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Motáme se v kruhu a odhadujeme,
ale Tajemství sedí uprostřed a ví.
      Tajemství sedí, Robert Frost, 1942

Nikdy jsi mě neviděla,
dá se říct, že jsi nikdy nedoufala.
Nedokážeš to vysvětlit,
nedokážeš to vysvětlit
a já nedokážu vysvětlit tuhle bolest…
      Klamu svoje přátele, 
      Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)

Am Tag aller Summierung, tragen Sie Ihren Körper vorwärts auf 
dem Wrack Ihrer Tage. Für Sie seien nicht, was Sie waren, aber 
was Sie anstrebten.
      Německá knihy katastrof, neznámý autor, 17. století



PRVNÍ ČÁST  

Odhalení
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1.  kapitola

Kolem víří vlny bílorudých plamenů. Vlasy se škvaří a kůže se stahuje. 
Je slyšet kvílení smrště, která vysává veškerý kyslík, a pak šplou ch-

nutí vody, když se Druhá Rebecca vrhá se svou sestrou do tůně. Tělo 
První Rebeccy je ochablé a bezvládné jako hadrová panenka. Dívka je 
omráčená a ani chladná voda ji nepřivádí k vědomí.

Klesají pod hladinu. Z dosahu palčivého žáru.
Druhá Rebecca zakrývá své sestře dlaní ústa i nos, aby do nich ne-

vnikla voda. Pak se pokouší soustředit. Máme nanejvýš šedesát vteřin, 
říká si v duchu a cítí, jak se začínají bouřit její plíce. Co te?

Zvedá oči k peklu nad hladinou. Od vodních vln se odrážejí šarlatové 
jazyky plamenů. Elliottiny nálože podpálily suchou vegetaci, která te 
živí ohnivou bouři a pokrývá hladinu tůně silnou vrstvou černého po-
pela. A ještě ke všemu nahoře číhá Elliott – ta míšenecká coura! – s puš-
kou, aby je vyřídila, jakmile se vynoří. Jak to Druhá Rebecca ví? Proto-
že přesně totéž by v takové situaci udělala ona.

Ne, nahoru nemůžou. Aspoň pokud chtějí přežít.
Loví v kapse košile a vytahuje náhradní zářící kouli. Ztrácí tím něko-

lik dalších vteřin, ale potřebuje vidět, kam plave.
Musím se brzy rozhodnout… vlastně hned…, dokud ještě můžu.
Nemá jinou možnost, a zamíří tedy dolů, do šerého polosvitu hlubin. 

Sestru táhne za sebou. Vidí, že její dvojče krvácí ze zranění na břiše. 
Kolem ní se vznášejí pramínky krve jako tenké rudé stužky.

Padesát vteřin.
Točí se jí hlava. To bude první příznak, že jí schází kyslík.
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Ve víření bublinek a hučení vody Druhá Rebecca slyší sestřin výkřik. 
Nedostatek kyslíku ji probral k vědomí. V panice se zmítá a chabě se 
snaží vymanit ze sevření Druhé Rebeccy, ale ta jí zarývá prsty do paže. 
Její dvojče podle všeho chápe, zklidní se a nechává se vléct dolů.

Čtyřicet vteřin.
Musí bojovat s nutkáním otevřít ústa a nadechnout se. Ostrůvek 

světla vrhaný zářící koulí odhaluje svislou stěnu porostlou vodními řa-
sami. Před nimi se míhá hejno malých rybek, jejichž kovově modré šu-
piny se ve světle koule duhově lesknou.

Třicet vteřin.
Vtom si Druhá Rebecca všímá černého otvoru. Vykopává nohama 

a míří i se svou sestrou přímo do něj. Při tom jí před očima probíhají 
vzpomínky na dřívější život, na všechny ty hodiny plavání, které absol-
vovala nahoře v Highfieldu.

Dvacet vteřin.
Je to opravdu chodba. Snad někam vede, odvažuje se doufat. Snad. Na 

prsou cítí stále silnější tlak – o moc déle nevydrží. Přesto plave hloubě-
ji do tunelu a neustále se rozhlíží kolem sebe.

Deset vteřin.
Ztrácí orientační smysl. Už si není jistá, kde je nahoře a kde dole. 

Potom ale vidí odraz. Pár metrů od ní se světlo zářící koule odráží od 
proměnlivého, zrcadlového povrchu. S posledním zbytkem sil se dere 
k němu i se svým dvojčetem.

Jejich hlavy se vynořují nad hladinu ve vzduchové kapse pod stropem 
chodby.

Druhá Rebecca si plní bolavé plíce kyslíkem a uvědomuje si, jaké 
mají št ěstí, že kapsa není plná metanu nebo jiného jedovatého plynu. 
Jen co přestává kašlat a prskat vodu, obrací se ke zraněné sestře. Ta sice 
má hlavu nad vodou, ale bezvládně jí padá na prsa.

„No tak! Probu se!“ křičí Druhá Rebecca a třese s ní.
Nic.
Objímá jí hrudní koš pažemi a několikrát silně stiskne.
Pořád nic.
Svírá jí nos prsty a vdechuje jí vzduch do úst.
„Dělej! Dýchej!“ křičí. Její hlas se dunivě rozléhá stísněným prosto-
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rem. První Rebecca konečně zachraptí a z úst se jí vyřine proud vody. 
Nadechuje se, ale jen se začne víc dusit, protože má v plicích pořád dost 
vody. Zmítá se ve slepé panice. „Klid, klid,“ konejší ji Druhá Rebecca. 
„Už jsme v bezpečí.“

První Rebecca se postupně uklidňuje a začíná dýchat pravidelně, 
i když mělce. Svírá si břicho a je zřejmé, že trpí strašnými bolestmi. Tvář 
má bílou jako smrt. „Neomdlíš?“ ptá se jí Druhá Rebecca ustaraně.

První Rebecca neodpovídá. Dívají se na sebe. Vědí, že jsou aspoň 
prozatím v bezpečí. Vědí, že přežily útok.

„Podívám se o kus dál,“ oznamuje jí Druhá Rebecca.
První Rebecca ji sleduje prázdným pohledem. Pokouší se promluvit, 

ale přes veškeré úsilí se jí daří rty vytvořit pouze písmeno „P“.
„Proč?“ vyslovuje Druhá Rebecca za ni. „Podívej se nad sebe,“ říká 

a ukazuje na to, čeho se její sestra instinktivně chytila. Ke stropu tune-
lu je připevněno několik tlustých kabelů – staré elektrické vedení, na 
řadě míst s odloupanou izolací a pokryté mazlavou hnědou rzí. „Jsme 
v nějakém dole. Možná tu je jiný východ.“

První Rebecca nepatrně přikyvuje a zavírá oči. Sotva se drží při vědomí.
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2.  kapitola

Po více než dvoudenní plavbě po podzemní řece Chester navedl člun 
k dlouhé přístavní hrázi.

„Posvi si a podívej se, co tam je!“ vykřikl na Martu, aby ho slyšela 
přes rachot přívěsného motoru.

Marta zvedla zářící kouli a namířila její paprsek k tmavým obrysům 
budov na konci mola. Chester ubral plyn a loka pomalu přirazila ke 
břehu. Stálo tu několik domů a jeřáb určený k vykládání a nakládání 
plavidel. Tenhle přístav byl rozhodně větší než všechny ostatní, u kte-
rých se cestou zastavili, aby doplnili palivo a na hodinku nebo dvě si 
odpočinuli. Chesterovi se rozbušilo srdce, když si pomyslel, že už možná 
dospěli na konec cesty.

Vypnul motor, Marta chytila jeden z úvazných kůlů na břehu a pře-
hodila přes něj smyčku kotvícího lana. Pak znovu pozvedla světlo 
a Chester zahlédl velký, bíle natřený oblouk. Pamatoval si, co mu Will 
vyprávěl o zazděném vchodu do přístavu, který je dost široký, aby jím 
projel nákladní vůz. To je určitě ono.

Byl sice mokrý jako myš a chvěl se zimou, ale to mu nemohlo pokazit 
radost. Dokázal jsem to, u všech hromů! Dokázal jsem to! provolával v du-
chu, když vystupoval s Martou na pevnou zem. Nahlas ovšem neřekl 
ani slovo.

Jsem zase zpátky na Povrchu!
Přestože se vrátil skoro domů, jeho situace nebyla ani zdaleka růžová.
Střelil pohledem po Martě, která nemotorně popošla po hrázi. Bou-

belatá žena zachumlaná do mnoha vrstev špinavých šatů hekala a supě-
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la jako divoký kňour chystající se k útoku. To nebylo nic nového, pro-
tože se vždycky chovala dost nevyzpytatelně, ale te si Chester všiml, 
jak Marta prudce otáčí hlavu do tmy. Zaklela, jako kdyby tam někoho 
spatřila. Nikdo tam však nebyl.

Chester si přál, aby se s ním vrátil Will. Nebo někdo jiný. Události se 
vyvinuly tak, že zůstal sám s touhle bláznivou ženskou. Marta znovu 
zabručela, tentokrát ještě hlasitěji, a zívla tak široce, že Chester zahlédl 
řadu jejích zažloutlých zubů. Věděl, že jeho společnice je jistě po dlouhé 
cestě vyčerpaná, a navíc se museli opět vypořádat s plnou silou gravita-
ce. I on cítil olověnou tíhu vlastního těla a těžko si dokázal představit, 
jaké to asi musí být pro Martu, která na něco podobného nebyla v po-
sledních letech vůbec zvyklá.

Napadlo ho, jak zvláštní pro ni tahle chvíle určitě je. Marta vyrostla 
v Kolonii a na Povrchu nikdy nebyla. Zakrátko poprvé uvidí slunce. Ži-
vot se s ní rozhodně nemazlil: Styxové ji i s manželem poslali do vy-
hnanství do Hlubin několik kilometrů pod Kolonií. Tam se Marta s man-
želem přidala k potulné skupině psanců, kteří měli stejnou šanci, že se 
pobijí navzájem, jako že podlehnou četným nástrahám nehostinného 
podzemí. Marta překvapivě v Hlubinách porodila syna Nathaniela, jen-
že její manžel se je oba pokusil zavraždit: oba je shodil do Průduchu.

Pád sice přežili, ale Nathaniel později zemřel na horečnaté onemoc-
nění a Marta zůstala sama. Víc než dva roky žila zcela odříznutá od 
ostatních lidí. Zabarikádovala se ve staré chatrči a živila se lovem zví-
řat, kterých hluboko v podzemí kupodivu žilo velké množství.

Když se na scéně objevili Chester s Willem a těžce zraněnou Elliott, 
Marta si oba chlapce okamžitě oblíbila, jako kdyby v nich viděla náhrad-
níky za svého milovaného syna. Ta vazba byla dokonce natolik silná, že 
by klidně nechala Elliott zemřít, jen aby se oba chlapci nevystavovali 
nebezpečí. Tajila před nimi, že v ponorce, která se zřítila do jiného z gi-
gantických průduchů, je zásoba moderních léků. Když ale Will odhalil 
pravdu, snažila se to napravit tím, že je k ponorce zavedla, a tím zachrá-
nila Elliott život. Chlapci jí pak odpustili její předchozí mlčení.

To už byla minulost.
Te ale Chester netušil, co by měl dělat dál. Kromě neustálé hrozby 

v podobě Styxů, kteří po něm půjdou, a už se na Povrchu schová kam-
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koliv, se musel starat ještě o Martu. Neměl kam jít a nemohl se ani na 
nikoho obrátit pro pomoc. S výjimkou Drakea. Drake představoval jeho 
jedinou naději, jediný záchranný kruh.

Drakeu, prosím, prosím, bu tady! pomyslel si Chester, zatímco se rozhlí-
žel v kalném šeru a přál si, aby se Drake co nevidět objevil. Chtěl na něj 
zavolat, ale neudělal to, protože by Marta bezpochyby těžce nesla, kdyby 
zjistila, že se ho potají pokusil kontaktovat. Dobře věděl, jak majetnicky 
a ochranářsky se k němu chová, a rozhodně nepotřeboval, aby upadla do 
další ze svých nabručených depresí. Navíc nemohl nijak vědět, jestli 
Drake obdržel vzkaz, který mu namluvil. Nebo jestli je vůbec ještě naživu.

Postupovali s Martou mlčky podle Willových pokynů a vytáhli loku 
z vody. Natolik odvykli plné zemské tíži, že brzy oba přerývaně lapali po 
dechu. Marta chvíli hekala a nadávala, ale přece jen se jim podařilo 
dovléct člun k jedné z opuštěných budov a opřít ho o ni.

Chester se předklonil a opřel se dlaněmi o kolena, aby se vzpamato-
val. Uvědomil si, že se touží podívat do Londýna na své rodiče. Bez 
ohledu na rizika. Třeba se jim nějak podaří tuhle zapeklitou situaci vy-
řešit. Třeba ho prostě někam schovají. Bylo mu to jedno, jen je prostě 
musel vidět, aby jim mohl říct, že je v pořádku.

Druhá Rebecca rychle doplavala zpátky do vzduchové kapsy. Ulevilo se 
jí, když zjistila, že se její zraněná sestra dosud drží elektrických kabelů 
vedoucích nad hladinou. Očividně jí ale rychle ubývaly síly. Hlavu si 
opírala o zvednutou paži a měla pevně zavřené oči. Druhé Rebecce tr-
valo několik vteřin, než ji probudila. Nutně ji potřebovala přesunout 
někam do sucha a tepla, než upadne do šoku.

„Nadechni se co nejvíc. Dostanu tě odtud,“ řekla Druhá Rebecca. 
„Před námi něco je.“

„A co?“ zamumlala První Rebecca neslyšně.
„Plavala jsem podle úzkorozchodných kolejí na dně chodby,“ odpově-

děla Druhá Rebecca a sklopila pohled k hladině těsně pod svou bradou. 
„Vynořila jsem se v úseku chodby, který není zaplavený. Byl větší než 
nějaká vzduchová kap...“

„Tak do toho,“ přerušila ji První Rebecca. Zhluboka se nadechla a pus-
tila se elektrického vedení.
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Druhá Rebecca vlekla sestru za sebou až na místo, které jí popsala. 
První Rebecca se obrátila na záda a splývala po hladině. Druhá Rebecca 
ji táhla ke břehu.

Zanedlouho se obě ocitly na mělčině, kterou se mohly brodit, ačkoliv 
Druhá Rebecca musela svou sestru při každém kroku podpírat. Doklo-
pýtaly až na suchou zem.

Druhá Rebecca si všimla, že koleje pokračují chodbou dál, a přestože 
chtěla co nejdřív zjistit, kam vedou, musela předtím ošetřit sestru. Po-
ložila ji na zem a jemně jí vyhrnula košili, aby prohlédla její zranění. Na 
boku těsně nad kyčlí měla sestra malou dírku. Rána sice na první po-
hled nevypadala tak vážně, ale vytékalo z ní znepokojivé množství krve, 
které vytvářelo na dívčině mokrém břiše průsvitnou červenou kaluž.

„Jak to vypadá?“ zeptala se První Rebecca.
„Obrátím tě na bok,“ varovala ji Druhá Rebecca a opatrně sestru 

zvedla, aby se jí podívala i na záda. „Myslela jsem si to,“ poznamenala 
tiše, když spatřila druhý otvor v místě, kudy kulka vyletěla z těla.

„Jak to vypadá?“ zopakovala První Rebecca s křečovitě stisknutými 
čelistmi. „Řekni mi pravdu.“

„Mohlo to být horší. Špatná zpráva je, že hodně krvácíš. Na druhou 
stranu tě kulka zasáhla jen do masité části boku…“

„Co tím myslíš, masité části? Chceš říct, že jsem tlustá?“ zavrčela Prv-
ní Rebecca i přes celkovou slabost rozhořčeně.

„Odjakživa jsi z nás dvou byla ta ješitnější, vi? Nech mě domluvit,“ 
odpověděla Druhá Rebecca a pomalu sestru položila zpátky. „Kulka pro-
letěla skrz, takže ji aspoň nebudeme muset vyndávat. Ale musím zasta-
vit krvácení. A víš, co to znamená…“

„Ano,“ zahučela První Rebecca. Náhle se jí zmocnil nepříčetný vztek. 
Zaala ruce v pěst. „Pořád nedokážu uvěřit, co mi ten skřet udělal. Stře-
lil mě! Will mě postřelil!“ běsnila. „Jak si to mohl dovolit!“

„Klid,“ chlácholila ji Druhá Rebecca a svlékla si košili. Zahryzla se do 
jejího lemu a táhla, dokud se jí zuby nepodařilo odtrhnout pruh látky, 
a pak oddělila ještě několik dalších.

První Rebecca nepřestávala zuřit. „Udělal velkou chybu, že mě nedo-
razil, dokud měl šanci, protože já si ho najdu. A postarám se o to, aby 
prožil taky takovou bolest, jenže milionkrát, milionkrát horší.“
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„O tom nepochybuji,“ souhlasila Druhá Rebecca, zatímco svazovala 
dva pruhy košile a ostatní skládala do podoby malých polštářků.

„Chci toho hajzla podříznout jako podsvinče a nechat ho vykrvácet, 
ale pomalu… pomalinku…, aby to trvalo celé dny…, ne…, týdny,“ 
mumlala První Rebecca zpola v deliriu. „A sebral nám Dominium. Za to 
zapla…“

„Dostaneme Dominium zpátky. Te už zmlkni, ano? Musíš šetřit síly,“ 
napomenula ji Druhá Rebecca. „Přiložím ti k ranám obvazy, a co nejtěs-
něji je utáhnu.“

První Rebecca ztuhla, když jí sestra přiložila k otvorům po kulce slo-
žené pruhy látky. Druhá Rebecca pak omotala dlouhý pruh z košile ko-
lem boku zraněné dívky a prudce zabrala. Tmavým tunelem se ozvěnou 
odrazil bolestný výkřik.

„Pospěš si, zlatíčko,“ pobízela Marta Chestera, který se pokoušel roz-
hodnout, co si má vzít s sebou. Neodpověděl, ale měl co dělat, aby ne-
vybuchl.

Nech mě na pokoji, ano?
Marta vážně byla jako nějaká otravná, všetečná tetička. Pořád ho 

obletovala a sledovala těma velkýma očima s pohledem raněné laně. 
Navíc se od chvíle, kdy vytahovali na břeh člun, potila a Chester by 
přísahal, že z ní čpí kyselý zápach.

„Nemá smysl tady otálet, drahoušku,“ zavrkala Marta odporně slad-
kým hlasem.

A dost. Už nesnese, aby za ním takhle postávala. Držela se těsně u něj 
a Chester z toho byl celý nesvůj. Popadl nazdařbůh několik věcí, nacpal 
je na spacák ve svém batohu a zavázal ho.

„Hotovo,“ oznámil a schválně si hodil batoh na záda širokým oblou-
kem, aby Marta musela ustoupit. Pak rychle vyrazil po molu pryč od ní.

Během pár vteřin ho ale dohonila, jako nějaký neodbytný toulavý pes.
„Kde to tedy je?“ zeptala se, zatímco si Chester pokoušel vybavit 

Willovy instrukce. Slyšel, jak Marta hlasitě supí, jako kdyby jí lezl na 
nervy on nebo vůbec celá situace, v níž se ocitla.

Jakkoliv Martino chování obecně Chestera dráždilo, čas od času se 
všechno ještě zhoršilo, když Marta téměř bez varování vybuchla a říkala 
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odporné věci. Chester byl při takových příležitostech vždycky docela 
vyděšený.

„Nevím,“ odpověděl proto co nejklidněji, „ale když Will říkal, že je to 
tady, někde to tady bude.“

Nahlíželi mezi přízemní betonové budovy bez oken. Nedalo se nijak 
odhadnout, jakému účelu stavby sloužily – kromě velkých bílých čísel 
jim chyběla jakákoliv označení. Chesterovi z nich běhal mráz po zá-
dech. Uvažoval, jestli v nich někdy v minulosti byli ubytováni vojáci, 
kteří museli sloužit ve věčné tmě a izolaci podzemí. Te však v budo-
vách zbyly jen sutiny a pokřivené kusy kovu.

Marta oddechovala čím dál hlasitěji, což naznačovalo, že co nevidět 
začne zase reptat, ale Chesterovo světlo konečně dopadlo na otvor, kte-
rý hledali.

„Aha! Tady to je!“ ohlásil rychle v naději, že odvrátí Martin záchvat. 
Oba se podívali do chodby za probouranou cihlovou stěnou.

„Hm,“ přikývla Marta chladně.
Chester měl dojem, že je zklamaná. Pozvedla kuši, jako kdyby očeká-

vala nepřátelský útok, a prolezla otvorem jako první. Chester zavrtěl 
hlavou a chvíli počkal, než se vydal za ní. Za zdí se museli brodit hnijící 
vodou, jejíž zápach ještě zesílil poté, co ji rozvířily jejich kroky.

„Fuj,“ odfrkl si. Utěšoval se jenom tím, že už aspoň necítí Martu. Ko-
lem sebe viděl zpola ponořená prkna a několik zrezivělých sudů. Jeden 
z nich byl prázdný a líně se pohupoval na hladině. Narážel přitom do stě-
ny, takže vydával dutý kovový zvuk, jako když někde v dálce zvoní zvon.

Ozývalo se tu ale ještě něco jiného – nějaké pravidelné ukání. Vzá-
pětí Chester spatřil prázdnou plechovku od koly, která klepala do boku 
sudu. Uchváceně zíral na její červené a stříbrné nápisy, tak jasné, ostré 
a moderní… Jeho nálada rázem vzlétla do nebeských výšin. Plechovka 
nepochybně pocházela z Povrchu a pro Chestera představovala něco 
z jeho světa. Uvažoval, jestli ji tu neodhodil Will, když se s doktorem 
Burrowsem vracel k podzemnímu přístavu, odkud pokračoval do hlubin 
Země. Vychutnával si pomyšlení, že ho plechovka jakýmsi způsobem 
spojuje s jeho kamarádem.

Marta si všimla, že se Chester zastavil, a netrpělivě na něj zabručela. 
Kola pro ni nic neznamenala. Prošli do následující místnosti s kovovými 
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skříňkami. Přesně jak Will popsal, v malé sousední místnůstce našli že-
břík, po němž mohli vyšplhat do světa na Povrchu. Marta vyzkoušela, 
jestli je žebřík přidělaný ke stěně dostatečně pevně a neobratně po něm 
začala stoupat.

Doopravdy jsem tu? Já tomu nemůžu uvěřit! opakoval si v duchu Ches-
ter a šplhal za Martou ke světlu. Ačkoliv si stínil oči, jasná záře oblohy 
ho oslepovala. Nemotorně vylezl ven, padl na všechny čtyři a zalezl za 
keř, kde se už schovávala Marta. Oba zůstávali v úkrytu, dokud si Ches-
ter postupně nezvykl na denní světlo. Vlastně ani nebylo nijak silné: 
blížil se večer a oblohu zakrývala vrstva mraků.

„Tak jsme tady, drahoušku,“ pravila Marta bezvýrazně.
Jestli se mělo jednat o Chesterův velký okamžik, o chvíli triumfální-

ho návratu ze zemských hlubin po měsících neskutečných útrap, pak je 
nutno říct, že Chester cítil jisté rozčarování.

„Kraj proradných Površáků,“ dodala Marta opovržlivě, omotala si ko-
lem hlavy špinavý šátek a nechala si jen úzkou škvírku pro oči. Když 
Chester viděl, jak na něj uslzeně mžourá, uvědomil si, že jí bude trvat 
hodně dlouho, než si zvykne na zdejší světlo.

Napadlo ho i něco dalšího.
Můžu jí utéct!
Měl by se o to pokusit? Vzhledem k tomu, jak ji denní světlo zatím 

oslepuje, by ho patrně nedokázala chytit. Te máš šanci, říkal si, když tu 
Marta hlasitě popotáhla. Zvedla si šátek z obličeje a začala si vymačká-
vat hlen z nosu, úplně stejně, jako kdyby se pokoušela dobýt poslední 
zbytek pasty z tuby.

Chester si připomněl okamžik, kdy s Willem a Calem dorazili na Důl-
ní nádraží v Hlubinách a on udělal něco podobně nechutného. Nebo to 
aspoň přišlo nechutné Willovi. Znovu si vzpomněl na svého kamaráda 
a na dobré i špatné chvíle, které spolu prožili, a uvědomil si, že se na něj 
už nedokáže zlobit. Netušil, jestli Will přežil skok do propasti zvané Šlu-
kující Jane, kam se předtím vrhl jeho otec. Ani jestli přežila Elliott, když 
se je rozhodla následovat.

Zachvěl se.
Všichni zmizeli a dost možná jsou po smrti, takže se s nimi už nikdy 

nesetká. Nebo naopak pokračují ve velkém dobrodružství, do něhož se 
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s Willem pustil toho dne ve sklepení domu Burrowsových, když společně 
vyrazili podzemní chodbou do neznáma. Chester dokonce trochu litoval, 
že mu možná právě te uniká nové dějství neuvěřitelných prožitků.

Představil si, jak ti tři podnikají další mimořádné věci – Will, doktor 
Burrows a Elliott… Elliott… Elliott… Zjevila se mu tak jasně, jako kdy-
by stála těsně před ním… jako ve chvíli, kdy vypila tekutinu z vlčího 
oka. Viděl její rošácký, uličnický úsměv, když se k němu otočila a na-
bídla mu, a také ochutná. Musel ji obdivovat, protože její schopnosti 
jim pomáhaly přežít i ve zdánlivě bezvýchodných situacích. Především 
mu ale ve vzpomínkách zůstal její úsměv, který v něm vyvolával smutek 
a stesk.

S povzdechem si připomněl, že tady nahoře by na tom měl být určitě 
líp. V poslední době unikl tolikrát jisté smrti, že by to normálnímu člo-
věku vystačilo na několik životů… Musí tu být ve větším bezpečí.

Přesvědčoval se o tom, než Marta vydolovala z nosní dírky dlouhé 
přadeno šedého hlenu a otřela si ho o už tak děsivě špinavý kabát.

Proboha, pomyslel si.
Nedostal snad na výběr? Nevybral si dobrovolně místo Elliott tuh-

le… nechutnou stařenu?
„Ano, jsme tady,“ odpověděl konečně a odvrátil pohled od Marty. 

„Jsme na Povrchu.“
Světla s padajícím soumrakem valem ubývalo a Martin zrak se zlep-

šoval. Ze svého úkrytu viděli několik hranatých, stroze účelných budov.
Když se po několika hodinách úplně setmělo, konečně se odhodlali 

vylézt z křoví. Opatrně se plížili mezi opuštěnými budovami starého le-
tiště. Will Chesterovi řekl, že na Povrch vylezou v Norfolku, dobrých 
sto padesát kilometrů od Londýna.

Prošli přes betonovou plochu bývalého cvičiště, kde z puklin vyrážel 
plevel, a kolem nákladního vozu s otevřenou korbou, který podle Ches-
terova odhadu patřil nějakým stavebníkům. Jeho domněnka se vzápětí 
potvrdila, když si všiml lešení kolem jedné budovy. Od poslední návště-
vy Willa a doktora Burrowse se tu očividně dost změnilo. Pak v dálce 
uviděl obytnou buňku. V jejích oknech se svítilo a vedle parkoval land 
rover. Will Chestera varoval, že po letišti chodí hlídky, a tohle byla jistě 
jejich centrála. Chester zaslechl vzdálený smích a lidské hlasy.
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„Mohli bychom je požádat o pomoc,“ navrhl.
„Ne,“ odmítla Marta příkře.
Neobtěžoval se tím, aby se s ní dohadoval, ale když se od obytné buň-

ky trochu vzdálili, najednou ho popadla a zatřásla s ním.
„Nikdy nebudeme žádat o pomoc pohany!“ zasyčela. „Površáci jsou zlí!“
„Dobře…, jasně, jasně,“ vykoktal, šokovaný její prudkou reakcí. Mar-

tin vztek se rozplynul právě tak rychle, jako se objevil, a po její baculaté 
tváři se znovu rozlil podlézavý úsměv. Chester si nedokázal vybrat, čeho 
se bojí víc. Rozhodně si odte bude dávat mnohem lepší pozor na jazyk.

Druhá Rebecca kráčela stoupající chodbou, sestru nesla na zádech 
a v duchu děkovala za zdejší slabou gravitaci. Zraněná dívka sice opět 
ztratila vědomí, ale Druhá Rebecca na ni nepřestávala mluvit.

„Na něco přijdeme. Uvidíš, budeš v pořádku,“ říkala. Popravdě jí ale 
sestřin stav dělal vážné starosti. Provizorní obvaz splnil svůj účel a zpo-
malil krvácení, ale První Rebecca ztratila hodně krve. Nevypadalo to 
s ní dobře.

Druhá Rebecca však zatím nepřestávala doufat a vlekla svoje břeme-
no kilometr za kilometrem v prachu mezi zrezivělými kolejnicemi opuš-
těného dolu. Míjela sice ústí dalších chodeb, ale držela se tratě v hlav-
ním tunelu, protože předpokládala, že ji dovede ven.

Cestou viděla kusy starých strojů, jež představovaly další památky po 
civilizaci, která vytvořila tuhle podzemní sí chodeb. Nezastavovala se, 
aby stroje zkoumala, ale podle zběžného pohledu odhadovala, že to jsou 
pumpy a generátory. I když vypadaly poněkud zastarale, podobaly se 
površácké technice používané v hlubokých dolech. Čas od času naráže-
la na opřené krumpáče, lopaty a zapomenuté přilby.

V první řadě se potřebovaly dostat zpátky do otevřeného prostoru, 
protože se jí začínala z nedostatku jídla a pití točit hlava. Také chtěla co 
nejdřív vyměnit sestřin provizorní obvaz za něco účinnějšího. V duchu 
zaklela, když si vzpomněla na obvazy ve vojenské bundě, kterou musela 
nechat v té roklině, když je Will s Elliott přepadli.

Několik dalších kilometrů jí dělalo společnost jen pravidelné křupání 
kamínků pod podrážkami bot, ale pak postřehla jiný zvuk.

„Slyšíš to?“ zeptala se, aniž by čekala odpově. Zastavila se a poslou-
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chala. Zvuk se neozýval souvisle, ale měla dojem, že jde o jakési vzdále-
né kvílení. Opět vykročila a za další zatáčkou chodby ucítila na tváři 
závan větru. Čerstvý vzduch jí dodal síly, takže přidala do kroku.

Kvílení sílilo, stejně jako poryvy průvanu, a brzy v dálce před sebou 
spatřila matnou záři.

„Denní světlo… To bude určitě ono,“ zamručela. Stoupala mezi ko-
lejnicemi do ještě příkřejšího svahu a zanedlouho měla zdroj světla kou-
sek od sebe.

Tra pokračovala dál, ale ze strany tunelu ji zalévala oslepující záře. 
Podle dívčina odhadu se nejednalo o umělý zdroj, ale po tolika hodi-
nách v temnotě potlačované jen nazelenalým světlem zářící koule tam 
nemohla pořádně pohledět.

„Na chviličku tě tu nechám,“ řekla a opatrně položila sestru na zem.
Zastínila si oči dlaní a vydala se ke světlu. Vítr tu vál s takovou silou, 

že ji srážel zpátky.
Opakovala si, že musí počkat, dokud si její oči nepřivyknou, a za 

chvíli z nich skutečně mohla spustit ruku. Nepravidelným otvorem ve 
skále viděla bílé nebe, které v kombinaci s větrem budilo dojem, že 
Druhá Rebecca stojí někde hodně vysoko, jen kousek pod mraky, kdyby 
tu nějaké byly.

„Copak jsem celou dobu stoupala nitrem hory?“ zeptala se sama sebe.
Pokrčila rameny a přiblížila se k otvoru.
Užasle vyjekla.
„Tohle musíš vidět! Bude se ti to moc líbit!“ zavolala na svou bezvlád-

nou sestru.
Hluboko pod nimi se rozkládalo město, jehož středem protékala řeka, 

která se vlévala do vodní plochy táhnoucí se až k obzoru.
„Oceán?“ podivila se Druhá Rebecca.
Úžasem ji ale plnilo hlavně město. Nebylo pouze rozlehlé; i jednotli-

vé budovy dosahovaly podobně obřích rozměrů. I na takovou vzdále-
nost dokázala rozeznat ohromný oblouk, podobný Vítěznému oblouku 
v Paříži, od něhož se paprskovitě rozbíhaly široké třídy. Oblouk sice 
představoval ústřední prvek města, ale v pravidelných blocích tu stála 
řada dalších budov. Dál od centra následovaly menší domy, o nichž 
Druhá Rebecca usoudila, že se jedná o rodinná obydlí.
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A rozhodně nešlo o žádné opuštěné město duchů.
Když se opravdu soustředila, měla dojem, že vidí, jak se po ulicích 

pohybují auta, na tak velkou vzdálenost menší než blechy.
Vtom zaslechla pravidelné tepání motoru a uviděla vrtulník, který se 

vznášel nad městem. Nepodobal se však helikoptérám, jaké znala z Po-
vrchu, protože měl vrtule spíš na bocích trupu než na koncích. „Co je 
tohle?“ zahučela.

Upřela pozornost k oceánu za městem. Když si zastínila oči, rozeznala 
na hladině všemožné lodě a čluny.

Největší dojem na ni ale udělala atmosféra pořádku a moci, která 
z města vyzařovala. Souhlasně přikývla.

„Místo podle mého gusta,“ zašeptala.
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I když byli Chester s Martou unavení, šli celou noc přes nespočetná 
 pole a širokými oblouky se vyhýbali všem obydleným domům a silni-

cím. Marta trvala na tom, že půjde v čele, ačkoliv Chester věděl, že 
nemůže mít sebemenší tušení, kam je vede. On to sice také nevěděl, ale 
usoudil, že ji zatím bude následovat. Momentálně stejně neměl žádný 
jiný plán, zvláš když musel počítat s Martou.

Cestou myslel na Drakea a rozhodl se, že mu zkusí nechat další vzkaz. 
Jestli se mu nepodaří s ním spojit, riskne to a zavolá rodičům. K tomu 
ale potřeboval telefon a v duchu se smiřoval s tím, že bude muset po-
čkat, dokud na nějaký nenarazí. Marta mu určitě bude ze všech sil brá-
nit v hovoru s „proradnými Površáky“, takže jí nějak bude muset vy-
klouznout. Těšil se, až se té ženské zbaví.

Při prvních známkách svítání se zastavili na mýtině uprostřed lesíka 
obklopeného ze všech stran poli. V korunách začínali zpívat ptáci 
a Chester nedokázal uvěřit, kolik jich tu bylo a jaký dělali randál. Ště-
betání se ozývalo úplně odevšad. Byl to takový rozdíl ve srovnání s ti-
chem podzemního světa, na nějž si Chester postupně zvykl. V podzemí 
platilo, že pokud se člověku ukázalo nějaké zvíře, bu se ho hned poku-
silo sežrat, nebo mohlo samo posloužit jako potrava.

A Chester rozhodně nikdy neviděl tolik ptáků ani v Highfieldu. Jsem 
holt městský kluk, pomyslel si, zatímco poslouchal nelibozvučné hvízdá-
ní. Pak se ale v duchu opravil. V Highfieldu žil před tak dávnou dobou, 
že už ani nevěděl, kým vlastně je.

Marta na kraji mýtiny zručně lámala větve a stavěla z nich dva pří-
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střešky po stranách jasanového mlází. Přístřešky byly na Chesterův vkus 
příliš blízko u sebe, ale nemohl to nijak ovlivnit. Kromě toho byl totálně 
vyčerpaný a jeho jedinou touhou te bylo zalehnout a vyspal se. Oba si 
vzali spací pytle ze zásob proviantu, které byly v podzemním krytu, 
a právě když si Chester rozkládal svůj, zaslechl syknutí. „To jsi byla ty?“ 
zeptal se unaveně, aniž by se obtěžoval zvednout pohled.

„Ticho!“ přikázala mu Marta tiše a připlížila se k němu.
„Co jsi říkala?“ podivil se Chester.
Zrovna se otáčel, aby se podíval, co se děje, když ho srazila k zemi. 

„Ticho. Ticho. Ticho,“ opakovala, lehla si na něj a pokusila se mu za-
krýt ústa dlaní.

Obličej měla jen pár centimetrů od jeho a Chester ve světle zářící 
koule viděl do nejmenších detailů stočené zrzavé chloupky, které jí vy-
růstaly z brady.

„Ne!“ zaječel a podařilo se mu ji ze sebe shodit. Te leželi vedle sebe, 
ale Marta ho pořád odmítala pustit a pokoušela se ho umlčet.

Odstrkoval ji a oba odfukovali námahou. Chestera překvapilo, jak je 
silná. Začali se fackovat a převalovali se po lesní půdě, spadaných vět-
vičkách a rozkládajících se listech.

„Tak už toho nech!“ vykřikl.
Napřáhl pěst, aby ji udeřil, ale jeho panika na zlomek vteřiny ustou-

pila. Vzpomněl si na otcova slova.
Nikdy nesmíš uhodit dámu.
Zaváhal.
„Dámu?“ zamumlal. Uvažoval, jestli Marta spadá do takové kategorie.
Musel ale ten směšný zápas nějak zastavit.
Ohnal se a zasáhl ji do čelisti. Úder jí zvrátil hlavu dozadu a Marta ho 

okamžitě pustila. Chester se horečně pokoušel vyhrabat na nohy a vzdá-
lit se z jejího dosahu.

„Co to s tebou sakra je?“ zaječel z okraje mýtiny. Bál se, že se na něj 
zase vrhne. Sotva popadal dech a měl co dělat, aby dokázal promluvit. 
„Copak ti úplně přeskočilo?“

Začala se k němu plazit, ale pak se zvedla na kolena. Zřejmě se na něj 
nezlobila. V očích jí svítila hrůza, držela si bradu a rozhlížela se po vr-
cholech stromů kolem mýtiny.
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„Slyšel jsi to?“ zašeptala naléhavě.
„A co?“ zeptal se Chester. Byl připravený utéct, pokud se k němu 

ještě přiblíží.
„Ten hluk,“ odpověděla.
Chester se zaposlouchal. „Slyším jenom ptáky – těch šmejdů tu jsou 

snad miliony. Nic jinýho.“
„To nebyl pták,“ vykoktala Marta ustrašeně a pořád se dívala k výse-

ku šedého nebe mezi stromy. „Byl to jasoň. Slyšela jsem, jak pleská kří-
dly. Jeden z nich nás sledoval až sem nahoru. To oni dělají. Říkala jsem 
ti, že mě pronásledoval v Hlubinách. Jakmile se na tebe zaměří, nikdy 
se nevzda…“

„Jasoň? To je úplný nesmysl!“ přerušil ji Chester vztekle. „Slyšela jsi, 
jak nad námi přeletěl nějaký holub nebo vrabec. Tady nejsou žádní ja-
soňové, ty pošuku.“

Měl už těch nesmyslů až po krk. Jasoňové byli velcí dravci podobní 
motýlům, kteří měli ve zvláštní oblibě lidské maso. V hlubinách Země, 
kde žila Marta, představovali jednu z největších hrozeb. Chester rozhod-
ně nevěřil takovému nesmyslu, že by je některý z nich mohl pronásledo-
vat celou cestu až na Povrch. „Je to s tebou čím dál horší!“ zaječel na ni.

Pořád si mnula bradu, kam ji udeřil. „Jenom jsem se tě snažila zachrá-
nit, Chestere,“ odpověděla pokorně. „Snažila jsem se tě chránit, aby si 
vzal mě, a ne tebe.“

Chester nevěděl, co si o tom má myslet.
Litoval té rány, pokud Marta opravdu věřila, že se na ně chystá vrh-

nout jasoň. Chápal, proč jednala právě takhle, a měl by jí být vděčný. 
Ale jak by tu mohl být jasoň? Marta byla zjevně přesvědčená, že nějakého 
slyšela, ale také podle všeho nebyla duševně úplně v pořádku. Tvář 
měla staženou úzkostí a chovala se čím dál zvláštněji. Neustále těkala 
očima po korunách stromů, jako kdyby tam něco viděla.

Po chvíli se zvedla na nohy a šla dokončit přístřešky. Pak připravila 
jídlo. Chester si ho vzal bez jediného slova. Byl příliš hladový a utaha-
ný, než aby se s ní dohadoval. Zatímco mlčky jedli, pořád si v hlavě 
promítal celý incident. Jasoň sem nebo tam, rozhodně s Martou ne-
hodlal trávit ani o vteřinu déle, než bude nutné. Musí se co nejdřív 
pokusit o útěk. 
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Druhá Rebecca se vypotácela na sluneční světlo. Neodnesla sem zatím 
svou sestru, protože se napřed chtěla rozhlédnout po okolí. Před ní se 
táhla úzká kamenitá plošina, vlevo ohraničená řadou rozeklaných skal. 
Ty skály byly příliš strmé, než aby se na ně dalo vyšplhat, ale orientační 
smysl Druhé Rebecce napovídal, že město leží právě za nimi.

Koleje pokračovaly ještě několik set metrů a náhle končily u nějaké 
nízké budovy, ke které z druhé strany vedla prašná cesta. Druhá Re-
becca uvažovala, jestli to je silnice k městu.

Poryv větru jí zvedl dlouhé vlasy do obličeje a styxská dívka se otoči-
la doprava. „Opravdu jsem vylezla na horu,“ poznamenala a rozhlédla 
se po korunách obřích stromů, které se táhly až k vzdálenému horizon-
tu. „Jsme na plošině nad pralesem,“ oznámila bezvědomé sestře, když ji 
zvedla do náruče.

Nijak zvláš ji to nepřekvapilo. Od toho velkolepého výhledu na měs-
to pořád stoupala a už tehdy byly hodně vysoko.

„Musíme asi pokračovat po té silnici,“ povzdechla si. Cítila, jak jí do 
kůže praží slunce. Vykročila podle tratě z mírného svahu k budově. Plo-
šina byla plně vystavena slunečním paprskům a nerostla tu ani žádná 
vegetace. „Musím tě dostat do stínu,“ řekla sestře.

První Rebecca slabě zasténala.
Budova byla jen obyčejná bouda ze sluncem vybělených prken a zpro-

hýbaného plechu, ale aspoň poskytovala ochranu před sluncem. Jakmi-
le Druhá Rebecca položila zraněnou sestru na zem, pustila se do průzku-
mu okolí. V koutě stálo několik železničních vozíků a Druhá Rebecca 
nabrala plnou hrst materiálu z nejbližšího z nich. „Hlušina,“ řekla a pro-
mnula mezi prsty kousky kamenů. Ve vozících dřív očividně vyváželi 
natěženou horninu z útrob hory.

Rychle prohledala zbytek budovy, ale nenašla nic užitečného. U dve-
ří v zadní části stavby omylem kopla do prázdných lahví od piva, které 
se odkutálely pryč. „Stačila by mi voda,“ zahučela, když se lahve na 
betonové podlaze konečně zastavily.

Vyšla na otevřené prostranství, kde objevila starý náklaák se zpuch-
řelými pneumatikami, z nichž zbývaly jen černé hromádky prachu ko-
lem prázdných ojnic. Dotkla se znaku na zprohýbané chladicí mřížce 
motoru. Byl sice poškozený, ale pořád se na něm dala rozeznat část 
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jména výrobce a jeho symbol, který připomínal staromódní vesmírnou 
raketu.

„BLIT…?“ přečetla nahlas, ale zbytek písmen chyběl. Vedle náklad-
ního vozu stály velké nádrže s objemem stovek litrů. „Benzin,“ usoudila 
Druhá Rebecca, když k nim přičichla.

Podívala se k nejbližší zatáčce prašné cesty. „Takže dolů musíme 
tudy,“ řekla. Nemýlila se tedy v prvním odhadu: Evidentně šlo o jedi-
nou silnici, která z hory vedla.

Závan větru k ní donesl sestřino volání. Obě trpěly žízní a naléhavě 
se potřebovaly napít, ale První Rebecca navíc bezodkladně potřebovala 
lékařskou pomoc. Druhá Rebecca si nedělala žádné iluze: Jinak bude 
krajně nejisté, jestli její dvojče vůbec přežije.

Zrovna se otáčela zpátky k budově, když koutkem oka zahlédla zá-
blesk a znehybněla.

Nad stromy kolmo k nebi stoupala světlice, která protínala dokona-
lou bělost oblohy tenkou šarlatovou linkou, připomínající první řez chi-
rurgova skalpelu do mladičké kůže.

Nešlo pouze o známku toho, že tu jsou další lidé – pro styxskou dívku 
byla především zásadně důležitá barva světlice.

„Ano!“ Její popraskané rty se roztáhly do úsměvu. „Tři, dva,“ odpočí-
távala vteřiny a vzrušením dokázala sotva dýchat.

„Jedna!“ vykřikla.
Světlice pokračovala v letu, ale její linka náhle ztmavla do toho nej-

čistšího černého odstínu. Vzápětí světlice vybuchla a vytvořila kruhový 
oblak, který se v mžiku rozplynul.

„Červená a černá,“ vydechla Druhá Rebecca a tleskla dlaněmi. „Díky 
bohu za manuál.“ Narážela na sbírku Standardních operačních procedur 
likvidátorů. Právě zahlédla jedno z jejich znamení.

Široce se usmála.
Někde v pralese se s největší pravděpodobností vyskytoval přinejmen-

ším jeden z jejích špičkově vycvičených vojáků, který se pokoušel navá-
zat spojení s dalšími Styxy v oblasti. Likvidátoři obvykle pracovali dis-
krétně a nikdy by je ani nenapadlo odhalovat svou přítomnost, pokud 
nenastaly naprosto výjimečné okolnosti. A tohle je určitě ten případ. 
Druhá Rebecca nepochybovala, že signál byl určen pro ni a její sestru.
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Nějak na něj musí odpovědět. Musí jim oznámit svoji polohu. Zoufa-
le se rozhlížela, dokud jí zrak nepadl na nádrže s benzinem. „To je ono,“ 
zašeptala chraptivě.

Stálo to za pokus. Nad pralesem se zvedalo několik bílých sloupů 
dýmu z běžných ohňů, ale ty byly hodně daleko. Pokud se jí podaří roz-
dělat oheň, může vyslat vlastní signál.

Pak si však uvědomila, že s sebou nic nemá. I kdyby v nádržích zbýva-
lo palivo, jak by ho mohla zapálit? „Mysli, mysli, mysli!“ povzbuzovala se. 
Vzhlédla ke slunci a něco ji opravdu napadlo. „Sklo! Ty lahve!“ zvolala.

Vběhla do budovy. „Musím tě dopravit do bezpečí,“ řekla sestře 
a spěšně ji odnesla zpátky ke vchodu do štoly. Vrátila se k budově 
a zvedla jednu z lahví od piva, které předtím shodila. Vyšla s ní ven 
a pozorně si prohlédla nádrže.

K benzinu se mohla dostat jedině přes doplňovací otvory nahoře. Vy-
bavila se kusem dřeva a vylezla na první nádrž. Kov pod její váhou za-
vrzal a sotva ji unesl. Rez prožrala do kovové stěny nepravidelné otvory 
a Druhá Rebecca nahlédla dovnitř. Všechen benzin se už dávno vypa-
řil. Zaklela.

Přeskočila na sousední nádrž. Ta byla v daleko lepším stavu a po dív-
čině doskoku zvučně zazvonila. Druhá Rebecca se pokusila odšroubo-
vat víčko, ale nedokázala s ním pohnout.

„No tak!“ vykřikla. Tlačil ji čas, protože musela vyslat signál co nej-
dřív. Několikrát udeřila do víčka, aby ho uvolnila, a zkusila to znovu. Po 
usilovné snaze se nakonec pohnulo. Ozvalo se zasyčení vzduchu, které 
znamenalo, že v nádrži byl větší tlak než venku. Ovanuly ji výpary ben-
zinu a nakrčila nos.

„Výborně,“ vydechla a zasunula dřevo dovnitř. Když ho vytáhla, od-
kapával z něj benzin. Nádrž byla tedy našt ěstí skoro plná. Několikrát 
ponořila prkno do nádrže a rozlévala kapalinu kolem otvoru. Pak rychle 
seskočila.

Na zemi roztříštila lahev o kámen a vybrala si vhodný střep – vypouk-
lý úlomek skla ze dna. Očistila ho o košili a klekla si. Touto provizorní 
lupou soustředila sluneční paprsky přímo na dřevo nasáklé benzinem.

Slunce zářilo tak silně, že se benzin zapálil během několika vteřin. 
Vyskočila, přesvědčila se, že její pochodeň pořád hoří, a připravila se 
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k hodu. Nesměla minout. Zamířila a rozmáchla se. Už když dřevo letělo 
vzduchem, otočila se a co nejrychleji utíkala pryč.

Neurazila ani dvacet metrů, když benzin s hlasitým zahučením vzpla-
nul. O zlomek vteřiny později se ozvala ohlušující exploze. Výbuch od-
trhl celou horní polovinu nádrže a katapultoval ji vzhůru. Tlaková vlna 
ji srazila na kolena. Cítila na zátylku žhavé horko, ale lezla pořád dál. Za 
několik vteřin téměř současně vybuchly i obě sousední nádrže a pla-
menné jazyky vyšlehly k náklaáku a k budově.

Než se Druhá Rebecca stačila vrátit k sestře, nákladní vůz i dřevěná 
budova se ocitly v plamenech a k obloze se začínaly valit sloupce husté-
ho černého dýmu, zcela odlišného od kouře ohňů v džungli.

První Rebeccu vzbudil hluk explozí.
„Co se děje?“ zeptala se a snažila se soustředit na požár.
„Posily,“ odpověděla Druhá Rebecca.
„Cože?“ zamumlala její sestra.
„Naši lidé vědí, že tu jsme, a poslali nám pomoc,“ vysvětlila Druhá 

Rebecca vesele. „Máme nové likvidátory!“

Tři likvidátoři, kteří vyšplhali hlídkovat do korun pralesních stromů, 
ihned spatřili kouř stoupající po nebi ze vzdáleného horského hřebene. 
Připomínal tmavý šrám, který se nedal přehlédnout, zvláš s jejich účin-
nými dalekohledy. Likvidátoři nezavolali dolů na své spolubojovníky, 
ale ještě několik vteřin pozorovali zdroj dýmu, aby se ujistili, že jde 
o znamení. Na tak velkou vzdálenost se nedalo určit, kdo ten oheň za-
pálil, ale kouře přibývalo, jako kdyby požár teprve začínal.

Vojáci dali znamení jeden druhému a rychle sklouzli na zem, kde če-
kal zbytek jednotky. Nikdo nepromluvil. Odvázali od stromů na kraji 
mýtiny stopaře a celý padesátičlenný vojenský oddíl se vydal přes louku 
směrem k horám.

Zatím neměli št ěstí. Nikde v pralese se jim nepodařilo najít pachovou 
stopu dvojčat. Když te ale zaznamenali odpově na svůj signál, půjdou 
až k horám a ke zdroji dýmu. V případě nutnosti i dál.

Nic je nezastaví.
Kdyby je v tu chvíli někdo viděl, mohl by si je splést s letícím stínem 

hrozivého bouřkového mraku, který se rychle přesunoval po trávě.
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„Kam to zatracené město zmizelo?“ zabručela Druhá Rebecca.
Odhadovala, že urazila nejméně pět kilometrů, ale prašná cesta 

vedla po dně rokliny s příkrými stěnami, které jí už dlouho bránily ve 
výhledu na prales i v tom, aby mohla zjistit, jak dlouhý sestup ji ještě 
čeká a jak blízko je městu. Nepolevující vedro společně s tíhou její ses-
try z ní navíc rychle vysávalo poslední zbytky sil.

Zrovna myslela na to, jak zoufale potřebují vodu, když si všimla, že 
silnice před ní přestává klesat, a dokonce začíná znovu stoupat.

„Ale no tak, to nemyslíte vážně!“ vykřikla podrážděně.
Zřejmě tím zahrála na správnou strunu První Rebecce, která opako-

vaně upadala do bezvědomí a zase se z něj probírala. „Will,“ zachraptě-
la. „Uškrtím ho. Zabiju ho.“

„Správně, jen se drž těchhle pozitivních myšlenek,“ pochválila ji Dru-
há Rebecca. Obvaz sice krvácení výrazně zpomalil, ale nezastavil ho úpl-
ně. „Už to není daleko. Vedeš si skvěle,“ lhala Druhá Rebecca, ačkoliv si 
dobře uvědomovala lepkavou vlhkost, která prosakovala i její košilí.

Za několika ostrými zatáčkami Druhá Rebecca s nevýslovnou úlevou 
spatřila, že silnice opět klesá, a po několika minutách se konečně vyno-
řily z rokliny. Te už se mohla rozhlédnout po okolí.

Najednou se zarazila a zamrkala, aby si odstranila pot z očí. „Podívej 
se na to!“

Ocitly se na rovině, ale to ji samo o sobě tak nepotěšilo.
Před ní vedla silnice – opravdová silnice, která probíhala podél vyso-

ké zdi korunované spirálou z ostnatého drátu. A Druhá Rebecca si 
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všimla ještě něčeho významnějšího. Za zdí se tyčila řada obrovských 
továrních komínů, hranatých a velice pravidelných, a pokračovala po-
měrně dlouhou dobu. „To musíš vidět,“ naléhala na svou sestru. „Jsme 
na dobré cestě!“

První Rebecca se zasténáním zvedla hlavu ze sestřiny hrudi a vší silou 
se pokusila soustředit. „Civilizace,“ zašeptala.

„Ano. Ale jaká?“ odpověděla Druhá Rebecca, která pořád žasla nad 
rozměry komínů.

„To je jedno… Pospěš si, prosím,“ vydechla její sestra. „Je mi hrozně.“
„Promiň,“ omluvila se Druhá Rebecca a vykročila po silnici. Nebyla 

z asfaltu, protože ten by pod zdejším sluncem změkl nebo se úplně roz-
tekl, ale ze světlého betonu, který připomínal hladkou křídu a byl doko-
nale rovný. Šlo sice asi jen o vedlejší komunikaci po obvodu průmyslové 
zóny, ale někdo ji zjevně udržoval s příkladnou pečlivostí. Někdo byl 
očividně hrdý na svou práci a měl rád pořádek.

Druhá Rebecca v dálce zpozorovala další komíny a o dvacet minut 
později spatřila další továrnu. Sluneční záře se odrážela od baňatých 
staveb z nerezové oceli, mezi nimiž se tyčily štíhlejší sloupy a sple po-
trubí ze stejného materiálu. Z řady ventilů s ostrým sykotem stoupaly 
obláčky vodní páry nebo bílého kouře.

Po betonové silnici mohla Druhá Rebecca kráčet o něco rychleji a za 
chvíli už viděla, že ze končí těsně před novým továrním komplexem. 
Na rohu pak zjistila, že doleva vede mnohem širší silnice. Byla to dvou-
proudá vozovka, mezi jejímiž pruhy uprostřed rostla řada palem.

Přehřátý vzduch těsně nad křídově bílou silnicí připomínal mihota-
vou tůni rtuti. A napínala zrak sebevíc, nikde neviděla žádné lidi, jen 
osamělé vozidlo zaparkované kus před ní. Rychle k němu vyrazila. Sil-
nice i prostřední pruh s palmami byly udržovány v bezvadném stavu, 
což znamenalo, že zanedlouho musejí narazit na nějaké lidi. A ti poskyt-
nou pomoc její sestře.

„Je to opravdu auto,“ řekla Druhá Rebecca, když dospěla k vozu. 
„Ale co to je za model?“

Položila sestru opatrně na chodník a prohlédla si ho. „Vypadá trochu 
jako Brouk,“ uvažovala. Vůz byl nicméně větší a hranatější než všechny 
volkswageny, jaké kdy viděla na Povrchu, a měl mnohem širší kola. Byl 
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nalakovaný na bílo, a ačkoliv na něm neviděla ani kousíček rzi, nevypa-
dal nijak nový. Zastínila si oči a podívala se tmavými okny dovnitř. In-
teriér vozu vypadal docela primitivně: Byla tu kovová palubní deska 
s obvyklými ukazateli a tachometrem. Zkusila otevřít dveře, ale byly 
zamčené. Zastavila se u přední kapoty. „Přece jenom to je volkswagen,“ 
poznamenala při pohledu na chromovaný znak. „Ale tenhle model jsem 
ještě neviděla.“

Vtom zaslechla hučení a otočila se k silnici před sebou. Přes vrstvu 
rozpáleného vzduchu rozeznala velké vozidlo, patrně nákladní, jehož 
řidič právě přeřadil na vyšší rychlostní stupeň a přidal plyn u nějaké 
křižovatky.

„Tak poj,“ povzdychla si a zvedla svou sestru. První Rebecca za-
mumlala cosi nesrozumitelného. Bylo jí tak zle, že ji nezajímalo zvláštní 
okolí, a v bílém obličeji se jí rýsovaly tmavé kruhy pod očima. „Už to 
není daleko. Ještě chvíli vydrž,“ povzbuzovala ji Druhá Rebecca. Cestou 
ke křižovatce se modlila, aby našly pomoc. A to co nejdřív.

Chester pomalu povylezl ze spacího pytle. Už vyšlo slunce, ale netušil, 
kolik je hodin. Vyhlédl mezi větvemi svého přístřešku a měl pocit, že 
vidí v sousedním spacáku Martin obrys připomínající hromadu špinavé-
ho prádla, což nebylo tak daleko od toho, co si o ní opravdu myslel. 
Několik minut ji jen tiše sledoval a čekal na nějaký náznak pohybu.

Ta praštěná ježibaba je pořád v limbu. Je na čase zdrhnout, řekl si nako-
nec. Až příliš živě si pamatoval, jak se na něj vrhla pod záminkou, že jim 
hrozí útok jasoně. To byla opravdu poslední kapka a on nehodlal čekat 
na další nevyzpytatelné záchvaty.

Nic jí přece nedlužím, zopakoval si několikrát, a co nejtišeji se vysunul 
celým tělem ze spacáku. Nepotřebuje mě tady. Postará se sama o sebe.

Ještě jednou se podíval na Martu. Jeho plán byl jednoduchý. Vrátí se 
domů do Londýna, i kdyby měl jít celou cestu pěšky. A vzhledem k tomu, 
že neměl peníze, mu nic jiného nezbývalo, jedině se svézt stopem. Nebo se 
ohlásit místní policii, což ale vlastně nemohl, protože ho Will varoval, že 
Styxové mají svoje zvědy všude. Budoucnost vypadala docela bezútěšně 
a nejistě, ale cokoliv bylo lepší než zůstávat se šílenou Martou.

Hodil si batoh na záda a dolezl po všech čtyřech ke kraji mýtiny. Měl 
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ztuhlé klouby a podrážděně se zašklebil, když mu pod rukama a koleny 
zašustily suché listy.

Už byl pár metrů od přístřešků, když se naposledy ohlédl přes rameno, 
aby se ujistil, že se Marta nehýbá.

„Vyspal ses dobře?“ oslovila ho vesele.
Otočil se tak prudce, až mu podjely dlaně a málem padl přímo na 

obličej.
Podíval se do stínů nízkých větví bezinkového keře. Na zemi kolem ní 

si vánek pohrával s ptačími pírky a o kousek dál ležela tři oškubaná pta-
čí těla vyrovnaná do řady. Marta seděla s roztaženýma nohama a ošku-
bávala čtvrtou ptačí mrtvolku. Připomínala oplzle přerostlé batole, kte-
ré si hraje se strašidelnou hračkou. Podle velikosti těla Chester 
odhadoval, že se jednalo o holuba.

„Ehm…, ano,“ vykoktal a sledoval, jak Marta vytrhává z ochablého 
těla poslední pírka.

„Tahle hloupá površácká zvířata se chytají jako nic,“ poznamenala 
dobrosrdečně a položila holuba k ostatním. „Taky jsem našla pěknou 
úrodu hub,“ dodala a ukázala na hromádku vedle ptáků.

Když zapálila oheň a začala opékat úlovek, Chester viděl, že Martě 
nečiní žádné potíže přizpůsobit se novému prostředí. A uvažoval, jestli 
jí došlo, že se jí právě chystal utéct.

Druhá Rebecca pokračovala průmyslovou zónou, dokud nedorazila 
k otevřené bráně v další zdi. Dvouproudá vozovka tu nekončila, ale 
táhla se pořád dál a Druhá Rebecca si byla jistá, že na jejím konci občas 
zahlédne kousky obrovského oblouku, i když kvůli tetelení přehřátého 
vzduchu nebylo dobře vidět.

Prošla bránou.
Zaburácel hrom a spustil se déš. Druhá Rebecca slyšela, jak kapky po 

dopadu na rozpálený beton syčí. Její sestra pohnula rukou. „To je pří-
jemné,“ zašeptala zraněná dívka, zatímco jí déš omýval tvář. Otevřela 
pusu, jako kdyby se snažila zachytávat jednotlivé kapky.

Druhá Rebecca ale déš sotva vnímala, ačkoliv se rychle měnil 
v prudký liják. Stála uprostřed brány a civěla na scénu před sebou.

Řady domů.
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Auta.
Lidé.
„Pane bože,“ vydechla.
Takhle nějak mohlo vypadat jakékoliv evropské město. Sice se tu ne-

dalo zrovna mluvit o moderní architektuře, ale obytné domy i obchody 
po obou stranách ulice byly čisté a dobře udržované. Druhá Rebecca se 
vydala i se sestrou v náručí středem široké třídy a rozhlížela se kolem 
sebe. Odněkud k ní doléhala operní hudba, která zněla tence a příliš 
řezavě, jako kdyby vyhrávaly samé flétny. Podle všeho vycházela z ote-
vřeného okna o kousek dál.

„Žádná světla,“ řekla polohlasně, když si uvědomila, že lampy poulič-
ního osvětlení jsou v tomhle světě věčného dne zbytečné.

Přistoupila k nejbližší budově. Podle jejího vzhledu usuzovala, že jde 
o nějaký úřad. Ve všech oknech byly zatažené žaluzie. U dveří visela 
měděná tabulka se jménem a dalším nápisem. „Schmidts,“ přečetla. „Za-
hnärzte. Nach Verabredung.“

„To je německy… Zubař,“ zašeptala První Rebecca a pootevřela oči. 
„Spraví mi zuby.“

Druhá Rebecca už se chystala odpovědět, ale když se otočila, přímo 
před sebou někoho uviděla. Z vedlejšího domu vyšla žena se dvěma 
malými chlapci. Couvala ze schodů a snažila se nad dětmi držet deštník. 
Na sobě měla smetanovou blůzu, šedou sukni k lýtkům a klobouk se 
širokou krempou. Vypadala, jako kdyby vystoupila z půl století staré 
zpravodajské relace. To není zrovna současná móda, pomyslela si Druhá 
Rebecca. Chlapcům nebylo víc než šest nebo sedm let a oba byli oble-
čeni do totožných světle hnědých bund a krátkých kalhot stejné barvy.

„Ehm…, dobrý den,“ pozdravila Druhá Rebecca mile. „Potřebuji vaši 
pomoc.“

Žena se prudce ohlédla. Chvíli na obě dívky zírala s otevřenými ústy 
a v očích se jí zračila hrůza. Pak zaječela a upustila deštník, který hned 
zachytil poryv větru a odvál ho ulicí pryč. Žena popadla chlapce za ruce, 
vyběhla ulicí a vlekla je za sebou. Pořád polekaně vřískala, ale děti se 
ohlížely přes rameno s očima vykulenýma úžasem.

„Asi nejsme správně oblečené,“ poznamenala Druhá Rebecca. Uvě-
domila si, že musejí se sestrou vypadat dost podivně. Obličeje jim po-



32

ODHALENÍ

krývala vrstva špíny a popálené, roztrhané šaty měly navíc umazané od 
bahna a krve.

„Co se děje? Sháníš mi pomoc?“ zeptala se První Rebecca slabě, když 
ji její sestra posadila na dolní schod domu, z něhož před chvilkou vyšla 
ta žena.

„Chvilku strpení,“ odpověděla Druhá Rebecca. Opřela sestru o zá-
bradlí a zastavila se u obrubníku. Podívala se na stružku, kterou odtéka-
la dešová voda do kanálu. „Nepotrvá dlouho a někdo nám bude věno-
vat pozornost,“ dodala a odhrnula si promoklé vlasy z čela.

A opravdu, za necelých třicet vteřin se městem rozezněly sirény, je-
jichž hluboké kvílení se odráželo ozvěnou mezi domy. Na opačném rohu 
ulice se shromáždil hlouček lidí. Všichni sledovali obě Rebeccy, ale dr-
želi se v uctivé vzdálenosti.

Po mokré ulici přisvištěl vojenský nákladní vůz a zastavil smykem pří-
mo u nich. Otevřela se zadní postranice a z korby na ulici vyskákal oddíl 
vojáků s puškami. Druhá Rebecca odhadovala, že jich je zhruba dvacet. 
Další voják vystoupil z kabiny a přiblížil se k ní. Pistolí mířil přímo na ni.

„Wer sind Sie?“ vyštěkl mladý voják.
„Ptá se, kdo jsme,“ zamumlala První Rebecca. „Mluví docela nervózně.“
„Ano, já vím. Umím německy jako ty,“ odpověděla Druhá Rebecca.
„Wer sind Sie?“ zopakoval voják a tentokrát každé slovo zdůraznil trh-

nutím zbraní.
Druhá Rebecca se k němu otočila čelem. Patrně šlo o velitele celého 

oddílu. Prohlédla si jeho pískově žlutou uniformu, která postupně tmav-
la, jak ji promáčely provazce lijáku. „Meine Schwester braucht einen 
Arzt!“ vyslovila bezchybně.

„Ano…, potřebuji doktora,“ zahučela První Rebecca.
Vojáka dívčina slova patrně překvapila a v první chvíli neodpověděl. 

Vydal rozkaz svým mužům, kteří se za ním vyrovnali do řady s puškami 
namířenými na obě sestry a všichni naráz vykročili kupředu.

Vyšlehl oslepující blesk následovaný dalším zahřměním.
Náhle se vojáci zastavili.
Druhá Rebecca si uvědomila, že už neslyší operní hudbu.
Jestliže už dřív četla z velitelovy tváře obavy, nyní to byl strach. A to 

platilo pro všechny vojáky.
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Opravdový, ochromující strach.
„Einen Arzt,“ zopakovala a uvažovala, co vojáky tak polekalo. Za-

slechla tiché vrčení a otočila se. Jako kdyby se ti muži zhmotňovali 
z deště – jejich šedohnědé maskovací oděvy dokonale splývaly s průtrží 
mračen, takže připomínali spíš jen pohyblivé lidské stíny.

„Bezchybné načasování,“ podotkla Druhá Rebecca, když se rojnice 
čtyřiceti likvidátorů naráz zastavila. Přehradili celou šířku ulice a mířili 
puškami na německé vojáky. V pravidelných rozestupech stáli psovodi, 
kteří měli plné ruce práce s tím, aby udrželi své svěřence pod kontrolou. 
Stopaři vyluzovali děsivé skučení, které jim vibrovalo hluboko v hr-
dlech, cenili tesáky a chvěli se rozrušením.

Mladý velitel a ostatní vojáci se však nedívali na psy. Civěli do tváří 
likvidátorů připomínajících lebky, s očima černýma jako otvory vyvrta-
né do nejtemnější noci.

Nikdo se nehýbal. S výjimkou deště se zdálo, že celá scéna zamrzla.
Druhá Rebecca vykročila doprostřed ulice a zastavila se mezi oběma 

liniemi. „Offizier?“ oslovila německého vojáka. Chovala se se sebevědo-
mým klidem, jako kdyby se ptala površáckého policisty na cestu.

Velitel odtrhl pohled od likvidátorů, podíval se na štíhlou dívku 
v roztrhaných šatech a němě přikývl.

„Ich…,“ začala.
„Já umím anglicky,“ přerušil ji se stopou cizího přízvuku.
„Dobře, v tom případě potřebuji…,“ navázala.
„Řekněte těm vojákům, a složí zbraně,“ skočil jí do řeči.
Druhá Rebecca hned neodpověděla. Založila si ruce na prsou a neú-

stupně se dívala na důstojníka. „To neudělám,“ oznámila mu rozhodně. 
„Nemáte tušení, proti čemu stojíte. Tihle vojáci jsou likvidátoři. Po-
slechnou mě na slovo. A ačkoliv je možná nevidíte, na okolních stře-
chách jsou rozmístěni odstřelovači. Jestli vás nebo vaše muže třeba jen 
napadne vystřelit…“

Neobtěžovala se s dokončením věty, ale postřehla, jak se mladému 
důstojníkovi zachvěla ruka s pistolí, kterou jí mířil na hru. „Povolám 
sem dva muže,“ pokračovala. „Jeden je zdravotník. Ošetří mou sestru, 
která umírá na průstřel břicha. Nejde o akt agrese, tak řekněte svým 
mužům, a nestřílejí.“
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Mladík zaváhal a podíval se na První Rebeccu, která zhrouceně sedě-
la na schodech. Sám vypadal jako prototyp zdravého muže, měl plavé 
vlasy, jasně modré oči a opálenou tvář i předloktí pod vyhrnutými ruká-
vy košile. „Dobrá,“ zahučel a tlumočil pokyny své jednotce.

„Děkuji,“ usmála se Druhá Rebecca velkodušně, zvedla ruku a pro-
mluvila styxským jazykem.

Z řady vystoupili dva likvidátoři. Jeden se vydal k První Rebecce 
a zvedl ji ze schodů, aby ji mohl ošetřit. Druhý se zastavil dva kroky 
za Druhou Rebeccou, kde vyčkával na další rozkazy. Byl to generál, 
nejstarší a nejvýše postavený likvidátor ze zdejšího oddílu, s jasně vi-
ditelnou jizvou ve tvaru písmene S přes tvář a prošedivělými vlasy na 
spáncích.

Druhá Rebecca se na něj ani nepodívala a znovu oslovila německého 
důstojníka. „Povězte mi, jak se jmenuje tohle město?“

„Nová Germánie,“ odpověděl mladík a přejel pohledem likvidátor-
ského generála.

„A v kterém roce jste sem přišli?“ pokračovala Druhá Rebecca ve 
vyptávání.

Němec se zamračil. „Poslední z nás se tu usadili v roce… neunzehn… 
vierzig…,“ zakoktal se a hledal správné anglické číslovky.

Jeden z vojáků jeho oddílu mu pomohl. „Devatenáct set čtyřicet čty-
ři,“ řekl.

„Před koncem války. Myslela jsem si to,“ přikývla Druhá Rebecca. 
„Víme o expedicích Třetí říše k pólům, kde měly prověřit teorii duté 
Země. Netušili jsme, že ty výpravy uspěly.“

„My nejsme Třetí říše,“ prohlásil německý důstojník kategoricky 
a přes nebezpečnou situaci se očividně rozhněval.

Druhá Rebecca si toho nevšímala. „A už jste kdokoliv, předpoklá-
dám, že v tom autě máte vysílačku nebo nějaký jiný komunikační ná-
stroj. A pokud se odsud chcete i se svými muži dostat živí, jděte si pro-
mluvit s nadřízeným. Zeptejte se ho, jestli neví něco o...“

Teprve te se ohlédla na likvidátorského generála, který za ní klidně 
stál s puškou opřenou v dlani. „O dodatku šedesát šest Unternehmen 
Seelöwe, operace Lvoun. Šlo o nacistický plán invaze do Anglie, připra-
vený v letech 1938 až 1940.“
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Německý důstojník neodpověděl a zastavil se pohledem na dlouhé 
pušce s hledáčkem likvidátorského generála.

„Říká vám něco jméno velkoadmirál Erich Raeder?“ zeptal se ho generál.
„Ano,“ přikývl Němec.
„Je v tomhle městě někdo z jeho lidí, nebo někdo s přístupem k zá-

znamům o jeho činnosti ve zmíněném období?“
Německý důstojník si otřel kapky deště z obličeje, jako kdyby potře-

boval získat čas. Začínalo toho na něj být moc.
„Poslouchejte mě pozorně – je to důležité,“ vyštěkl likvidátorský ge-

nerál. Mluvil s německým vojákem jako s jedním ze svých vlastních 
mužů. „Zeptejte se svých nadřízených na dodatek číslo šedesát šest 
v plánu invaze. Bude v něm zmiňováno kódové označení Mefistofeles.“

„To jsme byli my: Mefistofeles označoval naše lidi, Styxe,“ doplnila 
Druhá Rebecca. „Styxské buňky v Anglii a Německu s vámi spolupra-
covaly – byli jsme německými spojenci a jsme vašimi spojenci i te.“

Likvidátorský generál máchl rukou k nákladnímu vozu. „Tak pohyb. 
Najděte někoho, kdo zná operaci Lvoun a její dodatek.“

„Musíme tuhle situaci vyřešit, než vy a vaši muži zbytečně zemřete,“ 
řekla Druhá Rebecca. Podívala se na svou sestru, kterou likvidátorský 
zdravotník právě pokládal na deku rozprostřenou na chodníku. Už zra-
něné dívce zavedl kanylu a doplňoval jí krevní plazmu, ale Druhá Re-
becca si dobře uvědomovala, že její sestra potřebuje do nemocnice. „Po-
spěšte si. Kvůli mé sestře.“

Německý důstojník účastně přikývl, znovu promluvil na své muže 
a odběhl k autu.

Druhá Rebecca se usmála. „Vždycky je příjemné, když člověk potká 
staré přátele, vite?“ obrátila se k likvidátorskému generálovi.

Chester spal teprve krátce, když ho vzbudily silné křeče v břiše. Nejdřív 
zůstal ležet a doufal, že brzy přejdou, jenže bolest se zhoršovala, až na-
konec musel vylézt ze spacáku a odběhnout mezi stromy. Dávil se 
a zvracel, dokud neměl úplně prázdný žaludek, ale křeče neustávaly.

Když se konečně s popelavou tváří a zpocený odpotácel zpátky k pří-
střešku, Marta už na něj čekala.

„Žaludeční potíže? Já je mám taky. Chceš na ně něco?“ zeptala se 


