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Když nazvete nějaké místo rájem, koledujete si o malér. Pokou-
šíte osud a čeká vás leda zklamání. Jenže tohle si nejspíše neuvědo-
mili lidé, kteří takhle označili místo, kde žije malý ostrovní národ 
Maganďanů. Slovo „ráj“ znamenalo kdysi prostě „božské místo“. 
Dnes má toto označení pro každého jiný význam. Na ráj, jestli tedy 
existuje, možná tu a tam na Magandě narazíte. Musíte ale hodně 
dlouho hledat, protože spousta lidí už si tady svůj kus ráje utrhla. 
Právě tohle se přihodí, když nějaké místo označíte jako Ráj.

Už z nejstarších zmínek o Magandě se dočtete, že reputace to-
hoto ostrova je docela vachrlatá. Své chronické politické potíže má 
prý přímo v genech. Turističtí průvodci vám ukážou pláže, na kte-
rých se odehrály dávno zapomenuté bitvy. Řeknou vám, že právě 
na tomhle místě kdysi vystoupil na břeh onen znovuzrozený dávný 
náčelník, a právě zde započali jeho následovníci nový život. Někteří 
lidé dokonce věří, že příslušníci zdejší nechvalně proslulé vládnoucí 
elity jsou přímými potomky dvou mužů, kteří spolu vedli boj pří-
mo nad jeho pohřebním vorem. Nemůžete ani vystrčit nos z hotelu 
v Maganda City, aniž byste nenarazili na některou z magandských 
legend.

Nechme ale legendy na pokoji. Co říkají fakta? Na Magandě, 
jak víme, se v průběhu století odehrálo několik občanských bouří 
různého druhu. Šarvátky vedly ke státním převratům, rebelie k re-
volucím, revoluce ke kontrarevolucím, nepokoje přicházely a odchá-
zely jako monzunové deště. Běh magandských dějin je přerušován 
halasem politických vášní v tak nepředvídatelném rytmu, jako kdy-
by nějaký vyšinutý skladatel sázel bez rozmyslu taktové čáry na par-
tituru své nekonečné symfonie.

Popravdě řečeno, tato politická kakofonie není nijak překvapi-
vá. Maganda neměla nikdy moc příležitostí užívat si plodů skuteč-
né nezávislosti. V moderní éře mělo o zemi a její lid zájem mnoho 
kolonizátorů. Jako první přišli Makasané. Upřímně řečeno, těm šlo 
akorát o druh sumýšů zvaných mořské okurky. Po nich se objevili 
Bugové. Ti také chtěli svůj podíl na okurkovém byznysu. Brzy se 
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do  toho ale vložili Holanďané, kteří uzavřeli s  Portugalci jistou 
dohodu. Jenže to zase naštvalo Španěly. A máme tu slavnou bit-
vu v magandské úžině. Ta nepřímo vedla ke  staré dobré urputné 
koloniální přetahované mezi Američany a Brity. Tipec jí pak po-
chopitelně zatli Japonci. Od té doby s různým úspěchem přicházeli 
a odcházeli další různí koloniální páni. A s nimi turisté. Zbytek, 
jak se říká, je historie.

Už se ale moc nemluví o tom, že Maganda byla jednou skutečně 
svobodná, i když jenom na pár let. Na začátku devatenáctého sto-
letí přestala Maganda okolní svět zajímat a trvalo to dvacet nádher- 
ně klidných let. Kartograf (pravděpodobně opilý), který maloval ofi-
ciální mapu tehdejšího známého světa, totiž na mapě načrtl přímo 
přes ostrov velké písmeno „T“ ve slově „Tichý oceán“. A jenom díky 
tomu, že jednu belgickou zásobovací loď odfoukla bouře daleko ze 
zamýšleného kurzu, byla Maganda znovu objevena; přímo tam, 
kde celou dobu ležela. Belgičané pojmenovali neočekávaný nález 
jako „Nový Brusel“, ale zbytek světa to nijak nedojalo. Ostrovy byly 
překřtěny – trochu zmateně – na Novou Magandu, později vypadlo 
slovo „nová“, a tak se na mapě opět objevila stará dobrá Maganda. 
Jakmile svět řekl: „Vítej zpátky, Magando,“ začal si tento zapome-
nutý tropický kout světa opět užívat plodů jeho zájmu. 

Něco z výše uvedeného je zcela určitě pitomost. Ale každý národ 
musí na něčem stavět. I kdyby to měly být legendy…



Fakta pro návštěvníky

Fakta pRo návštěvníky

Na okraji vkusně revitalizovaného průmyslového předměstí 
jednoho z nejbáječnějších měst světa leží ústředí nakladatelské-
ho impéria SmallWorld.

Mají tam vlastní restauraci a kavárnu na střeše. Mají tam 
rozlehlé podzemní parkoviště s místy rezervovanými pro ma-
nagement. Mají tam posilovnu a knihovnu. A ve třetím patře, 
uprostřed počítačového mraveniště, seděla jednoho poklidné-
ho srpnového dne těsně před koncem pracovní doby Mithra 
a nepřítomně se kolébala na  růžovém nafukovacím rehabili-
tačním míči. Vnitřní stěnu její kóje osvětloval obdélník pa-
prsků odpoledního slunce. Oči měla připoutané k monitoru, 
na uších sluchátka, které pulzovaly v rytmu jungle beatu. Mo-
nitorem jejího počítače protékaly tři odstavce textu turistic-
kého průvodce. Okolní šum a bzukot rozlehlé společné kan-
celáře, směs rozhovorů a klapání klávesnic jako by se přenášel 
sem a tam spolu se skupinkou lidí, která systematicky prochá-
zela jednotlivé řady pracovních kójí. Když dorazila k  jejímu 
pracovnímu stolu, nafukovací míč se osamoceně pohupoval 
uprostřed kóje. Obrazovkou počítače se sem a tam míhala dvě 
slova: „Vstávej, Mithro!“

Zrzavý muž, který sem skupinu přivedl, přehlédl prázdnou 
kóji a po tváři mu přelétl mrzutý výraz. „Haló?“ zeptal se. Pod 
stolem cosi zašustilo.

„Promiňte,“ řekla Mithra, klečící na  všech čtyřech. „Mám 
něco s počítačem. Vydržte chvilku.“ Obrazovka jako na zavola-
nou zčernala.
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Chvilka uplynula. „Ehm…“ zamumlal rozpačitě vetřelec. 
„Fajn. Počkáme.“

Mithra zůstala na svém místě, rozhodnutá vypudit je odsud 
tím, že bude rachtat kabely vedoucími ze skříně počítače. Svého 
postavení však začala brzy litovat, hlavně proto, že si uvědomila, 
že jí teď určitě vidí na zadek. To tam teď všichni ti lidé stojí a zí-
rají na ni? Všimli si, že zip na její sukni je napnutý víc, než by 
bylo záhodno? Zrovna dnes ráno, když se soukala do kostýmku, 
se Mithra rozhodla, že nastal čas odpustit si potěšení z  ranní 
dávky muffinů.

Ještě chvilku počkala a pak konečně svoji skrýš opustila.
Jak Mithra pomalu lezla zpod stolu, se zděšením zjistila, že 

ti cizí lidé tam pořád ještě jsou. Mžourala do světla a snažila se 
potlačit zaúpění. „Ahoj,“ řekla jim a rovnala si sukni.

Podle legendy spatřovali manažeři SmallWorldu v dávných 
dobách v  tomto malebném rituálu způsob, jak pozitivně sti-
mulovat nové zaměstnance tím, že jim budou představovat ještě 
čerstvější přírůstky. Zaměstnanec číslo 41 tedy vodil od  stolu 
ke  stolu zaměstnance číslo 49. Pochopitelně to všechny zain-
teresované otravovalo, zvláště ty, kteří už tím prošli mnohokrát 
před tím, ale aspoň to pomohlo mladším i  starším juniorům 
zjistit, jak se kdo jmenuje. Systém „všichni jsme kámoši“. Staré 
dobré „Čau, tak jak to jde?“. Po pár letech se z toho stalo břeme-
no obrovských rozměrů, vyčerpávající mnohaúrovňový maraton 
zdvořilého plkání. Ale management to stále chápal jako cvičení 
ve  vzájemné vřelosti. Z  bezpečného odstupu takhle udržovali 
tradici při životě. 

Když tato poslední skupina přešlapovala před jejím stolem, 
Mithra si náhle vzpomněla na podobnou situaci. Tehdy jako za-
městnanec číslo 1058 měla ona za úkol doprovázet po celé budo-
vě nějaké vyzáblé zelenáče s číslem „tisíc a něco“ z australsko-pa-
cifické divize – pokud si dobře vzpomínala – a partu nějakých 
dalších nervózně se uculujících nováčků.
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Chumel nových přírůstků se usmíval jako jeden muž. 
„Ahoj,“ odpověděli.

„Tak. Tohle je…“ Zrzek civěl na Mithru pohledem plným 
naděje, pitomě se křenil a třepal jí rukou.

„Tohle je Mithra,“ řekla tak vesele, jak jenom v té chvíli do-
vedla. Najednou ji zamrzelo, že se před nimi schovávala. Výraz 
jejich tváří, ta směs strachu a  naděje, připomněly Mithře její 
vlastní začátky ve  SmallWorldu. Kolik takových rychlých ná-
vštěv mezi jednotlivými kancelářemi musela absolvovat, když to 
byla ona, koho takhle vláčeli po firmě.

„Fajn. Takže Mithro,“ řekl Zrzoun, „rád bych ti představil 
Robbieho.“

„Raviho,“ poznamenal jeden z nováčků.
„Raviho. Chci říct Raviho. Pardon. Ravi, Mithra. Taky ti 

chci představit SSS…“
„Simoneho.“
„Simone! Simoneho. Jo. A Grrr… Grrr… Grrrega?“ 
„Grahama.“
„Jasně. Grahama. No prostě, tohle jsou…“
„Ráda vás všechny poznávám,“ zarecitovala Mithra. „Vítejte 

ve SmallWorldu. Doufám, že se vám tady líbí.“ Všichni kývali 
hlavou, souhlasně mručeli a rozpačitě se zubili a po další neko-
nečné chvíli konečně vypochodovali ven.

„Díky, Martho,“ šeptl Zrzoun přes rameno, zatímco je po-
strkoval k další kóji.

„Mithro,“ řekla Mithra a znovu si nasadila sluchátka. To by 
pro dnešek stačilo.

Den před tím dorazil všem e-mail od vedení a nad pracovní-
mi kójemi se rozhostila zlověstná atmosféra. Špatné zprávy, psalo 
se tam. Doba je zlá, psalo se tam také. Poselství bylo krystalicky 
čiré: zisky společnosti klesly a SmallWorld bude opět nucen od-
ložit nepatrné zvýšení platů, které rok před tím zaměstnancům 
slíbil. Mithru to nepřekvapilo. Čekala to horší. Když posílali 
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tenhle mail posledně, dostalo 90 lidí padáka. Za škrty mohlo 
cokoliv, od snižování nákladů po prasečí chřipku a terorismus. 
Lidé méně cestují, tvrdilo vedení, a poprvé v dějinách společ-
nosti šly obchody do háje, místo aby stoupaly k oblakům.

Aby firma nebyla nucená opět propouštět, s  politováním 
musí zmrazit všechny platy. Vedení doufá, že to Mithra pocho-
pí. Pochopila to. Pokud chtělo vedení využít mezinárodního te-
rorismu a podobných věcí jako důvodu k „odstranění mrtvých 
kusů“, jak tomu říkal jeden redaktor, Mithře to nevadilo. Ona 
nebyla mrtvý kus. Už měla za sebou tolik různých mizerných 
míst, aby věděla, že pracovat jako editorka pro SmallWorld není 
ta nejhorší práce na světě. Jasně, peníze nebyly nic moc, ale jak 
jí dali najevo během přijímacího pohovoru, pro práci editorky 
cestovních průvodců neměla žádnou zářivou kvalifikaci. Teď už 
tomu rozuměla lépe. Měla se tehdy na  tom pohovoru zeptat, 
kdo tedy, k sakru, takovou kvalifikaci má. Lidé, kteří se moh-
li považovat za kvalifikované editory cestovních průvodců, byli 
totiž samotní editoři cestovních průvodců. Ne že by na tom zá-
leželo. Ale tohle jim měla říct. Jenže to neřekla. Věděla, o co jim 
jde. Věděli, stejně jako to věděla ona, že je mladá a nadšená a že 
se přistěhovala do města teprve před pár lety. Ona ale aspoň pár 
těchhle MalýchSvětů osobně poznala. Sama vyrostla v jednom 
takovém zapadákově. Kéž by jim bývala řekla i tohle.

První práci v tomhle městě získala náhodou. Kamarád jejího 
kamaráda jí pomohl najít práci v jednom nově založeném časo-
pise. Většinu doby se akorát nalévala kávou, ale také napsala pár 
článků pro jejich webové stránky. Celé to trvalo jenom rok, ale 
bylo to fajn. Potom pracovala v pekařství, dvou veterinárních 
ambulancích a v kavárně. A právě v té kavárně si přes něčí ra-
meno všimla pod talířem s florentskými vejci novin s inzerátem. 
SmallWorld hledá posily. To slavné nakladatelství cestovních 
průvodců! S  pocitem, že stejně nemá co ztratit, se přihlásila, 
a byla šťastná jako blecha, když zjistila, že prošla písemným tes-
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tem. Ze SmallWorldu jí za pár dní zavolali, že první tři kandidá-
ti jejich výběru nemůžou nastoupit tak brzy, jak by potřebovali. 
Což znamená, že je pro ni okamžitě k dispozici místo v sekci 
jihovýchodní Asie. Nadšeně se smála tak dlouho, dokud ji ne-
začala bolet pusa.

Před tím si Mithra představovala centrálu SmallWorldu jako 
pulzující budovu, kde neustále zvoní telefony, lidé pobíhají 
sem a  tam a předávají si žhavé klepy z  celého světa. Ale sku-
tečnost byla jiná. Místo to bylo klidné, meditativní. Nebo spíš 
komatózní. Uzávěrky se blížily pomalým, plíživým tempem. 
V onom časopisu redaktoři běhali ze dveří do dveří a neustále 
tam docházelo k nějakým dramatům. Když odhlédla od občas-
ných vln propouštění, na  frontě cestovních průvodců naopak 
panoval klid. V některých dnech si dokonce musela dávat pau-
zy, aby se jí nepřihodilo, že vyčerpá pracovní povinnosti. Třeba 
dnes ráno, tak jako mnohokrát před tím, strávila celou hodinu 
tím, že hledala na Facebooku svoje staré spolužáky. Zajímalo ji, 
zda někdo dělá něco zajímavějšího než ona. Nepřekvapilo ji, že 
nikoliv. Podle Googlu dva dokonce vůbec neexistovali. A další 
dva vůbec nemusela hledat. Věděla totiž přesně, co dělají – stej-
ně jako ona pracují ve SmallWorldu. Zamračená tvář jednoho 
z nich, který byl shodou okolností její nadřízený výkonný šéfre-
daktor, se najednou vytrčila nad stěnou Mithřiny kóje.

Tvář pokynula směrem k telefonu na jejím stole. Mithra vy-
pnula hudbu, která jí hrála v uších, a místo ní uslyšela urputné 
vyzvánění přístroje. S omluvným pohledem sáhla po sluchátku, 
a  zachmuřená tvář zaplula zpátky za  stěnu. Hlas v  telefonu jí 
řekl, aby si přečetla e-mail, který jí právě poslali. Ten hlas bez 
nejmenších pochyb přicházel z horního patra. Což znamenalo 
vedení. Rytmus jejího srdce začal pulzovat v rytmu, jaký se před 
chvílí linul ze sluchátek.

Ten e-mail si musela přečíst třikrát, aby pochopila jeho smysl. 
Někdo vysoko postavený s ní chce osobně mluvit. „Martho,“ 
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psalo se tam. „Chci s tebou mluvit. Málo času. Za pět minut. 
Horní patro. Globální Koordinátor.“

„No teda,“ řekla.
„No teda,“ odpověděl nadřízený výkonný šéfredaktor, který 

se skláněl nad jejím monitorem.
„Mám si dělat starosti?“ Mithra si prohrábla vlasy, aby se 

zbavila pocitu, že má na hlavě stále nasazená sluchátka.
„Rozhodně,“ řekl její nadřízený výkonný šéfredaktor. Popr-

vé za celý týden vypadal spokojeně. Měl špatnou náladu celou 
dobu už od pondělního rána, kdy ukončila jejich kancelářský 
románek. Ne že by se jí nelíbil. Potíž byla v jeho naléhání, aby 
o něm řekli ostatním. Přitom ona si byla naprosto jistá tím, že 
nejlepší na  celém tom tajném poměru je ta skutečnost, že je 
tajný. Když si upravovala svůj zevnějšek, cítila, že za ní stojí tak 
těsně, až koleny mačká její nafukovací balón.

„Víš, jakou má přezdívku?“ zeptal se.
„Kdo?“
„Globální Koordinátor. Říká se mu Škrtič.“
„Proč?“
„Protože jeho práce je držet lidi pod krkem. Říká se, že s tou 

přezdívkou přišel sám. Asi to má být vtip.“
„Moc vtipné mi to nepřipadá.“
„Ne, to asi ne. Ale docela to sedí. To on přišel s tou první 

vlnou snižování nákladů. Teď to probírá kus po kusu. Víš o tom, 
že jednu editorku vyhodil jenom proto, že špatně vyhláskovala 
jedno slovo?“

„Myslíš tu z  africké sekce? Špatně vyhláskovala? Napsat 
na obálce knihy ,Negérie‘ místo ,Nigérie‘, to mi nepřijde jako 
nějaká chybička v pravopisu.“

„Hloupá chyba. Špatně nastavený slovník automatických 
oprav. To se nám tady stalo každému.“

„Aha,“ řekla Mithra na cestě ven ze své kóje. „Bránil bys ji 
takhle, i kdyby jí nelezly kozy ven z výstřihu?“
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Měl tolik slušnosti, že se zatvářil aspoň trochu zahanbeně, 
dokonce maličko zčervenal, ale to už byla Mithra uprostřed 
chodby. Pospíchal za ní.

„Chci tím jenom říct, že tenhle člověk se neovládá. Nedá se 
mu věřit. Víš o tom, že to on vymazal mezeru v našem názvu? 
,SmallWorld – svět bez prázdných míst.‘ Tohle on dělá. Co to 
má jako znamenat?“

Mithra potlačila obdivnou grimasu, která se jí drala do tvá-
ře. Tahle poslední informace pro ni byla novinkou. Zastavila 
se před skleněnými dveřmi do  kuchyňky a  v  jejich odrazu si 
rukama přehladila faldíky na  sukni. Žaludek jí vřel nervozi-
tou. Hlas jejího přímého nadřízeného k  ní přicházel jakoby  
z dálky. 

„Jeden kolega výkonný šéfredaktor mi říkal, že Globální 
Koordinátor dříve pracoval pro OSN, a  že když nastupoval 
do SmallWorldu, tak šel s platem o polovinu dolů. Prý to udělal 
proto, že v nás věří. A protože už je holt prostě takový. Ale také 
se říká, že tuhle historku o svém platu rozšířil sám. Protože ta-
kovýhle je on také…“

„Dobře. Budu si dávat pozor.“
Odmlčel se a pak se k ní naklonil, zatímco procházeli kolem 

další stěny oddělující kanceláře.
„Tak už sis to promyslela?“ zeptal se.
„Co jsem si měla promyslet?“
„Víš přece,“ pokračoval zuřivým šepotem. „Nás dva.“ Okolo 

proplul nějaký pár, drželi se za ruce a nesli si krabice s obědem.
„Ne,“ řekla Mithra a rázným krokem se blížila ke schodišti. 

Pronásledoval ji dál a pokoušel se jí odříznout cestu.
„Nechápu, čeho se tak bojíš,“ řekl jí. „Stejně to o nás všichni 

vědí.“
„Vážně? A odkud to asi vědí?“
Pokrčil rameny. „Prostě to tak je. Něco takového se tady 

nedá utajit.“
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Stoupala po schodišti a v duchu sprostě klela. Pořád supěl 
za  ní a  na  konci schodiště před vstupem do  horního patra ji 
předběhl. 

„Jenom chci, abys věděla,“ prudce oddechoval, „že ať se stane 
cokoliv, miluju tě.“

„Cože? Jak jsi na tohle přišel?“ marně se pokoušela ztlumit 
hlas. „Dej mi pokoj!“

„Mithro, prosím!“ Také on skoro křičel. „Proč mi tohle dě-
láš?“

„Protože,“ zasyčela, „jsi ženatý. Ty pitomče.“
„No a?“
„No a? Máš ženu a tři děti!“
„Hele, o tom jsme přece mluvili. Vím skoro určitě, že jedno 

to dítě není moje!“
„Musím jít.“
„Počkej! Takže jsou jenom dvě! Mám jenom dvě děti!“ Dvě-

ma prsty za ní bodal do vzduchu, zatímco se Mithra vzdalovala. 
„Před láskou nemůžeš utéct, Mithro!“ volal.

Vrazila hlavu mezi ramena a  ještě zrychlila. Teď už křičel. 
Před ústa si dal dlaně jako tlampač a hulákal za ní. Jeho slova ji 
pronásledovala halou, ruch v kancelářích utichal, klapání klá-
vesnic a rozhovory umlkly, jako kdyby se celá budova zastavila 
a poslouchala, co se děje.
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Než Mithra vstoupila do kanceláře Globálního Koordináto-
ra, ještě se na chvíli zastavila. Zhluboka se nadechla a znovu si 
uhladila sukni.

Sice jí možná byla trochu těsnější, než by se jí líbilo, ale přece 
jen to byla její oblíbená. Zatím se ještě nestalo, že by se něco 
úplně podělalo, když ji měla na sobě. Snažila se přesvědčit samu 
sebe, že je to dobré znamení, když zpoza dveří z mléčného skla 
nějaký mužský hlas přikázal: „Pokračuj!“

Mithra se vplížila dovnitř. Muž, který seděl za  stolem, se 
na  ni ani nepodíval. Před sebou měl tablet, do  kterého sou-
středěně ťukal něčím, co vypadalo jako přerostlé zubní párát-
ko. Toho muže okamžitě poznala. Vídala ho, jak klusal kolem 
její kanceláře ze schůzky na  schůzku, byl to jeden z mála lidí 
ve firmě, který měl na sobě pokaždé oblek. Na rozdíl od většiny 
mužů z jejího oddělení tenhle nebyl bledý a nepůsobil vyděšeně. 
Naopak, vždycky byl opálený a  nosil se pěkně zpříma. Podle 
samozvaných soudkyň z Mithřina oddělení to byl jediný muž 
z celé firmy, jehož skóre se blížilo k úrovni „sexy“. 

Mithra zaplula do jedné ze dvou židlí, které v kanceláři stály, 
a přejela si prstem přes ustarané obočí.

„Pokračuj,“ zopakoval ten muž.
Zmatená Mithra se ohlédla. 
„Vyměnit!“
Mithra si poslušně přesedla na druhou židli.
„Další!“ zašermoval párátkem ve vzduchu. Mithra se začala 

zase zvedat.
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„Zpátky! Zpátky!“ Muž zapíchl párátko do obrazovky a po-
díval se na Mithru. „Rozumíte hlasovému ovládání počítače?“

„Já?“ odpověděla mu. „Ne. Já jsem Mithra. Oddělení jiho-
východní Asie.“

Mužova pozornost opět sklouzla k malému přístroji na stole 
a mlčky na něm ulpěla o něco déle. Když k ní opět vzhlédl, jeho 
obličej postrádal jakýkoliv výraz.

„Dobře,“ řekl. „Představovat se asi nemusím. Fajn. Takže… 
Jak se daří vašim?“

„No… naši se mají fajn,“ řekla.
„A co váš přítel? Máte přece přítele.“
„Ani ne. Totiž…“
„Slyšel jsem, že prý chodíte s vaším výkonným šéfredakto-

rem.“
„Tohle vám řekl? Tak to vám musím vysvětlit. Víte, on a já, 

my jsme…“
„Prosím,“ zastavil ji. „Raději ne. Nemáme moc času. Půjde-

me rovnou k věci. O osobních radostech si povíme jindy. Tak 
co máte na srdci?“

„Já myslela, že je to opačně.“
„Pardon?“
„To vy jste mi volal. Vy jste mi psal.“
Otočil se od ní k oknu, které nabízelo ničím nerušený pohled 

na  okolní třpytící se skleněné věže. Mithra předpokládala, že se 
od ní čeká, aby pokračovala, jenže neměla jak. Připadala si jako 
v pasti, jako kdyby vyšplhala někam vysoko a teď nevěděla, jak slézt.

„Potřebuji víc,“ prolomil nakonec ticho Globální Koordiná-
tor.

„Potřebujete víc?“
„Víc informací. Kdy jste dostala ten e-mail?“
„Aha.“ Mithra se podívala na displej svého telefonu. „Před 

pěti minutami. Psalo se tam, že mám okamžitě přijít. Všeho 
nechat a okamžitě nahoru.“
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„Tak takhle to je.“ Zavřel oči a začal si masírovat spánky. Při-
tom zhluboka vydechoval. „Mmmmm.“ Najednou tleskl a pro-
křupnul si klouby na  prstech. „Jasně. Už jsem s  tebou. Tolik 
jasnejch známek, tak málo času. Ale tohle se musí vyřídit hned. 
Něco takového by tě ani nenapadlo. Jenže…“

„Mám padáka?“ vyletělo z ní.
Globální Koordinátor zmlknul a upřel na ni pohled, ze kterého 

se nedalo vůbec nic vyčíst. Mithra se honem snažila vyplnit trýznivé 
ticho, které se v kanceláři rozhostilo. „Ale jestli chcete, abych se víc 
snažila, tak já určitě můžu. Totiž, ne že bych se teď nesnažila. Fakt 
dělám, co můžu… sleduju trendy. Jestli ode mě chcete lepší výsled-
ky, tak to je jenom v pořádku. Můžu pracovat ještě víc. A můžu 
taky převzít víc odpovědnosti. Akorát že…“ Ztratila se. Jedno jeho 
perfektně upravené obočí se skoro neznatelně pozvedlo. Znovu se 
nadechla. „Mně rozhodně nevadí, když mi chodí představovat nové 
zaměstnance. Jestli si myslíte, že jo, tak ne. Vážně. Někdy mě to 
akorát trochu ruší – teda ne moc, jenom trochu –, jak je k nám 
vodí trochu moc často. Ne že bych se nerada seznamovala s novými 
lidmi. To vůbec ne. Naopak. Vy si asi myslíte, že…“ Zase se zplihle 
zasunula do židle. „Takže mám padáka?“

Místo odpovědi se na ni zeširoka usmál. Jeho ruce spočívaly 
klidně na  stole s prsty do  sebe propletenými. Najednou začal 
pomalu zvedat levou ruku, až se dlaní dotkl pravého spánku, 
a zase ji položil na stůl. Potom zopakoval stejný cvik, který byl 
nejspíše součástí nějaké stolní verze jógy, také s pravou rukou. 
„Padáka! To je tak negativní slovo!“ řekl. „Dokud jsem ve Small-
Worldu já, tak se tady padáky dávat nikomu nebudou. Padáky 
ať si letí někam jinam. Vysvětlím ti, o  co jde. Ty také poletíš 
někam jinam.“

Mithřina tvář změnila barvu z červené na smrtelně bledou. 
„Já? Ale proč? Můžu vědět, proč?“

Hračka na  stole opět připoutala jeho pozornost. Vypadalo 
to, že už jí všechno odpustil. Natočil si tablet před sebe, jako 
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kdyby to bylo zrcadlo. „Jak asi víš,“ řekl, „my všichni ve Small-
Worldu si uvědomujeme, že je potřeba něco změnit. Musíme 
se chovat proaktivně a orientovat se na výsledky. V souladu se 
střednědobou strategií podnikáme jistá progresivní opatření, 
díky nimž lze pozitivně reagovat na negativní tendence, které 
trh vykazuje. Ekonomické klima v současnosti…“

„Takže je to kvůli tomu, jak za mnou lezou s těmi novými 
zaměstnanci, je to tak?“

„Cože to?“
„Je to proto, že nesnáším, když se musím přivítat s každým 

novým zaměstnancem?“
„No… i tato skutečnost mohla přispět k našemu rozhodnutí.“
„Mně to bylo hned jasný. To vám určitě naprášil ten zrzoun 

z australsko-pacifické divize, co?“
„To nemohu potvrdit. Interní předpisy. Je mi líto.“
Mithra pod stolem zaryla prsty do dlaní. Tohle není fér. Vůbec 

to není fér. Právě si koupila vlastní byt. Rodiče jí na něj přidali 
spoustu peněz. Přece teď nepřijde o práci. Možná by se to dalo 
řešit přes odbory. Vždyť platí příspěvky. Ale co by asi tak udělali? 
Když byla naposledy na schůzi, najednou do místnosti vstrčil hla-
vu jeden člen vedení společnosti a začal se vyptávat, co tam všich-
ni dělají. „Copak se k vám chováme špatně?“ vyptával se pořád 
dokola. „Proč tady takhle dřepíte, když byste měli pracovat? Máte 
snad s něčím problém?“ Na příští schůzi už se neukázala ani noha.

„Takže končím. Je to všechno?“ Mithra nasadila kamenný 
výraz.

„Obávám se, že je to tak. Nic osobního.“ Jeho párátko už 
zase viselo nad obrazovkou tabletu. Evidentně čekal na to, až se 
zvedne a zmizí.

Mithřinu mysl ovládl naprostý zmatek. Její tělo se samo 
zvedlo, vyšlo ze dveří a  levitovalo chodbou směrem k výtahu. 
Najednou jako by se vzpamatovala. Tváře jí začaly tepat vzte-
kem a v rukou cítila mravenčení. Otočila se. Musí mu říct, kam 
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přesně si má strčit ty seznamovací tanečky s novými zaměstnan-
ci! Odkudsi z hrdla se jí začalo ozývat temné vrčení. Rozrazila 
dveře do jeho kanceláře a rozkročila se. Její velkolepý výstup se 
však zadrhl hned v počátku. Nepočítala s  vratným pantovým 
mechanismem a jak stála uprostřed, vracející se veřeje ji zezadu 
nakoply, až poskočila. Otočila se na patě, aby si to s nimi vyří-
dila, když tu Globální Koordinátor promluvil.

„Ovšem,“ hovořil, jako kdyby rozvíjel příjemně se vyvíjejí-
cí konverzaci, od které si Mithra musela na moment odskočit, 
„měli bychom pro tebe takovou prácičku. Prosím, posaď se.“

Mithra s nevolí zjistila, že si opět sedá do židle. „Oč jde?“ 
Založila ruce ve snaze dát najevo svůj vzdor.

 „Úplná novinka,“ odpověděl Globální Koordinátor. „Ně-
kdo musí být první. Začneš okamžitě. Potřebujeme od  tebe, 
abys aktualizovala jednoho cestovního průvodce.“

„To jako psát knihu?“
„Přesně tak. Jde o pracovní pozici výkonného autora.“
„Teda…“ Zhluboka se nadechla ve  snaze najít ztracenou 

rovnováhu. „To je paráda. Popravdě, už jsem se prve skoro lek-
la. Já sice vím, že nejsem na odpis, ale stejně…“ Cítila, že se 
do  toho zase začíná zamotávat. Napadlo ji, že by měla raději 
počítat do sta. Ať už se dopočítá, nebo ne. „Vlastně jsem ani ne-
věděla, že tady nějaká pracovní pozice výkonného autora vůbec 
existuje.“

„Naprostá novinka. Chceme být pořád o krok vpředu. Je to 
zkušební projekt. A ty máš to štěstí, že budeš pokusné morče.“

„Takže mám pořád práci?“
„Ještě lepší práci. Dostaneš novou smlouvu. Na pozici vý-

konného autora.“
„A jaký je vlastně rozdíl mezi výkonným a normálním au-

torem?“
Netrpělivě zabubnoval prsty o desku stolu. „Výkonný autor 

má méně zkušeností. Ale brzy je získá.“
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„Takže má i menší plat?“
Opět se na ni podíval a zvedl výhružně párátko. „Hele, jsme 

tady všichni přátelé, je to tak? Staráme se o tebe dobře, je to tak? 
Protože jestli máš opačný pocit, tak vždycky můžeš jít pracovat 
někam jinam. Myslím, že jsem se vyjádřil naprosto jasně. Vy-
jmout! Vložit!“

„Já akorát…“
„Ticho, ticho…“ Párátko teď mířilo Mithře do tváře. „Uvě-

domuješ si, kolik lidí se přede mnou plazí, aby takovou práci 
dostali? Buď k sobě chvíli upřímná. Nemysli si, že jsi něco víc 
než ostatní. Nejsi. Pro nějaké primadony v téhle firmě není mís-
to. Je ti to jasný? Kopírovat!“

„Akorát…“
„Zahráváš si, děvče, opravdu si zahráváš.“ Prohrábl si vlasy 

a znovu propletl prsty. „Chci k tobě být naprosto upřímný. Jestli 
si to potřebuješ promyslet, tak je to znamení, že ta práce není 
pro tebe ta pravá. Většina lidí by vraždila, aby mohla praco-
vat jako výkonný autor. Nic by si nerozmýšleli. Tohle je práce, 
o které všichni sní!“

„Já vím, já vím. Já akorát nikdy moc necestovala. Totiž, cesto-
vala jsem, ale…“ Snažila se rozpomenout, co přesně navykládala 
u přijímacího pohovoru. Když ji tehdy požádali o nějaký zajíma-
vý cestovatelský zážitek, vypůjčila si historku svého táty o tom, 
jak ho jednou v termálních lázních v Japonsku zasypal sníh. Sna-
žila se vzbudit dojem, že zeměkouli objela aspoň pětkrát, ačkoliv 
ve skutečnosti byla akorát jednou s tetičkou Flo týden na Fidži. 
Členům přijímací komise dokonce ukázala malé tetování na kot-
níku a řekla jim, že jí ho udělal v chýši na stromě jeden samoánský 
šaman na atolu Bikini. Pravda ovšem byla taková, že jeho auto-
rem byl jeden kamarád jejího bratra a flaška Johnnyho Walkera.

Párátko Globálního Koordinátora nicméně stále trčelo ve   
vzduchu. „Tak chceš tu práci, nebo ne?“

„Ano. Chci.“
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„Vítej zpátky na palubě.“ Globální Koordinátor k ní napřáhl 
ruku. Mithra musela vstát a přejít k němu, aby mu jí potřás-
la. Otřel si její pot z rukou a odkudsi vylovil desky ozdobené 
logem společnosti. „A teď papírování. Napřed potřebuju, abys 
tady podepsala dohodu o ukončení pracovního poměru. Čirá 
formalita. Potom je ta pozice výkonného autora tvoje.“

Mithra podepsala.
„Ještě tady,“ přikázal. „A tady a tady. Jejda. A tady. Správně. 

A je to. Vidíš? Ani to moc nebolelo.“
Mithra mlčela. Seděla a zírala na plnicí pero s logem firmy, 

kterým si právě podepsala ortel. Z pera nenápadně odkapávaly 
na její šťastnou sukni kapičky inkoustu. „Co vlastně přesně dělá 
takový výkonný autor?“

Globální Koordinátor přikývl a ukazovákem udělal gesto, jako 
by žádal klid. Potom na malý počítač před sebou vypálil dávku 
příkazů. „Alt. Control. Menu. Dolů. Dolů. Profil. Autor.“ Vysypal 
ze sebe několik čísel. „Celá obrazovka. Celá. Celá! Celá, do hajzlu! 
Správně.“ Otočil mrňavou obrazovku tak, aby na ni Mithra viděla.

Přes celou obrazovku byla tvář nějakého muže. Jeho oči se skrý-
valy za tmavými brýlemi. Rty měl pevně přitisknuté k sobě. Rame-
nem byl natočen k fotografovi a vypadalo to, že do něj chce strčit.

„Ale…“ vyhrkla Mithra. „To je přece Robert Rind. On je 
přece legenda. Editovala jsem jeho průvodce o Magandě.“

„To se šikne,“ řekl Globální Koordinátor. „Protože to vezmeš 
po něm.“

Jeho hlas jako by k ní najednou přicházel odněkud zdálky. 
Mithra zavrtěla hlavou. „Kdo? Po kom?“

„Ty. Ty budeš místo něho.“

Znovu se otřásla hrůzou. Globální Koordinátor pořád mlu-
vil, ale ona ho neslyšela. Jejíma ušima se proháněl ledový vítr 
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a Mithra se najednou přenesla do onoho dne, kdy poprvé přišla 
do práce ve SmallWorldu, přímo do té chvíle, kdy její výkonný 
šéfredaktor hodil na  její pracovní stůl horu papírů a vyběhl – 
doslova vyběhl – pryč. Paměť jí promítala scénu, jak zpomalil 
do klusu, rychlého tak akorát, aby na ni stačil vybafnout: „To je 
od Roberta Rinda. Teď je to celé tvoje.“ Byl to rukopis turistic-
kého průvodce. A byl to pořádný průvodce; napsal ho nejdéle 
sloužící autor nakladatelství SmallWorld. V  tu chvíli to brala 
jako poklonu a výzvu, jako příslovečný křest ohněm. Chtěla se 
něco naučit a také chtěla udělat dojem. Ale všechna tahle slo-
va byla jen odvar toho, co skutečně nastalo. Tahle věc se do ní 
zakousla. Rindovou knihou celé měsíce doslova žila a dýchala, 
každý e-mail, ve kterém slavný autor odpovídal na její editorské 
poznámky, byl pro ni jako živá voda. Každá odpověď končila 
tirádou na  téma, jak strašně moc práce má a  jak vůbec nemá 
čas na  to, aby zodpovídal „neuvěřitelně puntičkářské“ dotazy 
od někoho, kdo „evidentně nemá žádné zkušenosti“. S Rindem 
nikdy osobně nemluvila, natož aby se s ním potkala. Dokonce 
ani netušila, odkud jí vlastně odepisuje. Nevěděl to ani nikdo 
jiný. Prostě byl jako vždycky někde pryč a psal další knihu, která 
se zase stane legendou; jeho duch však byl v domovských kan-
celářích všudypřítomný.

Když kniha konečně dorazila z tiskárny, cítila úlevu. S nad-
šením si prohlížela svoje jméno na  obálce. Uchopila knihu 
za tlustý hřbet, překvapilo ji, jak je těžká, jaká z ní vyzařuje au-
torita. Postavila si ji na poličku nad počítačem a pozorovala, jak 
se její obálka leskne. Celkem brzy na ni zapomněla; až do jed-
noho odpoledne, kdy nějaký jiný výkonný šéfredaktor přiběhl 
s důvěrně známým balíkem papírů a hodil ho na pracovní stůl 
editora v pracovní kóji vedle té Mithřiny, který teprve nedávno 
nastoupil. Byl to rukopis Roberta Rinda obsahující poznámky 
pro nové, aktualizované vydání.

„Nějaké otázky?“ Globální Koordinátor netrpělivě pokrčil čelo.
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„Proč chcete vyhodit Roberta Rinda?“
„My ho nevyhazujeme. My ho nahrazujeme. Standardní po-

stup.“
„Ale nahradit našeho nejslavnějšího autora? Autora našich 

nejlépe prodávaných průvodců?“
„Odvážný krok, že?“ Globální Koordinátor spojil lokty 

za  hlavou. Jeho prsty poslaly na  stůl stín, který vypadal jako 
panáček. „Tohle je jenom mezi námi. Slavný Rind se trochu 
vymkl kontrole. Neodpovídá nám na  maily. Nemáme tušení, 
kde je, ani na  čem pracuje. Rukopis k Magandě má dva mě-
síce zpoždění, a my nevíme, co se děje. Už nemůžeme čekat. 
Musíme tu knihu vydat včas.“ Zazubil se, napůl úsměv, napůl 
škleb. „Přesně tohle se stává autorům, jako je Rind. Nenechají 
si do ničeho mluvit. Dezertují. Přestanou plnit příkazy. Rindův 
problém spočívá v  tom, že začal věřit svému vlastnímu mýtu. 
Ale SmallWorld není one-man-show. Tady panuje demokracie. 
Kniha o Magandě nepatří Robertu Rindovi. Ta patří nám všem. 
Tady jsme všichni rovnocenní. A to je poselství, které potřebu-
jeme, aby každý jasně slyšel. Tady nejde o prodeje našich knih. 
Jde o princip. Musíme ukázat Rindovi stejně jako našim čtená-
řům, že my jsme ti, kdo mají věci pod kontrolou. Musíme dát 
jasně najevo, že každý autor je nahraditelný. Dokonce i legendy. 
Zapomeň na to haló, co se kolem Rinda dělá. Je to prostě jenom 
jeden z autorů. Akorát si myslí, že to bez něj nejde. No, a tvým 
úkolem bude, abys mu dokázala opak.“

„Asi je vám jasné, že jsem na Magandě v životě nebyla.“
„Editovala jsi toho průvodce. Věř mi, je to, jako bys tam 

byla. Neboj. Máš všechno, co je k tomu potřeba. Jinak bys sem 
ani nenastoupila. Mluvil jsem o té naší nové koncepci? A ty jsi 
teď její podstatnou součástí. Doba je zlá a my musíme trochu 
omladit. Takže sbohem Rinde, vítej Mithro. Staré pryč a nové 
sem. Rozumíš, o co jde?“

„Asi jo.“
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„Je nám jedno, kde jsi byla a nebyla. Na tom už nesejde. Jde 
nám o tebe.“ Začal zase ťukat párátkem o desku stolu. „S tvojí 
pomocí trochu provětráme naši databázi autorů. Chceme dát 
víc příležitost minoritám. Třeba ženám. Podle našich výzkumů 
dokážou autoři, jako jsi ty, zvýšit naši důvěryhodnost o 3,15 pro- 
centa. Neptej se mě, odkud tahle čísla máme, ale sám jsem to 
přepočítával a sedí to.“

Krev v Mithřině hlavě pulzovala. „Autoři, jako jsem já?“
„Správně. Jsi žena, že? A to tvoje příjmení. To je židovské?“
„Myslím, že babička z tátovy strany byla židovka.“
Globální Koordinátor se zamračil na  obrazovku tabletu. 

„Přesně tak. Takže jsi židovka. A mladá. A žena. A nejsi Angli-
čanka. Přesně, jak to lidi z marketingu chtějí.“

„Hm,“ řekla. „A kdy mám tedy odjet?“
„Kam?“
„Na Magandu.“
„Nemusíš tam jezdit. Od čeho máme internet? Aby nám še-

třil čas. Takhle to dneska funguje.“
„Chcete, abych napsala průvodce po  Magandě odsud? Od   

stolu?“
„Neblázni. Nebudeš to dělat tady. Budeš to psát doma. Teď 

je z tebe autor. Pracuješ sama na sebe.“
„Nemyslíte, že by bylo lepší, kdybych se na Magandu aspoň 

zajela podívat?“
Párátko zašermovalo nad stolem. „Není třeba. Jsme si cel-

kem jistí, že tam teď máme Rinda, který podniká rozlučkové 
turné, abych tak řekl, a osobně objíždí všechna ta místa, pěk-
ně postaru. On za tebe udělá všechnu těžkou práci. Chápeš? 
Brnkačka.“

„Ví o tom, že ho chcete nahradit?“
„Těžko říct. Neodpovídá nám na maily.“
Mithra vyfoukla trochu vzduchu ze tváří. „Vážně bych prostě 

nemohla pokračovat v tom, co dělám teď? Nevím, jestli…“
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„Fajn. Takže jsi vyhrála v loterii a teď chceš roztrhat tiket?“
„Ale ne. Mám radost. Vážně. Akorát bych…“
„Teď už to ale nemáš v rukou.“ 
Mithra skousla spodní ret a  zoufale se snažila nevšímat si 

inkoustové skvrny, která jí prosakovala skrz sukni. „Jenom mi 
připadá, že pokud to mám dělat, tak by bylo lepší, kdybych se 
tam jela podívat. Myslím, že bych měla lepší pocit, kdybych tam 
aspoň chvíli byla.“

„Tak si jeď. Ale nemysli si, že budeme nějak posunovat uzá-
věrku. Nikdo tady nebude čekat jenom kvůli tomu, že si chceš 
udělat výlet. A budeš si to muset zaplatit sama. Nemůžeme si 
dovolit vyhazovat peníze kvůli tomu, že si nějaký autor umane 
trochu se provětrat.“

„Jestli je to takhle, tak…“
„Jsem rád, že jsi pochopila situaci.“ Globální Koordinátor 

svraštil obočí. Asi se pokusil o zamyšlený výraz, ale nevyšel mu. 
Nejspíše si to uvědomil, proto vstal a přešel k oknu. Rozhlédl 
se po střechách města, které se prostíralo za podnikovým par-
kovištěm.

Mithra položila temenu jeho hlavy ještě jednu otázku. „A je 
vůbec na té Magandě bezpečno? Mám pocit, že jsem tuhle četla 
v novinách něco o  vojenském převratu. A  v horách je nějaká 
guerilla. Co když…“

„Zkus se chvíli poslouchat. Nechci jet. Chci jet. Trochu se 
seber. Copak se bojíš gorily? To je snad vtip. Neměla bys věřit 
všemu, co se někde píše. Teda pokud to není v některé naší kni-
ze. Jasný? Podívej se na Roberta Rinda. Na Magandě pracuje 
kdovíjak dlouho. Když tam přijel poprvé, tak tam ani nebyla 
civilizace. Přemýšlej chvíli o  tomhle.“ Globální Koordinátor 
rozpřáhl paže a  objal pableskující horizont. „Také zde bývala 
pustina. A podívej, jak to vypadá dnes.“

Mithra vrhla letmý pohled z okna a pak se podívala na špič-
ky svých bot. 
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„Až budeš pryč, mysli na  to, co jsem ti řekl,“ pokračoval. 
„Je to příležitost, jak se od  všeho oprostit. Spoléhat jen sama 
na sebe. Svobodná a bez závazků. Jako správný autor.“

„Výkonný autor.“
„Nejlepší džob na světě. Tomu se snad ani nedá říkat práce. 

Žádná kancelář, můžeš si dělat, co se ti zlíbí. Sám jsem jako au-
tor napsal spoustu průvodců. Byla to brnkačka.“

„Vážně? A jaké země jste dělal?“
„Spíš takové maličkosti, chvíli tam a chvíli jinde. Kus Hava-

je. Toskánsko. A skoro celé Lichtenštejnsko.“
„Ale žádný ten… třetí svět?“
„Přestaň se toho bát. Autoři SmallWorldu se nebojí ničeho. 

Jsi součástí něčeho velkého a skvělého. Sama uvidíš.“ Nabídl jí 
široký úsměv. „V sekretariátu se postarají, aby všechno proběhlo 
pěkně hladce. Kdyby něco, stačí se jim ozvat.“

„A co můj plat? Ten se bude nějak měnit? Zrovna jsem si 
vzala hypotéku a poslala jsem teprve pár prvních splátek.“

Něco na stole přitáhlo jeho pozornost. Začal se prohrabovat 
papíry. „Hmmm?“

„Můj plat?“
„Jo, plat,“ odpověděl konečně. „Jak asi pochopíš, v rozpoč-

tu na takovouhle věc nemáme vyčleněné peníze. Protože je to 
na zkoušku. Je to spíš taková pracovní stáž. A navíc jde vlastně 
o součást dlouhodobého, výhledově doufejme ziskového projek-
tu. Mě osobně mrzí, že tě na tom zajímají hlavně ty peníze. Tak 
si klidně běž. Vezmi si ty svoje peníze. Třeba se k nám příště – 
tedy jestli vůbec bude nějaké příště – budeš chovat s trochu větší 
úctou.“ Vytáhl z šuplíku nějaký formulář, něco na něj načmáral 
a podal jí ho. „Tohle odnes do sekretariátu. Vypíšou ti šek.“

„Je to všechno?“ zeptala se ještě.
Globální Koordinátor se nadechl. Pořádně zhluboka. „Jsem 

si naprosto jistý, že jsi neměla v  úmyslu působit jako pitomá 
a  nevděčná holka, ale musím bohužel říct, že v  danou chvíli 
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právě jako pitomá a nevděčná holka působíš. Přesně v tomhle 
pořadí. Což je v tvojí situaci až moc přívlastků najednou. Když 
povážíme tvůj naprostý nedostatek zkušeností.“ Prstem zamířil 
do obrazovky svého počítače. „Aby bylo jasno, z téhle kanceláře 
jsem posílal do  světa hromadu lidí, kterým jsem nabídl ještě 
méně než tobě, a oni byli šťastní. Více než jenom to. Považovali 
to za  čest. Chápali totiž, že v  tom jedeme společně. Podívej, 
mně rozhodně nedělá problém přiznat, že situace je dost zlá. To, 
co ti teď řeknu, je jenom mezi námi. Víš, jaký byl důvod toho 
posledního propouštění zaměstnanců? Vážně tě to zajímá? Jsme 
uprostřed platební krize a hrozí nám platební neschopnost.“

„Už zase?“
„Teď je to nejhorší, co kdy bylo. Ale my to všechno zvládne-

me. Protože nám na věcech záleží. Jestli na tohle všechno chceš 
naplivat, prosím, jen do toho. Ale nemysli si, že tady budeme 
pro tebe k dispozici, až nás budeš nejvíc potřebovat.“

„Jasně,“ řekla Mithra. „Omlouvám se. Chápu to. Říkal jste 
prve něco o uzávěrce.“

„Ach, ano.“ Znovu se pohodlně usadil do křesla a sladce se 
na ni usmál. „Málem jsem zapomněl na tu třešničku na dortu. 
Jak asi víš, nedávno jsme prodali naši stomiliontou knihu. A je-
likož náš úplně první průvodce byl právě o Magandě, připadá 
nám jako dobrý nápad oslavit tenhle obrovský úspěch během 
velké párty právě na Magandě. Navíc to spojíme s každoročním 
výjezdním zasedáním. Samozřejmě ne na hlavním ostrově. Vy-
bereme k tomu ostrůvek s nějakým příjemným resortem. Budou 
tam různí hosté, filmový štáb, prostě takovéhle věci. Slavnostní, 
srdečná atmosféra. Načasovali jsme to tak, že ta párty proběhne 
za úplňku na pláži. Samozřejmě to bude hodně exkluzivní zále-
žitost, rozumíš, velmi na úrovni. V tuhle chvíli se o tom pocho-
pitelně jenom šeptá, ale lidé, kteří znají podrobnosti, říkají, že 
to bude v turistické branži událost desetiletí. My v SmallWorldu 
tomu říkáme prostě Oslava.“
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„A já také dostanu pozvánku?“
„Jasně, pokud budeš zrovna někde tam poblíž. A také pokud 

zvládneš revizi toho průvodce a  vyřídíš tu záležitost s  panem 
Rindem.“

„On není zvaný?“
„Samozřejmě, že je zvaný. Jeho zveme na všechny tyhle akce. 

Ale on si na mejdany moc nepotrpí. Vlastně za celou tu dobu, co 
tady u nás pracuje, se na žádné podnikové akci ani neukázal. Ne-
přišel ani na oslavu třicetiletého výročí založení firmy. Neukázal se 
ani na  jednom vánočním večírku. Ten člověk prostě pracuje po-
řád. Sama uvidíš. Okamžitě, jak mu vyřídíš, že se má pakovat, tak 
nám bude hned volat a bude celý žhavý, kam ho teď pošleme. Jestli 
nebude mít nějaké přemrštěné požadavky, tak snad něco nového 
najdeme i pro něj. Zřídili jsme vlastní oddělení, které má na starosti 
zvláštní projekty, mají za úkol věnovat se všem našim nápadům. 
Budou tě mít na starosti. Tak vidíš, neříkal jsem, že se o tebe po-
staráme? Taková šance přijde jednou za život. Máš, řekněme, dva 
měsíce na to, abys to všechno dala do kupy. To je hodně velkorysá 
nabídka. Já sám jsem dokázal aktualizovat cestovní průvodce za po-
loviční dobu. Proč se pořád mračíš? Něco se ti na tom nelíbí?“

„Ale ne, omlouvám se. Nechtěla jsem se mračit. Jenom jsem 
přemýšlela, kdo mi bude krmit rybičky, až budu pryč.“

„Tomu říkám přístup,“ zazubil se. „Už začínáš přemýšlet 
jako autor. Máš za úkol revidovat celého průvodce, a jediné, co 
tě zajímá, je to, kdo ti bude krmit rybičky.“ Zasmál se vlastní-
mu vtipu a natáhl se pro párátko. „Tak už asi můžeš jít. Běž se 
postarat o ty ryby. Chodil bych ti je krmit sám, ale přece jenom 
ti nemůžu pomáhat se vším. Je to tak?“

„Přesně,“ Mithře se pořád ještě točila hlava. „Tak fajn. Díky.“ 
Popadla si svoji kopii pracovní smlouvy a zamířila ke dveřím.

„Ještě jedna věc,“ dodal. „Kdyby Robert Rind z různých dů-
vodů neměl moc radost z toho, že tě vidí, tak si to neber nijak 
osobně. Víš, jací tihle autoři dokážou někdy být.“



Kdy vyrazit

kdy vyRazit

Nejnovější autorka cestovních průvodců SmallWorld klo-
pýtala chodbou obložená hromadou věcí a  mířila k  východu 
z budovy; dost možná naposledy. Mithra ještě přetrpěla několik 
posledních dní v kanceláři a  teď jí vyhlídka na pár pátečních 
panáků připadala ještě lákavější než obvykle. Napsala kolegům 
mail o  tom, co ji postihlo, sice trochu neohrabaný, ale přes-
to; vyklidila svůj pracovní stůl, zabalila si svoje knihy, vypustila 
svůj nafukovací rehabilitační míč levandulové barvy a sbalila ho 
do krabice, dokonce přetrpěla nepřirozeně formální atmosféru 
prezentace nového cestovního průvodce, který nedávno dostala, 
neměla už ale příležitost si ho přečíst. Reakce jejích kolegů byla 
nečekaně tvrdá.

Mithra si opřela přepravku o zeď a ještě jednou stiskla tlačít-
ko výtahu. Byla vzrušením úplně bez sebe, nejraději by všechny 
ty věci zahodila a  vyběhla ven po  schodech. Dívala se přímo 
před sebe. Na  zdi visel požární hlásič a  Mithra si pohrávala 
s myšlenkou, co by se asi stalo, kdyby ho spustila. Najednou 
se v jejím zorném poli objevila známá tvář. Jedna žena, se kte-
rou před nedávnem spolupracovala. Také editorka. Nedávno se 
vdala, vzala si snad nějakého kartografa nebo grafika, nebo snad 
někoho z marketingu, v každém případě to byl také člověk ze 
SmallWorldu. Mithra ji pozdravila. Zdálo se, že ji žena neslyše-
la. Obě pohlédly vzhůru na blikající světla, která pomalu ukra-
jovala počet pater, jak se k nim výtah blížil. Odněkud zespoda 
se ozvalo vzdálené zadunění, jak se výtah zastavil; k patru, kde 
obě ženy stály, ale ještě zbývala spousta světélek.
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„Takže výkonná autorka, jo?“ řekla žena a ještě jednou zby-
tečně zmáčkla přivolávací tlačítko. „No páni.“

Mithra přikývla. Skutečnost, že o  tom věděli úplně všich-
ni, stavěla celou situaci do ještě opravdovějšího světla. Tak ona 
bude vážně autorka!

„No jasně,“ utrousila žena. „Okamžitě poznám ten podra-
záckej ksicht, když na nějakýho autora narazím.“

Mithra pomalu vydechla a  začala hypnotizovat tlačítko 
na výtahu.

„Ale mě to rozhodně nijak nepřekvapuje,“ pokračovala žena. 
„To je fakt sranda, jak to tady funguje. Někdo vyletí hned na-
horu, a někdo jinej aby dřel a dřel. Podle mě je to hnus. Já tady 
pracuju dýl než ty. Udělala jsem mnohem víc knih než ty. Víš, 
co ti řeknu? Když jsem se dozvěděla, že z tebe udělali autorku, 
tak jsem se sbalila a jdu domů. Chápeš? Prostě jdu domů. A to 
ještě neskončila pracovní doba. To je takovej můj malej protest.“

„Dobře děláš,“ řekla Mithra. Podívala se na hodinky. Do šes-
ti zbývalo pár minut. V duchu připlácla té ženě na čelo cedulku 
s nápisem: „Jsem kráva.“ To by jí přesně slušelo. Bože, jak dobře 
to znala. Mithra zažívala pocit, že je někde uvězněná s tímhle 
typem lidí, prakticky neustále. Stávalo se jí to všude, v jídelně 
během oběda nebo někde ve slepé uličce u kancelářské kopírky. 
Trvalo jí dlouho, než se je naučila rozpoznat na  dálku. Svoje 
cíle si vybírali obezřetně. Napřed začali přátelsky, ale pak jako 
by v nich něco přeskočilo a začali dštít síru. Pokaždé si stěžovali 
na to samé. Někteří lidé tady prý mají protekci. Za starých časů 
to prý bývalo lepší. Nebo „tahle firma si nezaslouží, aby v ní 
pracoval někdo tak neuvěřitelně schopný, jako jsem já, a jestli 
s  tím brzy něco neudělají, tak já si taky můžu sbalit ty svoje 
nadpozemské schopnosti a jít klidně o dům dál“. Jenže to nikdy 
neudělali. Flákali se ve firmě dál pořád stejně.

Konečně se s mátožným žďuchnutím objevil výtah. „Před-
stav si,“ zavrčela žena, jakmile se za nimi zatáhly dveře, „že mi 


