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Znovu naÏivu

Suzah na posmrtn˘ Ïivot nikdy nevûfiila. Ale teì jí pfiipa-
dalo, Ïe se v nûjakém octla, a bylo to tak pfiíjemné! Cítila
se lehká a bylo jí teplo, nad sebou mûla nûco ‰edého,
moÏná nebe pod mrakem, a ta stra‰ná jáma, kde v‰ichni
umírali, nûktefií hlasitû, s kfiikem, náfikem a cvakáním
zubÛ, jiní ti‰e, jako by se pozvolna propadali do ãerné
beznadûje, tma a ledová voda, pomalu kanoucí z ledo-
v˘ch stûn, to v‰echno zmizelo. Pfiátelé – nebo spí‰ spolu-
trpitelé – byli pryã. Pfiíjemn˘ pocit ji opustil. Nechtûla b˘t
sama, zaÏiva ani po smrti. Kde jsou ostatní?

Pohnula se. Mám tûlo? To zji‰tûní ji naplnilo zmatkem.
Na‰la vlastní ruce. Zkusila dal‰í pohyb, tentokrát cílen˘,
a probudila v rukou bolest, palãivé brnûní, trnutí a kfieã.
Objevil se hmat a nûco jí sdûloval. Nebyla sama. S náma-
hou se otoãila. Vedle ní nûkdo leÏel a ten se teì také po-
hnul. Ti‰e vyjekla novou bolestí a pfiekvapením. Oãi jí
sklouzly po rozcuchan˘ch, podivnû chundelat˘ch vla-
sech, po obrysu tûla pod pfiikr˘vkou. Bylo to velké tûlo,
mohutnûj‰í neÏ její vlastní, nahé a teplé. Pfiitiskla se k nû-
mu. Pak se jí vrátil sluch. Ten muÏ se ti‰e zasmál, zvedl
hlavu a podíval se jí do tváfie.

„Tak jsi pfiece jen oÏila,“ fiekl. 
Vzpomnûla si, jak se do jámy snesl provaz. Pfiedtím nû-

kdo lomcoval mfiíÏí, sly‰ela hlasy, ale myslela, Ïe to jsou
jenom oni, muãitelé a vrazi. Pak nûkdo ‰plhal dolÛ...
Skládala zlomky pamûti dohromady a poznala ho podru-

Rečková 3 - zlom  1.4.2009 11:29  Stránka 7



Jana Reãková / Sharrahii

hé. To Mef k ní slezl do té ãerné díry a vynesl ji ven.
A teì ji rozehfiál sv˘m vlastním teplem. Asi nesehnal nic
vhodnûj‰ího... Ne, to, co udûlal, bylo absolutnû nejvhod-
nûj‰í. 

„Zachránil jsi mû,“ za‰eptala. 
„Doufám,“ odpovûdûl. 
„V‰ichni tam byli mrtví,“ pokraãovala. „Yeorg... UÏ ne-

promluvil. Hodili mû dolÛ, on uÏ tam byl, poznal mû, ale
nemohl mluvit. Jenom se díval...“ Roztfiásla se.

Mef mlãel a opatrnû ji hladil. Její kÛÏe oÏívala, brnûla
a pálila, ale stejnû byla ráda, Ïe je tak blízko a Ïe ji hladí.

„Jsem stra‰nû rád, Ïe Ïije‰,“ fiekl Mef. Jeho hlas znûl
divnû. Ochraptûle, a teì v nûm docela zfietelnû zaslechla
slzy. „Zavolám k tobû felãara,“ pokraãoval. „Asi ti bude
muset nûco udûlat s nohama... Nevypadají moc dobfie.“

„Ufiíznout?“ zeptala se skoro klidnû.
„To asi ne. Ale nemyslím, Ïe zaãne‰ hned zítra tanco-

vat.“ Narovnal se, protáhl a pokusil se na ni povzbudivû
usmát. Moc se mu to nepodafiilo. Vypadal unavenû, ne-
smírnû unavenû, jako by od jejich posledního setkání ze-
stárl o deset let. To ta válka, co jiného. Uvûdomila si, Ïe
po nûm touÏí, teì a napofiád, i takhle bolavá a na pokraji
smrti. CoÏ není moc dobr˘ nápad, uvaÏovala, kdyÏ se
otoãil a zaãal se oblékat. Kdepak, Mef se nepfiedvádí. Pro-
stû mû zachraÀoval, jak umûl. K ãertu, jak se asi musela
cítit ubohá Lietha, kdyÏ tak krut˘m zpÛsobem odcházela
ze Ïivota a od nûj? Jestlipak si na ni nûkdy vzpomene,
ten její král? 

Král, opakovala si v duchu Suzah, je‰tû pofiád je krá-
lem? Nikdo ho nesesadil, aspoÀ ne vefiejnû, ale co zbylo
z jeho zemû, z toho, co s takov˘m úsilím vybudoval? Za-
vfiela oãi a pfiedstavila si krajinu pod Zlomem, zborcené
skály, mofie vafiící v˘buchy, celé nové ostrovy z padají-
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cích skal, zavalené pfiístavy, hofiící lodi, mrtvé ryby, kusy
lidsk˘ch tûl, rozmetané po krvavém písku. Jak to asi vy-
padá na jiÏním kontinentu? 

Pfii‰el lékafi a vyru‰il ji z úvah. Pochybovaãnû si pro-
hlíÏel její nohy (sama se na nû bála podívat) a kroutil
hlavou. 

„·éf povídal, Ïádná amputace,“ pronesl po chvíli.
„No... Jste upravená?“

„Geneticky,“ odpovûdûla trochu roztfiesenû. „Mûla
bych mít vy‰‰í odolnost. Rychlej‰í hojení a tak.“

„No tak do toho,“ pravil neradostnû. „Mám tady pár
injekci... Nejspí‰ by porazily vola, ale nic lep‰ího jsem ne-
vy‰Èáral.“

„Dobfie,“ fiekla odhodlanû. 

9
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KaÏd˘ se chce vrátit

Letadlo se zásobami pfiivítali dozorci, ktefií se pfiidali ke
vzboufiencÛm. Pfievzali bedny a pytle, tentokrát Ïádné
vûznû, a nakonec sdûlení, Ïe tenhle zásobovací let je po-
slední. 

„Teì uÏ pfiiletí jenom zástupci velitelství a vyberou za-
jatce na v˘mûnu,“ prohlásil dÛleÏitû dÛstojník pro záso-
bování. „Odvezou je do Krezzdu.“

„A ti ostatní?“ zeptal se kdosi, ale odpovûdûl mu jen
útrpn˘ úsmûv. 

„A my?“ ozvala se dal‰í otázka.
Místo odpovûdi se zabouchla dvífika.
„Vás tady nechají chcípnout spolu s tûmi nepotfiebn˘mi

vûzni,“ odpovûdûl jim Mef, kdyÏ vyslechl zprávu o prÛbû-
hu náv‰tûvy. „Navrhuju, abychom odtud vypadli.“

„Na to byste potfieboval vrtnou soupravu, jaké se po-
uÏívají pro stavbu podzemní dráhy,“ prohlásil jeden z do-
zorcÛ. „Ty hory ledu odtud nejsou vidût, ale nevûfiím, Ïe
by se daly obejít. Cesta na jih neexistuje.“

„Jo, podle mapy by to místy chtûlo horolezecké vyba-
vení,“ pfiisvûdãil Mef. „A v‰echno si nést na zádech. Vozy,
zvlá‰È tyhlety odepsané kfiápy, pfies ten ledov˘ hfieben
nedostaneme.“

„Vy byste to moÏná pfielezl a dostal se odtud,“ fiekl jin˘
dozorce, star‰í muÏ, kter˘ mûl jednu nohu krat‰í a nosil
botu s vysok˘m podpatkem. Mef se na nûj pamatoval od
v˘slechÛ. Tomu chudákovi se dûlalo zle pfii pohledu na
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KaÏd˘ se chce vrátit

krev a Chatkó se tím v˘bornû bavil. „JenomÏe tak zdat-
n˘ch muÏÛ se tu najde stûÏí polovina. VûzÀové jsou ze-
sláblí a nemocní... Nûktefií z nás taky.“

„Vlastnû jsem ani nemûl v úmyslu ‰krábat se pfies ho-
ry,“ pfiekvapil v‰echny Mef. „Asi bude lep‰í poãkat si na
to letadlo. Jistû bude dost velké, tfieba budou staãit tfii
ãtyfii lety...“

„CoÏe?“ Jeden z RuurijcÛ, pfiítomn˘ch na poradû, si
zaloÏil ruce na prsou. „TakÏe se zmocníme letadla, odletí-
me s ním, vyloÏíme nûkolik desítek nebo stovek lidí na
nejbliÏ‰ím leti‰ti, vrátíme se zpátky pro dal‰í... A tak
dál?“

„Tak nûjak,“ k˘vl Mef.
„Uvûdomujete si, Ïe na nás budou stfiílet úplnû v‰ich-

ni? I na‰i, pokud se náhodou trefíme na správné leti‰tû?“
„Nemusíme se trefovat naslepo. Jakmile budeme na-

hofie, chytíme vysílání obou stran.“
„Tady fakt vládne pravûk,“ rozãilil se najednou Ruuri-

jec. „Dfiív bych se spojil s matefiskou planetou neÏ s leti‰-
tûm o pár set kilometrÛ dál!“

„Jestli umíte sestrojit M-vysílaã, tak to klidnû udûlej-
te,“ fiekl Mef ti‰e. „Ale pokud já vím, není to právû snad-
né. Má je‰tû nûkdo nûjak˘ konstruktivní návrh?“

*   *   *

Suzah se ne‰ikovnû odstrkovala ovázan˘ma rukama od
stûn a neménû neobratnû toãila koly provizorního vozí-
ku. Tvrdohlavû odmítala pomoc, pfiestoÏe jí co chvíli nû-
kdo nabízel, Ïe ji zaveze, kamkoli bude chtít. Jediná Ïe-
na, která pfieÏila v Dífie, navíc Mefova pfiítelkynû, to tady
nûco znamenalo. JenomÏe v‰ude jinde bude jenom inva-
lida na vozíku, uvûdomovala si Suzah, nevítaná, na ob-
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tíÏ. A k tomu pfií‰ernû tûÏká. Pokud pfieÏiju, musím nut-
nû zhubnout, rozhodla se. Zatím se snaÏila za prvé cviãit
aspoÀ ruce, kdyÏ se nohy chovaly jako mrtvé, za druhé
b˘t v pohybu a prohlédnout si tohle vûzení, a hlavnû se
vyhnout Mefovi a nepfiipomínat mu jeho ztráty. Ze v‰ech
tûch Ïen, které ho milovaly, tfii krásné zahynuly a jedna
tlustá pfií‰erka pfieÏila. Na vozíku. 

Zahlédla ho v chodbû, zrovna kdyÏ se pfied ní otevfiela
kabina v˘tahu. Honem zajela dovnitfi, divÏe neporazila
dozorce, kter˘ právû vycházel. Natáhla se a stiskla horní
tlaãítko. AÏ nahoru, na vûÏ!

Dva muÏi ve sluÏbû se zatváfiili trochu udivenû,
kdyÏ se z v˘tahu vyvalil neohraban˘ vozík a na nûm
ta podivná cizinka, ale nic nenamítali a ochotnû jí vy-
svûtlovali v‰echno, na co se zeptala. Suzah zjistila, Ïe
uÏ by klidnû mohla drÏet hlídku na vûÏi sama. Doká-
zala by navést letadlo k pfiistání, tfieba i v noci a za po-
moci svûtel. A kdyby se mohla pofiádnû h˘bat, moÏná
by s ním sama odletûla. Na jih. Tam na jih, kde není
led a sníh. 

Najednou byla u toho okna a touÏebnû hledûla k jihu.
Pak si uvûdomila, Ïe stojí. Pak upadla. MuÏi se k ní roz-
bûhli a zvedali ji – a Ïe mûli co zvedat, protoÏe Suzah ne-
byla Ïádn˘ drobeãek – a usazovali zpátky na vozík. Jeden
z nich mûl na sobû vûzeÀsk˘ odûv; tady si ani po úspû‰-
ném pfievratu nemohli dovolit pl˘tvání pevn˘m a tepl˘m
materiálem. Druh˘ ãlen hlídky byl dozorce, tedy b˘val˘.
Suzah usoudila, Ïe Mef takhle sestavil hlídky zámûrnû.
Jo, a ona schválnû, zcela zámûrnû, nemyslela na to, Ïe
pfied chvilkou udûlala pár krokÛ. Jak to provedla, kdyÏ
nohy pofiádnû necítí, kdyÏ má místo nich jakési tupé, br-
nící ‰palky? MoÏná mûla vyuÏít situace, otevfiít si okno
a skoãit. 

12

Rečková 3 - zlom  1.4.2009 11:29  Stránka 12



KaÏd˘ se chce vrátit

Otfiepala se. Ba ne, byla pfiece jen stavûná na pfieÏití.
Tfieba se bude plazit po pah˘lech nohou a Ïebrat na ná-
mûstí. Málokdo má takov˘ v˘cvik v poniÏování jako ona.

Sama si pfiivolala v˘tah. Trochu se jí tfiásl hlas, kdyÏ se
tûm hodn˘m hochÛm omlouvala, a hroznû se jí ulevilo,
kdyÏ kabina koneãnû pfiijela.

Dole u v˘tahu ãekal Mef a cel˘ záfiil. 
„Zavolali mi telefonem,“ vysvûtlil jí, chytil ji, zvedl

k sobû a dÛkladnû políbil. Pfiede v‰emi. Suzah se pfií‰ernû
stydûla. Taková velká, tûÏká holka! JenomÏe ta ubohá
veliká holka tolik potfiebovala kapku nûhy! 

Chtûla se vyprostit z jeho objetí, ale on byl silnûj‰í, ne-
chal vozík vozíkem a odnesl ji do svého pokojíku, kter˘
mu pfienechal kter˘si z dozorcÛ. Plakala a zkou‰ela se
s ním prát, ale Mef ji prostû jenom drÏel a ãekal, aÏ ji to
pfiejde. Potom jí váÏnû zopakoval, Ïe bude zase chodit
a bude zase zdravá, a jak tak k ní promlouval, v‰imla si,
Ïe mu na spáncích ze‰edivûlo pár vlasÛ. Jen pár tenk˘ch
nitek, ale Suzah mûla dobré oãi. 

„Dívá‰ se na tohle?“ zeptal se.
K˘vla. Doãista zapomnûla, Ïe chtûla breãet a kopat ko-

lem sebe – a Ïe jí to kopání docela ‰lo. „Tvoji vojáci fiíkali,
Ïe jsi nezraniteln˘. Îe nestárne‰. Îe...“

„Îivá voda,“ pfiik˘vl. „Nespoãítám, kolik ÏivotÛ navíc
mi dala. Ale kaÏdopádnû teì je s tím konec. Neprozraì
mû. Nechci, aby to vûdûli... nepfiátelé.“

„Neprozradím,“ slíbila. Nebyla to Ïádná pfiísaha, jen
jedno obyãejné slovo. Potom ho objala. „Obyãejného
chlapa mÛÏu milovat. Jestli o to stojí‰.“

Mef o to stál, protoÏe teì byli dva troseãníci, které Ïi-
vot vyplivl na bfieh a smrt o nû zatím nejevila zájem,
a tak se v té nejistotû museli aspoÀ drÏet jeden druhého. 

13
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*   *   *

Letadlo pfiistálo na nejdel‰í, peãlivû udrÏované dráze.
SnûÏilo a vítr byl ostr˘ a nepfiíjemn˘, takÏe nikoho z dÛ-
stojníkÛ hlavního ‰tábu a dal‰ích osob, povûfien˘ch v˘-
mûnou zajatcÛ, nepfiekvapilo, kdyÏ na plochu vybûhlo
jen pár muÏÛ s niÏ‰ími hodnostmi. 

Náv‰tûvníci se nemohli zbavit pocitu, Ïe se ledové stû-
ny tábora kolem nich svírají a ponechávají pro nû jen
mal˘, stísnûn˘ prostor, v nûmÏ se jejich skupinka pohy-
buje. Hradby byly postaveny rovné a smûfiovaly kolmo
k zemi, a pfiesto budily dojem, Ïe se nebezpeãnû naklánû-
jí a hrozí zfiícením. Lidé z tábora si na své první dojmy
vût‰inou dobfie pamatovali a nijak zvlá‰È je nepfiekvapilo,
kdyÏ náv‰tûvníci vrhali kolem sebe znepokojené pohledy
a s hlavami vtaÏen˘mi mezi ramena spûchali dovnitfi do
tepla. Nikdo se jim nesmál. Nebylo to k smíchu, vÛbec ne. 

VûzÀové uÏ byli nastoupeni v jídelnû, chybûl jen veli-
tel tábora – absenci nûkolika dozorcÛ nikdo nezazname-
nal. Velitel Chatkó je nemocen, hm, ale podle hlá‰ení to
znûlo, jako by mûl kocovinu. Hosté zdaleka se usadili
u velitelského stolu, beze spûchu popíjeli ãaj a pokradmu
obhlíÏeli nehybné vûznû. 

Mef stál uprostfied druhé fiady a pozornû sledoval dele-
gaci. Byli mezi nimi Ruurijci. Zfiejmû tedy do‰lo k nûjaké
dohodû. Podepsali pfiímûfií, stanovili podmínky... Nelíbilo
se mu to. Nezamlouvalo se mu ani jejich chování. Jako
by se octli na trhu s otroky a teì si zaãnou vybírat ty nej-
silnûj‰í, se zdrav˘mi zuby...

Nenápadnû se ohlédl na „své“ Ruurijce. Mraãili se. Ani
jim chování ‰éfÛ nepfiipadalo normální. Pak poznal ruu-
rijského viceguvernéra planety Fíéji, jak jen se... Hwalt?
MoÏná Nebo to byla jen pfiezdívka? Tak ten mû zaruãenû

14
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zná. Vybírat asi bude on... Projde podél fiady vûzÀÛ a roz-
hodne: ty bude‰ Ïít, ty chcípne‰. Atakdál. V duchu se
otfiásl.

Pánové koneãnû vstali ze Ïidlí. Viceguvernér, doprová-
zen˘ dÛstojníkem Druh˘ch, pro‰el podél první fiady
a ukázal postupnû na ‰est vûzÀÛ. Jeho prÛvodce k nim
pfiidal je‰tû dva dal‰í. Osm z dvaceti. Druhá fiada. Mef
vnímal Hwaltovo zoufalé úsilí nedat najevo, Ïe ho po-
znává. Vybral ãtyfii. Mefa si jakoby nev‰iml. Ty kfiiváku,
ty slizk˘ mizero, myslel si Mef. Tak takhle jste to naplá-
novali? Máte to u mû, ty i guvernér. 

KdyÏ do‰lo na ãtvrtou fiadu, rozeznûl se alarm, smlu-
vené znamení, Ïe se letadla zmocnili vzboufienci. Mef vy-
stoupil z fiady, zvedl ruku. Zvuk sirény okamÏitû zmlkl,
nastalo ticho. 

„Dejte se do nich, ho‰i!“ zavelel Mef. 
S hlubok˘m uspokojením zaznamenal, Ïe poslechli

v‰ichni, i ti vybraní Ruurijci – elita, urãená k pfieÏití.
Ozvalo se jen pár víceménû varovn˘ch v˘stfielÛ, které ni-
koho nezasáhly. Delegace byla rychle odzbrojena. 

„Moment pfiekvapení vítûzí,“ prohlásil Mef a usmál se
na svázaného viceguvernéra. 

„Mohlo nás to napadnout!“ sykl vztekle zrudl˘ Hwalt.
„MÛÏete mû zabít, Meotzi, ale na hixartském trÛnu vás
uÏ nikdo nechce! Sám jste se vy‰krtl ze seznamu chránû-
n˘ch!“

„Nechce mû nikdo kromû m˘ch poddan˘ch,“ pozna-
menal Mef. „JenÏe tûch vy se ptát nebudete.“

„Ti neznamenají nic, vÛbec nic! Jsou to nevzdûlaní chu-
dáci, které dokáÏe zmanipulovat kaÏd˘! Nemáte Ïádnou
podporu, jste sám! Co zbylo z va‰í staré party? Jeden b˘va-
l˘ pirát, kter˘ drÏí palác. Sharrahii a Gynorské pohofií, tam
se schovalo pár uprchlíkÛ, ale hory tolik lidí stejnû neuÏiví,
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moÏná jsou uÏ teì mrtví!“ Hwaltovi do‰el dech, zmlkl a do
tváfie se mu pomalu vracela normální barva.

„Chtûl jsem se jen ujistit, Ïe máte skuteãnû za úkol nedo-
volit mi pfieÏít.“ Mef se obrátil ke sv˘m lidem. „Domluvte
se s na‰imi v letadle a zaãnûte s evakuací. Já poletím s první
várkou, v‰echno si ovûfiím, ale vrátím se. Zatím bych pro
na‰e hosty doporuãil exkurzi. UkaÏte jim Díru. Mûli by si ji
prohlédnout i zdola, to je mnohem zajímavûj‰í.“ Hovofiil
klidn˘m, vyrovnan˘m tónem, hlasitû a srozumitelnû. 

Viceguvernér s úÏasem sledoval, jak se muÏi v unifor-
mách dozorcÛ ãi vûzÀÛ mohou pfietrhnout, aby co nej-
rychleji splnili jeho rozkazy. A jak mu bezv˘hradnû vûfií.
Otoãil se na jednoho dozorce. 

„Vy mu vûfiíte? Myslíte si, Ïe se pro vás vrátí?“
MuÏ na nûj vrhl útrpn˘ pohled. „¤ekl to pfiece.“ A pfiipo-

jil jeho pouta k fietûzu, jímÏ budou v‰ichni zajatci spojeni.
Byla to chyba, uvûdomil si Hwalt (cel˘m jménem

Hwalcitallan, Mef si dobfie pamatoval, Ïe jeho plné jmé-
no znûlo jinak), mûli jsme s tímhle ãlovûkem poãítat, ne
ho odepsat. Má neuvûfiitelnou schopnost pfieÏít a je‰tû
neuvûfiitelnûj‰í autoritu. Zatracenû, teì budeme mít pro-
ti sobû smrtelnû nebezpeãného protivníka! V‰ak star˘ Za-
rahuntara nás v podstatû varoval. JenomÏe pfiitom pla-
kal, po tváfiích mu tekly stafiecké slzy, asi kvÛli zmizelé
a pravdûpodobnû mrtvé Thokko, a my na nûj nedali, je‰-
tû jsme se u‰klíbali. Mûli jsme ho poslouchat!

„Tak jdeme!“ zavolal vysok˘ mladík ve vûzeÀském odû-
vu. „Uvidíte, co jste je‰tû nevidûli! Nejvût‰í atrakci na‰eho
tábora! Budete mít jedineãnou a neopakovatelnou pfiíleÏi-
tost sami si ji vyzkou‰et! Pojìte, následujte mû, pánové!“

Pánové v poutech a na fietûzu ho neobratnû, nejistû
následovali, doprovázeni ozbrojen˘mi stráÏemi. Hwalt se
ohlédl. Mef Meotz byl pryã.
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*   *   *

Piloti letadla byli ochotni zachránit si Ïivot. Vûdûli –
a Mefovi to dokázali, kdyÏ mu nasadili sluchátka a vyla-
dili vysílání – které ãásti Krezzdu uÏ patfií pfiímo Ruurij-
cÛm. Ne Ïe by na tom pfiíli‰ záleÏelo, podle prvního pilo-
ta (i podle vysílání) se Druzí vzdali a teì spolupracují
s vítûzi. 

A snaÏí se dohodnout podmínky, za nichÏ by ztratili co
nejménû, myslel si Mef. Diplomacie, pch. Kdysi jsem to
taky zkou‰el. 

Spoléhal se nejvíc na druhého pilota, kter˘ byl zjevnû
upraven˘. Tedy aspoÀ pro Mefa zjevnû. Uvnitfi se nûãím
podobal Yeorgovi a Suzah a zvenãí vypadal aÏ moc doko-
nale. Ten právû vyslovil název Zevaz. B˘valo to bezv˘-
znamné mûsteãko na kraji Pískovi‰tû a Mef tudy nûkoli-
krát projíÏdûl cestou na závody. Asi pfied dvûma lety tam
Druzí postavili velké leti‰tû, které teì pfie‰lo pod kontro-
lu vítûzÛ.

„Tam vás budou mít rádi,“ poznamenal druh˘ pilot.
„Mû teì nemají rádi nikde,“ fiekl Mef. „Ale teoreticky

by mûli jásat nad osvobozením vûzÀÛ ze zajateckého tá-
bora. MÛÏe‰ tou vysílaãkou dát zprávu nûjak˘m noviná-
fiÛm? Nebo televizním reportérÛm? Pokud vÛbec nûjací
zbyli.“

Mladému pilotovi se zablesklo v oãích. „Je to sice za-
kázáno, ale...“

„·petka citového vydírání neu‰kodí,“ ozvala se Suzah.
Ani nesly‰eli, kdy vlastnû pfii‰la. 

„Jak je ti?“ zeptal se jí Mef laskavû a pfiitáhl si ji na se-
dadlo vedle sebe.

„Bolí mû nohy.“ Pokrãila rameny. „Ale to nic, hlavnû
Ïe chodím.“
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„Co se vám stalo?“ PilotÛv zájem byl upfiímn˘, aby ne,
upraven˘ upraveného vÏdycky pozná, a moÏná spolu uÏ
pfied válkou komunikovali po síti, i kdyÏ se nikdy osobnû
nesetkali... Mef pocítil slabé bodnutí Ïárlivosti.

„Pofiád se jí nûco dûje,“ odvûtil zachmufienû. „V‰ak to
zná‰.“

„Jo,“ fiekl mladík. „Vy nás rozeznáte?“
„Zku‰enost,“ pravil Mef. Pohlédl na Suzah a zaãal reci-

tovat: „Vyrostla v dûcáku, pokud vím, zacházeli s ní jako
s odporn˘m zvífietem, a tady, protoÏe se jednou zachova-
la lidsky, ji ‰oupli do tábora s hadoskoky ve V˘chodní
pou‰ti. Jako zrádkyni. Pak bojovala na na‰í stranû, a tak
ji hodili do Díry. Tam nechávali nepohodlné zajatce po-
malu zmrznout... Na poslední chvíli jsme ji vytáhli, ale
omrzly jí nohy a je‰tû není v pofiádku.“

„Nech toho,“ zarazila ho Suzah. „Jsem smolafika, ne-
dûlej ze mû hrdinku. A koneckoncÛ jsem pfieÏila. Jiní to
‰tûstí nemûli.“

Ale mlad˘ pilot se na ni usmál tak uznale, aÏ ji to za-
hfiálo. 

„Vlastnû jsem tû chtûl poÏádat, jestli by ses o ni nepo-
staral,“ fiekl Mef. „Já totiÏ po posledním pfiistání budu
muset zdrhat, a nebude to lehké. Vypadá to, Ïe po mnû
jdou obû strany.“

„Jo,“ fiekl pilot zamy‰lenû. „Mám v Zevazu pár pfiátel...
Rád bych pro ni nûco udûlal. Kdo vy vlastnû jste, Ïe vadí-
te obûma stranám?“

„Hixartsk˘ král,“ odpovûdûl Mef, ãímÏ mu ponûkud
vyrazil dech a na chvíli ho zbavil fieãi. AÏ po nûjaké dobû
mladík fiekl:

„Poctiv˘ ãlovûk asi pfiekáÏí na kaÏdém místû, ale na
tûch vy‰‰ích postech obzvlá‰È.“
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„Tfieba se teì zmûním a bude ze mû dokonal˘ mizera.
A získám zpátky v‰echno, co jsem ztratil.“ Mef se nevese-
le u‰klíbl, pilot mu ú‰klebek vrátil.

„JenÏe to nedokáÏete. Nikdo z tûch dobr˘ch a proná-
sledovan˘ch to nedokáÏe. I kdyby po nûm ‰el osud
a v‰ichni na svûtû. TotiÏ ve vesmíru.“ 

„Dost fieãí,“ pravil Mef ráznû. „Nebo se nakonec je‰tû
zaãneme litovat. Zvládne‰ ãtyfii jízdy? Pfii té poslední po-
veze‰ spoustu spoutan˘ch vojensk˘ch ‰éfÛ. Vlastnû ne-
jen vojensk˘ch, ale to je fuk.“

„Jasnû,“ k˘vl mladík. „MÛÏu lítat tfieba do skonání
svûta. Jestli mi v tom nûkdo nezabrání.“ Pfiimhoufiil oko.
„My upravení hodnû vydrÏíme.“

„Jo, a je‰tû nûco.“ Mef se podrbal na hlavû, kde mu
dorÛstala jeho obvyklá hfiíva – peãliv˘ pozorovatel nebo
nûkdo, kdo by si dovolil prohrábnout mu vlasy prsty, by
ov‰em zjistil, Ïe není tak hustá jako dfiív. „Jestli mi vûfií‰,
schovej se. Ruurijci se asi budou chtít v‰ech Druh˘ch
zbavit. Poslat je domÛ nebo tak nûco, pochybuju, Ïe by se
dali na hromadné popravy. Nemají na to Ïaludek, pokud
to za nû nûkdo nezafiídí...“

Pilot souhlasnû pok˘vl. „Jo, to znám.“
„KdyÏ se schová‰, ãasem si tû najdu. Nebo spí‰ ty najde‰

mû. Budu se snaÏit, aby mû bylo vidût a sly‰et, aÏ si zaãnu
dávat dohromady vojsko. A odborníci se vÏdycky hodí.“

„Jo, jasnû. A kdyÏ vezmu s sebou pár ochotn˘ch lidí...
Takov˘ch jako já... Nebo prostû jenom ochotn˘ch...“
Mladík zaváhal, tázavû vzhlédl. 

Mef ihned projevil souhlas. „To bude je‰tû lep‰í.“
Upravení, neupravení, copak na tom záleÏí?

„A to dûvãe,“ dodal pilot. „Vím o jednom místû neda-
leko Zevazu. Opu‰tûná vesnice v lese. Posvátné místo
zdej‰ích bohÛ.“
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„Vidí‰, já uÏ o nich nesly‰el,“ fiekl Mef zamy‰lenû. „Jak
snadno je ti Druzí vyhnali!“

„Máme v tom praxi. TotiÏ ve vyhánûní cizích bohÛ.“
Mladík se zachmufiil. „Já se tedy nikdy necítil jako jeden
z nich, ale... Moc na vybranou nám nedali.“

Bûhem letu se nic zvlá‰tního nepfiihodilo, nepotkali
Ïádnou zbloudilou stfielu, Ïádné útoãné letadlo. Bylo vi-
dût, Ïe válka ve vzduchu skonãila. Ostatnû na zemi také.
Ta leÏela pod nimi nûmá a vyãítavá, a vÛbec jí nezáleÏelo
na tom, komu vlastnû patfií. Nebo snad ano?

V Zevazu uÏ je oãekávali. Druh˘ pilot (jmenoval se
Patrik) se ujal role mluvãího a vysvûtlil, Ïe v tábofie dale-
ko na severu ãekají dal‰í vûzÀové, Ïe do‰lo ke vzpoufie
a pfievzetí moci muÏem, kter˘ si nepfieje b˘t jmenován,
a Ïe do letadla nikdo cizí nesmí. Tou dobou uÏ po schÛd-
cích sestupovali osvobození zajatci a nijak se nebránili
zájmu reportérÛ (kter˘ch pfieÏilo válku celkem dost). Na-
hofie u dvefií stáli dva muÏi se samopaly a usmívali se. 

„Mefe,“ ozvala se Suzah. „Asi uÏ se neuvidíme.“
„Já spí‰ doufám, Ïe jo. Zatím tady poãkej na toho ‰i-

kovného pilota... Jméno jsem zapomnûl. V‰ak ty si ho ji-
stû pamatuje‰.“

Suzah se pracnû, o berli, belhala k v˘chodu. Ze schÛd-
kÛ mûla pfiedem husí kÛÏi, ale je‰tû mnohem tûÏ‰í bylo
neohlíÏet se. Budu si ho pamatovat tak, jak jsem ho uvi-
dûla po probuzení z ledové smrti. Budu si pamatovat, jak
líbá, a taky na v‰echny ty bájeãné vûci, co jsme spolu dû-
lali. Kolik let bez nûj mû je‰tû ãeká? MoÏná dost, a celou
tu dobu se mi bude st˘skat. 

Neohlédla se.
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Hwalt se pfiipravoval na smrt. Ale houby, to je blbost, na
smrt se ãlovûk nemÛÏe pfiipravit, vÏdycky ho zastihne
v nevhodnou chvíli! Ov‰em Díra, do které je po jednom
spustili, ta pfií‰erná jáma plná mlãících mrtv˘ch, v nûm
probouzela spí‰ hnûv a nenávist neÏ strach. Chápal na-
prosto pfiesnû, proã je sem Meotz strãil. On to tady dole
vidûl na vlastní oãi, kdo ví, jestli tu dokonce nebyl vûz-
nûn, a chtûl, aby si to proÏili i oni. Viníci... A jejich spo-
jenci. Mûl zatracenû dobr˘ dÛvod nenávidût ruurijské ‰é-
fy právû tak jako Druhé. 

V‰ak to Dretal jednou, po nûjakém tom Kabovû na-
‰tvaném telefonátu, kter˘ch postupnû pfiib˘valo a jejich
tón byl ostfiej‰í a ostfiej‰í, fiekl na plnou hubu: „Dûláme
pûkné svinstvo. Ten noblesní blbec Kaberinaes si myslí,
Ïe to nevím, pch! Likvidujeme chlapa, kter˘ by tuhle ze-
mi zvládl a vytáhl z prÛserÛ, z hladu i nemocí, a dûláme
to jenom proto, Ïe by se s námi nejspí‰ hádal a odmítal
by b˘t na‰í loutkou.“ 

Tehdy byl ov‰em guvernér Dretal opil˘. Druh˘ den si
na nic nepamatoval. Pfiinejmen‰ím to tvrdil. 

Ano, Hwalt vûdûl, Ïe ta záleÏitost s Mefem Meotzem je
svinstvo. MoÏná ho mûli opravdu radûji zavfiít na Row-
morasu a nepou‰tût ho do války. Do války, kde si chlap
jako Meotz dokáÏe nadûlat neãekané známosti, získat ne-
uvûfiitelnou povûst a oblibu ‰iroko daleko, a chová se
znaãnû samostatnû, nicménû vÏdy v souladu se zámûry
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vrchního velení, ãili Kaba, kter˘ dokonale propadl jeho
osobnímu kouzlu a bláznivé odvaze. 

Na druhé stranû Meotz má i rozum, coÏ uÏ dokázal
mnohokrát, v podstatn˘ch vûcech by si dal fiíct... Jenom-
Ïe guvernér Dretal má zase tu svou potfiebu absolutní
moci, která se stupÀuje jako ÏízeÀ uprostfied pou‰tû.
A umí své zámûry dovednû opfiíst nezvratn˘mi argumen-
ty, zdÛvodÀujícími... prakticky cokoli.

Ale jestli se o pokusu zabít hixartského pseudokrále
dozví vefiejnost – na‰i lidé, vojáci, agenti, lesní páni
z Rowmorasu, vzboufií se. O domorodcích v Hixartu ne-
mluvû, ov‰em ti nemají Ïádnou moc a momentálnû bu-
dou rádi, Ïe pfieÏili. Kromû tûch, ktefií se schovávají
v Sharrahii. Navzdory guvernérovu tvrzení si Hwalt ne-
byl úplnû jist, Ïe tam umírají hlady. 

Ta záhadná dívka, která se objevila doslova odnikud
po boku Mefa Meotze, tam byla. Zabezpeãila celé údolí
proti nám, nikdo z Rowmorasu se tam nedostal... Místní
magie, zatracenû, jako by mi nestaãil Les! Jak já nesná-
‰ím tyhle vûdecky nevysvûtlitelné záhady! 

Kdesi blízko nûj se jeden z dÛstojníkÛ Druh˘ch schou-
lil na ledu vedle jedné z mrtv˘ch ledov˘ch soch a hlasitû
kvílel. To tak pomÛÏe. Hwalt podráÏdûnû zadupal. 

„Nelehejte si! H˘bejte se!“
„Musela sem stékat voda, podívejte se na ty stûny,“

ozval se jeho tajemník. „Proto jsou tihle lidé zamrzlí do
ledu. Meotz nás nechce zabít, jinak by ten kohoutek ne-
zavfiel.“

„Co je to za chlapa?“ zeptal se nevrle jak˘si generál
Druh˘ch (moÏná ani nebyl generál, ale Hwaltovi pfiipa-
dali jejich dÛstojníci v‰ichni stejní). „Já jen sly‰el, Ïe je
v tábofie nûkdo, kdo se vydává za krále. Domnívali jsme
se, Ïe o nûj budete mít zájem.“
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„Mûli jsme zájem nechat ho tady,“ odpovûdûl Hwalt.
Sám se podivil, jak˘ na nûj pfii‰el záchvat pravdomluv-
nosti. MoÏná byla smrt pfiece jen aÏ pfiíli‰ blízko. „Vidûl
jste to pfiece. Ti lidé ho poslouchali na slovo. I na‰i, Ruu-
rijci, dokonce byli schopni postavit se proti nám, kdyÏ
jim to nafiídil.“

Generál se zachechtal. „Nebezpeãn˘ ãlovûk. A teì vám
utekl a brzy vám zaãne pûknû zatápût. To vám docela
pfieju.“ Zdálo se, Ïe záchvat upfiímnosti se zmocnil i jeho.
„B˘t jím, nechám nás tady chcípnout.“

„Já taky,“ pravil chmurnû tajemník, ale i pfies to se dal
do jakéhosi neladného hopsavého tance, zakrouÏil bater-
kou kolem sebe a ze ‰era se vylouplo nûkolik mrtv˘ch,
lhostejn˘ch tváfií, ze‰edl˘ch mrazem. Ty Ïivé se od nich
li‰ily v˘razem napûtí a strachu. 

„Mûli vám to svûtlo sebrat,“ zavrãel niÏ‰í dÛstojník
Druh˘ch. „Kolik hodin uÏ tady sakra trãíme?“

„Nepoãítejte hodiny, ale vlastní sílu. VÛli pfieÏít,“ pora-
dil mu Hwalt. „Odhaduju, Ïe letadlo poletí ãtyfiikrát tam
a zpátky, jestli bude chtít odvézt v‰echny. Pokud se
vzboufiencÛm podafií pfiesvûdãit nûjaké leti‰tû, aby jim
poskytlo pohonné hmoty. Pokud je na‰i nezadrÏí a ne-
rozhodnou se jinak. Staãilo by, aby nahradili posádku
sv˘mi lidmi. Jestli jim o nás nefieknou, nikdo nás tu ne-
najde.“

„Na‰i piloti jsou spolehliví,“ zaãal generál, ale vzápûtí si
uvûdomil, Ïe druhého pilota, toho upravence, pfied letem
osobnû zkopal, protoÏe se mu zdálo, Ïe ho nepozdravil
pfiesnû podle pfiedpisÛ a Ïe se tváfií pfiíli‰ drze... Nesná‰el je!
Nejrad‰i by je dal postfiílet! Nikdy by tomu chlapovi nedo-
volil fiídit letadlo, jenomÏe tihle upravení jsou tak zatrace-
nû v˘konní a schopní! Umûjí reagovat na nepfiedvídatelné
okolnosti mnohem lépe neÏ normální lidé. Kdyby se dûlo
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nûco divného s poãasím, tfieba kdyby vypukla snûhová
boufie, zmákl by to ten hoch levou zadní...

„TakÏe jim nevûfiíte,“ uzavfiel Hwalt, kter˘ slu‰nû rozu-
mûl fieãi tûla a mimice. „Nebo mají dÛvod nechat vás tady?“ 

Nastalo nepfiátelské ticho. Pak se nûkdo vzadu ve tmû
rozvzlykal. HwaltÛv tajemník si zaãal ti‰e zpívat. 

Byla to nûjaká stará píseÀ z téhle planety, viceguver-
nér nemûl ponûtí, jak k ní ten hoch pfii‰el, ale pak si vy-
bavil, Ïe si ho pfied dvûma lety vybral mezi agenty z teré-
nu. Byla to smutná píseÀ a Hwalt se chvíli pokou‰el
neposlouchat, protoÏe se mu do oãí draly slzy. Kdepak,
tohle nebyla Ïádná vykonstruovaná skladba, vymy‰lená
pro odbornou kritiku, originální a nelibozvuãná, jak ká-
zal dobr˘ vkus, pfiinejmen‰ím na Ruuri. Tahle píseÀ zasa-
hovala rovnou srdce. No tak tedy limbick˘ systém, kdyÏ
to chcete pfiesnû, ale na tom nesejde. Z nûjakého dÛvodu
mu najednou pfii‰lo, Ïe s pláãem se umírá mnohem snáz.

Pak si uvûdomil, Ïe k pfiíjemnému tenoru jeho tajem-
níka se pfiidal dal‰í hlas, hlubok˘, se zvlá‰tním zbarve-
ním, kter˘ by se urãitû uplatnil i v opefie, ale sem, do le-
dového chrámu smrti, se obzvlá‰È hodil. 

Zpûv umlkl. Teì teprve lidé v jámû usly‰eli vrzavé
a skfiípavé zvuky shora. Nûkdo jim spou‰tûl dolÛ lano,
ne, byla to dvû lana a na nich jednoduchá sedaãka, vyro-
bená z plastového sedátka z jídelny. 

„Jen klid!“ zavolal hlas, kter˘ pfiedtím zpíval. „Po jed-
nom, netlaãte se, na kaÏdého se dostane. Nahofie vás zase
sváÏeme, nevûfiíme vám...“ 

Hwalt pochopil, Ïe se pro nû vrátil Mef Meotz. Îe je sku-
teãnû nechtûl a nechce zabít. Nûjak nedokázal zastavit slzy,
které se mu fiinuly z oãí. A nûjak se za nû ani nestydûl. 

Mef na nûj ãekal a pomohl mu ze sedaãky. „Napadla
vás tam dole nûjaká my‰lenka?“ zeptal se klidnû.
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„Nûkolik.“ Viceguvernér s obtíÏemi ztuhlou rukou vy-
doloval z kapsy kapesník a utíral si slzy. „Byla to neoceni-
telná zku‰enost. Za svou osobu se vám hluboce omlou-
vám, ale není v m˘ch silách zmûnit politickou situaci ani
zámûry na‰í zdej‰í vlády.“

„Nepotfiebujete tajemníka?“ zeptal se tajemník, pfie‰la-
pující u povalené mfiíÏe. „Trochu jsem pfiem˘‰lel o mo-
rálce, víte...“

„Pfiem˘‰lejte dál.“ Mef se usmál. „Tajemníka nechci,
ale tfieba by se mi hodil nûjak˘ slu‰n˘ tenor. Nûkdy ãa-
sem. MoÏná si vás najdu, aÏ tady bude vût‰í klid. Nebo
zkuste najít mû. Doufám, Ïe mû bude dost sly‰et.“ ·lehl
pohledem po viceguvernérovi. 

Znûlo to jako varování, pomyslel si Hwalt.
Zajatci, vytaÏení z Díry, strávili je‰tû nûkolik hodin

v poutech, ale teì uÏ v teplé, ãisté místnosti, kde na nû
necivûly Ïádné mrtvé obliãeje, s hork˘m ãajem a suchary.
Potom je naloÏili do letadla a v pofiádku dopravili do Ze-
vazu. Mefa Meotze uÏ nespatfiili a nikdo z b˘val˘ch vûz-
ÀÛ nevûdûl, kde je, ani kdy a jak zmizel. Nebo moÏná ne-
byli ochotni to prozradit. Ostatnû Krezzìané a dal‰í lidé
z Meziplánû, neloajální ke Druh˘m, a zrádci z jejich
vlastních fiad se dokázali ve zmatku, kter˘ na leti‰ti pano-
val (a jemuÏ vydatnû pomáhali reportéfii a zvûdavci v‰e-
ho druhu), vytratit také, a hodnû rychle. Nûkdo jim oãi-
vidnû poradil, aÈ nevûfií Druh˘m ani tûm druh˘m...

*   *   *

„Staãí, kdyÏ Meotz zavolá, a pÛjdou zase za ním,“ fiekl
mnohem pozdûji Hwalt guvernéru Dretalovi. „A nejen
oni. Mûli jsme ho na své stranû a nedo‰lo nám, co máme.
Tohle jsme podcenili.“
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„Vypadal jako drsn˘ prosÈáãek. Nebo prost˘ drsÀák.“
Guvernér si zamnul bradu. „Pofiád si nejsem jist, jestli
není upraven˘. Chápej, mám na mysli nûjaké to pÛsobe-
ní na lidi na podprahové úrovni. Taková speciální techni-
ka reklamy, jakou pouÏívají Druzí... Mimochodem, jak
pokraãuje evakuace?“

„V‰echny provozuschopné lodi odletí za...“ Hwalt po-
hlédl na hodinky s kalendáfiem, „za tfiináct dní. Jejich vo-
jáci uÏ jsou shromáÏdûni na urãen˘ch místech. Vût‰inu
po‰leme domÛ hned. Zbytek musí poãkat, aÏ dostavíme
dal‰í lodi. V˘hradnû lodi jejich konstrukce. Nic, z ãeho by
se dovûdûli cokoli o na‰ich technologiích, jak rozhodla
Rada. Bude to sice pomalej‰í, ale bezpeãnûj‰í.“

„Posíláme je na jejich nejbliÏ‰í planetu,“ fiekl zamy‰le-
nû guvernér. „Mají tolik kolonií! Nechci vûdût, kolik ná-
rodÛ vyvraÏdili, kolik kultur zniãili... Pfiedají tamûj‰í vlá-
dû vzkaz, Ïe uÏ umíme detekovat neviditelné lodi.“

„Jistû. Program je zatím uveden do zku‰ebního provo-
zu na pozemních stanicích a testuje se na Satelitu. Jak-
mile bude ná‰ nov˘ stráÏní systém na obûÏné dráze do-
konãen, neprojde jím ani my‰, aspoÀ odborníci to tvrdí.“

„Uvidíme.“ Guvernér pfiistoupil k oknu a vyhlédl
z nûj. Les se tváfiil nevinnû. Od konce války Páni Lesa
tvrdí, Ïe je neposlouchá. Prostû nefunguje. V podstatû
o nic nejde, vÏdyÈ teì uÏ nemusíme pfied nik˘m schová-
vat techniku a letadla nebo vrtulníky nás dopraví, kam si
zamaneme. Jenom... Je to ‰koda. 

„VÏdycky je ‰koda, kdyÏ ub˘vá nevysvûtliteln˘ch vûcí.
KdyÏ se ztrácejí tajemství,“ fiekl Hwalt, jako by mu ãetl
my‰lenky. „Ten Les mû vÏdycky tak rozãiloval, a teì mi
ta jeho magie chybí... Je‰tû pofiád trváte na tom, Ïe musí-
me poslat domÛ v‰echny, kdo spolupracovali s hixart-
sk˘m králem?“
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„Chce‰ fiíct s Gabrielem Meotzem,“ opravil ho nedÛt-
klivû guvernér. „Nevím. Trochu jsem zmûnil názor... Na
základû tvého vyprávûní o ledové jámû a o zajateckém
tábofie. MoÏná bude rozumnûj‰í ne‰Èourat do vosího
hnízda, dokud Meotz Ïije.“

Hwalt se upfienû zahledûl na guvernérovu statnou ‰íji.
Staãilo by tak málo... Otfiásl se. Mám snad nûjak˘ dÛvod
dávat pfiednost Meotzovi pfied Dretalem? Sotva. A vraÏ-
dit? Nadfiízeného, kolegu, kdysi snad témûfi pfiítele? Div-
n˘ nápad. Ov‰em... MoÏná pfiipadá divn˘ jenom mnû.
Otfiásl se, jako by najednou nûco pochopil. 

„Poslal jste na nûj vrahy?“
Dretalovi z nûjakého dÛvodu trvalo velmi dlouho, neÏ

odpovûdûl: „Ano.“
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Chederik se probudil uprostfied temné noci. Snad to zavi-
nily kapky de‰tû, které prudce zabu‰ily na plátno jeho
pfiístfie‰ku a pfiipomnûly mu domov, obyãejnou vesnici
v Drazu, odkud dennû dojíÏdûl v‰udypfiítomnou pod-
zemní dráhou do ‰koly. Doma v Drazu mûli de‰tivé pod-
nebí, ale v‰em lidem, ktefií se tam narodili, se to líbilo,
a nikdo se nechtûl stûhovat. DojíÏdûní za studiem a za
prací pfies pût set kvatÛ nebylo nic neobvyklého. Dennû
tehdy urazil vzdálenosti, které by mu tady, na Fíéje, pfii-
padaly neuvûfiitelné, a vÛbec mu to nepfii‰lo. 

Ov‰em rychlost cestování, na jakou byl zvykl˘, ta by
se docela hodila. Vzpomnûl si, kde je a kdo je. Vybavil si
louãení s nov˘mi pfiáteli, ktefií sice od svého osvobození
spoléhali hlavnû na sebe, ale teì také tak trochu na nûj,
pfiinejmen‰ím na to, Ïe cestou nezahyne a Ïe o nich fiek-
ne ostatním lidem. Dssá mûla smutn˘ v˘raz, urãitû se jí
bude st˘skat. A Liela se jí drÏela jako její vlastní mládû,
v‰ak uÏ taky jako hadoskoãí mláìata Ïvatlala a Chederik
by se vsadil, Ïe do t˘dne ji v‰echna ta roztomilá mrÀata
s ne‰ikovn˘mi, ale skoro lidsk˘mi paciãkami budou poãí-
tat k vlastnímu druhu. 

Ne, o Lielu se nebál. Bál se docela jin˘ch vûcí.
Guvernér sliboval hixartsk˘m mûstÛm ochranu – bylo

to v jeho moci, ne Ïe ne! Ano, to fiíkal pfied Mefem, snad
aby si udrÏel jeho loajalitu? Beztak pfiitom tajnû doufal,
Ïe Mefa pfii jeho povaze nûkdo z nepfiátel odstfielí hned
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pfii první akci. A b˘val˘ král uÏ nebude pfiekáÏet... Je to-
ho víc, vûdûl Chederik, ta zrada sahá je‰tû dál, kdo ví, co
se dûje v Sharrahii, cítil to mûsto jako pulzující bod na
kraji vûdomí, ale teì to mûl nejblíÏ na Rowmoras, proto-
Ïe pfiicházel od západu. 

Dokonce se kus cesty plavil na lodi; to byl tedy pûkn˘
‰ok, kdyÏ pfied ním po úmorné jízdû na koni pfies bílé,
Ïluté a rÛÏové duny pou‰È náhle rozkvetla! 

Na fiece sídlilo jen pár rybáfiÛ s rodinami. Nevûdûli
o válce; jejich svût byl mal˘, ale otfiesy zemû cítili i tady.
Vysvûtlil jim, o co jde, ale stejnû mu moc nevûfiili. Hado-
skoky zato znali dobfie. VÏdycky v létû, kdyÏ fieka (nemû-
la název, byla to prostû ¤eka) vyschne na tenk˘ potÛãek,
stûhují se i se sv˘mi lehk˘mi, pfienosn˘mi chatrãemi níÏ
po proudu, aÏ do Skal, k Jezeru. Tûm dravcÛm z pou‰tû
se radûji vyhnou, ale nûkolikrát uÏ se s nimi museli pustit
do boje... No ano, poslední dobou nûjak vyrostli, to jo.

A zase vysvûtlování, bylo to úmorné, tihle lidé proje-
vovali mnohem ménû chápavosti neÏ hadoskokové,
a ne‰lo jim do hlavy, jak by nûjaká zvífiata mohla mluvit
a myslet. Vlastnû je div, Ïe se vÛbec baví se mnou, usou-
dil Chederik. Pokou‰el se je nauãit znamení míru, na
nûmÏ se dohodl se Swassím a jeho kmenem, ale pfiipada-
lo mu, Ïe mu nevûnují pozornost. Dokud se nesetmûlo. 

Ani na to moc nemyslel, prostû za‰eptal formuli svûtla.
Rybáfi na hrubé lavici naproti nûmu nadskoãil, dvû Ïeny
si zakryly tváfie a pár dûtí se zachichotalo a zatleskalo.

„Tohle umûli kouzelníci staré bohynû,“ poznamenal
nejstar‰í z rybáfiÛ. „Zapal oheÀ, jestli to dokáÏe‰.“

„Jsem ãarodûj matky zemû,“ fiekl Chederik a u nohou
mu vzplanula pfiipravená hraniãka navlhlého dfiíví. „Vál-
ka, o které jsem vám vyprávûl, ji niãí. Zabíjí. Chci zakro-
ãit proti zkáze, ale nepfiátelé jsou moc silní.“
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„A ta zvífiata? Zmûnûná zvífiata, o kter˘ch jsi mluvil?“
Stafiec, jemuÏ oãividnû v‰ichni naslouchali, se pfii‰oural
k ohni a usadil se na kameni, pokrytém rákosovou roho-
Ïí, k nûmuÏ se nikdo jin˘ po celou dobu nepfiiblíÏil.

„Jejich vÛdce se mû zeptal, zda si myslím, Ïe jsou také
dûti matky zemû,“ pravil Chederik zamy‰lenû. „A já mu
odpovûdûl, Ïe ta otázka uÏ sama o sobû staãí Kdo se tak-
hle ptá, mÛÏe dostat jedinou odpovûì.“

„Ano,“ pfiik˘vl stafiec. „Myslí‰ si, Ïe jsme hloupí?“ V˘-
mluvnû zvedl oboãí a v oãích se mu zelenû zablesklo.

„Napadlo mû, Ïe vá‰ svût je pfiíli‰ mal˘,“ fiekl Chederik. 
Stafiec znovu k˘vl. „Vychovával jsem si nástupce. Mu-

Ïe, jenÏ by pfievzal pamûÈ. Ale loni umfiel na horeãku.“
Pokynul, ze ‰era se vynofiil útl˘ mladík a posadil se mu
k nohám. „MÛj nov˘ nástupce je je‰tû pfiíli‰ mlad˘, ale
mûl by si tû prohlédnout a zapamatovat. V dobû, kdy od-
cházejí stvofiitelé a nastupují správci, je nezbytné rozhlí-
Ïet se kolem sebe.“

„Stvofiitelé a správci?“ pfieptal se Chederik. Na oka-
mÏik mûl dojem, Ïe starcovu dialektu nerozumí. Rybáfii,
jejich Ïeny a dûti uctivû naslouchali – a nechytali se. Ani
náhodou.

„MoÏná bys dal pfiednost v˘razu bohové a sluÏebníci?“
zeptal se stafiec. Znûlo to jasnû ironicky.

Chederik se mu zahledûl do oãí a v té chvíli si pfiipadal
pfiesnû jako tehdy v tom podmáãeném chrámu v kraji
rybníkÛ. PrÛzraãnû. 

„Jsem z jiného svûta,“ fiekl pomalu. „Stará bohynû si
mû vybrala, ale nikdy se mnou nemluvila tak, abych po-
chopil v‰echno.“

„Pravda tû nakonec najde.“ Stafiec pohladil kudrnaté
vlasy svého mladého nástupce. „Teì mi ale povûz o svém
Ïalu. Nemûl bys ho skr˘vat sám pfied sebou.“
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Tihle lidé, tihle nositelé pamûti a stráÏci ÏalÛ... Chede-
rik pfiemítal, kolik jich je‰tû potká. První byla Shuwet.
Nejspí‰ k nim patfiila i Neyar. A co takhle Swassí, po‰ep-
talo mu cosi z hloubi ponûkud rouhavû. MoÏná. Kdo ví? 

Té noci ve vesnici fiíãních rybáfiÛ dokázal i plakat. Bo-
lest ze ztráty Neyar se tím nezmen‰ila, spí‰ naopak, ale
zmûnila se v otevfienou ránu, kterou ovíval ãist˘ vûtfiík,
pfiestala hnisat a tlaãit.

Od Skal, nádherného kousku zemû – dalo by se fiíct
parádního kousku! – ‰el pû‰ky, pak se svezl s jak˘msi
sedlákem na voze, coÏ nebylo o nic rychlej‰í, ale aspoÀ si
odpoãal. KdyÏ tak sedûl vedle toho nemluvného muÏe
a nechával se uspávat drncáním, bylo mu na chvíli jasné,
Ïe se tam jednou vrátí. Správce nebo sluÏebník, to je jed-
no. DÛleÏit˘ je úkol, ne jeho název.

V de‰ti seskoãil z vozu, podûkoval a rázn˘m krokem
zamífiil k lesu. Od té doby se drÏel lesa a dé‰È se zase drÏel
jeho. UÏ nepfiem˘‰lel o smûrech, nepokou‰el se vybavit si
mapu. Vûdûl, Ïe jde správnû. 

BlíÏil se k Rowmoraskému háji z té strany, kde obyãej-
n˘ místní les plynule pfiecházel v cizí, podivn˘ a pro do-
morodce i trochu dûsiv˘. UÏ vidûl mezi vûtvemi nezvykle
kulaté ovoce jasnû Ïluté barvy, jaké se na Fíéje normálnû
nevyskytuje... 

Vtom mu pfieletûl nad hlavou ‰íp a zabodl se do kme-
ne na druhé stranû cesty. âerné a zlaté pírko, oznaãení
královského vojska! 

Zastavil se. Ti muÏi byli potichu, vyãkávali. 
„Hej!“ zavolal. „Kdopak to tady stfiílí na královského

ãarodûje?“ UÏ vnímal jejich vûdomí, momentálnû trochu
zmatená. Tfii... âtyfii. 

Jeden z nich se koneãnû odhodlal vystoupit z úkrytu.
Vûtve se rozhrnuly a vykoukl znám˘ obliãej.
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„Cinnore!“ vykfiikl Chederik s nepfiedstíranou radostí.
B˘val˘ pa‰eráck˘ kormidelník, kterého Chederik kdysi
osobnû uãil zacházet s ostfielovaãskou pu‰kou a kter˘
spolu s ním prodûlal bitvu u Sharrahii i Bitvu tfií králÛ, se
nad‰enû rozchechtal.

„Opravdu je to ná‰ ãarodûj!“ zahalekal. „Pojìte sem,
chlapi!“

Od Cinnora se Chederik dovûdûl, Ïe je sem na hlídku
poslal je‰tû sám Mef, tûsnû pfiedtím, neÏ ho odvlekli do té
druhé války. (Tak tohle se tedy povídá mezi lidmi!) Mají
za úkol hlavnû sledovat, kdo vchází a kdo vychází, a za-
znamenat, kdyby se dûlo nûco divného. 

„Nevíme jistû, co tím myslel,“ fiekl Cinnor, „ale za ce-
lou dobu jsme nezahlédli Ïivou du‰i. Vlastnû aÏ vãera se
nûco zmûnilo. Ten Les jako by chvíli nafiíkal a pak ztichl.“

„A uÏ to tak zÛstalo,“ poznamenal jeden z jeho druhÛ.
„Pfiedtím si pofiád tak jako mumlal a ‰evelil, a kdyÏ jsem ‰el
k na‰í chajdû, pfiipadalo mi, Ïe se po mnû kouká.. Teda ostatní
ten dojem mûli taky!“ upfiesnil. „Teì nic. Mlãí a nedívá se.“

„DrÏí smutek.“ Chederik nemûl ponûtí, proã to fiekl,
ale jakmile ta slova zaznûla, pochopil. 

Znal jsem ji docela dobfie a teì uÏ vím, Ïe na svûtû
chybí. Byl jsem na cestû, zab˘val jsem se záleÏitostmi,
které mi sahaly vysoko nad hlavu, kdepak bych si v‰ímal,
Ïe nûkde doznûla nûãí píseÀ... Ano, tak to bylo. Doznûla. 

„Za královu nevûstu Thokko,“ dodal. 
MuÏi se zatváfiili zaraÏenû, ale Cinnor si to rychle srov-

nal v hlavû a prohlásil: „Co se divíte, vÏdyÈ je ãarodûj. Ti
se v takov˘ch vûcech obyãejnû nepletou.“

„Musím dál,“ vzdychl Chederik. „Sice se mi nechce ru-
‰it Les v jeho Ïalu, ale musím zjistit, co se dûje na Row-
moraském hradû. A potom asi v Sharrahii. A potom...
Je‰tû nevím, bude toho víc.“
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„Máte nûjaké zprávy o králi?“ zeptal se jeden z vojákÛ.
„Celá zemû se otfiásá a my tady jen hlídáme...“

Chederik na okamÏik zavfiel oãi a hledal slova. „MoÏná
právû vy budete jeho záloha,“ fiekl po chvíli. „MoÏná se
teprve rozhodne, kdo je pfiítel a kdo nepfiítel. âekejte.“

„Rozkaz, pane!“ Cinnor se málem postavil do pozoru,
aãkoli Chederik nebyl jeho velitel, vlastnû nemûl ve voj-
sku vÛbec Ïádnou hodnost. 

Rad‰i bych se tam dostal zkratkou, uvaÏoval Chederik,
zatímco pomalu kráãel po úzké, klikaté cestû. Z té pouti
uÏ mû váÏnû bolí nohy. KdyÏ se dostateãnû vzdálil od
královské hlídky, zastavil se. Odhrnul mech a nahmatal
siln˘ kofien. Nebyl mrtv˘, nûco v nûm proudilo a vzdále-
nû, velmi slabû tepalo. 

„To jsem já,“ za‰eptal Chederik. „Zaveì mû na hrad,
prosím!“

Vzápûtí se mu zatoãila hlava, z dfiepu se svalil na bok
a zachytil se jak˘chsi vûtví. Rotace ustala. Vzhlédl a uvi-
dûl hradbu Rowmorasu, ale shora! Sevfiel pevnûji obû
vûtve, jichÏ se drÏel, a posadil se. Bylo to obtíÏné, protoÏe
leÏel na jiné, mohutnûj‰í vûtvi, s nohama zaklínûn˘ma
v místû, kde se rozdvojovala, a musel si je nejdfiív uvolnit. 

„Nádhera,“ vzdychl. „Takhle shora jsem to je‰tû nikdy
nevidûl!“ 

Ve skuteãnosti na pohledu, kter˘ se mu nabízel, nic
moc nádherného nebylo. Po prázdném nádvofií pfiechá-
zely stráÏe v uniformách. Vlastnû mají docela pûknou,
svûÏe zelenou barvu, pfiemítal Chederik, ale stejnû se mi
nelíbí. Sem prostû Ïádné uniformy nepatfií. Tak jo, ne-
jsem tady kvÛli uniformám, zatím je‰tû ne. Potfiebuju si
promluvit, hm, nejdfiív asi s Ydastem.

Utrpûl dal‰í ‰ok, divÏe se nepustil a nespadl rovnou na
nádvofií. Vûtve mu poslaly pfiímo do vûdomí obraz vûznû
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v jeho pokoji, kter˘ nyní slouÏil jako cela. Ydast neklidnû
pfiecházel, kousal si palec, rozãep˘fiené vlasy mu pada-
ly do oãí a zakr˘valy je, ale i tak v nich Chederik vidûl
bolest. Ydast ví, Ïe je Thokko mrtvá. Urãitû to ví. A co Za-
rah? Mûl ji tak rád! Jestli to také vycítil, musí ho to stra‰-
nû trápit... 

Zahnal YdastÛv obraz a teì uÏ zcela vûdomû si vyvolal
plán hradu. Tady je jeho pokoj. TakÏe potfiebuju nahoru
na hradbu, pfiebûhnout dozadu a pfies nádvofií se stájemi
do tfietího patra... NeÏ to staãil domyslet, vûtev ho pfie-
místila na hradbu. Hradby nahofie postrádaly ochoz
a byly stûÏí pÛl metru ‰iroké, a Chederik se pfiistihl, jak
mumlá zafiíkání proti závrati. Fungovalo – a jeho to je‰tû
pofiád nepfiestalo pfiekvapovat. 

Ydast si lehl na ustlanou postel. Strop na nûj padal.
Stûny se jakoby pfiibliÏovaly k sobû a pokojík se kaÏd˘m
dnem zmen‰oval. Dnes se zaruãenû scvrkl nejmíÀ o pÛl
metru na ‰ífiku. Nedá se tu d˘chat. Nedá se tu pfieÏít...
Kdyby aspoÀ pfii‰la s veãefií Xawina, a kdyby si mû tak
nechala na konec, jako poslednû... Je tady cizí, a pfiitom
jí velení dÛvûfiuje víc neÏ nám, ale to je jenom dobfie, ta
holka je totiÏ náramnû bystrá a náramnû rychle pochopi-
la, co se tady dûje. Tvrdí, Ïe s Dretalem vychází v pohodû.
No, tomu fiíkám v˘kon. Na druhé stranû je pro ni v˘hod-
né mít takového guvernérského ctitele. A mÛÏe to b˘t
v˘hoda i pro nás, vûznû. 

Cosi zaÈukalo na okno. Zase nûjaká zvûdavá vûtev!
Vtom si Ydast uvûdomil, Ïe od vãerej‰ka se vûtve ani

nepohnuly, Ïe monitory PánÛ Lesa osleply, zkrátka
Rowmorask˘ háj se chová jako docela obyãejn˘ les, jen
to ticho v nûm je mnohem tíÏivûj‰í neÏ v obyãejném le-
se. Asi uÏ mám halucinace, usoudil. Ani by nebylo di-
vu. 
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