídáme,“ řekl Chester. „Pořád je 

u sebe v pokoji, věčně se koupe, lakuje si nehty a dělá samé holčičí věci.“
Will přikývl. „Říkala mi, že ji pořád bolí záda a ramena.“
„Možná je to tím a jenom se cítí pod psa,“ připustil Chester. „Ale není 

taková, jaká bývala. Jako kdyby změkla nebo tak něco.“
„To je fakt,“ souhlasil Will. „Co jsme tady, vážně se hodně změnila. 

Dělám si o ni starosti.“

Liják neustával. Will s Chesterem běželi k domu a na posledním kilo-
metru se k nim připojili Bartleby a Sazina, dva obrovští lovci.

„Vypadá to, že nám budou dělat doprovod,“ zasmál se Chester, když 
kočky vyrazily po vnějších okrajích jejich skupinky. Klusaly s vysoko 
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zdviženými hlavami, jako by se chlubily tím, že takové tempo pro ně nic 
neznamená. Will s Chesterem zrychlili, ale kočky jim pořád bez viditel-
né námahy stačily.

„Ty nikdy neporazíme,“ odfoukl Will udýchaně u domu. Vyběhli po 
schodech a vpadli do vstupní haly. Téměř okamžitě se objevil Parry s roz-
cuchanými šedinami a naježeným plnovousem.

„Zujte se, chlapci…,“ napomenul je, když viděl, že po sobě na černo-
bílé mramorové podlaze nechávají bahnité šlápoty. „A podívejte se, 
v jakém stavu jsou ta prašivá zvířata.“ Propálil pohledem kočky, jejichž 
lysou kůži pokrývala vrstva špíny. „Vybíjejí všechny bažanty na pozem-
cích. Brzy tu nezbude ani jeden,“ dodal Parry vyčítavě. Stařec měl přes 
tvídové kalhoty zavázanou kuchyňskou zástěru a v ruce držel štos potiš-
těných papírů. „Oba jste byli pryč delší dobu, než jsem čekal,“ podotkl 
s pohledem na vysoké stojací hodiny.

Chlapci mlčky stáli a uvažovali, jestli mají něco říkat o setkání se Sta-
rým Wilkiem a jeho vnučkou. Nakonec zůstali zticha a Parry pokra-
čoval: „Ale těší mě, že berete trénink vážně. Předpokládám, že byste si 
dali něco k jídlu.“

Will s Chesterem dychtivě přikývli.
„To jsem si myslel. Na plotně jsem nechal polévku a máme k ní čerst-

vý bochník chleba. Omlouvám se, že toho není víc, ale momentálně 
mám dost napilno. Něco se chystá.“

Otevřel dveře do své pracovny a vklouzl dovnitř. Ještě než za sebou 
zabouchl dveře, chlapcům se poprvé naskytl pohled na její interiér.

„To byl tvůj táta?“ zeptal se Will. Na zlomek vteřiny totiž zahlédli 
pana Rawlse, stojícího nad přístrojem, který vypadal jako stará tiskárna, 
aspoň podle hlasitého klapání, jež vydával.

„Jo, všiml jsem si ho. Já myslel, že do pracovny nikdo z nás nesmí,“ 
odpověděl Chester. Pokrčil rameny a shýbl se, aby si zul tenisky. „Když 
tak o tom přemýšlím, tátu jsem v poslední době taky moc neviděl. Že by 
trávil veškerý čas tam?“

„Mě by zase zajímalo, o čem to Parry mluvil. Myslíš, že si ty-víš-kdo 
zase začínají?“ zeptal se Will. Od útoku na finanční centrum Londýna 
a výbuchů ve West Endu uběhla řada týdnů, ale zdálo se, že Styxové 
zatím v útocích proti Površákům nepokračují.
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„Jestli se něco děje, dozvíme se to ve zprávách. Vezmeme si jídlo a na-
jíme se před televizí,“ navrhl Chester.

„Dobrý nápad,“ přikývl Will.

Vzhledem k bezpečnostním opatřením se před zvláštním představením 
La Bohème v Palais Garnier v 9. pařížském okrsku tvořily dlouhé fronty. 
Ostraha byla posílena, nebo se dnešního představení účastnil fran-
couzský prezident s chotí.

Policisté kontrolovali všechny návštěvníky ručními skenery, než jim 
dovolili vstoupit do haly divadla. Mezi diváky trpělivě čekala i jedna 
žena.

„Bonsoir, Madame,“ pozdravil ji policista, když na ni přišla řada. Žena 
mu podala kabelku k prohlídce.

„Bonsoir,“ odpověděla, zatímco jí policistův kolega přejížděl skene-
rem po celé délce těla, zepředu i zezadu.

„Anglaise,“ poznamenal policista přátelsky, když kontroloval platnost 
ženiny vstupenky. „Doufám, že se vám představení bude líbit.“

„Děkuji,“ odpověděla Jenny a pokračovala do vstupní haly. Když hle-
dala svoje sedadlo v hledišti, pohybovala se jako člověk, který se prodí-
rá hustou mlhou a nevidí ani na zem. Konečně našla své místo, tiše se 
posadila a vyčkávala, až zvednou oponu.

Jenny Graingerová nevzbudila žádné podezření, ani když procházela 
bezpečnostní prohlídkou na nádraží St. Pancras International, kde nastu-
povala do soupravy Eurostar mířící do Paříže. Stejně nenápadně se cho-
vala i po zbytek cesty, ačkoliv měla napjatě staženou, snad i trochu na-
žloutlou tvář a většinu času se dívala bez mrkání přímo před sebe. Jestli si 
jí ale někdo vůbec všiml, patrně předpokládal, že je prostě jen unavená.

Te v Palais Garnier, když všichni vstali, aby pozdravili francouzské-
ho prezidenta a jeho pohlednou manželku, které právě uváděli do lóže, 
se Jenny začala přehrabovat v kabelce. Světla potemněla a zvedla se 
opona.

Muži na vedlejším sedadle brzy začalo jít na nervy, že se Jenny pořád 
vrtí a cosi si pro sebe horečně šeptá. Podíval se na ni pozorněji a všiml 
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si, že si křečovitě tiskne ruku k břichu. Zřejmě měla zažívací potíže. Je-
likož její soused byl lékař, přirozeně se jí zeptal, jestli nepotřebuje po-
moc. Ona však neodpověděla, jen začala mumlat ještě o něco hlasitěji.

Náhle se zvedla a pospíchala kolem lidí ve své řadě k prostřední ulič-
ce. Místo aby zamířila k východu, odhodila kabelku a vyběhla k jevišti – 
a k francouzskému prezidentovi.

Nestihla se dostat až k němu, ale výbuch zabil víc než dvacet diváků.
Řada svědků později vypověděla, že v jednom okamžiku běžela ulič-

kou a v příštím se zablesklo a ozvala se hromová rána. Ale zatímco ně-
kteří se domnívali, že zakopla o koberec, jiní přísahali, že ji zastavil člen 
prezidentovy ochranky. Toto tvrzení se nepodařilo prokázat, nebo muž 
na místě zahynul. A už ji však zastavilo cokoliv, Jenny nedosáhla cíle 
a prezidenta i první dámu ochranka urychleně odvedla z divadla.

Vyšetřování neodhalilo, že by Jenny měla jakékoliv kontakty s tero-
risty ani že by se zajímala o politiku – až na členství v organizaci Mla-
dých konzervativců. Vyšetřovatelé však dospěli k závěru, že se jí nějak 
podařilo propašovat do divadla bombu, i když tato domněnka byla 
v příkrém rozporu se záběry kamer i s důkazy z místa činu.

Zdálo se, že k explozi došlo v jejích útrobách, což potvrzovala i skuteč-
nost, že se na místě výbuchu nepodařilo najít podstatnou část jejího těla.

Rychle se objevila teorie, že někdo chirurgicky odstranil Jennyiny 
vnitřní orgány a nahradil je dvojsložkovou výbušninou. Tyto složky se 
pak po smíšení staly mocnou zbraní.

Obyčejná londýnská hospodyně, která by stejně během pár dní na ná-
sledky tak hrozného zmrzačení zemřela, tedy představovala chodící 
bombu.

Muž se cestou z práce vynořil z metra a zatočil doprava do Camden High 
Street. Brýle a upravený zevnějšek budily dojem, že jde o nějakého učen-
ce. Pozorně se rozhlédl po různorodých hloučcích lidí kolem sebe.

Za posledních deset let se trh v Camden Locku stal oblíbeným úto-
čištěm černě oděných teenagerů, kteří se potloukali po zdejších buti-
cích a krytých tržnicích. Mezi nimi však i v tuto večerní hodinu chodili 



21

PROMěNA

turisté a pokoušeli se sehnat místo na poslední lodní výlet do Malých 
Benátek nebo si chtěli prohlédnout soustavu funkčních zdymadel.

Muž v konzervativním obleku se příliš nehodil k výlohám s kýčovi-
tým zbožím, mezi nímž nechyběly křiklavě barevné boty a kožené opas-
ky s velkými mosaznými přezkami ve tvaru rozšklebených lebek nebo 
překřížených nábojnic.

Těsně před mostem přes průplav ustoupil k okraji chodníku, aby 
umožnil průchod skupince australských turistů, vytáhl z kapsy mobil 
a pobaveně do něj pronesl: „Tomuhle říkáš převlek? Jsi moc starý na to, 
aby ses strojil jako fanoušek nové vlny.“

Pár kroků od něj se ve stínu mezi dvěma budovami někdo zasmál: 
„Možná, ale víš přece, že se jim dneska říká emo. A pořád jsem velký 
fanoušek Cure.“

Drake couvl ještě hlouběji do stínů a přitiskl se ke zvětralé viktorián-
ské zdi. Na sobě měl volnou černou bundu a kalhoty a na nohou pánské 
kozačky. To však příchozího tolik nepobavilo: Drake si úplně vyholil 
hlavu a nechal si narůst knír s bradkou. Nový zevnějšek ještě korunoval 
slunečními brýlemi s kulatými obroučkami a zrcadlovými skly.

„Napadlo mě, že se ozveš,“ řekl muž a zvážněl. „Díval jsem se na ty tři 
vzorky Dominia, které jsme získali…“

„Jenže zmizely ze skladu patogenů,“ přerušil ho Drake. „A už nejsou 
ani v hlavní databázi.“

„Cože…?“ podivil se muž. „Jak to víš?“ Začal se otáčet směrem 
k Drakeovi.

„Ne!“ napomenul ho Drake. „Můžou tě sledovat.“
Muž se znovu otočil k silnici a přikývl, jako kdyby souhlasil s imagi-

nární osobou na druhém konci telefonní linky.
„Proto tak zoufale potřebuji tvoji pomoc,“ pokračoval Drake. „Char-

lie, potřebuji tebe, svého nejoblíbenějšího imunologa, abys mi připravil 
další vakcínu proti Dominiu. Já si pak vezmu na starost její distribuci. 
A mám pár dalších věcí, na které bych chtěl, aby ses mrknul.“

„Tvůj nejoblíbenější imunolog?“ zopakoval Charlie s hraným pobou-
řením. „Jsem jediný imunolog, kterému můžeš zavolat, a rozhodně taky 
jediný, co je tak pitomý, aby kvůli tobě riskoval život.“ Zhluboka se 
nadechl a zeptal se: „Jak to provedeme tentokrát?“
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„Doma za popelnicí najdeš schovaný balíček. Nechal jsem v něm pár 
krevních vzorků a taky vzorky virů, které jsem sehnal v Kolonii.“ Drake 
se odmlčel, když Charlieho na chodníku míjela nějaká žena. „Je tam 
i zabijácký kmen, takže s tím zacházej opatrně.“

„S každým patogenem zacházíme, jako kdyby šlo o morovou ránu,“ 
ohradil se Charlie.

„To se v tomhle případě až moc blíží pravdě,“ zašeptal Drake ponuře. 
„Raději se tu už nezdržuj. Za pár dní se u tebe zastavím.“

„Dobře,“ řekl Charlie, předstíral, že tiskne tlačítko telefonu, aby 
ukončil neexistující hovor, a pokračoval v chůzi. Drake po chvíli vy-
klouzl za dvěma postaršími rockery v semišových botách a s načerno 
obarvenými patkami a držel se za nimi celou cestu ke stanici metra.

Najednou tam zastavilo několik policejních dodávek.
Zaměstnanci dopravního podniku začali vyvádět cestující ze stanice 

a vchod přehrazovali mřížemi. Z dodávek vyskákala desítka policistů 
s plnou výbavou. Vypadalo to, že mají naspěch, ale pak se začali rozhlí-
žet, jako kdyby si nebyli jistí, co tady vlastně dělají. Jeden si poklepával 
obuškem o štít a z reproduktoru se linulo hlášení o uzavření stanice me-
tra kvůli podezřelému balíčku, který je třeba prozkoumat.

Drake se vmísil do davu lidí a chvíli poslouchal podrážděné poznám-
ky cestujících. K takovým komplikacím v Londýně docházelo čím dál 
častěji po první vlně útoků Styxů, nebo spíš vojáků z Nové Germánie, 
které ozářili černým světlem.

Po explozích v City a West Endu se země, již tak ve svízelné finanční 
situaci, ponořila do hospodářské recese. Zavraždění guvernéra centrální 
banky lidmi otřáslo. A i když se zdálo, že teroristické útoky neznámých 
pachatelů se podařilo zvládnout, mezi lidmi stále vládla nervozita. Oby-
vatelé volali po změně vlády a uskutečnily se předčasné volby. Výsledkem 
byla patová situace v parlamentu a vznik koaliční vlády, což ještě posilo-
valo celkovou atmosféru nerozhodnosti a zmatků. Zkrátka ideální pod-
mínky pro Styxe a jejich plány – jak si byl Drake až příliš dobře vědom.

„Rozejděte se, prosím,“ oslovil jeden policista dav čekajících. „Stani-
ce je uzavřená. Musíte použít jiné druhy přepravy.“

„Jak to myslíte?“ obořil se na něj jeden z rockerů. „To jako máme jet 
autobusem? Copak jste zapomněl, že tenhle tejden stávkujou?“
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Lidé v davu začali souhlasně mručet a pokročili kupředu. Drake 
usoudil, že bude nejlepší se rychle vytratit, než se situace vymkne kon-
trole, a nenápadně odešel. Po útocích na City po něm pátrala policie – 
o to se Styxové postarali. A ačkoliv věřil, že ho přestrojení při zběžné 
kontrole ochrání, policie mohla každou chvíli začít zatýkat účastníky 
shromáždění a Drake nechtěl pokoušet osud. Zvláš když musel ještě 
vykonat tolik věcí.

Chestera následující ráno vzbudila křeč v noze.
„Včera jsem to přehnal,“ zasténal sám pro sebe. Mnul si lýtko a vzpo-

mínal, jak daleko s Willem běželi. Najednou si přestal masírovat nohu 
a zahleděl se do neurčita. „Růstové bolesti,“ zamumlal. Tak to říkala 
jeho matka, když uprostřed noci vykřikl, protože ho bolely nohy. Paní 
Rawlsová vždycky přispěchala do jeho pokoje, sedla si k němu na postel 
a konejšivě na něj mluvila, dokud bolest nepolevila. Její přítomnost 
vždycky bolest oslabila, ale te Chester netušil, kde by svou matku na-
šel, ani jestli je dosud naživu. Snažil se nemyslet na to, co s ní Styxové 
provedli, protože takové myšlenky mu způsobovaly větší utrpení než 
tělesná bolest. Doufal, že je v bezpečí a že se někde skrývá.

Oblékl se a vyšel z ložnice, aby si protáhl nohy. Když míjel Willovy dve-
ře, dvakrát na ně zaklepal, aby dal kamarádovi vědět, že už je vzhůru, ale 
nečekal na odpově. Dole v hale nebylo po nikom ani stopy a dveře 
do Parryho pracovny zůstávaly jako obvykle zavřené. Chester před nimi 
chvíli postával – tiskárna byla tentokrát zticha a z nitra místnosti se neo-
zýval ani žádný jiný zvuk. Nakonec otevřel dveře do salonku a vstoupil.

Z krbu sálalo teplo a před ohněm na tartanovém koberečku seděla se 
zkříženýma nohama paní Burrowsová. Měla zavřené oči, a i když jistě 
slyšela Chesterův příchod, nepromluvila a v její tváři se nepohnul jedi-
ný sval. Chester nevěděl, co by měl udělat: Měl by pozdravit a riskovat, 
že ji vyruší, nebo se zase vyplížit zpátky do haly a nechat ji být?

Trhl sebou, když se za ním ozvala tlumená rána, jak Will seskočil 
z posledních schodů.

„Jsi vzhůru brzy,“ zahlaholil na Chestera. „Vsadím se, že jsi…“
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Zmlkl, když si Chester přitiskl prst k ústům a ukázal na paní Burrow-
sovou.

„Toho si nevšímej,“ mávl Will rukou. „Jenom medituje. Dělá to každé 
ráno.“

„Slyší nás?“ zeptal se Chester potichu.
Will pokrčil rameny. „Myslím, že ano, ale když chce, dokáže zůstat 

v transu.“
Paní Burrowsová nechávala stále zavřené oči a vypadalo to, že ani 

nedýchá. Najednou otevřela ústa, a přestože v místnosti bylo teplo, vy-
dechla mrazivě studený vzduch. Před obličejem se jí chvíli vznášela vy-
srážená vodní pára.

„Jak to dělá?“ zašeptal Chester.
„Nevím,“ odpověděl Will nepřítomně. Podle všeho ho víc zajímalo 

kručení ve vlastním žaludku. Ohlédl se do chodby. „Necítím, že by ně-
kdo něco připravoval v kuchyni. Mám hlad jako vlk. Za Parryho snída-
ni na vidličku bych vraždil.“

Chester smutně zavrtěl hlavou. „V tomhle ohledu nejspíš máme smů-
lu. Nemá čas na vaření. Něco se rozhodně děje.“

„Podle zpráv ne,“ namítl Will. Večer prošli všechny zpravodajské ka-
nály, ale nic nezjistili. Ukázal k tabuli v rohu salonku. „Dneska možná 
ani nebudeme mít školu.“

Parry se nejen snažil udržovat chlapce v co nejlepší fyzické kondici, 
ale staral se i o to, aby nezahálela jejich hlava, a každé ráno jim uděloval 
lekce v tom, co uměl nejlíp: ve čtení map, vojenské taktice a bojových 
dovednostech.

„Obchvaty křídel a křížová palba,“ řekl Chester při vzpomínce na to, 
co jim Parry přednášel o teorii obkličování.

„Mně se nejvíc líbil fingovaný ústup týlu,“ usmál se Will. „Takové 
věci nás v highfieldské škole fakt neučili.“

Chester se na chvíli zadumal. „Jen si pomysli, kolik hodin jsme vloni 
zameškali. Připadá mi to jako strašně dávno. Už si ze školy skoro nic 
nepamatuji…, jenom to, jak jsi uzemnil toho troubu Speeda.“

Will ho ale neposlouchal. „Pořád mě udivuje, že nám Parry svěřil svůj 
milovaný landrover,“ poznamenal. „Vážně jsem si myslel, že se překotí-
me, když jsem sjížděl z těch svahů.“
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Chester se zahihňal. „Jo. A moc ho nepotěšilo, když jsem urazil po-
stranní zrcátko o strom.“

„Moc ne,“ ozval se Parry ze dveří. Chester rázem schlípl a stařec po-
kračoval: „Obávám se, že se dnes ráno budete muset postarat o sebe 
sami, chlapci. Byl jsem vzhůru celou noc a sledoval jsem situaci.“

„Takže jde o Styxe?“ zajímal se Will.
„Všechno tomu nasvědčuje. Jestli se nemýlím, právě zahájili druhou 

etapu ofenzivy.“ Parry se zamračil. „Pořád nedokážu přijít na to, proč si 
dali po útocích na City dvouměsíční přestávku.“

„Je ta poslední věc vážná?“ zeptal se Will.
Parry přikývl. „A zatraceně chytrá.“
Chlapci se po sobě podívali a čekali, až jim Parry poví víc, ale ten jen 

nepřítomně zíral do ohně. Oběma rukama se vyčerpaně opíral o hůl.
„Podniká Drake něco proti tomu?“ otázal se nakonec Will v naději, že 

tak vyzvědí od Parryho další informace.
„Ne, ten se odstřihl.“
„Odstřihl?“ zopakoval Will.
„Operuje na vlastní pěst, pravděpodobně v Londýně. Poslal jsem mu 

vzkazy, aby se sem vrátil. Jestli si je někdy uráčí vyzvednout,“ odpověděl 
Parry a otočil se k chlapcům zády.

„Můj táta vám te s něčím pomáhá?“ zeptal se Chester váhavě.
„Později vám všechno řeknu, až budu vědět víc,“ zahučel Parry, než 

zašel do své pracovny.



26

3.  kapitola

„ Jak může někdo žít v takové díře?“ Když jejich vůz sjel z dálnice, 
První Rebecca se na sedadle narovnala a začala si všímat skladů, 

kolem nichž projížděli. „I zdejší jména znějí ohavně. Strupp. Strusk. 
Struck. Kdo je vymýšlí?“ Vůz zatočil a odstředivá síla ji přitiskla do rohu. 
„Tak se na to podívej. Další kruhový objezd. To je taková otrava.“

Druhá Rebecca neodpovídala. Vyhlížela z okna, ponořená do vlast-
ních myšlenek, a po tváři se jí míhaly ostrůvky světla z pouličních lamp.

První Rebecca si odfrkla. Mlčení jejího dvojčete jí lezlo na nervy. Za-
škrábala nehty do kůže mezi jejich sedačkami. „Ta tvoje zamilovanost je 
čím dál tím horší. Nemysli si, že to není vidět,“ prohlásila. Tentokrát už 
se reakce dočkala. Její sestra se k ní okamžitě otočila.

„O čem to mluvíš?“ zeptala se Druhá Rebecca.
„O tvé slabosti pro toho cínového vojáčka,“ odsekla První Rebecca 

škodolibě a trhla hlavou k muži za volantem jejich mercedesu. Byl to 
kapitán Franz, mladý důstojník z Nové Germánie, ve kterém Druhá Re-
becca našla zalíbení, když ještě byly ve vnitřním světě. „Měly bychom 
mít řidiče z našeho rodu, ne toho tvého modrookého chlapečka v roz-
košné šoférské uniformě. Dokonce ho ani nenecháváš nosit čepici, pro-
tože bys neviděla jeho krásné blonaté lokýnky.“

První Rebecca upřela pohled na zátylek kapitána Franze, který dál 
řídil, aniž by vnímal jejich rozhovor.

„Mluvíš nesmysly!“ vzkypěla Druhá Rebecca. „Tak to není.“
„No jistě. Jsem tvoje sestra… Mě neoblafneš,“ ušklíbla se První Re-

becca a zavrtěla hlavou. „Nemůžu to pochopit.“
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Druhá Rebecca si všimla ustaraného pohledu v sestřiných očích: Prv-
ní Rebecca své znepokojení nehrála. „Co nemůžeš pochopit?“ zeptala se.

„Tak za prvé, co je na něm tak zvláštního? Je to jenom další člověk, 
stejný jako tihle bezcenní Površáci kolem nás. Vlastně ještě horší – byl 
tak ozářený černým světlem, že se z něj stal zombie.“ První Rebecca 
na podtržení svých slov nechala chvíli bezvládně viset jazyk z pusy a za-
šilhala. „Je jako rozbitá, dutá panenka, kterou s sebou všude taháš, a to 
není zdravé.“

Kapitán Franz zastavil před dvoukřídlou bránou továrny. První Re-
becca se odmlčela a vyhlédla z auta. „Jsou obrovské,“ řekla s pohledem 
na budovy o velikosti hangárů.

„Ano,“ přitakala Druhá Rebecca, které se ulevilo, že se její sestra 
momentálně věnuje něčemu jinému.

Bránu otevřela dvojice Likvidátorů v površáckých oděvech. Zkontro-
lovali, kdo sedí v autě, a mávli na kapitána Franze, aby pokračoval.

První Rebecca se předklonila a tvrdě dloubla vojáka do ramene. „No 
tak, cukrouši, nejdřív zaje za roh. Chci se podívat na sklady.“

Kapitán Franz okamžitě splnil pokyn a zamířil s vozem kolem malé 
kancelářské budovy, ale pak začal zpomalovat. „Je dál, ty osle! Zavez 
nás k těm vratům!“ vyštěkla První Rebecca a dala mu tak silný pohla-
vek, až se auto na okamžik vychýlilo ze svého směru. „A dávej pozor, 
kam jedeš!“

Druhá Rebecca zaala zuby, ale nic neříkala. Mercedes vjel do skladu.
„Tady zastav,“ rozkázala První Rebecca příkře. Kapitán Franz dupl 

na brzdy a pneumatiky zakvílely na betonovém podkladu. Jakmile dvoj-
čata vystoupila z vozu, už k nim spěchal starý Styx a jeho asistent. Nad 
dlouhými černými plášti jim svítily naškrobené bílé límečky.

„Pěkné místo,“ pochválila Druhá Rebecca, když se rozhlédla kolem 
sebe.

„Celkem pět tisíc čtverečních metrů rozdělených do tří skladiš.“ 
Starý Styx ukázal na dveře v protějším rohu rozlehlé budovy. „Tam je 
polní nemocnice, kde můžeme masově ozařovat lidi černým světlem 
a implantovat jim bomby,“ řekl. „Továrna zkrachovala jako plno dalších 
firem v okolí, takže jsme ji koupili skoro zadarmo. Ideálně poslouží na-
šim záměrům. Koho by napadlo nás tu hledat?“
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„Co zabezpečení?“ zajímala se První Rebecca.
„Od včerejška jsme zdvojnásobili hlídky u všech vchodů. Dvacet čty-

ři hodin denně tu slouží naši lidé i vojáci z Nové Germánie,“ odpově-
děl starý Styx. „Kromě toho na všechny příjezdové cesty postavíme zá-
tarasy.“

První Rebecca přikývla. „Kdy tedy bude všechno připravené pro naše 
hosty?“

Stařec se usmál. V černých očích se mu zablýsklo vzrušením. „První 
skladiště bude připraveno za soumraku.“ Zmlkl a spolu s dvojčaty sledo-
val, jak sem jednotky vojáků z Nové Germánie tlačí postele a rozmísu-
jí je do řad. „Vzhledem k uzavírání nemocnic jsme neměli žádný pro-
blém s nákupem tolika postelí,“ poznamenal starý Styx. „Mělo by se jich 
sem pohodlně vejít sto padesát a přinejmenším stejný počet do soused-
ních skladů. Pak sem dopravíme zvlhčovače vzduchu a provedeme 
 poslední úpravy. Všechno musí být dokonalé.“ Zaklonil hlavu, nasál 
vzduch nosem a tleskl rukama. „Blíží se naše chvíle. Konečně.“

„Ano, cítím to,“ zašeptala První Rebecca, sjela si prsty po šíji a začala 
si masírovat ramena. Když ruku opět spustila, Druhá Rebecca si všimla, 
že její sestra má na prstech krvavé šmouhy.

Sama si dobře uvědomovala tupou bolest v horní části páteře a neo-
dolatelné vábení – vábení styxské přirozenosti.

Ona ani její sestra ještě neprošly pubertou a nemohly se zúčastnit 
toho, k čemu zde mělo dojít, ale vnímala silnou, opojnou touhu, jako 
kdyby jí tělem protékal zvláštní proud a elektrizoval její cévy. Volala ji 
odvěká síla, aby se zúčastnila cyklu, který probíhal jednou za stovky, 
ne-li tisíce let.

Druhá Rebecca si otřela pot z čela a překvapeně si uvědomila, že se 
pokouší s tím nutkáním bojovat. To ji znepokojilo. Proč by se mu měla 
vzpírat?

To nebylo přirozené.
Odvrátila se od své sestry i od starého Styxe, aby si nevšimli jejího 

vnitřního zápasu.
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Potrubí zaskřípalo a zarachotilo a vzápětí s posledním žuchnutím dora-
zila zpráva. První důstojník se připotácel z kanceláře s rukou přitisknu-
tou k břichu, našel správnou trubku a otevřel ji, aby z ní vytáhl pouzdro 
ve tvaru nábojnice a velikosti kuželky.

„Co se děje, pane?“ zeptal se Druhý důstojník, když přišel ze šatlavy.
„Chvíli počkejte,“ odsekl První důstojník. „Ještě jsem se nestačil po-

dívat.“ Vzhledem k nepokojům v Kolonii se ani jeden z nich už týdny 
pořádně nevyspal a oba měli nervy napjaté k prasknutí.

„Jenom jsem se ptal,“ zamumlal Druhý důstojník spíš pro sebe.
První důstojník odšrouboval víčko a vytáhl z pouzdra malý svitek. Úna-

vou ho upustil na zem a s několika šavnatými kletbami se pro něj shýbl. 
Když se narovnával, potichu zasténal: „Aáách, moje střeva.“ Na chvíli zne-
hybněl, rukou si svíral břicho a jeho obličej získal nezdravě zelenou barvu.

„Pořád je to zlé?“ zeptal se Druhý důstojník.
První důstojník považoval kolegovu otázku za zcela zbytečnou, takže 

se ani neobtěžoval s odpovědí a jen se na podřízeného kysele podíval. 
Konečně se napřímil a podržel svitek v natažené ruce, aby lépe zaostřil 
na malá písmena. „Potíže na severu… rvačky… Styxové žádají všechny 
dostupné policisty, aby se neprodleně dostavili.“

Druhý důstojník hned neodpověděl, ale nijak ho nepřekvapilo, že 
v Severní jeskyni vypukly nepokoje. V poslední době docházelo k řadě 
případů, kdy se Kolonisté obraceli jeden proti druhému, a on se jim ne-
divil. Mnozí byli přinuceni se vystěhovat, aby se v jejich domovech 
mohly ubytovat jednotky z Nové Germánie. A Styxové vystěhovalcům 
nenabídli nic lepšího než dočasné ubytování na houbových polích, kde 
na vlhké zemi stálo městečko z narychlo stlučených chatrčí.

Také se výrazně snížily příděly potravin, protože obrovská část jejich 
produkce směřovala k nově příchozím vojákům, kteří podstupovali vý-
cvik pod dohledem Styxů.

K již tak výbušné situaci se navíc přidala epidemie choroby, která se 
projevovala úpornými průjmy. S největší pravděpodobností byla důsled-
kem dlouhodobého přelidnění jeskyní. První důstojník se ještě úplně 
neuzdravil.

Druhého důstojníka tedy skutečně nepřekvapilo, že nastaly další pro-
blémy a že Styxové povolávají místní policii, aby nastolila pořádek.
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První důstojník ho mlčky pozoroval a bubnoval prsty do pultu před 
sebou.

„Můžu se tam mrknout, jestli chcete,“ řekl Druhý důstojník.
„Chci,“ opáčil První důstojník stroze.
„Dobře. Jestli zatím udržíte pevnost…“
Přestože byly cely plné nespokojených Kolonistů, První důstojník se 

při náznaku, že by to tu snad nezvládl, viditelně naježil. Zmačkal vzkaz 
od Styxů a z břicha se mu vydral nepopsatelný zvuk. „Musím běžet,“ 
zasténal, odběhl do své kanceláře a zabouchl za sebou dveře.

„Hlavně a vás nikdo nenachytá se staženými kalhotami,“ zamručel 
Druhý důstojník a tiše se zasmál. Jeho veselí ale rychle vyprchalo, když 
se natáhl přes pult pro helmu pověšenou na stěně. Nasadil si ji a vzal si 
i obušek. Tam, kam měl namířeno, ho může potřebovat – nepokoje byly 
čím dál násilnější.

Vyšel před stanici a na chvíli se zastavil nad schody, aby se rozhlédl po pro-
tějších domech. Ve světle zářících koulí, které tu sloužily jako pouliční 
osvětlení, zahlédl pohyb v protějším horním okně, jako kdyby někdo sledo-
val stanici. Nejspíš o nic nešlo, ale Druhý důstojník byl nervózní. Ještě nikdy 
v Kolonii nezažil tak vzpurnou náladu, ani tak otevřený odpor ke Styxům, 
jejich vládnoucí třídě. Styxové ale podle všeho přikládali tak velkou důleži-
tost operacím na Povrchu, že jim už na Kolonistech nezáleželo – ani na tom, 
co si mysleli a co dělali. Styxové chtěli za každou cenu uskutečnit své plány.

Druhý důstojník zahoupal obuškem v ruce a loudavě sešel ze schodů. 
Když vkročil na ulici, zaslechl jakési kníknutí. Pořád doufal, že se 
k němu jednoho dne vrátí Sazina, která utekla po výbuchu v Laborato-
řích. Po tomto incidentu Druhý důstojník dostal pochvalu za svědomité 
pronásledování útočníků. Tak aspoň prezentoval svou roli Styxům a ti 
zřejmě jeho verzi uvěřili.

Když však te Druhý důstojník sklopil pohled, nespatřil svého lovce, 
ale malého albínského chrta. Třesoucí se štěně s čistě bílou srstí stálo 
na ulici s ocasem staženým mezi nohy a růžovýma očima vzhlíželo k ob-
římu muži. Zjevně mělo hlad, ale Druhého důstojníka nejvíc zarazilo 
něco jiného – takové čistokrevné psy v Kolonii chovaly jen ty nejzámož-
nější rodiny. Některá z nich měla patrně tak zoufalý nedostatek potravy, 
že psa jednoduše vyhodila na ulici.
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„Chudáčku,“ politoval ho Druhý důstojník a podal mu ruku velkou 
jako trs banánů. Pes zakňučel, očichal mu prsty a připlížil se blíž, aby ho 
Druhý důstojník mohl pohladit po hlavě.

Když pak policista vykročil po ulici, pes ho následoval.
Zanedlouho dorazili k Umrlčí bráně, kde ze strážního domku okamži-

tě vyšel Styx v zelenošedé maskáčové uniformě vojáka z Divize. Druhý 
důstojník tudy chodil několikrát denně nejen cestou do práce, ale i při 
pracovních pochůzkách, styxský voják nicméně přesto zkontroloval 
jeho propustku a vrhal podezřívavé pohledy na chrta, jako kdyby pře-
mýšlel, jestli se Druhý důstojník nepokouší něco propašovat.

Konečně mu Styx vrátil dokumenty a zvedl lucernu na znamení, aby 
se brána otevřela. Mříž těžkopádně zajela do obrovské lebky vytesané 
do skály nad silnicí. Budilo to dojem, jako kdyby přízrak zatahoval vy-
ceněné zuby. Druhý důstojník pokračoval v chůzi. Když kráčel chod-
bou, představující hlavní spojku mezi Čtvrtí a Kolonií, byl vděčný za 
společnost psíka, který pobíhal za ním.

Za poslední zatáčkou se mu naskytl pohled na Kolonii a v uších mu 
zaduněl hluboký hukot. Ze svého vyvýšeného místa se rozhlédl po Jižní 
jeskyni s nekonečnými řadami domů zahalenými mlžným oparem teplé-
ho vzduchu a kouře.

„Jak se vede?“ zavolal na něj někdo.
Druhý důstojník se zastavil a podíval se nahoru na soustavu želez-

ných žebříků připevněných ke skalní stěně. Úplně nahoře spatřil Čtvr-
tého důstojníka, který hlídkoval u vchodu do řídicí místnosti větrací 
stanice, odkud se linulo ono hučení. Čtvrtý důstojník byl, jako mnozí 
zdejší policisté, podsaditý muž s nakrátko ostříhanými bílými vlasy. 
Hlídky tu stály od chvíle, kdy Drake s Chesterem využili větrací sousta-
vu k rozprášení lehkého nervového plynu po Kolonii.

„Jak se vede?“ zopakoval Čtvrtý důstojník hlasitěji.
„Jako obvykle,“ zavolal Druhý důstojník v odpově. „Bengál v Sever-

ní jeskyni.“
Čtvrtý důstojník přikývl a všiml si malého chrta. „Vidím, že sis našel 

kamaráda.“
Druhý důstojník se podíval na svého nového společníka, pokrčil ra-

meny a kráčel dál dolů ze svahu.


