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Název : PŘEDMLUVA  
 
 
 

 
 
Vážení a milí, 
 
Znám Shinena, tj. Karla Šlajsnu, několik let - spolupracoval se mnou na první i na druhé 
sérii Enigmy, jednak svými scifi povídkami, jednak zajímavými esejemi z oboru 
záhadologie a různých mystérií. V neposlední řadě je též mezinárodně uznávaným 
objevitelem Horčického podpisu v mělnickém archivu, toho Jakuba Hořického z Tepence, 
který tam kdysi býval hejtmanem a jehož jméno (možná i podpis) je uvedeno ve Vojničově 
rukopisu, nejzáhadnějším manuskriptu světa. Ano, nejzáhadnějším, protože neznáme ani 
autora, ani jazyk a dokonce ani ne písmo totoho přinejmenším čtyřista let starého 
dokumentu. A to i při použití nejnovější počítačové techniky.  
 
Ale zde chci mluvit hlavně o jeho práci coby literáta a autora. Jeho povídky byly a jsou 
zveřejňovány v mnoha periodikách, těšíli a těší se jimi čtenáři Nemesis, fanzinu Zbraně 
Avalonu, Amberzinu, Trosek aj., abych vyjmenoval alespoň některé. A ano, také čtenáři 
Enigmy, našeho netového periodika o záhadologii.  
 
Shinen má nadání dívat se na věci pohledem dnešního člověka, ale přitom z úhlu 
futurologie. Často nás překvapí zcela originální úvahou, kdy si musíme říci: jak to, že jsme 
na tohle nepřišli sami? To je právě na jeho díle to nejhodnotnější: je v něm pravá míra 
fantazie aniž by mu chyběla správná logika. A ještě něco: Shinen má velký smysl pro 
humor, něco, co naším spisovatelům záhadologie a scifi často chybí. Už proto se jeho 
povídky tak dobře čtou - je to totiž humor lidský, on se nevysmívá, neironizuje, a jeho 
humor rozveselí a zahřeje. 
 
Kdysi jsem napsal úvahu, proč je dnes tolik oblíbená scifi a to právě mezi lidmi mladými a 
dokonce i meiz váženými odborníky naší pozemské sci, rozuměj vědy . Domnívám se 
totiž, že dnešní člověk, zmatený rychlým vývojem vědy a techniky, potřebuje nějaký 
pevný bod, něco, co dává tomu všemu smysl. A protože mu ten bod nedá ani studim 
filozofie či náboženství, hledá ho ve vesmíru. Domnívám se, že - alespoň z lidí, co znám - 
je to právě Shinen, který má největší šanci tento bod najít . . .  
 
Přeji vám proto příjemné čtení, 
Jan B. Hurych  
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(Předtím otištěno v Nemesis 97(?), fanzinu Zbraně Avalonu, Trosky a j.)  
 
 

 
Trochu se potácel a v ruce držel sklenku s 
těžkým dnem, ve které měl pořádnou porci 
whisky. 

„Vypadni!“ řval na ni, „kliď se mi z očí a neřvi mi tady!“  
„Utop se v těch svých slzách ty káčo!“  

Stála tam v ztemnělém pokoji a celá se chvěla. Útlé ruce zkřížené a v dlaních křečovitě muchlala kapesník. Z očí jí 
tekly slzy, které se ani nesnažila setřít. Rozpustily nalíčení a v barevném proudu jí stékaly dolů po tvářích.  

Bylo by možná lepší, kdyby na něj taky křičela, kdyby se prala, kousala, ale ona tam jen tak stála a její štíhlounké 
drobné tělo se zachvívalo v stále nových záchvatech pláče. Její pasivita ho přiváděla k ještě většímu vzteku. Křičel jí 
sprosté nadávky přímo do obličeje. Pak se otočil a v touze ničit, chtěl mrštit sklenku proti vysokému zrcadlu, které 
odráželo její postavu. Pohyb však byl příliš prudký. Zamotal se mu hlava, zavrávoral a udělal pár kroků, aby získal 
zpět ztracenou rovnováhu. Jeho vztek se tím ještě znásobil a tak bez váhání hodil.  

Alkoholem omámený mozek chvíli nechápal, co to vidí. místo třeskotu skla totiž uslyšel krátký výkřik a viděl, jak se 
jí obličej zalil krví. V dalším okamžiku se bezvládně sesula k zemi. rázem vystřízlivěl a uvědomil si, co se stalo. jak 
ztratil rovnováhu, tak se pootočil a spletl si živou Miriam s jejím odrazem. Jedním skokem byl u ní a začal cloumat s 
jejím  bezvládným tělem: „Miriam! Hej, Miriam! No tak, prober se!“  

Ležela v jeho náručí zplihle jako loutka. Položil ucho na její hruď a snažil se zachytit tlukot srdce, ale neslyšel nic. Je 
mrtvá, uvědomil si. A já ji zabil. jenže to já přece nechtěl, já jen chtěl... Nedokázal sám sobě vysvětlit, co to vlastně 
původně chtěl. Měl by zavolat doktora, třeba ještě není pozdě... Jenže ten dá echo policii a nikomu nevysvětlí, že to 
byla nešťastná náhoda.  

„Vždyť já tě tolik miloval!“ štkal nahlas. Vstal a dopotácel se vrávoravě k baru. Chvilku hledal sklenici, ale pak se 
zaklením napil přímo z láhve.  

„Moment, moment,“ uklidňoval se nahlas, „jen nepropadnout panice. služebnictvo má volno a já se měl vrátit až 
zítra. Nejbližší sousedi jsou až na druhé straně údolí, nikdo mě tudíž nemohl vidět přijíždět. Zbavím se mrtvoly, 
potichu se odsud ztratím a nikdo mi nic nedokáže.“  

Horečně začal přemýšlet kam s tělem. Řešení ho napadlo vzápětí. Až se zasmál, jak mu to připadalo snadné. Ano! 
Hodí ji do té staré studny v zahradě. Patřila k původnímu stavení, než ho zbourali a na jeho místě postavili tuhle 
vilku.  

Bylo mu to jasné: Zabalí Miriam do nějaké staré deky, aby se nemusil dívat do těch jejích nevidoucích očí, vynese ji 
ven, tam ji naloží na káru, která je v kůlně na převážení dříví. Odveze ji ke studni, shodí dolů a pak zmizí. Plán se mu 
zdál naprosto dokonalý a bezchybný a tak se pustil ihned do jeho realizace. Z auta vzal starou dekou, zabalil do ní 
tělo a vynesl ho ven. Byla lehká jako pírko, jakoby ani nic nevážila. Zdálo se mu, že nese prázdnou deku. Vytáhl z 
kůlny kárku, naložil Miriam a začal sestupovat prudce klesající pěšinou dolů. Ke studni vedla úzká pískem vysypaná 
cesta a on musel chvilkami i brzdit. Netrvalo to dlouho a byl dole.  
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Studna byla vytvořena z pískovcových kvádrů a kryly ji dvě polokruhovité desky. Dalo mu dost práce je odsunout 
tak, aby mezi nimi vznikl dostatečná otvor. Musel si několikrát odpočinout a posilnit se z láhve, kterou si vzal s 
sebou. Zaslechl nějaký šramot. Podíval se na balík spočívající dosud na kárce. Na malý okamžik se mu zazdálo, že se 
pohnul, ale když se podíval pozorněji, nic se nehýbalo. Byl to zrakový klam, určitě se nehýbala, určitě je mrtvá, pře-
svědčoval sám sebe.  

Opilost ho po krátkém vystřízlivění znova prudce zaplavovala. Jen s největším úsilím zvedl ženu, zdálo se mu, že 
nyní váží mnohem víc, ale konečně se mu podařilo posunout její bezvládné tělo přes okraj. s uspokojením naslouchal 
dlouhé odmlce, nežli se zdola ozvalo šplouchnutí. Narovnal se a chtěl vrátit desky zpět, ale šlo to ztěžka. Měl jen 
lehké polobotky a ty mu začaly podklouzávat. Je tady nějaké bláto, uvědomil si. Bylo to velice nepříjemné, jak se mu 
do něj boty bořily. Budu tu muset nechat udělat melioraci, napadlo ho. Vzápětí si uvědomil, že je ho tu nějak moc, 
vždyť když přišel, určitě tu bylo sucho. Posvítil si baterkou pod nohy a uviděl mazlavé bláto. Hned nato uklouzl, 
baterka mu vyletěla obloukem z ruky a zhasla. Jak nervózně přešlapoval, zdálo se mu, že mu pod nohama šplouchá 
voda. To je přeci nesmysl, jsem namol, kde by se tu vzala voda? Ale nebyl to přelud, o chvilku později mu studená 
voda začal téct do bot.  

„Sakra, kde se to tu vzalo,“ zakřičel nahlas, aby přehlušil náhlou vlnu paniky, která v něm narůstala. „Vždyť tady nic 
takového před chvíli nebylo!“  

To už měl strach. Jak se snažil udělat krok, zjistil, že boty jsou v bahně pevně uvízlé. To už mu voda sahala po 
kotníky. Vyzul se a udělal několik zmatených kroků, protože potmě ztratil orientaci. Hladina stoupala stále rychleji, 
měl ji už po kolena.  

Při dalším kroku uklouzl, ztratil rovnováhu a plácnul sebou do vody. Stříkla mu do tváře a jak se lekl, tak se trochu i 
napil. Byl to pro něj šok - voda chutnala slaně. Hledal něco, o co by se zachytil, ale nic nebylo v dosahu. Byl vždycky 
mizerný plavec a navíc byl totálně opilý a tak v tom slaném moři udělal jen několik zmatených pokusů, končících 
dalším přívalem slané vody do úst. Vedle sebe uslyšel šeptat její hlas: „Utop se v těch mých slzách, miláčku.“  

Byl u konce svých sil. Voda se mu přelila přes hlavu a jeho tělo pomalu klesalo ke dnu. 
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Prolog. 

Již dlouho se ve světě vedou debaty na téma: 
navštívili mimozemšťané v dávné minulosti 
Zem?

Důkazy, které přepokládá jedna strana jako 
průkazné, druhá odmítá, zpochybňuje, nebo 
přímo označuje za padělané. Základní problém 
všech těchto indicií je v tom, že i když 
v mnohých případech zpodobňují velmi podivné 
bytosti nebo předměty, nelze žádný z nich 
jednoznačně a nezvratně označit za 
mimozemský.

Ty možná již byly nalezeny a zničeny. Další nepoznány odpočívají v šeru depozitáře 
nějakého muzea, zcela zapomenuty. Mohou však ještě dosud ležet v zemi a my chodíme 
třebas jen kousek od nich. Vždyť archeologicky byla dosud prozkoumána sotva 
nepatrná část zemského povrchu, o mořích a oceánech, které zabírají 3/4 zemské plochy 
nemluvě.

Leží TAM hluboko v zemi a čekají...

Kapitola I. Předehra. 
 
Všechno to začalo v roce 19.., kdy jsem zcela náhodou potkal dr. L. Součka. On, tehdy 
velký a uznávaný spisovatel, a já se svými začátečnickými pokusy. On se svou 
obrovitou a rozložitou postavou a já hubený střízlík.

Snad právě tento groteskní rozdíl ho zaujal natolik, že se se mnou začal bavit. Spojovala 
nás oba dva záliba v záhadách, ale znova: Tam, kde on měl encyklopedické znalosti, já 
věděl jen útržky.

Možná mu dělalo dobře přednášet své hypotézy a domněnky. Snad právě díky tomu, že 
byly vysloveny, dostávaly ucelený tvar. Jisté je, že ve mně našel zalíbení a věnoval mi 
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víc času, než bych očekával, přestože právě tehdy dokončoval své dílo, na kterém mu 
velmi záleželo – své třetí Tušení a věděl, že závodí se smrtí. Ta přišla o Vánocích...

V novinách jsem si přečetl o tom, že jeho třetí knížka se těsně před smrtí za velmi 
podivných okolností ztratila a pak už bylo okolo L. Součka ticho řadu let. Popravdě 
jsem se i já přestal o záhady zajímat. Oženil jsem se a po roce pronikal do záhad, jak 
správně přebalit svého potomka a tak pro mě na dlouho vše ostatní přestalo existovat.

Teprve po letech jsem si přečetl celou historii ztraceného rukopisu v knížce Po stopách 
bludiček. Byla tu zmínka i o podivném kachli, který se po smrti L. Součka za velmi 
záhadných okolností ztratil, nebo, přesněji řečeno, byl ukraden.

Vzpomněl jsem si na něj docela přesně. Měl lesklou polituru, hnědou barvu a velikost 
tak 30 x 30 cm. Vím také, že mu L. Souček, u mně tehdy neznámých důvodů. Přikládal 
velkou důležitost, kterou neopomněl zdůraznit téměř při každém našem rozhovoru. Jistě 
o tom tehdy mluvil nejen se mnou, což jistě byl důvod, proč byl kachel ukraden.

Nad knížkou jsem si smutně vzpomněl na svůj velký vzor, posteskl si nad 
nespravedlností, že si smrt musela vzít právě tohoto všestranného génia, a zase utíkaly 
dny jeden za druhým a už jsem na vše téměř zapomínal, když jsem jednou šel kolem 
starožitnictví na Uhelném trhu. Pražáci ho jistě znají: Je to malý krámek se spoustou 
výloh. Když mám trochu času, rád se podívám, co tam mají zajímavého a hezkého. 
Nejsem žádný odborník nebo sběratel starožitností, dělám to jen tak pro potěchu oka.

Tentokrát to však bylo něco zcela jiného, protože v pravém rohu výlohy mě upoutal 
hnědý kousek. Čím déle jsem se na něj díval, tím jsem byl fascinovanější, protože jsem 
si byl stále více jist, že je to zcela jistě onen kousek z majetku L. Součka, na kterém si 
tolik zakládal.

S nosem na skle jsem ho téměř hypnotizoval a zdálo se mi, že poznávám i vlasovou 
trhlinu v glazuře, vedoucí z levého rohu téměř do středu.

Zcela omámen jsem zašátral v peněžence a prohlédl si hotovost a o několik vteřin 
později jsem už vstupoval do krámku, abych zaplatil alespoň zálohu. Pokusil jsem se 
také vyzvědět jméno prodávajícího, ale odpovědí mí byl jen soustrastný úsměv 
prodavačky, že lituje, ale ze jména prodávajících se jaksi... tedy jestli chápu...

Chápal jsem.

Druhý den jsem vyplenil spořitelní knížku se svými úsporami a odnášel si kachel ze 
starožitnictví vítězoslavně domů. Vím, že se to může zdát směšné, ale tiskl jsem ten 
balíček k prsoum jako ztraceného a znovunalezeného syna a doma jsem si ho prohlížel 
znovu a ujišťoval se, že je to jistojistě ON.
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  Musím se přiznat, že mojí ženu, jinak velmi tolerantní, málem chytil amok, když se dozvěděla, kolik jsem za kachel 
zaplatil.

„Copak je to za krám?“

Vysvětlil jsem jí to.

„Víš docela jistě, že je to on?“ vyptávala se nekompromisně dál moje choť.

Popsal jsem jí, proč se domnívám, že je to právě ten kachel, který zdobil pracovnu L. 
Součka a navrch i celou  jeho pohnutou historii.

„No dobrá,“ souhlasila už mírněji, „ale stejně ti nebude k ničemu. Ti lotrasové, kteří ho 
ukradli, jistě měli spoustu času na to, aby se mohli dopídit jeho tajemství.“

Jsou chvíle, kdy mi její neprůstřelná logika doslova fascinuje. Měla samozřejmě pravdu 
a já byl bláznivej pošuk. Když viděla, jak mě to zdrtilo, tak mi ta dobrá duše nejen 
odpustila, ale ještě mě naopak pobídla: „Třebas se tím ani moc nezabývali, nebo jim 
něco uniklo, a ty na to přijdeš.“

Byla k pomilování... Odešla a nechala mě s mými nepříliš radostnými myšlenkami a 
kachlem coby předmětem doličným. Zas a zas jsem si ho prohlížel. Na líci bylo velké 
slunce, vlevo nahoře  s čárami představující paprsky okolo, které svítilo na jakousi 
groteskní a neforemnou postavu. Zatímco slunce bylo vyvedeno velice zdařile a věrně, 
postava byla jen ledabyle odfláknutá.

 Na rubu byly jen dva otvory, skrz které byl provlečen mosazný kroužek na pověšení a 
datum 12. 7. 19.... Zkusil jsem s ním zatřepat, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by uvnitř 
bylo, i když na poklep nevydával dutý zvuk. Pak jsem si uvědomil, že totéž přede mnou 
jistě zkoušel i předešlý majitel a pokud by uvnitř něco bylo, jistě by neváhal kachel 
rozbít. Prohlédl jsem si ho pozorně a kromě nepatrné spojové spáry po obvodě a oné již 
zmíněné na líci jsem nenašel žádnou známku poškození.

Byla to taková jednoduchá věc, která, když jsem se na ní díval, nemohla přece skrývat 
žádné tajemství, nebo vlastně jedno: Proč si na tomhle mizerném krámu L. Souček tak 
zakládal? Že by to byl jeden z jeho oblíbených žertíků a mystifikací? Seděl jsem, díval 
se na tu zpropadenou věc a potichu začal zuřit. Posléze jsem to vzdal, kachel si pověsil 
na zeď, coby symbol své blbosti, a rozhodl se, že se tím už dál nebudu zabývat.  
                                           

Kapitola II. Obrat. 
 
  Protože v životě je většinou všechno jinak, než si to ve svých hlavinkách laskavě sesumírujeme, tak tomu bylo i 
v historii s kachlem. Myslel jsem, že se mi podaří na celý trapas zapomenout, ale nebyla to pravda. Visel tam nad 
mým pracovním stolem jako vykřičník a stále mě přitahoval.
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Díval jsem se na něj a v duchu se ptal: Proč? Nedalo mi to a znova jsem ho brával do 
rukou a přemýšlel nad jeho tajemstvím. Stále jsem se zaobíral hříšnou myšlenkou ho 
rozbít a na druhou stranu si říkal, že je to pitomost, protože uvnitř nemůže nic být.

Díval jsem se na to sluníčko a na tu divnou pomačkanou postavu a uvažoval CO to 
vlastně představuje. Mohlo to mít nějakou souvislost s astrologií nebo alchymií. O obojí 
se L. Souček intenzivně zajímal. V astrologii by slunce představovalo vladařský princip, 
kdežto pro alchymisty bylo slunce symbol všeho vědění, osvícení adepta.

To by mohlo být ono, protože tady slunce jasně osvěcovalo postavičku. Podivné na tom 
bylo to, proč byla tak zdeformovaná. Snad pod tíhou nového vědění? Nebo snad slunce 
představovalo jen nějaké tvrdé záření, které toho člověka zmutovalo?

Ne!  To je přece úplná blbost a ty potřebuješ mokrej hadr na hlavu, protože začínáš 
fantazírovat, řekl jsem si a kachel zase pověsil na své místo, abych ho za čas opět sundal 
a pokračoval v dumání a vymýšlení podobných šílených teorií. Tak to šlo několik 
měsíců, skoro až do zimy, kdy se u mě objevil můj dávný kamarád z mládí Petr Langr. 
Spolu s jeho objevením se události začaly velice podobat lavině. Nejprve se pohybovaly 
pomalu, ale pak už se na nás řítily naprosto nekontrolovatelně. Ale nepředbíhejme.

Jako kluci jsem spolu jezdívali na čundry pod širák. Později, když už jsem byli starší, se 
Petrovi podařilo koupit chatu na K... Nebylo to žádné snobské hnízdo, ale pravý 
trempířský srub na nádherném místě s rozhledem do kraje. Navíc mělo tohle místo tu 
výhodu, že nebylo přístupné autem, a tak tu jeho chatka zůstala osamocená.

Petrovi to místo učarovalo natolik, že se tam po rozvodu usadil natrvalo. Vybavení tu 
bylo, pravda, trochu spartánské, ale jemu to nijak nevadilo a trávil tam celé dlouhé 
týdny nepřetržitě.

Jak už to tak bývá u kamarádů, kteří se delší čas neviděli, i my jsme si uvařili kafíčko, 
otevřeli lahvinku červeného a navzájem si sdělovali novinky, nadávali na šéfy, na 
politiku a na neposlušné a odbojné potomky.

Během řeči zaregistroval i moji novou ozdobu. Zvědavě se zeptal: „Co je to?“

Moc se mi nechtělo vyprávět, jak jsem ze sebe udělal grandiózního pitomce, ale pak 
jsem si řekl, ale co, je to přítel, ten se ti smát nebude, a celou historii jsem mu vyprávěl.

Petr se nesmál, ale naopak mě pozorně vyslechl, přešel ke kachli, a protože byl silně 
krátkozraký, zblízka ho dlouho studoval a pak řekl: „Mě to nejspíš připomnělo 
Mnicha.“

„To jako myslíš nějakého svatého muže, učence nebo zasvěcence tajemství, 
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alchymistu?“ Zaujalo mě to. Vstal jsem stoupl si vedle něj a začal rajtovat své oblíbené 
teorie..

„Ale ne, nevyšiluj!“zarazil mě Petr, „Já myslel úplně něco jinýho. Mnich je  velký 
menhir, který je kousek, tak pět kilásků, od mé chaty. Ono i u nás je spousta menhirů, 
ale většinou se o nich málo ví. Neděláme jim takovou reklamu, jako například v Bretani. 
Víš, co je to menhir?“

Jen jsem pokýval a vybídl ho, aby pokračoval.

„Říkají mu Mnich, protože připomíná vyzáblou, nahrbenou postavu v kutně a je taky 
takovým otazníkem. Víš, že u nás je v okolí vápencové podloží, však se tu v minulosti 
vápenec těžil ve spoustě malých, dnes již zapomenutých lomů a je tu i nespočet větších i 
menších jeskyň. No a Mnich je ze čediče. Nejbližší výskyt čediče je odsud dobrých 20 
km. Ten kámen byl nepochybně přepraven ve starověku, ale nikomu není jasné, jak ho 
přetáhli tak daleko, a potom ještě navíc do kopce.“

Visel jsem na něm pohledem: No a...?“

„ No nic, to je všechno."

 -ale mně myšlenky už letěly novým možnostem. Zakousl jsem se do toho a obracel to 
jako rukavici. Ze všeho nejradši bych se k Mnichovi vypravil hned, ale v tomhle počasí 
to bylo nesmyslné, a tak jsem zatím mohl rozvíjet jen své úvahy.

Prvním otazníkem bylo, jak se L Souček k tomuhle kachli dostal- S tím souvisela 
otázka, zda nejprve našel Mnicha a pak teprve objevil kachel, který mu cosi připomněl, 
a nebo to bylo naopak. Byla tu i třetí možnost, že nechal tu věcičku vyrobit. Teď, když 
jsem byl přesvědčen, že jsem chytil stopu za správný konec, šly moje úvahy vpřed 
mílovými kroky.

Datum na rubu určitě znamenalo den, kdy L Souček Mnicha navštívil. Podíval jsem se 
do životopisné tabulky, kterou jsem si pro tuto příležitost vyrobil a zjistil jsem. Že to 
muselo být někdy v době jeho studií.

Dalším předpokladem bylo, že L. Souček v blízkosti něco objevil. To něco bylo tak 
zajímavé, že o tom nikdy nikomu přímo neřekl a možná teprve o mnoho let později 
nechal vyrobit kachel, který k jeho tehdejšímu nálezu ukazoval cestu. Důvod, proč 
zvolil právě tento způsob, mohl být různý: třeba to bylo v době, kdy již tušil, že se část 
jeho písemností ztratí, nebo v tom mohl být žertík toho milovníka záhad, rébusů a 
hlavolamů. Skoro ho vidím, jak se usmívá a říká si: „Jen si s tím lamte hlavu!“

 Co se týkalo možnosti opět najít místo, kde leží to, co tam tehdy L. Souček nalezl, bylo 
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okolí, jak říkal  můj přítel Petr, doslova prošpikováno jeskyněmi a starými lomy. Mohli 
by jsme to místo hledat v členitém terénu celou věčnost. Jedinou nadějí bylo právě to 
datum na rubu. Byl jsem stoprocentně jist, že kachel je mapkou k  „pokladu“ a na každé 
správné mapce přece musí být nějaký výchozí bod. Tím je zde Mnich a jeho stín nám 
v den, který je na rubu ukáže cestu k ... k čemu? Nevěděl jsem, ale jedno bylo jisté: 
bude to zajímavé!  
 

Kapitola III. Pátrání 
 
  Muselo však uběhnout ještě hodně času, během kterého jsem hořel netrpělivostí a také jsem se zas a znova probíral 
svými úvahami a vývody a ujišťoval se, že jsou správné. Konečně sešel sníh, rozkvetly sněženky a bledule, aby bylo 
všem jasné, že jaro je tu. Přesto jsme s Petrem moudře usoudili, že bude lépe, když naší výpravu ještě nějaký čas 
odložíme, až bude počasí stálejší a terén způsobilejší.

Konečně jsem jedno páteční odpoledne s batohem, do kterého mi moje milovaná choť 
nacpala spoustu lahůdek, aniž byť jen připustila možnost oporu, opouštěl Prahu.

Petr vlastnil malého, ale čiperného renoltíka, a tak netrvalo dlouho a vymotali jsme se 
z blázince pražských ulic a namířili si to ven. Posléze jsme zastavili u malého domečku 
pí Mrázkové. Stará důchodkyně tu žila na samotě jen s kozou Lízou, několika králíky a 
nezjistitelným počtem koček, pro které byla výše zmíněná Líza dvorní dodavatelkou 
mléka. Petr měl s babkou dohodnuto, že tu může garážovat svého miláčka, aby mu 
nebylo ublíženo.

Zaparkoval ho tedy ve staré stodole, vyndali jsme svoje zavazadla a vydali se tak jako 
za starých časů pěšky do Petrova srubu. Zpočátku cesta mírně klesala a šlo se mi lehce, 
ale už asi po kilometru se mi začaly popruhy zařezávat do ramene a zezadu mě do žeber 
tlačila krabička nějakých obzvláště pomstychtivých sardinek.

Petr, ačkoliv nesl mnohem větší zátěž, se nezdál být vůbec unaven, ale já toho měl brzy 
dost a funěl jak lokomotiva. Znechuceně jsem shodil batoh a klesnul vedle něj. Petr se 
mi smál: "„To víš, já tuhle cest s bagáží absolvuji skoro každý den, tak jsem v kondici, 
kdežto ty jsi zpadourovatěl.“

„Ale kdepak, „ bránil jsem se já, „ já jsem přiotrávenej těma výfukovejma plynama a 
podobným svinstvem, a tak mě tenhle čerstvej luft trochu položil. Jen počkej, až chytnu 
druhej dech.“

„Jen abych nečekal do tmy.“

ještě chvilku jsem takhle laškovali, ale pak jsem si hodil ten nesmyslně těžký batoh zase 
na záda, konzerva se mi opět zapíchla mezi žebra, ale statečně jsem stoupal vzhůru a 
říkal si, že asi takové pocity zažívá šerpa vlekoucí náklad po Himalájích.
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Náklad v batohu těžknul a těžknul, a tak jsem do Petrova srubu dorazil s jazykem 
vyplazeným jako bernardýn, už s posledních sil.

„Nechceš se podívat ještě dnes na Mnicha?“ dráždil mě Petr.

„Jak je to daleko?“ odpověděl jsem s ledovým klidem. Hrál jsem tu hru s ním, ačkoliv 
jsem věděl, že bych neušel už ani krok a stejně se stmívalo a na průzkum nemohlo být 
ani pomyšlení.

„Slabých pět kilásků,“ dělal i Petr jakoby nic.

„Tak jdem!“ já na to a pak jsme se oba začali řechtat. Zas jsme byli dva mladí blázni, 
kteří tahali telata s celtou a pár konzervama a spali pod širákem.

Uklohnili jsme si večeři, která mi mimochodem chutnala líp než v nějakém restaurantu, 
a vzpomínali na staré časy. Pak Petr hrábnul kytaře do strun a já najednou zjistil, že si 
všechny ty písničky našeho mládí pamatuji.

Byl to bohatýrský večer!

Zato ráno bylo kalné a pošmourné a my zjistili, že jsme zaspali. Budík, který se nás už 
před dvěma hodinami marně pokoušel vzbudit, se na nás vyčítavě díval. Zatímco se 
vařila káva, připravili jsme si vše, co budem na své výpravě potřebovat. Petr odněkud 
vylovil záhadné mosazné monstrum a tváře se záhadně, pravil: Zdalipak víš, co toto je?“ 

Jen mlhavě jsem tušil.

Pyšně pokračoval: „Tak to je, chlapče nevzdělaný, pravý a nefalšovaný sextant 
hrozného piráta Černovouse! Je to naše základní pomůcka, která nám, když pánbůh dá, 
pomůže najít ten tvůj hledaný a vytoužený poklad.“

Byl naprosto nepřerušitelný, a tak i když  jsem samozřejmě věděl kam míří, nechal jsem 
ho mluvit.

„Jak jistě víš, naše matička Země se pohybuje okolo Slunce, a proto nevrhají předměty 
během dne a v průběhu roku stín na stále stejné místo, neboť jak jsme jasnozřivě a 
geniálně usoudili, pokud si pamatuješ, jde nám o stín Mnicha a nebudem tu sedět a 
čekat na červenec. Doufám, že nebudeme muset moc běhat.“

Mrkl na zamračenou a dodal: „No zatím to vypadá, že ani nebude za čím se honit.“

Přesto jsme se vydali na cestu. V odhadu vzdálenosti Petr silně prohádal, alespoň já měl 
ten dojem. Cesta klesala. Pak zase stoupala a klikatila se tak, že by si na ní i žížala 
zlomila páteř ( tedy pokud by nějakou měla). Ale když jsme se tam dotrmáceli, stálo to 
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zato. Na svahu na velké louce stál vysoký čedičový balvan jako hrozivě vztyčený prst 
proti nebi. To se milostivě umoudřilo, mraky se roztrhaly a mezi nimi občas vykouklo 
sluníčko a tak jsme měli naději. Shodil jsem batoh a fascinovaně si menhir prohlížel. 
Opravdu vypadal přesně jako postava na kachli a připomínal mírně shrbeného mnicha 
v kutně.

Petr, který tu podívanou již znal, mě nechal kochat se a věnoval se mezitím mnohem 
prozaičtější činnosti. Nařezal asi deset kolíků, které nám měly pomoci při sledování 
stínu.

Na místě, kde jsme stáli, jsme zarazili první a pak asi v půlhodinových intervalech další 
a další. Jak den postupoval, byl jsem stále zoufalejší. Sextant nám sice pomohl 
překlenout rozdíl mezi dnešním dnem a 12. Červencem, kdy tu podle našich úvah byl na 
návštěvě L. Souček, ale i když jsem si byl jist, že je to správné místo, vějíř byl příliš 
velký.

  Slunce už pěkně postupovalo, ale my seděli a zachmuřeně pozorovali neradostné 
výsledky naší práce.

„ Poslyš,“ navrhl jsem nepřesvědčivě, „ v poledne byl stín nejkratší a byl na palouku, 
kde určitě nic není, takže by jsme se měli spíš zaměřit na ranní a večerní úseky. Možná 
taky stín ukazuje  jsem směr nebo nějaký bod, který by nám měl pomoci v orientaci.“

„Tak jó,“ přikývl Petr trochu poraženecky a coural se nepříliš nadšeně ke kolíkům, které 
představovaly ranní pohyb, ale už za necelých deset minut na mě nadšeně halekal 
z jakéhosi chroští. Přilít jsem k němu ozlomkrk. Už mě očekával, nadšeně se pásl na 
mém rozdychtěném kukuči a pak pyšně vkráčel do roští. Stál tam takový trochu 
přerostlý vápencový kvádr lidově zvaný štuka a o nějakých deset metrů další. U něj bylo 
něco, co kdysi dávno muselo být cestou.

„Bílý muž jít se mnou, Vinnetou znát cestu!“ vtipkoval a oči se mu leskly nadšením. 
Únava a malomyslnost  byly tatam. Batohy s jídlem jsme nechali na místě a vzali si jen 
baterky a to nejnutnější. O pár minut později popohánění zvědavostí už jsme byli na 
cestě. Ta nás vedla do malého údolíčka obklopeného skalami. Nebylo pochyb, tady se 
kdysi těžilo, ale teď už byl lom zarostlý docela slušně vzrostlými stromy. Rozhlíželi 
jsme se kolem, ale neviděli nic světoborného. Lom  neměl kulatý tvar a připomínal spíš 
bumerang. Prohlídly jsme oba zákruty a už jsme se skoro vraceli, když se mi náhle 
sevřelo hrdlo a tak jsem beze slova ukázal na to, co jsme napoprvé přehlédli. Za jedním 
křovím asi tak půl metru nad zemí zel velký černý otvor do skály. Štola!  
 

Kapitola IV. Finále. 
 
Neváhali jsme ani vteřinu a vydali se k otvoru. Byla to ražená štola s primitivní výdřevou. Rozsvítili jsme baterky, ale 

Page 8 of 13



pak jsme raděj jednu zhasli, kdoví jak dlouho budeme uvnitř!

Postupovali jsme opatrně vpřed, ale zatím to nevypadalo na to, že by nám hrozilo nějaké 
nebezpečí. Chodba zvolna klesala a stáčela se trochu doleva. Čím níž klesla, tím 
v horším stavu byla výdřeva. Pak za   jednou zákrutou chodba končila a rozestupovala 
se do velkého prostoru. Okamžitě jsem si uvědomil, že to není přírodní jeskyně, protože 
stěny byly příliš hladké. Teprve pak jsem si uvědomil, na co se to vlastně dívám. 
Vápencové podloží tu končilo a k němu bylo těsně přilepeno obrovské, patrně kruhovité 
těleso, částečně zasypané hlínou. O jeho velikosti a tvaru jsme si mohli dělat jen 
neurčitou představu, protože z něj byla vidět jen část. Staří barabové, kteří se sem 
prokopali, nemohli dál, a tak TO zkoušeli obkopat. Tím vznikl tento prostor. Teprve, 
když narazili na okraj, mohli pokračovat dál.

Těleso mělo jedno okruží široké asi 4 m a až na vlasové spáry téměř hladké. Bylo matné 
a světle šedivé. Další okruží, též hladké, bylo o několik odstínů tmavší. Poslední 
viditelná část byla již téměř černá a nad zemí tu byl k vidění jakýsi svorník, něco co by 
mohlo být kloubem a snad začátkem teleskopické nohy... a nebo taky ne, těžko říct. Ve 
světle baterky jsme toho mnoho neviděli, ale jedno bylo jisté: Ať to bylo cokoliv, zcela 
určitě to tu pod vrstvou zeminy leželo mnohem dřív než sem přivandroval praotec Čech 
a spol.

Trvalo hezky dlouho, než jsme se ze šoku nad tím nálezem trochu vzpamatovali a vydali 
se prozkoumat chodbu dál. Nedošli jsme daleko. Provizorní výdřeva ve vlhké půdě 
zpuchřela a chodba byla zavalená. Petr na to posvítil baterkou a lakonicky pravil: 
„Konečná!“

Vrátili jsme se zpět a znovu TO zkoumali. Petra napadlo: „Poslyš, co kdyby jsme 
zkusili odebrat vzorek?“ A aniž čekal, co já na to, majznul do toho cepínem. Ihned začal 
sakrovat, protože cepín se od toho odrazil a na povrchu TOHO nebylo ani škrábnutí. 
Musel jsem se smát: „Tohleto je materiál, kterej je asi dělanej na to, aby vydržel 
onačejší nárazy. Taková rána je pro něj jako komáří polechtání.“

Stál jsem tam a nadšeně hulákal: „Četl jsem toho létajících talířích a ufouňácích tolik, že 
jsem tomu nevěřil. Teď už chápu, co to muselo udělat s panem Součkem...“ Vpředu 
v chodbě před námi něco zapraskalo a zachrastili pár spadlých kamenů. Petr mě 
drapsnul za rameno a naléhavě mi syčel do ucha:“ „Buď zticha a padáme!“

„Proč, vždyť tu nikdo není, tak proč mi...“

Neurvali mi přikryl pusu a táhl mě pryč. Škrundání před námi i za námi se stávalo 
aktuálnějším, tu i onde se sypala zemina a padaly kamínky. Teprve tehdy ke mě 
dorazilo poznání a natáhl jsem krok.
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V každém správném filmu zával spadne vždycinky přesně na místo, které hrdinové před 
momentem opustili, ale já vás musím, zklamat, spadlo to teprve tehdy, až když jsme 
byli venku dobrých dvacet metrů daleko. Taky jsme nebyli žádní hrdinové. Oba jsme se 
třásli strachem, já měl srdce v krku a byl jsem rád, že jsem si nenadělal do kalhot.

Když si na to vzpomenu, řeknu vám: Byl to tenkrát fofr!

Pořádnou chvíli to dunělo a z ústí štoly se valil mrak prachu. Ještě dlouho jsme tam stáli 
a nebyli schopni pohybu, ale nakonec jsme se zmátořili a vydali se na zpáteční cestu. 
Dorazili jsme na mýtinu, sebrali batohy a klopýtali do srubu. Nikomu z nás nebylo 
zrovna do řeči. Styděl jsem se. Svým hulákáním jsem způsobil sesuv a nebýt Petra, tak 
jsme už teď zpívali s  adělíčkama na kůru, nebo, což je v mém případě 
pravděpodobnější, hráli v pekle mariáš s bezohledně blufujícími ďábli.

Když jsme dorazili do srubu, zdrceně jsem hodil bágl a sesul se do křesla. Petr odněkud 
vylovil láhev a nalil nám vrchovaté decky. Podal mi jednu: „ Na! Zasloužíme si to!“

Zvrhnul tu svoji do sebe a šel dát na kafe. Napodobil jsem ho a skutečně mi to udělalo 
dobře. Jak se mi alkohol rozléval po těle, třes ustupoval. Petr přinesl dva kouřící šálky, 
sedl si ke mně a relaxoval.

„Díky, že jsi mi zachránil život, připadám si jako dokonalej vůl!“ konečně jsem byl 
schopen souvisle přemýšlet.

„když bys prolez tolik děr jako já, tak bys to zaznamenal taky. Byli jsme oba z toho 
nálezu tak trochu mimo. Bylo to tam už v takovém stavu, že stačilo málo a...“

Nedokončil. Hlas se mu zlomil vzpomínkou na prožitou hrůzu.

„Pro dnešek toho máme dost, tak to sezení rozpustíme a jde se na kutě.“

Ještě několikrát jsme si mlčky nalili, ale pak už se šlo doopravdy spát. 
 

Kapitola V. Ústup. 
 
Ráno jsem se probudil a měl jsem pocit, že mám hlavu jak pátrací balon a v něm buší 
snad celé spojené ocelárny. Vstal jsem a obstaral snídani, jejíž součástí byl i parádní 
„smrťák“. Petr, probuzen vůní kávy, se vyhrabal ze svého pelechu, a když si vzal můj 
dryák, jen vyvalil oči, ale pochvaloval si: „To je ono! To jsem potřeboval!“

Naše nálada byla stále ještě pod bodem mrazu, ale už to bylo za námi a my přeci jen 
byli schopni o tom povídat.
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Celá historie se zdála být skoro jasná. Mladý student L. Souček asi zkoušel, tak jako 
všichni, slasti trempířského života. Je pravděpodobné ( i když mně se o tom nikdy 
nezmínil), že jeho koníčkem bylo prolézání všemožných děr a jeskyň. Dá se to soudit i 
z toho, že mnoho hrdinů jeho knížek prolézá všelijaké podzemní prostory. Je vcelku 
logické, že si vybral právě zdejší krasový kraj a udělal náhodný objev. V tehdejší době o 
UFO nebyla ještě ani zmínka, ale jistě velice dobře tušil, že je to něco velmi 
neobvyklého. Určitě se chtěl vrátit a tak, když hledal nějaký orientační bod, všiml si, že 
stín Mnicha ukazuje místo, kde začíná cesta k lomu.

Je možné, že to byl právě tento nález, který mu byl impulsem, aby se začal zajímat 
nejen o UFO, ale o vše tajemné a záhadné.

Brzy taky pochopil, že to co objevil, je mimozemské kosmické plavidlo, a věděl, že 
kdyby o tom informoval úřady, zakrátko by okolí bylo oploceno, přišli by „sovětští 
odborníci“ a vše by bylo taj. dův a L. Souček- spisovatel, by nemohl vydat ani řádku.

Později, když už věděl, že se tam sám nebude moci vrátit, nechal udělat kachel jako 
vodítko svým následovníkům („Kteří to tak grandiózně zpackali,“ dodávám já)

„Dobře, to je minulost, a zapadá to víceméně do sebe, ale co my teď v jiných časech?“ 
položil Petr otázku, která musela padnout. A sám si odpovídal: „Sami dva se do závalu 
nemůžeme pustit. I kdyby jsme měli štěstí a nezbuchlo nám to znova, trvalo by nám to 
celou věčnost. A jít za někým? Co by jsme mu mohli nabídnout? Pohádku o zasypaném 
talíři? Každý nás bude mít za blázny nebo podvodníky. Nikdo do tak pochybného 
podniku nepůjde. Zmizela sice strana, ale zato nám teď vládnou peníze.“

„Co kdyby jsme se pokusili najít místo, kde leží,“ navrhl jsem.

„A jak?“

„Možná by šlo zkusit to minohledačkou, ale čert ví, z jakého to je materiálu. Mohl by to 
být titan, křemík, mangan, tahle prvky jsou teď v kosmonautice děsně v módě, nebo 
taky něco úplně jinýho. Já nevím, nejsem metalurg. Ten krám tam odpočívá už léta a 
nebylo vidět, že by mu to vadilo. Vsadím se, že zezhora není vůbec vidět a roste na něm 
hezky vzrosltej les.“

„Takže nic. Zabalíme se, cestou si dáme gáblík, já tě vrátím do lůna matičky Prahy a 
talířek necháme odpočívat tam, kde je. Zdá se, že je mu fajn a nic mu tam neschází.“

Jeli jsme do Prahy a oba jsme měli mizernou náladu. V jídle jsme se jen nimrali a pivo 
chutnalo spíš jako břečka. Doma nás moje choť sjela všeznalým pohledem a 
vyhodnotila to: „Nic nenašli, milánkové, co?“
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Co jsem jí měl vykládat?! Přikývl jsem a poraženecky se odplížil do pokoje. I když mě 
Petr celou cestu domů přesvědčoval o tom, že za nic nemůžu, stále jsem si  to vyčítal a 
nemohl strávit to zklamání. Moje manželka Marie brzy poznala, že jsem nabit 
novinkami a nedalo jí to ani trochu námahy to ze mě vypáčit. Jak jsme to vyprávěl, 
zdálo se mi, že je to už dávno.

„...A tak jsme teď v koncích a UFO tam leží někde hluboko pod zemí,“ končil jsem své 
vyprávění.

„Ten talíř určitě nelítal na dobrý slovo a třeba by se to i po těch letech dalo zjistit, 
zaměřit, nebo tak?“

V rozpacích zmlkla a dívala se jak valím oči. Je fakt, že jedna ženská někdy vidí dál, 
než dva chlapi s dalekohledem.

„No jasně!“ jásal jsem. „ Jsi génius! Atomovej pohon, zbytkový záření, dozimetr nebo 
gigr, geneticky pokřivený stromy. To je ono!“

dívala se na mě poněkud vyděšeně. Vlepil jsem jí pusu, až to mlasklo, a letěl k telefonu 
shánět Petra. Volal jsem agenturu, pro kterou pracoval, ale nebyl k mání. Slyšel jsem 
lhostejný hlas sekretářky: „Pan Lang je pryč, pan Langr je v terénu, pan Langr...“

tak to šlo skoro týden, než se mi ve sluchátku ozval jeho sytý bas: „No co je? Copak 
hoří?“

Ztlumil jsem hlas do konspirativního šepotu a sděloval: „Mám nový směr pátrání v akci 
kachel.“

„tady orel, tady orel, rozumím, přepínám!“ šaškoval Petr. Pak ale dodal:“ Měl by si čas 
dnes odpoledne?“

„Jo.“

„Tak v tý naší...“ a zavěsil.

Sešli jsme se v hospodě na rohu, kde jsme se scházívali už dávno, a motali se kolem 
biliáru stejně jako parta kluků, která tam byla i dnes. Petr seděl u rohového stolku, cucal 
pivo a vše, co jsme nedávno zažili, jakoby nebyla pravda. Vypověděl jsem mu novinky 
a když jsem skončil, jen se ušklíbnul: „no dejme tomu, že někde schrastím Giegrův 
počítač částic a to místo najdem. A co pak? Krumpáče a lopaty?“

„Ne, samozřejmě, že ne, ale budem vědět, kde leží a odkud je k němu nejblíž, kdyby 
něco...“
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„No dobrá. Popřemejšlím, poohlédnu se.“

Považoval to za uzavřené  dál už jsme se věnovali vzpomínkám na mládí.  
 

Kapitola VI. Epilog 
 
Listí žloutlo, přicházel podzim a my jsme stáli v hájku podivně pokroucených stromů. 
Giegerův přístroj před námi ležel jako oltář, tichounce pípal a my věděli: Leží tam, 
hluboko v zemi a čeká...  
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AUTOR : ©Karel Šlajsna  
NÁZEV : PŘÍPAD ZTRACENÉHO RUKOPISU  
 
 
 

 Neobvyklé skutečnosti vyžadují neobvyklá vysvětlení. Max Telling. 

Dr. Ludvík Souček - spisovatel a sběratel záhad. 
Vypadal jako Nero Wolfe, věděl o tom, a líbilo se mu 
to. A stejně jako tento podivínský detektiv i on řešil 
záhady od stolu. Čtenáře sci-fi nadchl už svou první 
knihou Cesta slepých ptáků, ale z jeho děl je znát, že je 
psal hlavně proto, aby do nich mohl zabudovat některou 
ze záhad, a aby mohl čtenáře seznámit se svou teorií o 
ní a předat mu spoustu informací.  
 
Přeložil a poznámkami doplnil první knihu E. v 
Dänikena, která se po vydání stala nejčtenější knihou u 
nás, ale hlavně svým Tušením stínu v roce 1974 a 
Tušením souvislostí v roce 1978 uvedl mnoho lidí do 
světa velkých otazníků. Třetí slíbené pokračování sice 
dokončil, ale rukopis se ztratil. O nalezení tehdy nebyl 

velký zájem, ba dá se říci, že naopak. Najednou se začaly objevovat na pultech 
knihkupectví knížky, které se snažily dokázat omyly Däni kena a tím i L. Součka. 
Případ ztraceného rukopisu přestal existovat.  
 
Teprve po roce 1992 vychází knížka Po stopách bludiček, kde se F. Novotný pokouší 
nalézt možného pachatele, jeho motiv a přetiskuje jedinou kapitolu, která se z Tušení 
světla zachovala, díky tomu, že byla napsána již dříve.  
 
Jedním z klíčů k záhadě ztraceného rukopisu a podivné smrti autora by mohla být jeho 
cesta na Kypr v roce 1977.  
 
Tehdy už těžce nemocný Ludvík Souček, který jen málo a nerad cestoval, si doslova 
vydupal povolení k cestě, aby tam pak čtrnáct dní zahálel v hotelu, kromě jednoho 
výletu k hrobce jakéhosi krále. Nikdo se zatím nepokusil toto místo navštívit a hrobku 
najít. Pevně věřím, že by to stálo zato.  
 
Stejně tak je zajímavé, že se nikdo nepokusil rekonstruovat obsah jeho poslední knihy. 
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Je totiž nepochybné, že právě ona byla důvodem proč L. Souček musel zemřít 
předčasně. Výmluva, že to je po tolika letech zbytečné, nemůže obstát. Stálo- li to za 
námahu těm, kteří to celé zinscenovali, muselo to být něco důležitého a L. Souček to 
věděl.  
 
Bál se o svůj rukopis a v žádném případě se od něj neodlučoval. Vzpomněl jsem si na 
tzv. „muže v černém“. Na rozdíl od komedie, která nedávno běžela v kinech, s nimi není 
vůbec žádná legrace. Navštěvují svědky, kteří pozorovali UFO, tvrdí, že jsou federální 
agenti, legitimují se falešnými doklady, vyhrožují a vymáhají pořízené fotografie. Jejich 
auta jsou modely z padesátých let, ale svítí novotou, jakoby právě vyjely z bran továrny. 
Muži se chovají křečovitě, napodobují „drsné chlapíky“ ze starých gangsterek. Co je 
však důležitější, objevují se i u UFOlogů a nutí je zanechat výzkumů a předat jim jejich 
výsledky. Často se po jejich odchodu některé materiály ztratí a je zaznamenáno i 
několik podivných úmrtí.  
 
Jeden případ za všechny: dr. Jessup byl velký nadšenec, který sbíral i ty nejmenší 
zmínky o UFO. Zajímal se i o tzv. filadelfský experiment. Několika přátelům se zmínil 
o tom, že se mu podařilo získat nové materiály o této akci a nalézt i souvislosti s UFO. 
Brzy potom údajně spáchal prapodivnou sebevraždu prý jako následek depresí, kterými 
prokazatelně netrpěl. Naopak měl spoustu elánu, chuti do práce a byl nadšen ze zisku 
nových důkazů. Není snad ani třeba dodávat, že taška ve které měly být tyto dokumenty 
i další materiály zmizela. No nepřipadá vám to povědomé!  
 
V jednom rozhovoru p. Součková o poslední noci svého manžela vyprávěla:  
 
Probudilo nás podivné bušení a kroky, jakoby se nám někdo procházel po bytě. Manžel 
vešel do pokoje a volal: „Vemte si všechno, ale mojí paní nechte být, nic neví!“ Na 
otázku, na koho to volá, odpověděl, že je to žert a začal se smát. (Rozhovor s p. D. 
Součkovou v občasníku AAA)  
 
Dovolím si ještě jednou připomenout názvy jednotlivých kapitol: Bludičky, Mars, 
Vltavíny, Záhadné otisky, Lochness, Záhadná zmizení. Zdá se vám to poněkud 
nesourodé? Určitě si stejně jako já říkáte jakou můžou mít jednotlivé kapitoly spojitost. 
O čem se píše v Bludičkách už víme. Druhá kapitola je o Marsu. Dr Ludvík Souček ve 
své předešlé knize i na besedách, vyslovil domněnku, že Mars byl kdysi obyvatelný, 
měl svou atmosféru, flóru i faunu. Za jeho nynější podobu může ekologická katastrofa, 
kterou má na svědomí mimozemská entita. Zkrátka nesdílel jásavý optimismus E. v 
Dänikena a věřil spíš tomu, že se k nám mimozemšťani v dávnověku nechovali vždy 
vlídně, spíš naopak, jednali z pozice síly a neváhali svou vůli prosazoval velmi drasti-
ckými způsoby.  
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Záhadné otisky lidských stop se podařilo nalézt v zemských vrstvách takového stáří, že 
podle dnešní teorie o vývoji lidstva, by tam neměly být. Ještě nepříjemnější je 
skutečnost, že se tyto stopy objevují vedle dinosauřích a mnohdy se s nimi i překrývají. 
Aby to bylo ještě více zapeklité, našli se i otisky bot. Obdobně bylo nalezeno mnoho 
prapodivných předmětů evidentně do své doby nepatřících: část zapalovací svíčky, 
hřeby, kovový hranol (L. Souček o něm píše v pravděpodobně dokončeném díle Železo 
přichází z hvězd. Ani se nedivím, že se však našla jen část.), nějaké trubice, matice atd. 
Je zajímavé, že mnoho z těchto předmětů zmizelo za podivných okolností stejně jako 
některá Součkova díla... Co dodat?  
 
Záhadu Lochness vyřešil tým A. Clarka prostě tím, že fotografie označil za podvrhy a 
svědky za senzacechtivé podvodníky. Skoro mi to připadá tak, že se tento slavný 
spisovatel propůjčil projektu, který má tato záhady zprovodit ze světa. Je třeba dodat, že 
se snaží seč může. Jenže záhada Lochness, yettiho a dalších podivných tvorů existuje. 
Hlavní argument pro jejich neexistenci byl ten, že v případě Nessy není na tak malém 
prostoru dostatek místa pro skupinu dost velkou na to, aby byla zajištěna reprodukce. I. 
Meckerle se domnívá, že Nessy a jiné tvory do našeho světa vypouštejí mimozemšťani, 
aby zjistili reakce náhodou vybraného vzorku obyvatelstva, nebo se k nám dostávají z 
nějakého paralelního vesmíru.  
 
A už jsem u záhadných zmizení. Psal jsem o tom, že mnohé z „nepatřičných“ předmětů 
se ztratilo. Odnikud se objevují podivné bytosti i muži v černém a zase někam zmizí. 
Kamsi mizí i mnoho dokumentů týkajících se UFO. Možná, že si řeknete, že krádež 
Součkových rukopisů a jeho „neutralizace“ byla zbytečná, když dnes už o podobném 
tématu píší mnozí, ale tehdy by to byla nesporně bomba a i zdržení o patnáct let bylo 
důležité a nesmírně cenné. Ano, dr. Ludvík Souček zemřel předčasně, byl zabit tak, že 
mu byl úlekem způsoben infarkt a viníky lze tušit, jen důkazy chybí.  
 
Když jsem četl knihu Z. Patrika : Silnější než Däniken, zkoušel jsem zákrytnou šifru 
sám. Výsledky mě moc neuspokojovaly a stával jsem se stále více skeptickým. Pak jsem 
náhodně zkusil text: Ludvík Souček Tušení světla. Vyšel nesmysl. Už jsem chtěl zkusit 
něco jiného, když jsem si všiml, že všechna slova jsou šestipísmenná a tak jsem sestavil 
následující diagram a dosadil zákrytný význam jednotlivých písmen. Je to jako když se 
díváte na známé 3 D obrázky. Na první pohled je zdánlivá „mazanice“, ale díváte- li se 
déle, rozostří se vám zrak a vidíte něco zcela jiného- jiný obrázek, jiný svět.  
 

Netvrdím, že je to jediný správný přístup k zákrytnému šifrování, 
ani to, že by bylo universálním prostředkem, ale díváte- li se na 
diagram, zcela jasně můžete v posledním řádku číst slovo klima. V 
řádce nad tím je anagram slova změny a ještě výš zkomolené slovo 
nebo výčet (nebo vyčetl). Stejně jako ostatní příklady to není 

L K S B T A S B  
U V O E U V V I 
D P U V S B E O 
V Y C S E O T A 
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absolutně přesvědčivé a já jsem si toho vědom. Nicméně, 
vzpomenu -li si na Součkovu teorii o Marsu je tu možné vytušit 
souvislosti, které se hromadí. Na jejich konci je možná i ono světlo 
poznání pravdy.  

 
Pokud bych měl na závěr říci, zda uvedeným možnostem věřím, musím upřímně 
odpovědět, že nevím. Souvislosti, které jsem zde naznačil jsou velmi podnětné, 
velezajímavé, ale možná existuje i nějaké jiné vysvětlení. 
 

 
 

I M E O N Z L K 
 
K L K L I M A T 
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AUTOR : ©Karel Šlajsna  
NÁZEV : ARCHA ÚMLUVY.  
 
 
 

Motto: „Archa- to je to nejlepší.“ 

(Indiana Jones ve filmu "Dobyvatelé ztracené archy")

Věřím, že většina z vás viděla tento 
film, a líbil se vám stejně jako mě. 
Jsem člověk, který se celý život 
zabývá záhadami, a tak mě ani tak 
nefascinovaly akční scény, jako spíš 
otazník kolem Archy samotné. Hned 
jak jsem přišel z kina, začal jsem 
hledat, co bych si o ní mohl přečíst. 
Naštěstí ( jak jsem brzy zjistil) je už 
dnes o této záhadě dostatek literatury 
v češtině a tak stačilo uvelebit se 
pohodlně na gauči a pátrat, což je pro 
mou značně zchátralou osobu 
nesporně výhodnější, než to co musel 

absolvovat dr. Jones. Hned zkraje jsem zjistil, že ten otazník okolo Archy není jen jeden, 
ale je jich celý les a tak jsem si vytkl cíl nezabývat se tím, k čemu vlastně archa sloužila -
teorií je mnoho. Úplně bude stačit, když se budu zabývat jejím možným úkrytem. 
 
Všetečný Däniken se otázkou úkrytu Archy zabýval hned dvakrát, přičemž došel k 
dvěma různým výsledkům, ale nefundovanější pojednání o Arše sepsali J. a P. Fiebagové 
ve své knize Objevení grálu, která vyšla v ETC Publishing v roce 1996. 
 
Aby Izraelité nemašírovali po poušti ( exodus se odehrál kolem roku 1433 př. n. l.) jen 
tak nalehko, dostali na cestu Archu úmluvy. Muselo je to podle mého mínění pěkně 
štvát, protože se o ní museli pečlivě starat a na každé zastávce pro ní stavět speciální stan 
a jakousi ohradu. Není divu, že poté co konečně dorazili do země zaslíbené, nestala se 
Archa, uctívaným předmětem, ale stála zaparkovaná dlouhá léta u rodiny Abinadaba. 
Nevím kolik si účtovali, ale měli ji u sebe pěkně dlouho, protože si na ní vzpomněl až 
král David okolo roku 1013 př. n. l. a nechal jí odlifrovat do Jeruzaléma, kde pro ní 
postavili stan a ohradu, tak jako v dobách putování.  
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Změna nastala až za kralování slavného Šalamouna 965 - 926 př. n. l. Ten se rozhodl 
postavit pro ní chrám. Důležité pro další průběh pátrání je to, že Archa nebyla umístěna 
uvnitř chrámu, ale pod ním. Známý milostný románek Šalamouna s etiopskou královnou 
( ze Sáby) nezůstal bez následků a syn Bainn-Lehkem (později vládl pod jménem 
Menelik I.) při své návštěvě uprosil otce, aby mu Archu úmluvy věnoval. Šalamoun 
souhlasil s tím, že nechá udělat kopii, provede výměnu a bude předstírat, že nic neví. A 
tak si Menelik prý odvezl archu do Etiopie a v Axumu pro ní vybudoval chrám podobný 
tomu, který stál v Jeruzalémě. Souhlasím s tím, že je nanejvýš nepravděpodobné, že by 
se Šalamoun vzdal Archy úmluvy pro kterou dal s velkým nákladem vybudovat 
nádherný chrám. Spíše synovi, který měl jen matnou povědomost, jak Archa vypadá, 
podstrčil napodobeninu a originál zůstal v podzemí. Jeruzalém byl několikrát dobyt a 
palác vyloupen. Nejhorší vzpomínky mají Izraelité na vpád krále Nabukadnesara II 
( nebo též Nabuchonodzora II) za panování krále Jojakína. V té době žil v Jeruzalémě 
prorok Jeremijáš. Přišli prý k němu andělé a dostal instrukce, aby Archu ukryl. 
Nepřátelská vojska už byla takřka za branami a tak nezbývalo mnoho času. Jeremijáš a 
jeho pomocníci na to měli jen jednu noc. Nevím zda andělé prorokovi přidali na cestu i 
plánek, kudy se má do podzemí chrámu dostat a instrukce jak s archou správně zacházet. 
Víme z bible, že transport se mnohdy neobešel bez nehod. Uvěříme- li této verzi o 
podloudnické akci, mohla by se Archa skrývat v některé jeskyni ( Jeremijáš určitě 
nezapomněl vchod zasypat) v blízkosti Jeruzaléma. 
 
Další osud Archy úmluvy je spojován s templářským řádem. Malá skupinka spolu se 
svým prvním velmistrem Hugem z Paynsu se vydala 1125 do Jeruzaléma, ale místo 
slibované ochrany poutníků se věnovali archeologickým vykopávkám v místě bývalého 
Šalamounova chrámu. Pak 1128( nebo 1134) odjíždějí všichni zpět do Evropy.  
 
Je tedy možné, že barbarští nájezdníci plenili chrám aniž tušili, že v jeho podzemí se 
skrývá to nejcenější- Archa úmluvy, která tu v klidu přečkala staletí až si jí vyzvedli 
právě templáři. Postupem doby se stala uctívaným předmětem o kterém se někteří 
templáři později zmiňovali jako o Bafometu, ale to trochu předbíhám. 
 
Plynou léta, Svatá válka o Jeruzalém je ztracena, ti templáři, kteří zbyli se vrací zpět do 
Evropy a stávají se finančníky. Patří jim, zejména ve Francii, rozsáhlá území, nemusí 
platit daně a jsou nesmírně bohatí. Právě jejich značný majetek a moc se stala důvodem k 
tomu, aby se francouzský král Filip IV. Sličný rozhodl řád zničit a zmocnit se jejich 
bohatství. Dne 13. 10. 1307 byla většina templářů ve Francii zatčena a mučením 
donucena k doznání. Papež Kliment V. musel pod nátlakem tento zjevně nespravedlivý 
monstrproces schválit. 
 
Králi se sice podařilo řád zničit, ale z proslulého bohatství se moc nenašlo . Nebyla 
nalezena ani většina písemnosti. Je jisté, že templáři byli včas varováni (zatýkací listiny 
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byly vystaveny předem) a vše dokázali včas ukrýt... 
 
Zopakujme si tedy fakta a všechny možnosti úkrytu: 
1) Syn královny ze Sáby Menelik I. odváží AU do Axumu okolo r 926 př.n.l., kde je 
dodnes. 
2) Král Nabukadnesar II dobyl 597 př. n.l. Jeruzalém a odváží AU do Egypta. Místo 
uložení neznámé. Snad opravdu Tanis. 
3) Prorok Jeremijáš ukrývá AU před dobytím města do jeskyně poblíž Jeruzaléma 
4) Nalezena templáři v podzemí bývalého Šalamounova chrámu a odvezena do Evropy. 
Před zničením řádu ukryta: 
5) na hradě Girsors 
6) do tzv. „Orientálního lesa“ 
7) na Montsalseguru 
8) odvezena do Sev. Ameriky na Oak Island 
9) odvezena do Rakouska 
10) V r. 1935-36 Etiopie pod správou Říma. AU odvezena do Vatikánu 
11) Vatikán velice štědře financoval několik archeologických výprav, které prováděly v 
okolí města vykopávky. Je možné, že našly ukrytou AU a odvezly jí. Je uložena v tajné 
části sbírek. 
12) I. Wiesner ve své knize Děti moudrých draků navrhuje možnost, že Archa byla 
templáři odvezena do Agharty mýtického města v Tibetu. Je zajímavé, že stejným 
směrem pátral ve zmíněném filmu i Abner Rainwood, aniž je uvedeno proč. Zajímavé, 
nanejvýš zajímavé... 
13) Aby toho nebylo málo, do Magazínu záhad 1/99 napsal A. Česal článek, ve kterém 
lokalizuje možné místo uložení Archy v podzemí kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře ve Ždáru nad Sázavou. Je to nesmírně podnětná i když trochu krkolomná 
teorie, takže mílí hledači pokladů, dejte se do toho! Možnosti č. 1 příliš nevěřím, další 
alternativy jsou možné, ale nezdají se mi příliš pravděpodobné, zejména partizánská akce 
proroka Jeremijáše je málo pravděpodobná.  
 
V již zmíněné knize Objevení grálu, autoři velmi přesvědčivě dokládají, že Archa 
úmluvy = OThIo IVMIN= Praotec dnů= šechyna = Bafomet= grál, ale i tato teorie má 
své trhlinky: Např. víme, že AU byla zcela jistě v podstatě bedna ve které měly být 
uloženy rozbité desky s desaterem. AU pravděpodobně obsahovala též Aronovu hůl (= 
další velmi zajímavý a tajemný předmět, snad nějaká zbraň?). Sama o sobě nemohla tedy 
být Praotcem dnů. Z velmi přesného popisu je možné se značnou přesností odhadnout 
velikost AU. Praotec dnů tedy nemohl být ukládán ani dovnitř…atd. 
 
Z teorie o templářích vyplývá několik možností. Která je ta správná?  
Zkusil jsem si představit jejich situaci před jejich zatčením. Možná věřili ve 
spravedlnost, nebo v to, že je papež ochrání, ale museli jednat. Již z dřívějška (od roku 
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1306) byli varováni a věděli co se chystá a tak do okamžiku, kdy se král rozhodl vydat 
zatýkací listiny (13. 9. 1307) měli čas na přípravu tajných úkrytů. Pak rozdělili patrně 
majetek na několik dílů, který odvezli na různá místa. Ale to nejcenější co měli - 
Bafomet alias Archa úmluvy, muselo být zachráněno za každou cenu a co nejdál. 
Templáři byli špehováni a tak se vše dělo v tajnosti a velmistr Jacques de Molay a další 
vysocí hodnostáři řádu museli zůstat na místě. V případě, že by pokusili uprchnout, bylo 
by patrně vše prozrazeno. Věděli to a přijali svůj osud. Možnost č. 13 dává příležitost 
českým hledačům pokladů a tak tedy pánové vzhůru do Ždáru! 
 
Osobně mi jako nejpravděpodobnější připadá Dubový ostrov.. 
Na tomto malém ostrůvku poblíž Halifaxu, zarostlém duby vybudoval neznámý génius 
úkryt pro COSI velmi cenného a důležitého. Nejde totiž o nějaký ledabyle zahrabaný 
poklad, ale o asi 60 m hlubokou jámu chráněnou důmyslným způsobem na kterém si 
vylámaly celé generace hledačů pokladů, i když byly vybaveni nejmodernější technikou. 
V současnosti vlastní Dubový ostrov dvě znepřátelené společnosti a tak se tam, krom 
nevraživého příměří, nic neděje, což je strašná škoda, protože TO v podzemí je 
nenávratně ničeno agresivní mořskou vodou. 
 
O záhadě Dubového ostrova si můžete přečíst v knížce C. Platta a J. Wrighta: Ostrovy 
pokladů (nakladatelství Columbus1995), nebo na www.speleo.cz/speleo/sp23/ouk.htm  
 
Námitku o nemožnosti zámořských cest můžeme odmítnout. V té době už templáři mohli 
vědět o cestách Vikingů Bjarna Herluffsona, Leifa Erikssona a dalších. Stejně tak dobře 
mohli vlastnit fragmenty původních map, které použil slavný turecký admirál Piri Reis. 
Vlastně by mě mělo být úplně jedno, zda je Archa tam či onde, stejně nemám žádnou 
šanci se na kterékoliv místo alespoň podívat a o tom, že bych mohl následovat profesora 
Jonese a pokusit se jí najít, si můžu jen snít... 
 
A to je právě ono. Protože jsem někde v koutku duše zůstal stále klukem, bádám alespoň 
v knihách a sním si. Nevím proč, ale zdá se mi smysluplnější než konzumovat nekonečné 
televizní seriály.  
 

 
 

Page 4 of 4



 
Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : ŽELEZNÁ MASKA  
 
 
 

Stejně jako můj velký mistr dr. Ludvík Souček, tak i já cítím, že by bylo naprosto 
neomluvitelné nevěnovat se otazníku okolo „železné masky“. Ty uvozovky proto, že 
osobní vězeň Ludvíka XIV ve skutečnosti neměl na hlavě plechový hrnec, tak jak jsme 
to mohli vidět ve filmu s R Chamberlainem, ale masku látkovou a to ještě jen když 
vycházel mimo svou celu. 
 

Těm kteří nečetli knížku Otazníky nad 
hroby vřele doporučuji, aby to spěchali 
napravit co nejdříve.  
Nejprve jen ve stručnosti ( i když v této 
zamotané historii být stručný je skoro 
nemožné ) zopakuji fakta:  
 
První zmínka o tajemném vězni, nad jehož 
identitou si lámou hlavu již generace 
historiků a milovníků tajemna, je v dopise 
ministra války markýze du Louvois pro 

velitele pevnosti pana Bénigne D´Auvergne de Saint - Marse z července 1669, ve 
kterém píše, že mu do věznice Pienerolo posílá důležitého vězně. Dále pak byly přesně 
určeny direktivy, kterými se musí velitel věznice i vězeň řídit. Tyto pokyny jsou pak 
Saint - Marsovi donekonečna neustále připomínány.  
 
Muž musí nosit sametovou masku, nikdo nesmí spatřit jeho tvář, nikdo s ním nesmí 
mluvit, ale v jídle, ošacení a dalších drobnostech není nijak omezován.  
Ve věznici Pinerolo byl Maska pravděpodobně do roku 1694 s možným „dočasným 
přemístěním“ do Exieles v letech 1681- 87. Pak následuje Svatá Markéta 1694 - 98. 
Odtud se stěhuje do pařížské Bastily, kde 19. 11. 1703 tajemný muž umírá. Vše co po 
něm zůstalo je zničeno. Jeho osobní věci jsou spáleny, nábytek zrovna tak. Stěny cely 
ve které žil jsou nově omítnuty, aby byly zahlazeny i ty sebemenší možné stopy, které 
by mohly vést k odhalení totožnosti této osoby.  
 
Dnes již je jen pranepatrná naděje, že by se podařilo najít dokument, který by pomohl 
spolehlivě identifikovat muže s maskou. Okruh zasvěcených byl velmi malý a všichni 
důsledně dodržovali zákony konspirace, takže v dopisech nikdy nepadlo jeho jméno. O 
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to větší prostor se proto otevírá dohadům.  
 
Jedno však je jisté: Tento muž musel být někdo veledůležitý, když byl, ač vězněn, 
nákladně oblékán a živen( měl v oblibě španělské krajky a nejlepší vína). 
Nezapomeňte, že v té době neměl život valnou cenu, stačil by jeden škrt pera a po 
bezejmenném vězni ( i kdyby měl šlechtický titul ) by se nikdo nesháněl, ale Ludvík 
XIV přec celých 34 let ten škrt neudělal. Je tedy třeba se poohlédnout po významné 
osobě, která se v té době ztratila ze světa.  
 
První podezřelý byl Ercole Antonio Mattioli, ministr mantovského vévody Ferdinanda, 
který figuroval v případu prodeje pohraniční pevnosti Casale Moferrato. Díky jemu 
utrpěl Ludvík pěknou politickou blamáž. Dal proto Mattioliho unést a uvěznit na 
Pinerole. O jeho uvěznění se však všeobecně vědělo, takže na co ta karnevalová maska? 
 
 
Podle další teorie by tajemným vězněm měl být anglický král Karel I, který nebyl 
popraven 30. 1. 1649. To by sice leccos vysvětlovalo, ale král se narodil v roce 1600 a 
dožil by se tedy 103 let, což představuje úctyhodný věk i na svobodě. V podmínkách 
vězení to je těžko myslitelné.  
 
Navíc Maska byl v době úmrtí asi 49 -letý, jak zaznamenal královský správce Bastily. 
Dalším argumentem proti je to, že se vězeň Maska objevil až dvacet let po králově 
popravě.  
A. Dumas, a po něm i další, vycházel z pamětí kardinála Richelie a zabýval se 
myšlenkou, že se 8. 9. 1638 narodila královně Anně Rakouské dvojčata. My všichni, 
kteří jsme četli Tři mušketýry víme, že pan kardinál byl ve vztahu ke královně, mírně 
řečeno, nevstřícný a tak jeho výrokům nevěříme ani trošičku. L. Souček ve své knížce 
vtipně popisuje lékařské a dvorní zvyklosti té doby, které ovšem možnost utajení 
narození dvojčete vylučují.  
 
Navrhuje teorii, která sice mnohé otazníky řeší, ale další přidává: Mužem v masce byl 
sám Ludvík XIV odstraněný odvážným podvodníkem.  
Jeho celé jméno bylo Eustach d´Auger a byl to s pravděpodobností hraničící s jistotou 
nevlastní syn Ludvíka XIII a lotřík k pohledání. Jeho pestrý život by stál za sepsání a 
jen díky vlivu své matinky několikrát unikl trestu. Nakonec byl přinucen odejet na 
„zdravotní dovolenou“ do Anglie. Nedal si ovšem pokoj a mimo jiné udržoval čilé styky 
s francouzským hugenotem Rouxem de Marsilly.  
 
Ten po svém zatčení na mučidlech vypověděl, že d´Auger připluje pod jménem E. 
Dauger 19. 7. 1669 do Dunkiru, kde je také zatčen.  
Záležitost by se zdála být vyřešenou, ale stále zůstává otázka masky, neboť takřka 
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frapantní podobnost d´Augera s Ludvíkem XIV byla též všeobecně známa. Představa, 
že by podvodník zaujal místo krále, je sice zajímavá a svědčí pro ni i velké množství 
podezřelých úmrtí osob blízkých králi, ale pak by patrně v době panování Ludvíka XIV 
měla být dvě odlišná období a zase nesouhlasí odhad věku vězně. Pravému králi bylo v 
roce 1703 65 let. I když odhad věku správce Bastily mohl být chybný (vždyť Masce by 
v době zatčení muselo být pouhých patnáct let) a nebo úmyslně klamný....  
 
Na jeden fakt, který svědčí pro tuto teorii však L. Souček zapomněl: Ludvík XIV přežil 
svého jediného syna i jeho syna, vévodu burgundského. Když král Slunce roku 1715 
zemřel, dosedl na trůn jeho pravnuk jako Ludvík XV.  
Abych nezůstal pozadu, dovolím si také přidat možnost, která mě napadla: Ludvíka XIV 
šokovala, stejně jako celý tehdejší monarchistický svět, poprava krále Karla I a nelíbila 
se mu představa, že by se mu mohlo stát něco podobného. V době zostřeného boje proti 
hugenotům a jejich odporu, připadá na myšlenku, že by nebylo marné mít vhodného 
dvojníka, kterého by v případě potřeby mohl nastrčit katovi pod sekyru. V případě jejich 
pomocníka d´Augera by to mělo obzvlášť pikantní příchuť krutého žertíku, který se 
musel určitě Ludvíkovi líbit.  
 
Do tajemství muselo být pochopitelně zasvěcen jen co nejmenší počet lidí. Bylo by 
třeba, aby se na existenci d´Augera co nejrychleji zapomnělo a aby v případě potřeby 
nikoho nenapadlo pochybovat, že se jedná o pravého krále.  
Z historie předcházející i pozdější víme, že dvojníků mocných určených speciálně pro 
tyto účely bylo habaděj. Tato možnost kupodivu zatím nikoho nenapadla. Snad proto, že 
Pinerola je až na jihu Francie a doprava vězně by trvalo poněkud dlouho a bylo by 
vhodnější mít ho jaksi „při ruce“ v Bastile, ale na druhou stranu právě zde byl Maska 
nejlépe schován.  
 
Ale kdo ví, třeba bylo dohodnuto, že jakmile by situace byla nepříznivá, vězeň by byl 
dodán na místo i bez přímého rozkazu.  
Musím přiznat, že když jsem nedávno četl o UFOnech vězněných údajně vládou USA, 
napadlo mě, že snad šlo o mimozemšťana, který havaroval se svým kosmickým 
plavidle. Zabít se ho báli a možná si říkali, že později přeci jen příjde k rozumu a něco 
prozradí. Jeho fyziognomie byla natolik odlišná, že by hrozilo i ve vězení neznámému 
velké nebezpečí smrti. Alespoň ze strany církve, která by v něm viděla ztělesnění ďábla, 
zcela určitě.  
 
Dovedu si to živě představit: Porouchaná a neovladatelná loď padá do moře ( nebo se 
tříští o skálu, hoří atd. Zde si každý dosadí podle libosti.) a katapultovaný kosmonaut se 
snáší na padáku daleko odsud. Podivný a neznámý cizinec je zatčen a předán veliteli. 
Ten ihned poznává jeho důležitost (domluva je možná díky miniaturnímu 
komunikátoru, který ho naučí francouzsky) a posílá ho de Louvoisovi. Ti co se s ním 
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setkali, jsou odměněni, zavázani k mlčení a pak při nejbližší příležitosti posláni do první 
linie. Poté, co odmítne (nebo také není schopen - no zkuste malému děcku vysvětlit jak 
funguje třebas kalkulačka!) předat svou techniku, je mu nabídnut úkryt, nebo chcete-li 
fešácký kriminál, pokud přijme víru, což tehdy byla nezbytná nutnost.  
 
Tato teorie není zase až tak šílená jak se na první pohled zdá, vše totiž nasvědčuje tomu, 
že vězeň se nikdy nepokusil podivná pravidla porušit a choval se velice ukázněně což 
provokuje k otázce, nakolik jeho vězení a maskování bylo vynucené.  
Dalším kamínkem do mé bláznivé mozaiky je výrok Ludvíka XV.  
Seznámil se s identitou muže pod maskou a prohlásil prý: „Skutečnost je ještě 
podivuhodnější nežli všechny dohady...“  
 
Znovu je nutno připomenout, že seznam vězňů na Pinerole zněl (a všichni se na tom 
vesměs shodují): ministr financí Fouqet, jeho sluha Riviere, velitel královské stráže 
Lauzun, Mattioli, Dauger a maskovaný neznámý, který je jmenován pouze jako 
„svěřenec, ubožák, starý vězeň, muž z věže“ atd. 
Shodli jsme se na tom, že to byl někdo důležitý, ale nikdo se ho nepokusil vysvobodit 
nebo podplatit Saint- Marse. Při převozu z Pineroly do Exiles, nebo na Svatou Markétu 
by takový pokus určitě měl naději na úspěch.  
 
Když bych měl na samý závěr stejně jako L. Souček odpovědět, zda této teorii věřím, 
odpověděl bych: „Ne, ale je to romantické a hezky se to poslouchá...  
 

…když jsem této článek v roce 1996 dopsal, myslel jsem si, že v případu Masky už se 
nemůže objevit nic nového a ejhle! V knížce S. Singha Kniha kódů a šifer se píše o tzv. 
Velké šifře, kterou používal Ludvík XIII. a po něm i Ludvík XIV. Autory byli A. a B. 
Rossignolové. Později upadla v zapomenutí, takže zašifrované zprávy v archívech 
neuměl nikdo přečíst. Povedlo se to až o mnoho let později. V jednom z dopisů se píše o 
Vivienu de Bulonde, veliteli odpovědnému za útok na město Cuneo. Bulonde se polekal 
blížících nepřátel a utekl. Dopis králi líčí jeho zbabělost a doporučuje: 
 
„Doporučuji, aby byl generál Bulonde zatčen a uvězněn na Pinerole, kde bude uzavřen 
v nepřetržitě střežené cele, z níž bude vycházet pouze v masce….“ Je tím tajemství 
vyřešeno? Je mi líto, ale vše napovídá tomu, že v tomto případě jde o úmyslně 
nastraženou falešnou stopu. 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : Pravda o UFO (úvahy o jevu zvaném UFO)  
 
 
 

 
UFO neexistují! To co na obloze vidí náhodní svědkové, jsou přírodní úkazy jako 
například inverze, sluneční halo, fata morgana. Nebo jde o stroje sice nové, ale zcela 
pozemské. Další svědectví jsou vylhaná- autoři si je vymysleli jen proto, aby dostali 
honorář, nebo aby se jejich jméno objevilo v novinách. 
 

Fotografie a filmy jsou zfalšovány. Ani 
únosy neexistují. To vše si jen různí 
záletníci vycucali z prstu, aby měli alibi 
pro svá milostná dobrodružství. 
Tak takový dojem získáte poté, co si 
přečtete knihu P. Toufara: Nedokončená 
tečka (Setkání s tajemnem). Jen málokdy 
bývám pomstychtivý, ale přál bych p. 
Toufarovi, aby ho ti neexistující 
mimozemšťané unesli, podrobili bolestivé 
prohlídce, a pak vrátili s traumatizující 
poznámkou, že si ho najdou kdykoliv a 

kdekoliv znova. 
 
Na druhé straně spektra názorů byl zcela jistě M. Hasemann. Na začátku devadesátých 
let sám sebe prohlásil za jakéhosi guru s až dětinským nadšením se vrhal na každou 
zprávu o UFO, nebo fotografii, aniž by si alespoň zběžně cokoliv ověřil. Vydával 
vlastní časopis, jezdil po světě a plamenně hlásal svou pravdu. 
 
Není divu, že se brzy dopustil spousty omylů a dostal se do problémů. Vrchol všemu 
nasadil, když se objevil známý film: Pitva mimozemšťana. Ihned se vydal do USA a 
bleskově objevil “druhé místo katastrofy“. Když později přijel do Prahy, udělal tu 
chybu, že nabídl divákům diskusi. Poté, co dostal několik nepříjemných otázek, 
vzpomněl si náhle, že spěchá, vzal honorář a zmizel. 
 
Občas si říkám, jestli byl opravdu tak naivní a škody, které napáchal byly neúmyslné – 
jen z nadšení pro věc. Proč o tom píši? Abych Vám ukázal jak hodně záleží na tom, jak 
kdo k dané věci přistupuje a také jak ji zpracuje. V mnoha publikacích, které se objevili, 
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totiž sice čteme tytéž příběhy, ale upravené tak, aby se hodily do teorie autora. 
 

Takže, kde je pravda? 
 
Faktem je, že si mnohdy svědci vymýšlejí, ale znám výpovědi těch, kteří nestojí ani o 
slávu, ani o (pochybný) honorář. Naopak. Mnoho z nich raději později řeklo, že si vše 
vymysleli, jen aby měli pokoj od novinářů, kteří je doslova uštvali. Také většina obětí 
únosů se se svými zážitky svěřuje jen nerada a až po dlouhém přemlouvání. A fotografie 
a filmy? I tady se vyskytlo množství padělků, někdy velmi neumělých, jindy 
dokonalých, ale u mnoha z nich nebyl ani tou nejdokonalejší metodou odhalen podvod. 
 
To, že v posledních letech hlášení o výskytu UFO ubývá, nelze jednoznačně 
interpretovat tak, že jde o „vyčpělou senzaci“ jak se občas dočteme. 
 
Důvodem může být to, že je stále méně těch, kteří se dívají na oblohu. Jezdíme v 
autech, relaxujeme tím, že se díváme na televizi, hrajeme PC hry, nebo surfujeme po 
internetu. Kolik z vás má čas sednout si a pozorovat oblohu? A i kdyby! Hustota 
leteckého provozu nad našimi hlavami je už teď tak velká, že jsme se naučili ji 
nevnímat. A když někdo náhodou na obloze přeci jen zahlédne něco podivného? Prostě 
to pustí z hlavy… 
Chtě - nechtě musí padnou i otázka již mnohokrát položená: 
 

Proč se tím nechtějí zabývat vědci? 
 
Můžeme nad tím zavírat oči, ale je fakt, že velká většina vědeckých týmů je dnes závislá 
na penězích od sponzorů a pracuje na projektech, které jim byly zadány, mnohdy i s 
předem daným výsledkem. Těch, kteří nejsou na této mašinérii závislí, a měli by zájem 
o výzkum, je jen málo. Odrazuje je právě ta spousta lží, polopravd, ale i pomluv, kterým 
jsou pak vystaveni. 
 
Jestliže se dříve zdálo, že létající talíře= UFO =průzkumné lodě mimozemské civilizace, 
dnes se ukazuje, že vše je mnohem složitější a není to záležitostí několika posledních 
desetiletí. Tento jev je možné byť i v pozměněné podobě (ale s mnoha stejnými rysy) 
vystopovat zpět hluboko v minulosti lidstva. Vypadá to tak, že jak se mění lidstvo, mění 
se zároveň s nimi i tento jev. 
Jedním z těch, kteří se UFO zabývali, je dnes již bohužel zesnulý dr. Feibeg, který 
napsal několik velmi zajímavých knih. Byl také jedním z prvních, kdo si všiml 
podobností mezi UFO a jinými paranormálními jevy dnes i v minulosti. To jak se 
postupně UFO jev měnil nazval „mimikry“. 
Dalším příznačným prvkem je časový a místní výskyt, který se nezdá být nahodilý, ale 
zatím v něm nedokážeme odhalit systém. Ještě nikdo (pokud vím) si nedal tu práci, aby 
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tuto okolnost statisticky zpracoval.  
 

Tak tedy ještě jednou: kde je pravda? 
 
Realita existence jevu, kterému říkáme UFO se mi zdá být nesporná, stejně jako realita 
jevů s tím souvisejících. Důvodů, proč jsme zatím nedokázali proniknout do jeho 
podstaty je víc (nedělám si nárok na úplnost – možná Vás napadnou další): 
 
1/Zavíráme před tím oči a nechceme o tom nic vědět, stejně jako o realitě blízkého 
totálního vyčerpání všech snadno přístupných ložisek ropy. 
 
2/Možná, že nám to naše omezené vnímání ani neumožňuje. (ale tam, kde selhává, 
pomůže naše představivost. Umíme si představit, třeba, jak asi vypadá černá díra atd. 
Jako F-S pisálek si klidně mohu představit bytosti z dálného konce galaxie, pro které je 
čas relevantní, nebo bytosti z jiných -vyšších dimenzí.) 
 
3/Také je možné, že jsme je už přestali bavit a oni o nás ztratili zájem a odcestovali se 
do jiné zajímavější části vesmíru. 
 
4/Nebo to, co se kolem nás děje, už dospělo do takové fáze, že se raději stáhli dál od 
Země do bezpečné vzdálenosti. 
 
5/Možná je jejich „mimikry“ stejně dokonalé, jak to Predátorovo ve slavném americkém 
filmu. I my vidíme jen tu a tam malý kousek skutečnosti. 
 
6/Možná je právě teď tento jev znova mění, aby se nám představil někdy v budoucím 
čase ve zcela jiné podobě. 
 
7/Možná se na to díváme z té špatné strany. Jak to myslím? Zkuste si představit, že 
uprostřed parku stojí socha. Vy ji obcházíte dokola a vždy po několika krocích se na ni 
podíváte. Pokaždé vidíte něco trochu jiného, ale přeci je to stále tatáž socha! 
 
Možná, možná…. 
Jsme v pozici člověka skládajícího složité puzzle: zatím máme jen několik dílků, které 
do sebe zapadají a jen hádáme, jak bude vypadat celkový obraz. 
O UFO se zajímám od počátku šedesátých let. m.s., kdy v časopise Květy, vyšli první 
články p.Flessingra , ale závidím jistotu, kterou má p. Toufar! On má jasno. Já 
přiznávám, že tápu a na otázky o UFO pronesené oním mírně pobaveným tónem, 
kterým se tážeme: „Pane, tak vy si račte myslet, že jste Napoleon?“, odpovídám 
zahanbeně: „Nevím, nevím!“ 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : RUKOPIS A ZÁHADA  
 
 
 

 
Můj zájem o Jakuba Horčického začal tím, že jsem se seznámil s knihou Jana Hurycha 
Záhadný rukopis. Tento Čech žijící v současné době v Kanadě, již šest let úzce 
spolupracuje se společností pro objasnění Voynichova rukopisu (= manuskriptu- dále jen 
VM). 
 

Rukopis byl nalezen v r. 1912 
americkým sběratelem Voynichem v 
pozůstalosti jezuitského vědce A. 
Kirchera. Je to cca 250 volných listů, 
převážně s obrázky podivných rostlin, 
ale též i astronomickými, 
astrologickými a (patrně) 
alchymistickými. Kresby jsou 
doprovázeny textem napsaným 
neznámým písmem v neznámém 
jazyce. Společně s VM byl nalezen i 

průvodní list rektora pražské univerzity J. Marciho. 
 
Až do nedávné doby se předpokládalo, že autorem by mohl být anglický vědec R. Bacon 
od kterého jej získal mág J. Dee. Ten rukopis přivezl do Prahy a zde prodal císaři 
Rudolfu II.. Císař VM předal Marcimu k posouzení či vyluštění. 
Teprve v poslední době se podařilo prokázat, že tato teorie má závažné nedostatky. 
Dalším pátráním se zjistilo, že Marci dostal VM od pražského alchymisty G. Barshe 
(Jiřího Barše?, Bareše?), ale před ním se stopa ztrácí. V záhlaví rukopisu byly pod 
ultrafialovým světlem nalezeny stopy po podpisu (který někdo později vymazal) Jakuba 
Horčického z Terpence -botanika a alchymisty Rudolfa II.. 
 
Narodil se v Českém Krumlově v chudých poměrech. Byl vychován Jezuity a později 
přesídlil do Prahy, kde se stal správcem zahrad v Klementinu. Zde také prodával svou 
Aqua Sinapia, jejímž prodejem zbohatl natolik, že mohl půjčovat peníze i císaři. Poté co 
se mu podařilo císaře vyléčit z nějaké nemoci, dostal šlechtický titul a později do zástavy 
i město Mělník a okolní statky. V r. 1618 byl uvězněn Direktoriem, vyměněn za J. 
Jesénia, uvězněného císařskými, ale poté vypovězen ze země. Po r. 1620 se vrací domů, 
ale brzy nato (1622) umírá po pádu z koně. Část svého majetku odkázal Tovaryšstvu a dá 

Page 1 of 3



se předpokládat, že mu odkázal též své knihy a spisy, které by mohly být středem 
vědeckého zájmu. 
 
V Klementinu v současné době sídlí Národní knihovna, kam jsem se nedávno obrátil 
telefonicky s prosbou o pomoc. Na oddělení pro styk s veřejností mi bylo řečeno, že se 
zde žádné archiválie z let, kdy tam Horčický působil nenacházejí, ale byly odvezeny 
(možná) do Vídně, ale spíše do Říma. Také jsem získal kontakt na otce Koláčka, který se 
zabývá (mimo svého hlavního zaměstnání v radiu Vatikán), též i prácemi v archívu. Ten 
nám podal cenné informace, ale pátrání pokračuje a v podstatě se vrací zase zpět do 
Prahy.  
 
Vzhledem k již zmíněnému nálezu podpisu J. Horčického na VM by to mohlo objasnit, 
jaký k němu měl vztah. Předpokladem jsou ( myslím) varianty: 
1/ byl autorem VM (měl všechny potřebné znalosti i okruh zájmů) 
2/ získal VM přímo od autora 
3/ získal VM od předchozího majitele. 
 
Možné určení autora VM by byl velký objev, neboť tato záhada trvá již 400 let. Zároveň 
by to nemalou měrou mohlo napomoci možnému vyluštění textu. V této souvislosti si 
nemohu odpustit velmi pikantní poznámku: Při luštění se zkoušela angličtina, němčina, 
latina atd., ale češtinu dosud nikdo nezkusil…. 
 
Protože J. Horčický byl po r. 1611 vojenským velitelem města Mělník a já bydlím 
blízko, vydal jsem se do místního archívu s prosbou, zda by se zde nenašli nějaký text 
jím psaný. 
Mg. Mach si dal velkou práci ( díky jemu!) a podařilo se mu najít Horčického podpis z r. 
1617 a část textu. Prostřednictvím p. Hurycha byl tento nález poslán na mezinárodní 
konferenci o VM, aby bylo možno porovnat písmo 
a/ s vymazaným podpisem 
b/ s poznámkami neznámého luštitele ( v latině) 
c/ s písmem samotného rukopisu. 
 
Nicméně dva řádky + podpis je pro srovnání poměrně málo a tak objevení jakékoli další 
písemnosti Horčického by bylo přínosem (napsal prý několik botanických knih, které 
podle historika Pelzla existovaly ještě v 18. století). Též by se v nich mohla objevit 
nějaká poznámka, která by mohla napomoci odpovědět na mnohé otazníky.  
 

Poznámka: Panu Šlajsnovi patří zásluha, že jako první sehnal pravý podpis Horčického, 
po kterém se dlouho pátralo.  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : DUBOVÝ OSTROV (Oak Island).  
 
 
 

 
Plochý, nevelký ostrov ležící poblíž Nového Skotska asi 70 km od Halifaxu skrývá 

tajemství, které se lidem již dvě stě let nepodařilo odhalit. 
Všechno to začalo v r. 1795, kdy si tři kluci půjčili loďku a vyjeli si na výlet. Rozhodli se 

prozkoumat nedaleký ostrov, celý porostlý mohutnými duby. Po jedním z těch největších 

našli zhruba kruhovou propadlinu. Hned jim bylo jasné, že tady je něco zakopáno a na 
mysl jim přišly všechny ty historky o pirátských pokladech.  
 

 
Druhý den se vrátili, přinesli si nářadí a 
dali se do práce. V hloubce tří metrů 
narazili na plošinu ze silných dubových 
fošen. Zajásali, ale když se jim podařilo 
prkna odstranit, čekalo je zklamání. Pod 
plošinou byla zas jen hlína. Pokračovali 
dál a o tři metry dál narazili na další 
plošinu. To už bylo nad jejich síly a tak 
to vzdali, ale poklad jim nedával spát a 
tak v roce 1804 založili Oak Island 
Treasure a pustili se znova do toho 
znova. 

 
Tentokráte již lépe vybaveni, prokopávali se postupně hloub a hloub a každé tři metry 
museli překonávat další dřevěné přepážky až do hloubky 24 m, kde byla vrstva 
dřevěného uhlí a pod ním vrstva tmelu užívaného pro utěsnění lodních trupů. Pod ní našli 
pískovcový kvádr popsaný neznámým písmem. Nikdo ho nedokázal vyluštit a kámen se 
později ztratil. V třicetimetrové hloubce narazili na další přepážku, ale protože se 
stmívalo, odložili další práci na ráno. K jejich překvapení byla jáma plná vody. Zkoušeli 
ji odčerpávat, ale nebylo to k ničemu. Peníze jim došli a tak museli s pracemi skončit. 
 
O padesát let později, dva z původní trojice chlapců dali dohromady další peníze a 
zkusili to znova. 
Začali hledat kudy do jámy teče voda. Postupně se jim podařilo objevit důmyslný systém 
zátopových kanálů, které se směrem k moři větvily. Pokusili se je přerušit, ale 
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bezvýsledně. Nepodařilo se jim ani zahradit dvě zátoky, kam kanály ústily. Zkrachovali 
znova. Po nich to na Dubovém ostrově zkoušeli další společnosti i podnikaví jednotlivci. 
Jejich práce měla jen dva výsledky. Po četných vrtech se ostrov začal podobat 
obrovskému krtinci a podklad na kterém byly původně uloženy bedny byl narušen a 
bedny se propadly do asi 80 m hloubky.  
 
V r. 1957 syndikát vedený ing. Hartmanem zjistil, že terén je tak poničený, že původní 
jáma už je neznatelná. Prostor vyčistili, obnovili původní ji, ale ani oni se k pokladu 
nedostali. Až v sedmdesátých letech min. stol. byla do jámy spuštěna alespoň kamera, 
která ukázala několik beden v temné jeskyni. 
V devadesátých letech společnost Triton udělala důsledný geologický průzkum ostrova, 
ale jeho výsledky nebyly nikdy zveřejněny, což přispívá k dohadům, že ze dna jámy 
vedou směrem vzhůru další tunely do několika jeskyní. 
Jako jediná možnost, jak se dostat k pokladu bude asi znovuobnovení hrází, jejichž 
bývalé základy, byly v zátokách ostrova objeveny. K tomu zatím nedošlo, protože již 
zmíněná firma v současnosti omezuje svou aktivitu na soudní spory s konkurencí. 
 
Názorů na to, kdo vytvořil toto dílo je mnoho. Většina vylučuje kapitána Kidda i když 
některé indicie na něj ukazuji. Náročná stavba s rafinovanou pastí je nad možnosti hrstky 
pirátů. Je mnoho podezřelých, ale já osobně bych si vsadil na templáře.  
Několik dní před tím, než na ně Filip II vydal zatykače, vyjelo z pařížského ústředí 
několik povozů směrem k přístavu. Když tam pak dorazili vojáci, byly všechny lodě 
pryč. Král toužil hlavně po majetku templářů, ale byl zklamán. Nenašlo se téměř nic. 
Zmizeli i jejich písemnosti a hypotetická modla zvaná Bafomet. 
 
Templáři měli mezi sebou vynikající stavitele a architekty schopné něco podobného 
vyprojektovat. Měli i dostatek prostředků a sil ke stavbě a nakonec i motiv. 
Leží tedy v podzemí Dubového ostrova templářský poklad a Bafomet? 
Nevím a asi se to hned tak nedovíme, neboť právní spory obou společností neberou 
konce. Advokáti bohatnou a bedny vystavené agresivní mořské vodě trouchnivějí…. 

Musíme jen doufat...  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : DÝM, NIC NEŽ JEN DÝM.  
 
 
 

 
Presages 35 

Jeden z největších už nebude. 
Déšť na voze z křišťálového skla. 

Vpád, pomazaní, nezkušenost a prastaré hrůzy. 

Vytržení nevděčných, smrt, nářek a veselí spojenců. 
Nostradamus  
 

I. 
 

Byl to už zaběhnutý rituál. Celý 
národ usedne k televizorům, aby 
s napětím sledoval zprávy. 
Pokud se válčilo někde daleko v 
Africe, nebo na Arabském 
poloostrově, dívali jsme se na to, 
jako na něco z jiného světa. Pak, 
po smrti stařičkého papeže 
Pavla II, se země s islámskou 
vírou staly jedním přetopeným 
kotlem. Noví velcí vůdcové lidu 
mluvili o tom, že se tyto země 
již nenechají vykořisťovat 
Evropou, a o Džihádu- Svaté 
válce proti všem křesťanům. 
 
Teď už se válka přesunula do 
Itálie, Řecka, Španělska, Francie 

a to už bylo něco úplně jiného. Teď už jsme slyšeli jména jako Janov, Nice, Monako a 
Benátky. Strašlivé hrůzy války a potoky krve, jež se k nám každý den valily z dálky 
skrze obrazovku televize, se nám už nezdály jako něco, co se stává ostatním, ale už jsme 
to sledovali s mrazením v zádech, protože jsme podvědomě cítili, že totéž by se mohlo 
dít i u nás. 
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A tak před námi defilovaly obrázky: Americký prezident tvrdil, že jejich hlavním 
úkolem je zajistit klid a mír v Tichomoří a že spojenci jsou dostatečně silní, aby ty 
neuspořádané hordy rozprášili a zahnali do moře. Nový papež se svým doprovodem 
přijal azyl u švédského krále. Rady NATO a Evropské unie se sešly k dalšímu 
nekonečnému handrkování o společném postupu.  
 
O nejnovější skandál se postaral jistý vysoce postavený důstojník, který si v 
podroušeném stavu kdesi v baru pustil pusu na špacír a vykládal, že Francie a Itálie 
budou obětovány a nepřítel bude zastaven až na úpatí Alp. Velitelství podalo dementi a 
žvanila poslalo do penze. V Paříži se demonstrovalo a stavěly se barikády. U nás byl 
zaveden přídělový systém, aby se prý předešlo nákupním horečkám. 
 
Poslouchal jsem to jen tak napůl. Zase se najde pár lidí, kteří za svoje prachy budou mít 
přístup ke všemu a v jakémkoli množství. Stejně většina lidí už měla špajzy a sklepy 
plné potravin. Poslední zpráva byla o tom, že se zítra budou lidem vydávat plynové 
masky ( dvacet let staré a pocházející asi ze starých skladů CO).  
 
Pak jsem uslyšel první výbuch a za ním další a další. Žaludek se mi sevřel- tak už je to 
tady! Od nás z Norbertova je stejně dobrý výhled jako třeba z Hradčan. Vydusal jsem o 
dvě patra výš a z půdního světlíku jsem měl Prahu jak na dlani.  
Nad celým středem města se válel žluto- zelený dým, který se líně a pomalu šířil. Bylo 
jen otázkou času, kdy vystoupá sem nahoru. Další centrum bylo v Libni a Smíchově. 
Možná, vlastně téměř jistě, byly i další, ale ty jsem neviděl.  
Tam někde pod tím příkrovem bylo i Václavské náměstí, kde teď byla moje žena, ale té 
jsem v této chvíli nemohl nijak pomoci. Zakázal jsem si přemýšlet, co s ní je. 
 
Měli jsme všechno připraveno. Vždyť jsme to taky s kamarády mnohokrát probírali a 
dohodli jsme, co budeme dělat kdyby… 
V té chvíli jsem uslyšel hlasy. Přicházeli další nájemníci domu a s nimi i moji dva 
synové. 
„Co se děje tati?“ znělo to hodně stísněně. 
„Už to začalo, kluci. Musíme rychle pryč.“ 
„A mamka?“ 
„Nevím.“ ukázal jsem ven, „Je tam někde. Ona ví, kde nás má hledat a určitě přijde za 
náma. Pojďte!“ 
Váhali.  
„Je to naše jediná šance!“ 
 
Sešli za mnou dolů. Vstoupil jsem do bytu a rozhlédl se. Zabolelo mě vědomí, že tohle 
místo, kde jsem prožil téměř patnáct let, vidím možná naposled. Potlačil jsem to a začal 
se převlékat. Batohy byly už připraveny, stačilo do nich nandat jen jídlo a pití. Celé to 
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netrvalo ani deset minut. Ve chvíli, kdy jsem zavíral dveře, zhasla elektřina. 
 
„Ještě moment“ řekl jsem klukům, „hned jsem zpátky.“ 
Vyběhl jsem znova na půdu. Většina sousedů tam ještě byla. Přes jejich hlavy jsem 
viděl, že jednotlivá ohniska se zatím slila v jeden hustý souvislý mrak, který se už táhl 
přes celou vnitřní Prahu. Na šedivém pozadí vypadal jako nějaká nestvůra. Vzpomněl 
jsem si na Zjevení svatého Jana: Kterážto otevřela se studnice propasti a vyšel z ní dým 
jako z pece velké. Zatmělo se slunce i povětří od dýmu z té studnice. 
 

II. 
 
Vyšli jsme nejprve směrem k nemocnici, ale pak jsme uhnuli doprava. Odtud se nám 
naskytl pohled na sídliště Červený vrch. Tam, kde jsem tušil Evropskou ulici, bylo vidět 
několik černých mraků. Věděl jsem co to je. Mnoho lidí ujíždělo z centra v autech a ve 
zmatku došlo k haváriím. Ty černé mraky byly v místech, kde teď hořely vraky aut. 
Evropská byla nyní asi neprůjezdná a vládl tam nepopsatelný chaos. To Střešovickou 
zatím kupodivu projíždělo aut jen málo. Přešli jsme jí a dali se směrem do Veleslavína. 
Tady nebyl provoz vůbec žádný. Možná tu ještě ani většina lidí nevěděla, co se stalo. 
Můj přítel Jirka tu bydlel v malém domku na konci úzké slepé uličky pár kroků od 
hlavní tepny. Celou cestu jsme nemluvili.  
 
Branka i domovní dveře byly otevřené a tak jsme temnou chodbou prošli dovnitř. V 
malé kuchyňce už seděl Petr s rodinou. Uprostřed trůnil stařičký japonský tranďák na 
kterém se Jirka snažil najít nějakou stanici. Ani nepozdravil a povídá: „Z Prahy už 
nevysílá nikdo, ještě před chvílí vysílal z Kladna Relax, ale teď je to taky pryč. Chytnu 
jen něco strašně slabého z dálky, jinak je všude jen šum.“ 
 
V šeru místnosti byla nálada více než pochmurná a nikomu nebylo do řeči. Po malé 
chvíli přišel Milan s Jarčou a Pavel s Marcelou. 
„Měli by jsme už jít!“ pobízel jsem netrpělivě při vzpomínce na dým. 
Strašlivá detonace nás téměř ohlušila a tlaková vlna rozdrnčela okenní tabulky. Vyběhli 
jsme ven. Evropská byla plná aut a řidičů, kteří ještě nepochopili situaci a nechtěli 
opustit své miláčky. I tady bylo několik bouraček, ale zatímco my v zástavbě jsme byli 
chráněni před účinky výbuchu, tihle to dostali přímo na otevřeném prostranství. Všichni 
utrpěli tlakový šok, mnoho z nich patrně dočasně nebo natrvalo ohluchlo a většina skel 
byla popraskaných nebo rozpadlých. 
 
Byl to hrůzný obraz: Zdemolované vozy, střepy a krev. Někteří bezvládně pololeželi 
uvnitř, další apaticky seděli na kapotách nebo přímo na chodníku a nevšímavě se dívali 
do nicoty. Nevnímali ty, kteří leželi opodál a krváceli z hrozných ran, ani ty co mezi 
nimi bezcílně bloumali sem a tam, jakoby něco hledali. Nikdo se nesnažil ošetřit raněné. 
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V dálce sice bylo slyšet sirény, ale tady žádná sanitka nebyla. Ozařoval to stále jasnější 
rudý požár nad kterým se vznášel hustý černý kouř. Vypadalo to jako obraz Heironyma 

Bosche. 
 
„Bombardovali letiště a teď tam hoří zásoby kerosinu,“ mínil Petr. 
„Musíme jít,“ naléhal jsem znova, „musíme se dostat co nejdál a nemůžeme s dětmi 
mašírovat celou noc.“ 
Většině z nich jsme stejně nijak nemohli pomoci. Pokud jsme chtěli zachránit naše děti i 
sami sebe, nesměli jsme na ně myslet. Byla to sebeobranná reakce, abychom nezešíleli a 
byli schopni přežít. Přežít! Přežít! Přežít! To teď bylo jediné motto! 
 
Já bláhový jsem si tehdy myslel, že už nelze vidět hrůznější divadlo než ženu, které z 
těla trčely zpřelámaná žebra. Propíchaly jí plíce a ona se z posledních sil sípavě 
pokoušela popadnout dech. Muž vedle ní již byl mrtev. Křečovité gesto ruky 
naznačovalo, jak se ještě v posledním okamžiku pokoušel nacpat si vyhřezlé vnitřnosti 
zpět. Hrůzná učebnice anatomie! 
 
Netušil jsem, že je to jen malá předehra před děsivými orgiemi hrůzy. 
Vrátili jsme se a bez dalšího zdržování jsme vyrazili. Černý kouř z požáru byl nyní ještě 
hustší a byl viditelný i proti stále temnější obloze, jak byl ozářen zdola požárem. 
 
„Teď už hoří i oleje, guma a umělé hmoty.“ prohodil Milan jen tak do prázdna. Neměl 
pravdu, v té strašlivé výhni už v té chvíli hořelo úplně všechno, ale to nikoho 
nezajímalo. Všichni jsme měli mozek raději vypnutý.  
 
Prošli jsme Veleslavínem a zabočili do Ruzyně. Cestou jsme nepotkali nikoho. Když 
jsme šli kolem slavné vazební věznice, neslyšel jsem odtamtud jediný zvuk. Nevím, co 
se uvnitř dělo, ale to ticho bylo horší než jakýkoliv křik. Kousek odtud bylo vlakové 
nádraží. Už jsme tušili blízkost kolejí, když jsme uslyšeli hukot motorů. Ve spěchu jsme 
se namačkali do stínů mimo silnici. Byl nejvyšší čas. Shora od Bílé hory se jedna za 
druhou řítily silné motorky s plně rozsvícenými světly. Bublání motorů se mísilo s 
opilým řevem jezdců, kteří naslepo stříleli kolem. 
 
Tajili jsme dech a čekali až za zatáčkou zmizel i poslední stroj a teprve po dlouhé chvíli 
jsme se vydali podél trati, abychom se vyhnuli namáhavému výstupu na Bělohorskou 
výpadovku. Bylo to jasné- ti kdož přežijí ve městě začnou se sdružovat do podobných 
gangů a budou rabovat obchody. Máš na výběr: buď se stát lovcem nebo obětí. My 
zvolili třetí možnost- útěk. 
 
Napravo od nás hořel obrovský požár na letišti a prosvěcoval houstnoucí tmu. I na tu 
dálku sem byl cítit závan obrovského žáru. Teprve teď, když jsme pochodovali podél 
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trati, měl jsem čas vrátit se v myšlenkách zpět ke své ženě. Vše se zatím odehrávalo 
příliš rychle a chaoticky, než aby na to byl čas. Když jsem si v duchu vyvolal obraz toho 
mraku nad Prahou, věděl jsem, že její naděje byla nulová a že jsem se rozhodl správně, 
když jsem jí ani nehledal, ani jsem na ní nečekal. Kvůli dětem jsme nešli v nijak 
vysokém tempu, ale přesto bylo hořící letiště už bylo jen zmenšujícím se světlem vzadu 
vpravo. Kolem půlnoci jsme si udělali malou přestávku. Všechny děti už vlastně spali 
vestoje a i my jsme v momentě, kdy jsme si sedli, zjistili, že jsme unaveni. Všechno to 
obrovské nervové a fyzické vypětí se spojilo a tak sotva jsme děcka zabalili do dek, 
upadli jsme všichni do mdlobného spánku. 
 
Ráno mě probudil chlad. Celé tělo jsem měl ztuhlé a musel jsem si promasírovat nohy, 
abych vůbec dokázal vstát. Rozhlížel jsem se kolem. Všude byl klid, až jsem se v duchu 
začal zaobírat myšlenkou, kolik z toho co jsem včera prožil, je pravda a co jen sen. 
Vyškrábal jsem se nahoru na násep. Požár vidět nebylo, ale hustý mastný dým tam 
pořád ještě byl. 
 
A pak jsem ho uviděl. Nejsem žádný školený pozorovatel, abych přesně určil vzdálenost 
a podobné věci, ale zdálo se mi to obrovské. Šedo černý diskovitý předmět se 
majestátně a trochu houpavě vznášel na obloze. Vypadal zlověstně cize. Tehdy poprvé 
jsem pocítil ten nedefinovatelný pocit neznámého nebezpečí, asi jako cítí malé zvířátko, 
když v dálce spatří hladovou šelmu. Zavolal jsem ostatní a myslím, že i oni cítili totéž, i 
když nikdo z nás nic podobného nikdy neviděl. 
 
„Nevím, jestli jsou tohle naši nebo ONI, ale mám z toho nepříjemný pocit. Asi by bylo 
lepší kdyby nás neviděli,“ řekla Marcela a vyjádřila tím vlastně myšlenky nás všech. 
„Dobrá padáme. Tady jsme moc na ráně,“ rozhodl její manžel. 
Nikdo nic nenamítal. Děti sice trochu fňukaly, že dostali k snídani jen sušenky, ale cítily 
z dospělých příliš velkou nervozitu, než aby to zkoušely protahovat. 
„Teď, když je den a my víme o možném nebezpečí, měli by jsme se snažit přesouvat se 
pokud možno nenápadně. Možná by jsme se měli rozdělit i do menších skupin.“ 
„Hele, kdo ti dal právo rozhodovat, co? Byl to můj nápad a je to moje chata na Kačáku, 
kam se jde!“ vylít Jirka. 
 
„Ty tady taky nejseš žádný kápo. Na Kačák se jde proto, že je to tam nejblíž, mohli 
jsme jít i k nám na Kokořín. Tak neřvi, nebo ti jednu fláknu.“ vmísil se do toho Milan. 
„Tak pojď, tak si to zkus, tebe zmáknu vždycky!“ 
Děti začaly nabírat na brek a do toho ženské ječely: „Nechte toho, jste jak malý kluci!“ 
Situace byla napjatá. Všichni jsme měli nervy nadranc. 
„No dobrá,“ zavrčel Jirka, „Tak teda budeme hlasovat.“ 
Pro byli všichni až na Jirku. 
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Tak byla zažehnána první krize. Rozdělili jsme se a postupovali po skupinkách. Když ty 
menší děti už byly unavené, střídali jsme se a nesli jsme je. Starý mládenec Jirka trochu 
loupal očima, když mu taky přidělili malou Kačenku, ale mlčel. 
Šli jsem po turistických stezkách i když to bylo mnohdy mnohem delší cesta než po 
silnici, jenže takhle jsme se vyhnuli vesnicím a nešli jsme tak často otevřenou krajinou. 
Teď, když jsem děti nesli, postupovali jsme mnohem rychleji a ještě během dopoledne 
jsme bez dalších problémů ušli asi 20 km. 
 
Na oběd jsme se usadili v malém lesíku. Nejsme žádní chodci a tak jsme toho měli 
docela dost. Posbírali jsme trochu dříví a rozdělali alespoň malý ohýnek. Poodešel jsem 
několik desítek metrů na kraj lesa a pozoroval krajinu kolem a tehdy jsem TO uviděl 
znova. Ihned jsem couvl mezi stromy a doufal, že nás neviděl, protože tenhle byl 
zatraceně blízko! Ucítil jsem brnění v celém těle, asi jako když skrz vás prochází slabý 
proud. Majestátně to přelétalo nad náma tím svým houpavým způsobem, obrovské, 
temné a strašlivě cizí. Dřív než jsem si mohl prohlédnout nějaké detaily, bylo to pryč, 
zůstal zase jen onen nepříjemný pocit neznámého nebezpečí. 
 

III. 
 
Odpoledne jsme v poklidu došli k Jirkově chatě ukryté v malebném údolí Kačáku. Po 
tom trmácení jsme na ni hleděli jako na vytoužený cíl, oasu klidu a bezpečí. Jen 
nejmenší Honzík si stěžoval, že ho pálí prsty. Protože jsem v nemocnici dělal sanitáře, 
všichni jaksi samozřejmě předpokládali, že budu dělat zdravotníka. Prohlédl jsem si 
tedy jeho ruce. Měl je sice začervenalé, ale nevypadalo to nijak nebezpečně, spíš jako 
nějaká alergie. Vyštrachal jsem z lékárny framykoin a namazal to.  
 
Chlapi vybalovali věci, štípali dříví a pomáhali ženám s přípravou večeře a tak si nikdo 
moc nevšímal toho, že i ostatní děti začaly fňukat, že je také pálí ruce. Ostatně po 
dlouhém pochodu a vydatné večeři všechny tvrdě usnuly. 
Byla krásná, klidná a teplá podzimní noc. Sedli jsme si ven do malého altánku, otevřeli 
šampus, kuřáci si zapálili a společně jsme vychutnávali tu pohodu. Byla to idylka 
rodinného výletu a my měli pocit, že to nejhorší už máme za sebou. Klidně jsme 
debatovali o tom co dál. Všechny spory a hádky byly zapomenuty a znova jsme byli 
kamarádi, kteří umí držet pospolu a táhnout za jeden provaz. 
 
Ráno mě probudil dětský pláč. Protřel jsem si oči a ospale jsem přešel do vedlejší 
místnosti. Všechny děti kromě mého Karla naříkaly. Marcela, která už byla také vzhůru, 
se je pokoušela střídavě těšit. Už při zběžné prohlídce jsem zjistil, že všechny mají na 
rukou stejné malé rudé flíčky jako včera Honza. Ten na tom byl nejhůř. Framykoin mu 
vůbec nepomohl, ba naopak. Fleky se slily v jednolitou červeň, která se rozšířila i na 
předloktí a objevily se malé puchýřky. Vypadalo to jakoby se někde popálil nebo opařil. 
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Našel jsem indulonu a všem jsem s tím ty fleky napatlal. Klid byl jen chvilku. Děti 
znova začaly plakat a stěžovaly si, že je to pálí. To už byli vzhůru všichni. Včerejší 
pohoda byla pryč. Všichni byli z toho pláče a naříkání nervózní a nenaložení. 
 
„No tak dělej něco felčare,“ vrčeli na mě střídavě chlapi, zatímco ženy se spíš 
dohadovali, co by mohlo pomoci. Nakonec jsme zkusili heřmánkovou lázeň. Uvařil se 
hrnec čaje a z celého domu jsme snesli různé hrnce a umyvadla. Bolest tak sice polevila, 
ale nemoc drasticky rychle postupovala. Zprvu malé puchýřky se proměnily ve velké 
mokvavé koláče plné vody. Během dopoledně se dům proměnil v lazaret. Zatímco u 
těch větších to vypadalo ještě dobře, ti menší na tom byly pořád hůř. Zkoušeli jsme 
mobilem volat 155, i další čísla, ale všechno bylo hluché. Boláky praskaly, voda 
odtekla, ale kůže místo toho, aby se přilepila, loupala se v celých pruzích a odhalovala 
tak živé maso. Byli jsme bezmocní a nevěděli si rady.  
 
Zatímco ráno ještě některý z chlapů nadával, že si ženské měli dětí víc všímat a bůh ví v 
čem se ty děcka hrabaly, teď už panovalo zděšení a zoufalé ticho. Nemohli jsme se jich 
ani dotknout, aniž by jim to nezpůsobilo další bolest. Jediným trochu iluzorním 
prostředkem k ztišení bolesti byla chladná koupel. Kačenka a Honzík už byli tak 
vysíleni pláčem, že jen chrčeli. Muži se skelným výrazem a ženy s očima plnýma slz 
běhali kolem nich, ale nikdo jim nemohl pomoci. Naše děti nám tu trpěli a umírali před 
očima. Naše děti! Vždyť kůli nim jsme tohle všechno podstoupili. Chtěli jsme je 
zachránit a teď tohle! Mysleli jsme, že Jirkova chata pro ně bude bezpečným místem, 
ale jakoby jsme je hodili do jícnu sopky. 
 
„Strejdo, já taky umřu?“ ptala se mě Petra. Nedokázal jsem se jí podívat do těch jejích 
nebesky modrých nevinných očí, ale nenašel jsem ani odvahu a sílu jí lhát. Sklopil jsem 
oči a jen tiše odpověděl: „Já nevím Petrunko. Snad ne.“ 
 
„Vy si s námi nevíte rady, viď?“ 
To byl ten poslední kamínek. Místo odpovědi mi vyhrkly slzy. Utekl jsem na půdu. 
Když jsem se vybrečel, ulevilo se mi. Jako bych s těmi slzami vyplavil i všechen ten 
stres a zoufalství které se ve mně nahromadilo. Když jsem se vrátil, měl jsem pocit, že 
moje mysl je čistá jako křišťál. Nikdo z nás neměl po celý den ani pomyšlení na jídlo, v 
zoufalství už jsme zkoušeli všechno možné. Zdálo se, že i ostatní již vyčerpali svůj 
příděl emocí, nebo byli příliš vyčerpaní než aby se na něco vzmohli. 
Inferno dosáhlo vrcholu. 
 
Mimo Karla už byly zasaženy všechny děti. Obnažené maso začalo odpadávat od kostí a 
strašlivě trpěly. Přestaly jim fungovat svěrače. Pach moče a výkalů se mísil s nasládlou 
vůní krve. Museli jsme otevřít okna i dveře, jinak by se uvnitř nedalo vůbec vydržet. 
Věděl jsem přesně co jediné nám zbývá.Vzal jsem si Jirku stranou a zeptal se: „Máš tu 
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někde nějakou slivovici, nebo podobný dryák? Musíme je opít, aby necítili bolest. Nedá 
se jim pomoct.“ Beze slova se otočil a v mžiku se vrátil s láhví plnou čiré tekutiny. 
Odšpuntoval jí, přihnul si a pak mi jí podal. Čuchnul jsem si a hned jsem ucukl. Bylo to 
po čertech silné! 
 
Vešel jsem do pokoje. Děti už ani neplakaly. Ležely rodičům v náručí a tiše sténaly. 
Vysvětil jsem, co mám v úmyslu a nikdo neprotestoval. Do některých se nám podařilo 
vpravit alespoň trochu alkoholu, ale jiné už byly v agónii. 
Před půlnocí zemřel jako první Honzík. Jeho drobné tělíčko sebou křečovitě zaškubalo a 
pak zplihnul. Tu noc nikdo neusnul. K ránu zemřel i můj mladší syn Jindra. 
 
Zabalili jsme je alespoň do dek, aby jsme neviděli jejich strašlivě zohavená těla. Nikdo 
už se nevzmohl na slzy, nebo nějaký cit, prostě jsem tam jen tak seděli a civěli na sebe. 
Neměli jsme už ani dost sil na to, abychom je pohřbili. Beze slov jsme mezi sebou 
nechali kolovat láhev slivovice. Pili jsme bez chuti, jen z prosté touhy se opít a tak 
zahnat vzpomínky na to, co jsme prožili. Byli jsme všichni u konce, nebyla žádná 
budoucnost a nic dalšího nemělo smysl. Když došla slivovice, poslal Jirka kolovat láhev 
whisky. 
 
Alkohol nám stoupal do hlavy a odplavil i poslední zábrany. Nejprve jsme začali 
osočovat jeden druhého, kdože za to může. Pak přišli nadávky a nakonec i pěsti. Mé 
vědomí už bylo natolik otupělé, takže nevím, kdo komu a proč nadával, ani kdo s kým 
se pral. 
 

IV. 
 
Ráno bylo kalné. Hlava mě bolela jako střep. Všichni se na sebe mračili navzájem a 
nikomu nebylo do řeči, natož do omluv. Skoro každý měl nějakou modřinu nebo 
monokl. 
Smrt našich dětí nás rozdělila. Už jsme nedokázali držet pospolu. Nejklidnější byl 
kupodivu jindy velký pruďas Jirka. Bodejť by né! Vždyť jemu žádné děti neumřely. 
Povídá: „Měli by jsme je pohřbít. Vím o jednom místě kousek odtud, kde jim bude 
dobře. Tak kdo mi pomůže?“ 
 
Neochotně vstávali a snažili se nedívat se jeden na druhého. 
Asi patnáct metrů od domu byla asi metr široká a deset metrů dlouhá proláklina, kudy 
kdysi dávno tekla voda k náhonu. Bylo to opravdu vhodné místo. Stačilo mrtvoly 
naskládat na dno vedle sebe a z boků na ně nahrnout dostatečnou vrstvu hlíny. Makali 
jsme ze všech sil, abychom to už měli za sebou a neměli pořád na očích ty hrozné 
uzlíčky. Už jsme s tím byli téměř hotovi, když od domu přiběhla Jarča: „Kluci, honem 
pojďte, vysílá Praha. Pojďte si to poslechnout!“ 
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Vjel do nás nový elán. Když vysílá Praha, znamená to, že se věci dávají pomalu do 
pořádku. Vysílání bylo čisté a hlasité. Optimistický hlas znova a znova opakoval výzvu, 
aby se lidé, kteří se ještě skrývají přihlásili na určených místech, podrobili se 
dekontaminaci a pomohli při nápravě škod. Nelíbilo se mi to. Vzpomněl jsem si, jak po 
srpnu 68 začalo také vysílat rádio Vltava. Tohle bylo ještě primitivnější. 
 
Žádné vysvětlení, co se vlastně stalo, žádné hlášení o tom, která místa byla zasažena, 
ani předběžný odhad počtu obětí a množství škod. A taky ani slovo o těch obrovských 
létajících talířích. Vždyť je přece muselo vidět spousty lidí! Už dřív mě napadlo, že to 
záhadné onemocnění našich dětí nějak souvisí s přeletem toho talíře a mravenčením, 
které jsem při tom cítil. V hlavě mi to všechno zapadalo do sebe bez chyb, ale když 
jsem to přednášel ostatním, nepřipadalo mi to už tak věrohodné a přesvědčivé. 
 
„ A jak to, že tvůj Karel přežil?“ Znělo to vyčítavě, jako kdybych za to mohl. 
„Já nevím, třeba to záření působilo jen na menší děti, nebo si to špatně spočítali a 
použili slabší záření a na velké to nezapůsobilo. Třeba letěli moc vysoko, nebo to byl 
jejich úmysl. Já opravdu nevím! Na spoustu otázek vám nedokážu odpovědět. Víme 
toho zatím moc málo, ale vzpomeňte, že se první problémy objevily potom co To nad 
námi přelétlo. V každém případě to nejsou naši přátelé.“ 
 
„Ale, co když je už naši dostali?“ 
„A nebo jsou to kolaboranti. Víte moc dobře, že se vždycky najdou lidi ochotní 
spolupracovat za výhody s kýmkoliv. A jak to zjistíš? Tím, že jim napochoduješ přímo 
do náruče určitě ne!“ 
Nevěřili mi, nebo nechtěli věřit. Otevírala se jim možnost, že všechny ty hrůzy už 
skončily. Znovu jsme se začali hádat, protože někteří tvrdili, že tahle cesta sem byla 
vlastně zbytečná, a že kdybychom zůstali sedět doma na zadku, tak by se tohle nestalo. 
Hlupáci zabedněný! Ale oni neviděli ten děsivý oblak smrti nad vnitřní Prahou.  
 
Většina se rozhodla odejít. Paradoxně Jirka, který mi věčně oponoval, tentokrát váhal. 
Hladil si neholenou bradu až to chrastilo a mručel: „Možná, že tady Karel má pravdu, 
nic nám to neudělá, když pár dní počkáme a trochu okoukneme situaci.“ 
Ale oni nechtěli nic slyšet, už byli rozhodnuti a tak si vzali svoje věci a ještě ten den bez 
rozloučení odešli. 
Seděli jsme tam a poslouchali rádio. Mluvili tam o tom, že prý lidské ztráty jsou 
minimální a život se vrací do normálních kolejí. Byla to lež jako věž, každý kdo viděl 
Prahu, tak jako já, musel vědět, že tam nikdo nepřežil. Mluvili o přátelích z vesmíru, 
kteří se rozhodli přistát zrovna teď, aby nám pomohli a jako neutrální znovu nastolili 
klid a mír. Tvrdili, že nám mimozemšťané dodají léky, které pomohou všem. 
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Pili jsme pivo, poslouchali ty kecy a mlčeli. Nebylo co říkat. Ačkoliv jsme o tom 
mnohokrát mluvili a plánovali to, nikdo z nás doopravdy nechtěl věřit, že se to stane. 
Teď to byla skutečnost a bylo to horší než naše nejčernější představy. Nikoho 
nenapadlo, že by jsme se mohli takhle hádat a nebo se rozejít. To, že by mohly umřít 
všechny děti, by jsme považovali za vyloučené. Šli jsme si lehnout, ale já ještě dlouho 
nemohl usnout. Pořád se mi zdálo, že v místnosti cítím pach krve, moči a hnijícího 
masa. Rozhodl jsem se nadýchat čerstvého vzduchu. Nevím, snad podvědomě jsem šel 
po paměti k místu, kde jsme pochovali děti. Jen díky tomu jsem viděl světla 
přijíždějícího auta. Už jsem se chtěl vrátit, když jsem uviděl jak z auta seskakují ve 
spěchu temné postavy se zbraněmi. Vzápětí se ozval hlas až téměř k nepoznání zesílený 
megafonem: „Vyjděte ven a vzdejte se! Jste obklíčeni. Byli jste zasaženi chemickou 
zbraní a musíte se podrobit dekontaminaci, aby jste nenakazili další. Neklaďte odpor. 
Budu počítat do deseti, pak dám povel k zásahu!“ 
 
Bylo jasné, že někdo z těch kteří odešli, prozradil náš úkryt. Silný reflektor zamířil na 
dvě vycházející postavy.  
„Dejte ruce nad hlavu!“ zazněl další příkaz, „Kolik vás je? Dva? Kde je ten třetí?“ „Ten 
už taky umřel.“ odpověděl pohotově Jirka. 
„Dobrá. Nasedněte do vozu. Pojedete s námi a žádný blbosti.“ 
 
Tak tohle bylo něco úplně jiného než proklamované „ohleduplné chování k obětem 
katastrofy“. Celé to byla bleskově provedená profesionální akce. Než jsem se nadál, už 
auto couvalo po cestě a za chvilku jsem tu stál sám a v tichu poslouchal jen svůj dech. 
Základní otázka teď byla, zda se spokojí s Jirkovou lží. Jestli je podrobí důkladnějšímu 
výslechu,vyjde pravda najevo a oni se sem vrátí. Musím tedy zmizet a čím dřív tím líp. 
Nejprve jsem vyběhl na půdu a hmátl za trám do všem známé schovky. Vytáhl jsem 
starou krabici od doutníků, vyndal z ní starou, ale dobře udržovanou pistoli. Nevěděl 
jsem sice, co s ní budu dělat, protože jsem si nedovadl představit, že bych na někoho 
vystřelil, ale dodalo mi to alespoň zdání jistoty. Od té doby co jsme sem přišli, neměl 
jsem ještě čas si vybalit věci a to mi nyní přišlo vhod. Přidal jsem ze špajzu šišku 
salámu, pár konzerv a dva balíky sucharů. Nemohl jsem sebou táhnout zásob jako slon, 
potřeboval jsem ještě dnes urazit co největší vzdálenost. 
 
Uvažoval jsem, co dělat a kterým směrem se dát. Nakonec jasem vyrazil jen tak 
nazdařbůh. Důležité bylo dostat se co nejdál. Taky začalo drobně mžít. Jindy by mě to 
štvalo, jenže za téhle situace mi to vyhovovalo pro případ, že by mě chtěli hledat se psy. 
Nedělal jsem si žádné iluze, o tom, že bych mohl něco podniknout proti profíkům se 
samopaly a osvobodit tak syna a své přátele. Kdo ví, kde jim teď je konec! 
 
Dokud jsem šel známými místy, postupoval jsem poměrně rychle. Jenže pak už to pro 
mě bylo neznámé území a tak to šlo pomaleji. Vždy, když jsem měl přejít silnici, tak 
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jsem nejdřív poslouchal, zda se neblíží auto. Během svého přesunu jsem několikrát na 
obloze viděl světla. Věděl jsem, že jsou to ONI- žádný zvuk a typický kolébavý pohyb. 
Šel jsem tak celou noc a až teprve k ránu jsem narazil na chatovou kolonii. Bylo to 
vlastně jen šest srubů přilepených k lesu. Pozoroval jsem je nejdřív dalekohledem, 
protože opatrnosti nikdy není dost. Nikde se nic nehýbalo a tak jsem se odhodlal. 
Pomocí páčidla, které jsem si prozíravě vzal, se mi bez problémů podařilo vypáčit 
dveře. Jaká byla moje radost, když jsem v kuchyni našel i malý horolezecký vařič a 
zásobu suchého lihu. I když bylo po dešti dost chladno a já měl mokré šaty, bál jsem se 
zatopit, aby někdo neuviděl kouř. Svlékl jsem se, zabalil do dek a čekal až do večera. 
Abych zabil čas a zaměstnal tak svojí mysl, našel jsem starý sešit a začal sepisovat svoje 
vzpomínky. Začal jsem mít vidiny. Snad jsem usnul, nebo jsem byl nemocen a měl jsem 
horečku.  
 
Přicházela ke mně moje žena, bílá a krásná. Vztahovala ke mně ruce a říkala: „Můj 
milovaný, proč jsi mě tam nechal? Proč si mě opustil?“ 
Za ní stál ve skupince můj syn i další a vyčítali: „Proč jsi nás v tom nechal? Proč jsi tak 
zbaběle utekl?“ Děti plakaly a naříkali: „Pomoz nám! Nenechávej nás umřít!“ 
Pokoušel jsem se jim to vysvětlit, ale oni mě nechtěli poslouchat a tloukli mě. Probudil 
jsem se zpocený a rozlámaný, jako kdyby mě opravdu zmlátili. Snad se jejich 
zmučeným myslím podařilo prolomit bránu času a prostoru a naposledy se semnou 
spojili. 
 

V. 
 
Teprve později jsem se dozvěděl, jak to pravděpodobně vše bylo, neboť pravdu, tu 
skutečnou a holou pravdu již nikdo nezjistí. 
Všechno to bylo připraveno předem. ONI kontaktovali tu i onu stranu, pobízeli je do 
války a všem slibovali, že jim dodají zbraně. Ve vhodný okamžik opravdu pomohli 
všem. K čemu? K vraždění se navzájem. 
 
Pak přelétávali nad krajem a zdecimovali omladinu. Mělo to hlavně psychologický 
důvod. V dětech je naděje lidstva, jeho budoucnost. Bez děti byl odpor zbytku lidstva 
mnohem menší. Spojili se se žoldáky, kterým bylo jedno s kým bojují, hlavně že 
dostávají svoje prachy. V každém městě byl zřízen internační tábor kam byli nahnáni ti 
kteří přežili. Po krátkém výslechu byli rozděleni. Většina žen byla malými šediváky 
odvezena na základny nepozemšťanů. Zůstaly jen ty, které na ubikacích dělaly vojákům 
rozhoďhožky. 
 
Šeptalo se o pokusech, během kterých se ONI pokoušeli obnovit svůj genofond a vyřešit 
problémy s reprodukcí. Muži zůstali v táboře, ale každý den přijelo několik nákladních 
aut. Odjížděly plné, aby se vrátily asi po hodině prázdné. To se opakovalo několikrát 
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denně. Vyprávěl mi to muž, který byl v táboře vytvořeném z bývalé Poldovky. Dělal 
tam řadu let údržbáře a znal to tam nazpaměť. Zorganizoval velký útěk šachtou 
teplovodního potrubí.  
 
Vojáci v té době polevili natolik v ostražitosti, že těmto uprchlíkům nedělalo problém 
zmocnit se několika zbraní a založit tak malou odbojovou skupinku. Potkal jsem se s 
nimi asi po týdenní anabázi Kladenskem. Než se k nim přidám, risknul jsem to, vrátil se 
na Kačák, do Jirkova domu a nechal svůj sešit ve skrýši na půdě, protože kdo ví, možná 
někdo přežil, vrátí se a přečte si to. Ať to dopadne jak chce, to co bude, už nikdy nebude 
takové jako dřív. Vždycky jsme vnímali naší civilizaci jako něco dokonalého a 
nezměnitelného, ale byl to klam. Stačilo tak málo, přišel požár, a vše se změnilo v dým, 
který se rozplynul. Nezbylo nám nic. Naše ženy, děti, naděje. Jen pomsta…  
 
Centurie II/ 46. 
Po velkých potížích člověčenstva ještě větší 

Setiny stupně hybatel staletí obnovuje, 

deště, krev, mléko, hlad, železo a nákazy. 
Na nebi viděn oheň proudící dlouhým zářením. 
Nostradamus  
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Kapitola I.  
Chata ( červen 1976) 

 
Jako invalida mám spoustu volného času. Mým koníčkem je procházet Prahu a 
vyhledávat zajímavá místa, kde nestojí bílé obelisky věžáků, ani se po stráních 
neroztahují kaskádovité řadové domky těch bohatších. Na jedné ze svých výprav jsem 
se vydal za Smíchovské nádraží. Na Zlíchově jsem před Barrandovem uhnul doprava Po 
několika stech metrech jízdy máte pocit, že Praha zmizela a jste uprostřed přírody. Ulice 
k Dalejicím tu vede Prokopským údolím podél potoka.  
 

Za jedním z mnoha zákrutů 
jsem objevil starou cestu 
vedoucí prudce vzhůru. 
Nezaváhal jsem ani vteřinu a 
ihned jsem na ní uhnul. Úzká 
asfaltka se v krátkých 
serpentinách zařezávala do 
kopce a pak náhle za jedním 
meandrem končila malou 
plošinou. Zastavil jsem zde 
svou aerovku. Dále nahoru 
vedla už jen polní cesta a neměl 
jsem jistotu, zda bych se tam 
mohl dostat a otočit. Z té 
plošinky vedla úzká pěšinka do 

malého hájku vpravo. Byla zarostlá bezáky, trním a šípky. Bylo znát, že tudy již dlouho 
nikdo nešel, neboť všude okolo rostly vysoké kopřivy. 
 
Konečně jsem se dostal k úzkému průlezu mezi dvěma skalami. Díky schůdkům se dalo 
tímto sopouchem vystoupit bez problémů. Skála ustoupila a otevřel se mi krásný výhled 
na Prahu. Už jsem se chtěl vydat po pěšině dál, ale na malou chvilku jsem se otočil na 
druhou stranu. U skály, celý zarostlý, stál malý dřevěný domeček. Zvědavě jsem se 
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otočil a vydal se tím směrem. Cestička k němu žádná nevedla, okna byla matná a dveře 
dokořán. Dnes už jen stěží vysvětlím, co mě tam táhlo – nedalo se přece očekávat, že 
tam něco najdu a přeci jsem se prodral plevelem a vstoupil dovnitř. V pološeru jsem 
rozeznal dlouhý stůl podél celé délky domku. Byl plný různého chemického náčiní –
zkumavky, baňky, chladící trubice. To vše se tu kupilo pod vrstvami prachu v 
nepřehledné změti. Na druhé straně stálo stařičké dynamo a vedle další přístroj, jehož 
použití mi bylo záhadou. Za nimi byl polorozpadlý kavalec. 
 
Nebylo tu nic zvláštního a přeci mě to zařízení připomnělo něco velmi známého. Ta 
neschopnost si vzpomenout mi působila téměř fyzickou bolest. Skoro v panice jsem se 
rozhlížel, abych našel nějaký záchytný bod. Přešel jsem celou místnost na opačnou 
stranu až téměř ke kavalci. Zde jsem se obrátil, protože jsem se chtěl podívat i z druhé 
strany. Ve chvíli, kdy jsem se otočil, prkna zapraštěla a moje pravá noha se propadla. 
Prostor pod podlahou nebyl nijak hluboký a tak se to odbylo vlastně jen leknutím. 
Sehnul jsem se, abych nohu vyprostil z otvoru vroubeného ostrými hroty. V okamžiku, 
kdy se mi to povedlo, spatřil jsem v otvoru odkud jsem právě vytáhl nohu, velkou 
kovovou bednu. Samozřejmě, že jsem podlehl prvnímu impulsu a pokusil se jí 
vytáhnout za silné litinové držadlo na víku. Byl to úplný nesmysl, protože bedna byla v 
zemi určitě řadu let a tvořila s okolní hlínou téměř kompaktní hmotu. Nápad se však 
kupodivu osvědčil. Bedna byla totiž celá zrezlá a víko od ní odskočilo při prvním 
náporu. Taktak, že jsem neztratil rovnováhu. Ihned jsem se dychtivě nahnul nad otvor. 
Uvnitř byla položená velká lékařská láhev s širokým zabroušeným hrdlem. V něm vězel 
skleněný uzávěr, důkladně zalitý voskem. Nebylo možné rozeznat, co je uvnitř, protože 
láhev byla zaprášená. Hmátl jsem po ní, otřel jí a vyzdvihl proti světlu. V láhvi byl silný 
sešit v tvrdých černých deskách a ještě nějaká malá lahvička. Na štítku bylo něco 
napsáno, ale v polotmě jsem nedokázal přečíst vybledlé písmo. Vyšel jsem ven, prodral 
se křovím u chaty na světlo. Četl jsem nadpis: Prokop Ryšavý- záznamy pokusů. 
Oslnivý záblesk poznání mnou projel jako blesk. Teď už jsem věděl odkud chatu znám. 
Byla to chata ing. Prokopa z Čapkova románu Krakatit! Vždyť to je můj oblíbený 
román, který znám téměř nazpaměť. C hlavě mi vybuchl gejzír otázek. Znova a znova 
jsem se nevěřícně díval na chatu, její zařízení a láhev, kterou jsem držel v ruce. Obojí 
bylo hmotné a nehodlalo to zmizet. Uvažoval jsem, co mám teď s nálezem dělat. 
 
První myšlenu, totiž vrátit láhev tam ta, odkud jsem jí před chvílí vylovil, jsem ihned 
zavrhnul. Další možnost – odevzdat nález bezpečnosti – se mi také moc nelíbila, protože 
jsem si dost dobře dovedl představit ty stohy protokolů s tím spojených. Vrátil jsem se 
dovnitř a nedbajíc toho, že je všude obrovská vrstva prachu, prohledal jsem každý kout, 
vytáhl každý šuplík za starobylého psacího stolu, ale všude se jen povalovaly zbytky 
nějakých chemikálií a náčiní. Až teprve, když jsem otevřel polorozpadlou dřevěnou 
krabici stojící i kavalce a sloužící asi jako improvizovaný noční stolek, vypadly z jeho 
vnitřku holící potřeby, kartáček na zuby a jedny staré noviny. Rozbalil jsem je a zjistil, 
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že je to prastarý Pražský večerník. Na vnitřní dvoustraně jsem našel červenou tužkou 
zarámovaný článek: 
 

 
Nezdržoval jsem se dalšími úvahami dalšími úvahami, protože nebe se mezitím zatáhlo 
těžkými mraky, které hrozily každou minutou velkým lijákem. Složil jsem noviny a 
vydal se urychleně na zpáteční cestu. Ukázalo se to jako velmi prozíravé. Chvíli po tom, 
co jsem si sedl do svého auta, obrátil ho a vydal se na zpáteční cestu, zabubnovaly na 
skle první kapky.  
 

Kapitola II. 
Sešit (červen- červenec 1976) 

 
Když jsem konečně dorazil domů do své garsonky, položil jsem svou kořist na stůl. 
Uvařil jsem si kafe, sedl na gauč a pozoroval láhev. Uvažoval jsem o tom podivném 
nálezu. Abych si urovnal v hlavě ten zmatek, rozhodl jsem se nejprve si přečíst znova 
Krakatit. Nepřineslo mi to nic nového, ale alespoň jsem si osvěžil paměť. Nicméně 
množství otazníků neubylo, spíše naopak, jejich les houstl. 
 
Kolik z toho, co pan Čapek napsal, je realita a kde začíná fikce? Umístění chaty i její 
popis byl velmi přesný. Napadlo mě, že si spisovatel půjčil postavu ing. Ryšavého, tak 
jak se to dělává. Ústředním otazníkem ovšem bylo, co se asi stalo se skutečným ing. 

 
Záhadný výbuch. 

 

V úterý v noci došlo mezi obcemi 

Jinonice a Radlice k záhadnému 
výbuchu nebývalé síly. Přivolané 

četnictvo se pustilo po pátrání po 
neznámém pachateli. O celou věc 

se zajímá i pražská policie. Na 

místě samotného výbuchu nebylo 
nalezeno jiných pozůstatků, nežli 

hluboký, asi šesti metrů velký 

kráter. V několika nejbližších 
vilkách byly vyraženy okenní 

tabulky, jinak nebyl nikdo raněn. 
Ve vyšetřování se pokračuje a o 

výsledcích bude váženému 

čtenářstvu včas podána zevrubná 
zpráva.  
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Prokopem Ryšavým a jeho vynálezem. 
Láhev stála na stole a na chvilku mě napadalo, zda mám džina, který číhá uvnitř, 
vypustit ven, nebo láhev prostě zahodit a vše hodit za hlavu. Možná jsem usnul a zdálo 
se mi to, ale v tom červnovém večeru jsem měl pocit, že láhev začíná malinkato 
světélkovat. Poletovaly kolem ní jakoby miniaturní světlušky, které se spojovaly na 
krátké okamžiky v malou polární záři, která opalizovala nad hrdlem všemi barvami. Měl 
jsem pocit, že mám poslání: musím otevřít láhev, vyndat sešit a přijít na kloub tajemství 
ing. Ryšavého. 
 
Když jsem se probudil, bylo kalné ráno, venku ještě poprchávalo a tak jsem po snídani s 
pocitem vylupovače hrobů přistoupil k láhvi.. Nejprve jsem opatrně oškrábal vosk okolo 
uzávěru a zkusil ho vytáhnout. Špunt se však zdál být s hrdlem zcela srostlý. Postupně 
jsem brunátněl v obličeji, jak jsem vynakládal stále větší a větší sílu. Nakonec jsem to 
vzdal, přinesl si staré noviny a zkusil láhev šetrně rozbít. Nejprve jsem kladívkem jen 
tak opatrně poťukával, ale starý solidní materiál odolával. Nakonec jsem, celý zoufalý, 
do ní praštil vší silou a láhev se zlomyslně rozlétla na tisíc kousků. S vítězoslavným 
výkřikem jsem se vrhl na obsah a položil ho na stůl. Uklidil jsem střepy a teprve potom 
jsem rozevřel sešit.  
 
Očekávalo mě strašlivé zklamání. Sešit totiž ze tří čtvrtin byl počmárán pro mě naprosto 
nesrozumitelnými poznámkami, grafy a vzorci. Bylo znát, že byly dělány často ve 
velkém spěchu, asi uprostřed pokusů. Mnoho poznámek „ letělo“ zcela šikmo přes 
stránku. Další části byly úplně nečitelné, protože byly polity nějakou chemikálií. Majitel 
byl vzorem nepořádníka. Sem tam tu sice byl pokus o dataci, ale ten mi příliš nepomohl: 
datace typu: šestý den pokusu, 17. pátek, nebo srpen, mi nebyly žádným vodítkem. 
Probíral jsem se tím chaosem stránku za stránkou. Čísla, rovnice a vzorce ve kterých se 
to hemžilo všemožnými závorkami, kde byla uzavřena stáda yksů, ypsilonů, alf a 
dalších klikyháků. Vzorce tu bujely přes celé stránky jako kořeny svlačce, ale žádná 
osobní poznámka, která by mi pomohla. 
 
S pocitem zklamání jsem nakonec zůstal civět na poslední stránku. Byla nedopsaná a já 
už chtěl zaklapnout, když mě upoutala dlouhá blesku podobná čára, vedoucí od 
posledního vzorce šikmo dolů. Vypadala přesně tak, jakoby byl pisatel zabrán do psaní 
a pak se náhle lekl, nebo byl vyrušen. Končilo to uprostřed stránky a pod ní bylo něco, 
co vypadalo na to, že si tu pisatel zkoušel pero. No však to znáte – taková oválná 
čmáranice, připomínající ze všeho nejvíc pecen chleba. K ní shora přiléhala další o 
trochu menší. Ke své škodě jsem se touto poslední stránkou příliš nezabýval a až teprve 
později jsem pochopil, že právě ona je klíčem k odpovědím na sousty otázek. Tehdy 
jsem sešit zavřel a začal uvažovat o některém z mých kamarádů, který by byl dostatečně 
„ chemicky“ vzdělán na to, aby se v té divočině mohl vyznat. Nemusel jsem dlouho 
vzpomínat. Zrovna nedávno jsem potkal svého kamaráda, ještě ze školních let. 
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Nepochybně to byl ten správný člověk, kterému jsem to mohl předložit. 
 

Kapitola III. 
Rozhovor ( červenec 1976) 

 
Nelenil jsem a za dva dny vcházel do kavárny Slávie. Můj kamarád tam už seděl. Když 
jsme se sešli před několika dny poprvé, bylo to shledání dvou přátel, kteří spolu kdysi 
hodně prožili, ale dnes už každý z nás patří do zcela jiného světa. On byl nyní velkým 
akademikem a mnoha tituly a já bezvýznamný noční hlídač. Hodně ztloustl a tak jeho 
pohled ze všeho nejvíc připomínal blahosklonného Budhu, shlížejícího ze svých 
nebeských výšek na plebs okolo. 
 
Se stejně přezíravým pohledem mě přijal i dnes a téměř štítivě ode mne převzal 
umolousaný sešit. Když jsem si s ním domlouval schůzku, řekl jsem mu, že jsou to 
zápisky pokusů jednoho mého známého, který by chtěl vědět, jestli jeho výzkumy mají 
budoucnost.  
Teď se s despektem probíral počmáranými stránkami. Listování bylo postupně čím dál 
tím pomalejší a úsměv mu na tváři tuhnul. Chvílemi dokonce utrousil polohlasně: 
„Zajímavé, velmi zajímavé!“ Konečně sešit zaklapl a dlouze si mnulo bradu. 
 
„ No tak, co ty tomu říkáš?! Naléhal jsem na něj netrpělivě. Špulil rty a trvalo mu 
dlouho ¨než začal. „Tak za prvé, by ten tvůj kamarád neměl dělat ty svoje hokusy 
pokusy někde doma ve špajzu, ale měl by to nechat výzkumným ústavům, které jsou od 
toho a kde jsou erudovaní vědci. Notabene jedná –li se o výbušniny. Když už mluvím o 
výbušninách. Po válce se všechny země vrhly na jaderný program a v oblasti klasických 
výbušnin se toho zase tak moc nezměnilo. Ty, co byly, se dokonale osvědčily – tak proč 
hledat nové? I pro civilní potřeby byly vynalezeny kvalitní a bezpečné výbušniny, jako 
například Semtex. Tady ten chlap si navíc vybral kovové sloučeniny v naději, že budou 
víc brizantní…“ 
 
„ Co to je?“ přerušil jsem ho neuctivě, snažíc se udržet krok s jeho vysvětlováním. 
„Jak ti mám něco vysvětlovat, když neznáš ani základní pojmy,“ rozčiloval se, ale 
pokračoval, „ brizance je výbušnost.“ 
Jeho tušení je v podstatě správné, jenže tyhle látky nejsou vlastně k ničemu, protože 
jsou strašně nestálé.“ 
 
Bušil tlustým ukazovákem do prvních stránek. Pak otočil o pár listů dál a vysvětloval: „ 
On si to taky asi uvědomil, přičemž měl děsné štěstí, že mu to neutrhlo tu jeho 
makovici, nebo alespoň pazoury. Tady přišel na nápad, tu strukturu lidově řečeno slepit. 
Začal dělat pokusy s elektřinou o různé síle, napětí a kmitočtu s tím, že by tím podle 
potřeby sloučeninu naboural nebo naopak držel pohromadě. Není ta zase až tak naivní, 
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záleží i na amplitudě a pak stačí třebas půl voltu.“ „Tady,“ ukázal na jednu stránku, „K 
tomu přidal ještě asi pro jistotu kyselinu, což se mi jeví jako totální volovina a svědčí to 
o jeho diletantizmu. Taky se mohl pěkně otrávit, protože tady, podívej (strčil mi sešit 
pod nos a ukazoval do něj), při téhle reakci musí jasně vznikat arzenovodík a rtuť, ale 
jak se k tomu dostal to je mi záhada. Podle toho, co tu píše to vypadá, že pokusy 
mnohokrát opakoval, aby dosáhl takzvané únavy materiálu. To je dnes děsně v módě, 
ale musíš na to mít vybavení. V primitivních podmínkách, ve kterých nejspíš dělá, by to 
nebylo k ničemu. Ze všeho nejvíc to připomíná patlání starověkých alchymistů.“ 
 
„ No nic, jdeme dál. Tady (chvíli hledal, načež zabodl prst do jednoho obzvláště 
rozbujelého vzorce), se zbláznil úplně, protože do toho vrazil dusičnan draselný. Co s 
tím dělal není úplně jasné, ale ty výbušniny, které děla předtím, byly proti tomu dětské 
hračky. Za to ti ručím nejen svým slovem, ale i tituly – a že jich mám požehnaně!“ 
 
„Do tohodle momentu to je ještě jakžtakž jasné, ale dál už jsou to jen fragmenty děsným 
způsobem naškrábané, takže aby se v tom prase vyznalo. Vyjadřuje se spíš v grafech. 
Vidíš ( ukázal na jakousi změť čar) jenže ty nejsou k ničemu, když nevíme o co jde a 
neznáme ani výchozí hodnoty, můžeme si pod tím představit cokoliv….“ 
Sklapnul sešit a vypadalo to, že se jím už dál nehodlá zabývat a že považuje svou 
přednášku za dostačující. Začali jsme – jak jinak – vzpomínat na mládí, ale zdál se mi 
velmi roztržitý, jakoby byl stále myšlenkami někde jinde a nakonec ze sebe vypravil: „ 
Prosím tě, co je to zač, ten tvůj kamarád a kdepak bydlí? Rád bych se s ním seznámil.“ 
 
Trochu jsem se kroutil, ale nakonec jsem mu řekl alespoň část pravdy. Můj kamarád 
vyjádřil podiv nad tím, že jsem se nepokusil najít původního majitele. Pokrčil jsem 
rameny a jen si povzdychl, že bych velmi rád, ale nevím jak. 
„Předpokládám, že je to chemik, který určitě absolvoval nějakou školu, zakončenou 
maturitou a o tom by měl být zápis. Není toho moc, ale dalo by se z toho vyjít.“ Logika 
a samozřejmost tohodle postupu mě až zarazila. Styděl jsem se sám před sebou, že jsem 
na to nepřišel sám. 
„ A než si ho najdeš, chtěl bych si na pár dnů půjčit tenhle sešit, abych ho ještě 
podrobněji prostudoval.“ 
 
Přitáhl si sešit k sobě. Jeho původní opovržení a nyní náhlý zájem ve mně vzbudily 
nedůvěru. Neměl jsem k ní sice žádný zjevný důvod, jenže jakoby mi někde vzadu 
blikala červená lampička. Jenže už bylo pozdě. Majetnicky svíral sešit ve svých 
baculatých ručkách. Jeho krátké válečkovité prsty se v mé představě měnily na 
dlouhatánské vyzáblé pařáty. Pokusil jsem se na něm sešit vymámit, ale mé argumenty 
byly stejně ubohé, jako jeho protidůvody. Nakonec dost popuzeně vstal, zaplatil a s tím, 
že ještě někam spěchá se chvatně rozloučil. Zůstal jsem sedět sám u vystydlého šálku 
kávy s hořkým pocitem marnosti. Domů jsem dorazil zcela bez nálady. Už se trochu 
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stmívalo. Sedl jsem si do pokoje a ani nerozsvítil.  
 

Kapitola IV. 
Krakatit ( srpen 1976) 

 
Mým jediným důkazem teď byla malá lahvička. Vyndal jsem jí z vitríny a položil před 
sebe na stůl. Po krátkém váhání jsem jí otevřel Uvnitř byla zaplněna do tří čtvrtin bílými 
krystaly. Podobaly se trochu soli nebo sodě, ale ta nepochybně nebyla , to poznal i 
takový laik jako jsem já. Když jsem na ně opatrně sáhl, podivně chřestily. Nechal jsem 
lahvičku na stole, sedl si na gauč, který byl v druhé části pokoje. Jak jsem tam tak seděl 
v přítmí, pocit zklamání a hořkosti ve mně narůstal. Možná, že jsem si na chvíli 
zdřímnul, možná jsem spal tvrdě několik hodin, nevím. Probudil jsem se náhle a v 
prvním momentě jsem se strašlivě lekl, neboť v pokoji nebyla tma, ale svítilo tu 
mihotavé světlo. Myslel jsem si, že hoří a vyskočil jsem, abych zjistil ložisko požáru. 
Pak jsem si uvědomil, že světlo je spíše studené, takové bílomodré, mihotavé. 
Připomínalo to pomalou stroboskopickou lampu. Pak jsem identifikoval zdroj světla a 
doslova úžasem ztuhl, protože světlo vycházelo z lahvičky s Krakatitem! 
 
Blesklo mi hlavou náhlé uvědomění, že dnes je úterý – den, kdy podle knížky K. Čapka 
vybuchoval zázračný vynález ing. Prokopa. Přiskočil jsem ke stolku a bezmyšlenkovitě 
jsem ve zmatku vnořil ruce do těch studených paprsků tryskajících bez ustání z hrdla 
láhve. Snažil se jsem se ji co nejrychleji uzavřít. Spěchal jsem a ruce se mi nervozitou 
třásly. Zdálo se mi, že to trvá věčnost. Cítil jsem náraz do prsou, ztratil jsem rovnováhu 
a padal nazad. Pak se stalo něco ještě podivnějšího. Měl jsem pocit, že čas zhoustl a 
zpomalil. V pádu jsem stačil láhev uzavřít a zároveň si pomyslet na to jaké by to bylo 
príma dopadnout do křesla opodál. Rána do zad mi téměř vyrazila dech a láhev mě 
bouchla do brady. Seděl jsem v křesle, půl metru od místa, kam jsem podle všech 
zákonů přírody měl dopadnout a nechápal, co se to stalo. Láhev vypadala v mé ruce 
naprosto nevinně, jak jen bylo možné a můj zdravý rozum odmítal právě prožité 
přijmout.. Nakonec jsem to vzdal. Bylo to naprosto zbytečné nad tím uvažovat, protože 
jediným výsledkem byla bolest v hlavě. 
 
Druhý den jsem vstával časně. Láhev stála na stole a včerejší zážitek byl jen bláznivým 
snem. Další dni se mi zdály stejné jako ty předchozí, až teprve s odstupem času jsem 
zaznamenal změnu. Začalo to být nápadné až po týdnu, kdy jsem se škrábal od 
autobusové zastávky domů do prudkého kopce a najednou si uvědomil, že se mi jde 
značně lépe. Zdálo se mi, že noha, kterou mám už od devíti let po bouračce špatně 
pohyblivou, se trochu ohýbá. Byla to blbost a ihned jsem tuhle myšlenku zahnal.  
Doma mi to ale znova přišlo na mysl, když jsem přišel a nemusel jsem tak jako vždy, 
alespoň půl hodiny odpočívat. Opět jsem to od sebe odehnal, ale zase se mi to vrátilo, 
když jsem se koupal. Podíval jsem se na ni a zažil strašný šok, že jsem se málem utopil. 
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Noha byla ohnutá v koleni! Ne moc, ale byla. Visela na ochablém svalstvu a aby tomu 
ještě nebyl konec, šel jsem o něco později bosky pokojem a šlápl na jeden střep, který tu 
zůstal po mé akci s láhví. Zabolelo to a já instinktivně nohu vykopl prudce dozadu. Až 
potom jsem si uvědomil, že s ní hýbu. Dvacet let mě všichni přesvědčovali, že už s ní 
nikdy nepohnu a teď tohle! 
 
Další dny byly naplněné radostí nad tím, co se s ní děje. Byl jsem doposud nejistý a 
našlapoval velmi opatrně a většinou jsem stále kulhal. Svaly nezvyklé na novou námahu 
brzy bolely, ale já věděl, že je to jen otázkou času a tréninku. Teprve po několika 
týdnech první vlna bláznivého štěstí pominula a já si vzpomněl na Krakatit, ale s mým 
zázračným uzdravením jsem si to nespojil.  
 

Kapitola V. 
Pátrání (září- říjen 1976) 

 
Ve svém pátrání jsem pokračoval tím, že jsem podnikl nájezd do knihovny a půjčil si 
vše, co tam měli o životě K. Čapka.Pozornost jsem věnoval speciálně letům okolo roku 
1923, kdy Čapek začal Krakatit vydávat poprvé na pokračování v novinách. V té době 
se musel už s Ryšavým znát a výzkumy, tak jak jsou zaznamenány v sešitu, musely být 
hotovy. Nikde nic, žádný náznak, ale přeci jen! Krakatit byl první utopistický román K. 
Čapka. Před tím v jeho tvorbě nebylo o něčem takovém ani vidu ani slechu, ale potom 
se romány objevovaly jeden za druhým. 
Moje vytrvalost a houževnatost se mi přeci vyplatila, když jsem ve vzpomínkách Olgy 
Scheimplugové našel to, co jsem hledal. Píše: Tehdy k nám chodil často na návštěvu 
jeden mladý trochu podivínský inženýr . Vykládal o svých výzkumech, ale moc jsem 
mu nerozuměla. Zato Karel ho měl rád a často spolu mluvili celé hodiny ve skleníku. 
Pak náhle zmizel. Dokonce po něm pátrala i policie, ale bezvýsledně. Pak začal práci na 
Krakatitu a vydával jej ihned na pokračování, aniž by dělal korektruru, jak to měl vždy 
ve zvyku… 
Dál už tam nebylo nic zajímavého. 
 
Několik dní nato jsem navštívil archiv ČVUT. Na chemické fakultě jsem poprosil o 
možnost podívat se do záznamů z let 1920-23, které jsem považoval za nejnadějnější. 
Měl jsem štěstí, že jsem hned v ročníku 1920 našel to, co jsem hledal. Uprostřed stránky 
bylo napsáno: Prokop ryšavý, narozen 7.12.1898 v obci Hostivice…atd. 
Nevěřil jsem, že mé pátrání bude tak rychlé a úspěšné, i když jsem se v podstatě 
nedozvěděl nic, co bych neočekával. 
 
Byl už pokročilý podzim a začaly nepříjemné plískanice, chladná rána a mlhy. Tohle 
počasí nemám rád. Zůstával jsem stále více doma, uvažoval o podivném zmizení ing. 
Ryšavého a jeho podivném vynálezu., který teď odpočíval ve skříni. Po svém prvním 
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zážitku jsem se láhev už nepokoušel otevřít. 
 
Můj kamarád chemik se mi už neozval, tak jak slíbil. Několik pokusů se s ním spojit 
skončilo neúspěchem. Když jsem to zkoušel domů, brala telefon manželka a odpovídala 
stereotypně, že není doma , že je teď stále v laboratoři a neví, kdy se vrátí. Snad, 
uvažováno z hlediska pozdějších událostí, měla i pravdu. 
 
Když jsem to zkoušel do výzkumáku, bylo mi řečeno po přepečlivém vyptávání, kdože 
mu to volá, že pan docent pracuje a nemá na nikoho čas. Znova jsem si vzpomněl na 
ing. Prokopa a jeho přítele Tomeše z Čapkova románu. Bože, jak se to podobá! Nebo 
opakuje? To mě vrátilo k úvahám, kolik toho pan Čapek věděl o skutečném ing. 
Ryšavém a jeho osudech. Napadlo mě, že i ostatní jeho romány můžou mít v sobě víc 
reality než se všeobecně předpokládá. Kolik z toho, co považujeme za fikci, je 
skutečnost? 
 

Kapitola VI. 
Výbuch. ( zima 1976) 

 
Najednou dostaly události nenadálý a rychlý obrat. Do mého poklidného přemýšlení a 
radosti z nenadálého uzdravení se najednou přicházely pohromy jedna za druhou. 
Začalo to tím, že si mě všiml náš závodní doktor a rádoby bodře začal hlásit: „Tak 
vidím, že najednou chodíš docela dobře! No to se mi budeš muset přijít ukázat do 
ordinace, jakej jseš pašák. Když jseš zdravej, tak už nebudeš muset čumět ve vrátnici a 
brát důchodek a hajdy… můžeme tě přeřadit do výroby.“ 
Nejsem žádnej lenoch, ale přesto mě tahle perspektiva nijak nenadchla a tak jsem se 
plížil domů přeplněn neradostnými myšlenkami. Před domem stálo jedno auto VB a 
vedle nich další dvě šedivé volhy. Celek nevěštil nic dobrého. Dveře mého bytu byly 
otevřeny a v nich stál obrovitý příslušník. „ Vypadněte a neočumujte,“ přivítal mě. Na 
mou námutku, že tu bydlím jen vyštěkl: „Občanku!“ Dlouze ji studoval, listoval v ní a 
znova si s pokyvováním četl jednotlivé záznamy. „Co se stalo?“ vyptával jsem se, ale 
bylo to, jakoby malý ratlík dorážel na obrovského vlčáka Vůbec mě neuznal hodna 
pozornosti. Místo odpovědi jen zavolal dovnitř: „ Je tady ten…. soudruhu majore.“ 
 
„ Nemenovat,“ zavrčel kdosi zevnitř, ale vzápětí smířlivěji dodal: „Pošlete ho sem!“ 
Příslušník mi uvolnil cestu a zároveň i výhled do mého bytu. Na konci chodbičky mě 
čekal muž v nevýrazném obleku středních let. „Pojďte dál, „ zval mě, jakoby On tam 
byl doma. Zmateně jsem k němu popošel. Pohled, který se mi naskytl, byl šokující. Na 
malé prostoru mé kuchyňky a pokoje se pohybovalo alespoň pět dalších mužů v civilu, 
který asistovali dva uniformovaní. Moje prádlo i další osobní věci, to vše tvořilo na 
podlaze jednolitou směs, ve které se ti chlapy bezostyšně brodili. 
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Šedivák který mě pozval dovnitř, mě nenechal ani vydechnout a ihned na mne „pálil“ 
své otázky: Jak dlouho znáte docenta B.? Proč jste mu v posledních dnech tak často 
volal? Co víte o jeho výzkumech?“ 
V záblesku pochopení jsem si to jejich řádění dal do spojení s fámou, která už dva dny 
běžela Prahou. Ve výzkumném ústavu v Běchovicích prý došlo k obrovskému výbuchu, 
při kterém byli zabiti všichni zaměstnanci. Teprve o mnoho let později jsem se dozvěděl 
pravdu. Výbuch tehdy postihl pouze budovu ve které byly výzkumné laboratoře. Můj 
přítel –chemik B. dělal právě tam. Zdálo se, že šediváka ani moje blekotání nezajímá. 
Odběhl do pokoje a o čemsi se domlouval s tlouštíkem, který právě devastoval obsah 
další zásuvky psacího stolu a mě náhle napadlo: dnes je čtvrtek, takže výbuch ve 
výzkumáku se stal… v úterý! Krakatit! Tomu bláznovi se asi podařilo porozumět 
zápiskům ing. Ryšavého a vyrobil Krakatit. A stejně jako Tomšovi z románu, mu to 
vybouchlo pod rukama! 
 
Bezděky jsem se podíval na poličku do kuchyně. Piksla s Krakatitem tam trůnila všem 
na očích hned vedle cukru. Knedlík v krku mi narostl do gigantických rozměrů. Šedivák 
si mezitím přestal se svým obtloustlým kolegou šuškat, vrátil se k mě a vyhrkl: „ No 
tak, co bude?“ 
Neschopen slova jsem na něj jen poulil oči. Zhnusen mým přiblblým výrazem ze sebe 
vzápětí vychrlil radu zločinů, které jsem měl spáchat a zároveń přidal i taxy, abych 
věděl, kolik za to vyfásnu. 
„Je to dost na to, abychom na vás uvalili vazbu. A to ještě došetříme váš navýsost 
podivný zájem o pana docenta. To mi budete muset ještě všechno podrobně vysvětlit. 
Pak přivřeme možná očko nad tou vaší lumpárnou s invalidním důchodem.“ 
 
Pokusil jsem se mu to vysvětlit, ale příliš jsem ho neuspokojil. Smál se mi, že prý on mi 
to velice rád uvěří, ale soud o tom budu přesvědčovat těžko, neboť soudce zajímají fakta 
a na zázraky nevěří. Budu je prý taky těžko přesvědčovat o tom, že můj zájem o B. se 
jen náhodou shodoval s dobou, kdy on dokončoval významný vynález. 
 
„Významný vynález!“ myslel jsem si, „houby s octem. Ukradený vynález.“ ale mlčel 
jsem. Šedivák ještě zamyšleně dodal: „Bhužel se už nedovíme, co to mělo přesně být.“ 
Tím mi nevědomky poskytl tu nejdůležitější informaci. B.si ( jak jsem předpokládal) 
nechal pro sebe, že to není z jeho hlavy. Asi chtěl ve své hamižnosti připsat celý objev i 
patřičnou slávu pro sebe. 
 
Šedivák mezitím pokračoval ve výčtu mých provinění, jakoby zabíjel hřebíky do rakve. 
Kdepak jsem to byl v době výbuchu? Doma? A může mi to někdo potvrdit? Sám? To je 
opravdu smůla! A jestlipak mi něco říkají slova jako sabotáž, špionáž, vražda? Jen jsem 
třeštil oči a neodpovídal. Ještě chvíli mě nechal vařit ve vlastní šťávě a pak mě pustil. 
Nevím proč mě nechali na svobodě, snad doufali v nějakou konspirační skupinu. 
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Šel jsem si sednout do kuchyně, díval se na pikslu s Krakatitem a snažil se dát si 
myšlenky dohromady. Najednou jsem dostal děsný vztek. Měl jsem pocit, že Krakatit 
může za to všechno a že mě dostal do pěkné bryndy. Popadl jsem láhvičku, pěvně 
rozhodnut, že důvod svých problémů vysypu do záchodu a tak s tím skoncuji. Už jsem 
byl v polovině cesty, když se okolo hrdla opět objevilo to studené světlo, které se rychle 
zvětšovalo. Vypadalo to jako když se nafukuje balon.  
Záře mě zcela pohltila a já se dostal do podivného stavu duševního klidu. Nic se neděje, 
vše je v pořádku, vše dobře dopadne. Zmatené a poletující myšlenky se náhle seřadily 
jako poslušné školačky na výletě, když křikne jejich přísná paní učitelka. Poslušen 
vnitřního hlasu jsem láhev opět uzavřel a dal na místo. Byla to ta nejpitomější věc, 
kterou jsem mohl udělat –posuzováno zdravým rozumem. Měl jsem prostě dokončit to, 
co jsem načal. Dodnes nedokáži vysvětlit, proč jsem to tehdy neudělal. Zkrátka jsem se 
jako náměsíčník obrátil vrátil Krakatit zpět na skříň. Pak jsem začal uklízet. 
 
Absolvoval jsem martyrium výslechů. Řeči o sabotáži a vraždě ze mě v očích lidí 
udělaly gangstera téměř světového formátu. Moje pokusy jim to vysvětlit skončily tím, 
že mě šedivák začal podezírat z náboženského fanatismu a nakonec mě předal 
psychiatrům k přezkoumání mého duševního zdraví. I těm se moje verze o zázračném 
uzdravení líbila natolik, že se rozhodli si mne nějaký čas nechat v ústavu na pozorování. 
 
Můj pobyt se tam nakonec protáhl téměř na rok. Nebudu vás unavovat popisem těch 
deseti měsíců- Jednoho dne prostě tom u všemu byl konec a mně vrátili mé oblečení. 
Bylo cítit naftalínem a viselo na mně jako na hastrošovi. Jel jsem tramvají na Žižkov, 
byl teplý podzim a já jsem vypadal strašně. Tři holky, co semnou jely, měli na sobě 
krásně vypasované džíny, bílá trička s krátkým rukávem a pod tím nic. Byl na ně krásný 
pohled. Chichotaly se a já zaslechl něco o návratu z polární výpravy před sto lety. Měl 
jsem pocit, že mám vypáleno na čele odkud jedu: „Hele lidi – podívejte se, pošuk, 
blázen, pomatenec!“ 
 

Kapitola VII 
U konce s rozumem ( podzim 1977) 

 
Když jsem dorazil domů a vešel dovnitř, uvítal mě prach, pokrývající všechno, ale 
přesto jsem se s každým známým předmětem pozdravil tak, jak se zdraví staří známí při 
shledání po dlouhé době. Ta jímavá chvilka opojení trvala jen několik minut, protože v 
dalším okamžiku mě myšlenka na Krakatit vyburcovala k činnosti. Tmavá sklenice se 
skleněným uzávěrem trůnila tam, kde jsem jí naposledy odložil. Ten pobyt v Bohnicich 
se mnou pořádně zamával a já měl pořád dojem, že se mi to jen zdá. Otevřel jsem láhev 
a nahlédl dovnitř.  
Ano – vše bylo v pořádku, byla do tří čtvrtin zaplněna bílými krystaly. Čekal jsem, zda 
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se objeví zase bílé mihotavé světlo, ale nedělo se nic. Trochu jsem s láhví zatřásl. 
Krystalky zachřestily, ale zase se nic nedělo. Ne- žádný zázrak se konat nebude a to 
všechno byl jen můj sen, přelud, výplod chorobné fantazie. Noha se mi uzdravila 
autosugescí, přesně tak, jak mi to vysvětloval snad stokrát pan primář na oddělení. 
Znechuceně jsem zarazil zátku zpět do hrdla a postavil sklenici na své místo. Pak mě 
osvítil nápad. Chata! To je přece důkaz! 
Řidičák mi kupodivu nechali a tak jsem hned druhý den vytáhl svojí Aerovku. 
Trucovala a žádala si mou soustředěnou péči. Asi po hodině si přeci jen nechala říct a 
tak jsem mohl vyrazit. Když jsem dojel na Zlíchov, čekaly mě tam na cestě nečekané 
překážky v podobě objížděk a výkopů. „Co se to tu děje?“ myslel jsem si. Pak se mi 
konečně podařilo z té džungle najít cestu do Prokopského údolí a tady jsem dostal 
poslední knockout. Nic tu nevypadlo tak jako tenkrát.  
Projel jsem celou trasu dvakrát a nic. Žádná úzká asfaltka vedoucí vzhůru. Jen 
buldozery, Tatry, hromady materiálu a armovací dráty čnějící do nebe jako fantaskní 
antény. Až konečně se mi podařilo najít místo, které vypadlo povědomě. Škrábal jsem 
se tím přeoraným terénem vzhůru. Šlo mi to ztěžka a pomalu. Konečně jsem se vydrápal 
zadýchaně nahoru a rozhlížel se kolem. ANO! Tady ta skála.. to je ono. Křoví bylo pryč 
a s ním zmizela i chatka. Kousek odtud byl krásný výhled na Vltavu. Ten mi objasnil 
příčinu všeho toho dění kolem. Tohle všechno byly přípravné práce na stavbě 
barrandovského mostu. Byl pátek odpoledne. A tak tu nebyl nikdo a obrovské stroje 
tady stály jako monstrózní pomníky. 
 
Stál jsem mezi nimi zcela konsternován tím, že zmizela poslední šance zjistit, že to 
nebyl jen můj výmysl. Vrhl jsem poslední pohled na skalisko, abych vypil kalich 
hořkosti až do dna. Stál tam mladý kudrnatý chlap v šatech divného střihu. Odhrnul si z 
čela kštici blonďatých vlasů a pozorně si mě prohlížel, jakoby mě rentgenoval: „ Co vy 
tu hledáte?“ 
Byl bych vsadil nevím co, že tam ještě před chvíli nebyl. Po tom, co jsem prožil, jsem 
trpěl stihomamem a tam první, co mě napadlo bylo: policajt!. Ale odpověděl jsem po 
pravdě“ „ Někde tady byla taková malá chatka. Zrovna tam u skály, co stojíte.“ 
 
„ Myslím, že…“ ustrnul jsem, protože v záblesku jasnozřivosti mi došlo, že muž, který 
tu přede mnou stojí je ON -ing. Prokop Ryšavý. Nebyl jsem schopen žádného slova. Pak 
jsem si uvědomil, že vypadá přesně tak jako asi vypadal tehdy. Nezestárnul, nezměnil 
se. Byl to určitě on! Trochu smutně se usmál a zeptal se: „ Vy jste našel Krakatit, že 
ano?“ 
Jen jsem zíral. Pak jsem přikývl, že ano. Náhle knedlík, který jsem měl v krku povolil a 
já vyhrkl: „Uzdravil mi chromou nohu, ale jiným to bouchlo pod rukama.. vždycky v 
úterý, přesně tak jak o tom psal váš přítel Karel Čapek.“ 
 
„ Čapek, aha už si vzpomínám, ale to je tak dávno. A Krakatit? Aniž jsem to tehdy tušil 
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následoval jsem ve svých pokusech velké dílo alchymistů a vyrobil tohle. I když z mého 
dnešního hlediska to byl vlastně jen meziprodukt k tomu, co oni nazvali kámen mudrců. 
Je to zvláštní hmota, která žije svým vlastním životem a reaguje na lidi podle toho jaké 
kdo k němu vyšle biovlny. Na ty záporné reaguje výbuchem a kladným občas plní 
podivným způsobem jejich tajná přání.“ 
 
„Proč zrovna v úterý?“ ( nenapadlo mě v té chvíli nic chytřejšího). 
„Možná je to jen shoda náhod, ale on má podivný smysl pro humor. Třeba to dělá 
schválně.“ Pokrčil rameny a dodal: „ Už musím jít. Jen to tu občas z nostalgie 
navštěvuji.“ 
Otočil se a odcházel a já který měl oči jen pro něj, náhle ve svém zorném úhlu pohledu 
spatřil ještě něco jiného. Tehdy se o létajících talířích moc nemluvilo, ale dnes už přesně 
vím, co to bylo a já si s úžasem uvědomil,mže vypadá přesně tak jako ta čmáranice na 
poslední straně Ryšavého deníku. 
 
„Co mám dělat s Krakatitem?“ křičel jsem za ním, ale už mě neslyšel. Chtěl jsem se za 
ním rozběhnout, ale podivně jsem zdřevěněl. Zcela paralizován a neschopen pohybu 
uviděl jsem na bílém pozadí talíře několik postaviček, které vypadaly jako velcí 
salamandři. Zatočila se mi hlava a praštil jsem sebou.  
 

Kapitola VIII. Pochyby ( zima 77- jaro 78) 
 
Když jsem se probral, bylo UFO s ing. Ryšavým pryč a mě bolela hlava jako škopek. 
Těžce jsem se tou rozbrázděnou zemí vlekl zpět k autu. Byl jsem u konce sil, když se mi 
podařilo se dovlíct dolů. Nasedl jsem a vyrazil k domovu. Jel jsem jak v mrákotách a 
tak jsem měl velké štěstí, že se mi nic nestalo. 
 
Seděl jsem doma, tupě zíral na láhev a měl paranoidní představu, že se prodírám lesem 
otazníků. Měl jsem pocit, že se mi vysmívají. Místo toho, abych našel konečné řešení, 
tak mi přibývaly další záhady. Usnul jsem, nebo omdlel – už nevím, ale když jsem se 
probudil bylo mi podstatně líp. Uvařil jsem si kafe a začal psát tenhle příběh. Věděl 
jsem, že na své otázky asi nikdy nedostanu odpověď, protože stopy končily v prázdnu. 
Samo tajemství výroby Krakatitu je patrně nenávratně ztraceno. Můj přítel mi lhal, když 
mi říkal, že sešit není k ničemu, popis byl asi instruktivnější. Bohužel ho měl nejspíš v 
době výbuchu u sebe.  
Možná by se dalo něco vydedukovat ze zbytků chemikálií a přístrojů v chtě, ale ta je 
nenávratně pryč. Zůstala mi sice láhev s Krakatitem, ale ten má stále špatnou náladu a 
tváří se jako změkčovací soda. Může vám to připadat směšné, ale dal jsem kousek k 
rozboru a jaký myslíte, že byl výsledek? Ona slečna ( byla to totiž dívka s kterou jsem 
kdysi chodil a teď dělá laborantku) mi do telefonu řekla, že vždycky věděla, že jsem 
blbec a že je hloupá. Když si myslela , že se to po létech změnilo. Všechno jsem si to 
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vyposlechl, aniž jsem špitnul, ale pak, když její lamentace pokračovaly, zeptal jsem se: 
„ A výsledek rozboru?“ 
 
Zaječela“ „Ježíšmárjá! Ty seš ale vůl, ty mě vůbec neposloucháš. Je to obyčejná 
změkčovací soda. A příště už mi nevolej!“ práskla telefonem a bylo to. Uvažoval jsem o 
tom, že někdo obsah láhve vyměnil, ale to je nepravděpodobné. A i kdyby, pro mě by to 
vyšlo nastejno.  
 

Kapitola IX. 
Konec( jaro 1999)  

 
Takže mi z toho všeho zbyly jen šedivé vlasy, které jsem získal za svého pobytu na 
psychiatrii a tenhle bláznivej příběh, který mi asi někdo stěží uvěří. Možná jsem 
opravdu blázen, když občas po večerech otevírám láhev ve které mám změkčovací 
sodu. Poslouchám její suché chřestění a čekám jestli se neobjeví mihotavá světélka . . .  
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Plácali jsem se tou pouští hromadu dní. Zatracenej Mojžíš! Najednou mu v hlavě 
přeskočí a začne šťourat do faraóna až se naštve na lidi, a do lidí zase tak dlouho, až se 

naštvou na faraóna. Sliboval nám modrý z nebe, ale místo toho nás vytáhl na tenhle 

špacír po poušti.  
 

 
 

Fakt je, že faraón byl tak vzteklej, že lidem v podstatě 
ani nic jinýho nezbývalo. Přitom jsme se vlastně v 
Egyptě zase tak kór zle neměli, ale nechali jsme se 
zbulíkovat, v tom je celá ta sranda. Vod tý doby jsme 
chodili pouští. Písek, písek a zase písek. Někdy jsem 
měl pocit, že chodíme pořád dokolečka - tedy ne že 
bych to poznal. 
 
Žízeň nebyla. Jak to ten mizera dělal, to teda nevím, 
ale na každý zastávce se někam ztratil a za první 
dunou dokázal najít vodu. Pokoušeli jsem se ho 
několikrát šmírovat, ale nebylo to ničemu. Hlad taky 
nebyl, protože stroj na výrobu many, kterýmu se říkalo 
Stařec, nám každej den kromě soboty dával manu, 

jenže... zkuste jíst pořád to samý a ještě k tomu takovej blivajz jako je mana. Brrr... 
 
A navíc tahat Starce sem a tam po poušti, když do vás pere sluníčko, to je taky pěkná 
fuška. Při každý zastávce, jen co zmerčil nějakej kopec, i kdyby to byla jen krtina, hned 
na něj Mojžíš vylez a začal kázat. Přál bych vám to vidět, co to s nim udělalo, když se 
dostal pořádně do ráže. To byly samý tyhle plameny pekelný a takový věci. Voči měl 
vyvalený a rukama máchal, jakoby chtěl vzlítnout. Všichni jsem se ohromně bavili a 
aby měl radost, tak jsem hnedle dělali, že tomu jako věříme a že je báječnej. Von pak 
přidal ještě nějaký ty andělský trouby a zaslíbenou zem a pak sebou seknul, šla mu vod 
huby pěna a byl konec. Když se probral měl vztek, začal sakroval a šel si vylejt zlost na 
těch co měli službu u Starce. Seřval je, že je špatně vyčištěnej a šel spát. 
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Jednou, když už jsem se všichni plížili jak mátohy, protože jsme ten den ušli pěknou 
štreku, doplazili jsem se k jedný takový menší hoře - myslím, že se jmenovala Oreb. 
Mojžíš dal povel k zastávce a všichni sebou ulehčeně plácli na zem, ale Mojžíš sotva 
uviděl ten kopec, tak hnedle obživ a že půjde nahoru. On už byl, jak jsem řek, takovej, 
jak uviděl kopec, tak na něj prostě musel vylízt. Povídal něco o tom, aby jsem za ním 
nahoru nechodili. To se ví, že se za nim taky nikdo nehrnul, všichni jsme byli tak ušlí, 
že jsem ani nohy necítili. 
 
Mojžíš byl pryč pěkně dlouho a my se zatím trochu vzpamatovávali a ženský začali 
připravovat večeři. V tý době už jsme totiž dorazili do kraje, kde se alespoň občas dalo 
najít něco k jídlu, takže jsem nemuseli pořád pojídat tu pitomou manu ze který se stejně 
už všem jen na pohled dělalo špatně. 
 
Jenže sotva se rozdělaly ohně, přišla jako naschvál bouřka. Nebe bylo v jedné záři, 
blesky se křižovaly a v momentě jsem byli všichni úplně promočený. Mužský, to se ví 
nadávali, protože déšť samozřejmě zhasil všechny ohně a večeře bude tím pádem bůhví 
kdy. Ženský alespoň trochu schovávali děcka a nadávali mužskejm, že je zatáhl do 
takový mizérie. no prostě bylo pěkně rušno a po Mojžíšovi nikdo ani nevzdech. Když 
tedy konečně ta bouřka přešla a Mojžíš se nevracel, říkali jsme si, že tam nahoře do něj 
asi bacil blesk. Ždímali jsme si věci a vůbec jsem se vzpamatovávali.  
Jednomu z nás, myslím, že to byl Ámon se podařilo najít docela ucházející jeskyni a v 
ní i trochu suchýho chrastí. Tak jsem se tam přesunuli, rozdělali oheň a ženský konečně 
začali vařit tu večeři a všichni si říkali, že to jak Ámon našel tu jeskyni bylo bezva a že 
když teďkon Mojžíš není, mohl by nám Ámon dělat vůdce. Všichni byli pro a všechno 
bylo v pohodě až do chvíle než ke vchodu přilít Mojžíš a řval jako tygr. Byli jsme z něj 
všichni jak na větvi, protože jsme si mysleli, že je mrtvej. Bylo jasný, že se totálně 
zcvoknul, protože sebou přitáh nějaký kamenný desky. Sotva zmerčil co se mezitím 
stalo ( na tyhle věci on měl čuch, to se mu musí nechat) praštil s těma deskama vo zem, 
vylez na ně a řval jak poděs.  
 
Už jsme od něj byli zvyklí na ledacos, ale takový divadlo tu ještě nebylo. moc si to 
nepamatuju, ale mlel něco o tom, že tam nahoře potkal pánaboha, on mu dal tyhle 
šutráky a na nich prej je desatero božích přikázání, kterejma se odteďka musíme řídit a 
on Mojžíš na to má dohlížet. 
Nikdo mu neodporoval, ani nemoh, všichni co tam byli se dusili smíchy nad tou 
pitomostí s kterou ten šašek zase přilez. To se ví, že jsme taky hnedle horlivě 
přikyvovali, jako že ano a Ámona že drobátko zvalchujem. 
 
Na Mojžíše byl fakt parádní pohled, pěna mu šla vod huby a těma šutrama mlátil tak, že 
mu popraskaly a pořád si jen vedl svojí o těch přikázáních a trvalo to pěknou chvíli než 
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toho konečně nechal a zvadnul. 
Ráno se probudil a když viděl co v noci proved brečel nad tou hromadou kamení jak 
malý děcko. Aby mu udělali radost, tak se chlapi ráno dohodli, že tu nějakej den 
pobudem a vydali se do blízkého lesíka. Tam porazili pár stromů a tesař Lámet z nich 
vyrobil bednu do který jsme to Mojžíšovi nandali. 
Jemu se moc líbila a začal jí říkat Archa úmluvy - on měl vždycky takový divný názvy 
pro všechno. Moc by mě zajímalo, kam na to chodil.  
 
Teprve za pár dnů jsme se zvedli, že půjdem dál a poznali, že s tou archou jsme se 
pěkně sekli. Mojžíš trval na tom, že jí potáhnem sebou. Skákal při tom tak, že si málem 
rozkřís hlavu o strop jeskyně a báječně při tom ječel tak dlouho, až jsme to vzdali a 
odkejvali mu to. Lámet k tý bedně přidělal takový držáky, no a dohodli jsme se, že se 
budem střídat v nošení. 
 
Stařec - ta pitomá mašina, jakoby věděla, že přicházíme do úrodnějších krajin si dával 
čím dál tím častěji pauzu až jednoho krásnýho dne přestal fungovat úplně. Tedy ne že 
by jsme se po tý maně mohli utlouct, když jsme jí takovou dobu baštili dnes a denně, ale 
zvykli jsme si. 
Taky nad náma od toho dne co jsme odešli od hory Oreb pořád kroužil v létajícím talíři 
jeden z těch pitomejch přivandrovalců z nějakýho zapomenutýho koutu galaxie, kterej si 
myslí, že nás vomámí pitominkama. Mojžíš sice tvrdil, že s ním udržuje spojení pomocí 
těch šutrů a taky do Archy občas něco pokřikoval a pak zase dělal, že naslouchá, ale my 
si mysleli svý. 
 
Pak došlo k nehodě, když jeden z těch co zrovna nesli Archu, byl zaujatej těma 
kejklema, co Mojžíš prováděl, nedával pozor na cestu a šlápnul vedle. Spadnul ze stráně 
do kopřiv a pěkně se popálil. Mojžíš hned tvrdil, že to má od Archy a že ho potrestala 
zato, že se jí smál. Ostatní Archu samozřejmě neudrželi. Spadla a to kamení co bylo 
uvnitř se rozkutálelo. Mojžíš k tomu přilít a začal cpát dovnitř všechny šutry který mu 
přišly pod ruku. 
 
My toho využili a dali si pauzu. Ženský klohnily něco k snědku, ti co měli na starosti 
Starce využívali každýho momentu, kdy se nemašírovalo k tomu, aby se ho pokoušeli 
opravit. My, co jsme nesli Archu jsme si lebedili ve stínu, když opodál přistál ten talíř 
co nad náma kroužil. Ten den bylo pěkně dusno a taky bylo před obědem a tudíž jsme 
byli nenaladěný a jen otráveně čekali s čím na nás vyrukuje. 
 
Samozřejmě začal s obvyklým ohňostrojem, ale proti tomu minulýmu vejletníkovi mu 
tam chybělo víc zelenejch rachejtlí. Pak začal hudlat něco v cizím jazyku. to už jsme 
měli jídlo hotový a tak se to dalo i poslouchat. Jen Mojžíš pořád lítal kolem a klaněl se 
tomu. Lezl po kolenou tam a zase zpátky, no radost ne něj pohledět. Volali jsme na něj, 

Page 3 of 4



aby toho už nechal a šel se taky najíst, ale von si nedal říct. 
 
Dojedli jsme a docela rádi by jsme si zdřímli, jenže v tom kraválu co ten talíř dělal se 
fakt nedalo usnout. Nakonec se pár chlapů pořádně naštvalo, vzali šutry a šli k tý lodi. 
Ten uvnitř si myslel, že mu nesou nějaký dary jako božstvu a tak vylez ven. No, jeden z 
našich ho hned napoprvý trefil do makovice. Chlápek sebou, to se ví majznul a byl 
konečně klid. Jen Mojžíš ječel, že je to smrtelný hřích a že budem pykat. Dostal se do 
tranzu a chrčel, že támhle za tím kopcem je prej ta země zaslíbená. Pak ho klepla 
mrtvice. 
 
Pohřbili jsme ho tam vedle toho kosmonauta a chvíli se dohadovali co budem dělat dál. 
Nakonec jsme se dohodli, že je to vlastně jedno a že se dáme směrem, kam nám Mojžíš 
ukázal. Všichni mě překvapili, protože chtěli abych je vedl já Jouze. Tak jsem se teda 
postavil do čela a rozhod, že Starce tam necháme, stejně už nedával manu, ale tu Archu 
Mojžíšovi na památku ponesem až do země zaslíbený. Zasloužil si to.  
No a pak jsme vyrazili... ..  
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Název : PUTOVÁNÍ ZA VELKÝM KNIPLEM  
 
 
 

 
Už delší čas jsme věděli, že něco je špatně. Věci nešly tak, jak by měly a i jejich pořadí 

se nám zdálo být nějaké převrácené. Dlouho se o tom rokovalo, stařešinové se mezi 
sebou handrkovali a pořád se nemohli dohodnout, zda se s tím má něco dělat.  
 

 
Pak se stalo něco neslýchaného: velkou zářivou kouli 
překryl na obloze jiný temný kotouč. Pravda, trvalo to 
jen chvíli a tma nebyla úplná, ale bylo to hrozivé, protože 
takové věci se stávat prostě nesmí. Rada starších se 
konečně dohodla, že se s tím něco udělat musí a začali 
dumat nad tím co, i když to bylo vcelku jasné. Jediný kdo 
s tím může něco udělat je Velký Knipl, o kterém je přeci 
všeobecně známo, že všechno řídí, takže není o čem 
debatovat. Takhle a všelijak podobně vedli řeč u 
Knihomola doma. Ten k ránu pak měl náhle nutkavý 

pocit, že zrovna on s tím musí něco udělat a to hned. Usadilo se mu to v hlavě, měl to 
tam vypálené jako cejch a prostě to musel uskutečnit. Za každou cenu. Nevěděl proč 
zrovna on a teď, ale nemohl se tomu ubránit.  
 
Ukázalo se, že někteří jeho přátelé na tom jsou stejně. Slovo dalo slovo a dohodli, že se 
za Velkým Kniplem vydají sami, hezky mu vynadají a řeknou mu, aby to koukal dát 
rychle, ale rychle do pořádku. Nikdy u něj nebyli, ale to nevadilo, Knipl bydlí na konci 
světa, takže je vlastně jedno, kterým směrem se vydají. Původně měli jít jen tři: 
Knihomol, Járin a Bonanza Joe, ale pak se přidal ještě Erik, Arnold, Bulda, Eva a 
ochotná Jituš.  
 
Volba správného směru jim mohla ušetřit spoustu času a cestování. Dohodli se, že Knipl 
bude nejspíš tam, co světelná koule vylézá nebo zapadá. Losovali a vyhrál západ, což 
byl problém, protože to znamená překonat Magistrá-lu. Jenže na ní by asi narazili dřív 
nebo později, protože podle starých pověstí a map obtáčí svět vnějším kruhem.  
 
Spakovali se a šli. První dny se celkem nic nedělo, akorát Erik, Arnold a Bonanza Joe se 
hádali o Jituš, ačkoliv byla ochotná tak jako vždy. Musela to přeci jen trochu omezit, 
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protože by se nikam nedostali. Járin, co hodně četl, tvrdil, že musí stanovit trasu, určit 
směr a polohu. Nebyl si zcela jist co to znamená, nicméně to dal za úkol Knihomolovi. 
Ten se na to ovšem vykašlal a prostě jen tak na pás papíru kreslil kudy procházeli. A 
taky, aby se neřeklo, tak zaznamenával polohy, které zaujímala Jituš s chlapama.  
 
Magistrála byla úchvatná. Nebyl na ní sice tak velkej provoz, jak se tvrdilo, nicméně ty 
velké objekty zvané Vozidla po ní putovaly velkou rychlostí. Vždy, když kolem nich 
některý z těch obrů prosvištěl, ovanul je jejich podivný teplý pach. Občas prý některé 
samo od sebe zůstalo stát a uvnitř se prý skrývaly úžasné poklady. Spousta společností 
se pokoušelo Vozidla ulovit, jenže se to nikdy nepovedlo a vždy to skončilo jen ztrátami 
na lidech.  
 
Magistrála je jasným důkazem existence Velkého Knipla. Nikdo jiný není tak mocný, 
aby dokázal roztavit skálu a přetvořit jí v široký a rovný pruh. V dálce se na obou 
koncích zužoval a jim nebylo v první moment jasné, jak se tam ta obrovská Vozidla 
vejdou. Pak, když je pozorovali dýl, zjistili, že je to chytře zařízené, neboť i ony se 
zcvrknou. Dohodli se, že bude vhodnější jít tam, kde je Magistrála úzká a Vozidla 
malinkatá. Šli po krajnici celý den, ale zdálo se jim, že se ten pás nezmenšuje a ani útlý 
konec se nepřiblížil. Dumali nad tím a nemohli přijít na to, čím to je. Nakonec to 
rozlouskl Jarin. Magistrála se nezužuje prostě proto, že jak po ní jdou, ona se posouvá s 
nimi a proto je stále stejně široká a úzká část je pořád vzdálená. Jarin o uvažoval o tom, 
zda Magistrála vlastně není tou cestou osudu, o které byla zmínka v některých knížkách. 
Vůbec se ukázalo, že by bylo dobré, aby byl jejich vůdce, jelikož vůdce musí bejt, to se 
nedá nic dělat.  
 
Rozhodl překonat jí v tom místě kde byli. Doprostřed na úzký travnatý pásek to šlo 
kupodivu celkem snadno. Pak se ale zdálo, že Vozidla vytušila přítomnost vetřelců a 
provoz zhoustl. Nízké zábradlí sice skýtalo jakousi ochranu, jenže z toho jak ty kolosy s 
řevem svištěly okolo stejně dobrý pocit neměli. Až teprve se setměním provoz poněkud 
polevil, snad se unavily. Rozhodli se to risknout. Když byli asi tak v polovině, uslyšeli 
jak se blíží jeden z jeho obyvatel, který na ně patrně číhal. Řval jako podrážděná šelma 
a řítil se šílenou rychlostí přímo na ně. Vysprintovali ke kraji. Sotva téměř bez dechu 
dopadli na okraj, prosvištěl smrdutý kolos těsně kolem nich. V jeho řevu skoro zanikl 
Erikův smrtelný výkřik. Netroufli si pro jeho tělo ve tmě. V raním úsvitu viděli, že 
projíždějící obři změnily jeho tělo v beztvarou krvavou masu. Bylo jim všem zle.  
 
Tak jak o tom bylo psáno v knihách, oddělovala Magistrála dva světy. Zatímco oni žili v 
rovině, tady začínalo pásmo kopců, což mimochodem podporovalo teorii, že svět má 
tvar hluboké mísy. Járin sice tvrdil, že je to blbost, protože by se všechna voda musela 
stékat uprostřed a tvořit stále větší a větší jezero, až by zaplavila celý svět.  
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Jenže Knihomola napadlo, že když Knipl dokázal stvořit něco tak úžasnýho jako je 
Magistrála, tak tohle by měla být maličkost. Třeba má to jezero co je uprostřed na dně 
nějakej odtok nebo vodu odnášejí na oblohu ptáci, což je nejpravděpodobnější. Jak jinak 
by se zpátky dostala?  
 
Počasí, jako kdyby je slyšelo povídat si o vodě, poslalo jim pěknou přeháňku. Všichni 
byli úplně promočený. Věděli, je to trest za to, že se baví o věcech do kterých jim nic 
není. Teď už to bylo jasný, Knipl na ně dostal zlost a bude je pronásledovat a jejich 
cesta nebude žádná legrace a vyžádá si, jak se píše v knihách, "četné oběti". Nevěděli 
sice co to četná oběť je, nicméně tušili, že je to něco, co je dost nepříjemné a bolí to.  
 
Utábořili se a sušili si obleky. Chlapi se bavili s Jituš. Knihomola její bílé sulcovité tělo 
připomínající moučného červa, její nohy plné křečových žil a pytlovité prsy nijak 
nevzrušovaly. Jemu se líbila štíhlá a okatá Eva, jenže ta seděla opodál a brečela pro 
Erika.  
 
V kopcích se zdrželi, protože jim neustálé šplhání nahoru a pak zase dolu dávalo pěkně 
zabrat. Naštěstí tu bylo spousta divokých králíků a tak nikam nespěchali. Pak dorazili k 
Řece. Hodně o ní slyšeli, ale ještě nikdy jí neviděli a ani v ní nevěřili. Tolik vody 
pohromadě a pohybuje se to. Co pohybuje! Řeka se s hrozivým hukotem převalovala 
mezi kopci. Bylo to děsivé divadlo z kterého měli zimničný strach. Vypadalo to, že 
jejich cesta je u konce. Pak si koumák Járin všiml, jak po proudu občas plave kus dřeva. 
Přitáhnout k vodě padlý strom nebyl problém, bylo jich v okolí spousty. Sotva si však 
na kmen obkročmo nasedla Jituš, začal se potápět.  
 
"Další stromy, víc stromů!" volal Járin.  
Přitáhli další dva, svázali to vše dohromady, ale ještě to bylo málo. Teprve šest 
pohromadě je všechny udrželo. Bidly se odrazili od břehu a brzy se dostali doprostřed, 
kde byl proud nejsilnější. Nevěděli ovšem jak se dostat na druhý břeh. Ačkoliv 
pádlovali rukama, stále byli uprostřed. Kalná voda kolem nich bublala, jakoby se vařila 
a jednotlivé vlnky se převalovaly po improvizovaném voru. Bylo to strašné, hrůzné!  
 
Bulda to nevydržel a zařval: "To je hrozné! Všichni se tu utopíme, všichni tu chcípnem. 
Byla to blbost, celá tahle cesta!" Popadl jedno bidlo, chtěje je patrně srazit do vody. V 
tom Řeka jako v odpověď na jeho výkřik vytvořila obrovskou vlnu, která ho se 
zlostným hukotem pohltila. Prostě tu v jednom okamžiku byl a v druhém zmizel. 
Ačkoliv pátrali ve vlnách, neviděli, že by se jeho tělo objevilo byť jen na okamžik. Řev 
Řeky byl teď hlubší a proud silnější. Ta mířila do místa sevřeného dvěma srázy. Průtok 
byl ještě zúžen četnými skalisky vyčnívajícími z vody. Celé to připomínalo dračí tlamu 
a oni byli hnáni přímo do jejího chřtánu. Nemohli nic dělat a jen se vytřeštěně dívali na 
to hrozivé ústí. S hrozivým skřípotem se vor zarazil mezi dvě vyčnívající skály.  
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"Zachráněni!" zařval Arnold a bez váhání dalším z klacků tlačil vor ke břehu. Všichni 
pochopili a dali se do toho. Zcela vyčerpáni seděli ještě dlouho na břehu a dívali se do té 
temné vody. Teď věděli, že za každou překážku budou muset zaplatit životem jednoho z 
nich. Jak budou postupovat bude je hubit jednoho po druhém. Věděli, že to je jejich 
osud a taková jsou pravidla. Tak to chce jejich krutý bůh.  
 
"Vraťme se." prosila Jituš, ale teď po překonání Řeky cesta zpět už nebyla možná, byla 
jen jediná možnost: Vpřed, vstříc smrti!  
Když si člověk připustí, že může kdykoliv zemřít a smíří se s touto myšlenkou, přestává 
se tolik bát. Stejně jako Magistrála, tak i Řeka tvořila krajinný předěl a za ní končilo 
pásmo kopců. Vpravo byly sice v dálce vidět podivné bílé a špičaté kopce, jejichž 
vrcholy se ztrácely v oblacích, ale namířili si to opačným směrem. Bonanza Joe ho 
uviděl první a v jeho výkřiku se mísilo překvapení, úlek i zvědavost. V mělkém dolíku 
totiž ležel mrtvý obrovitý lesklý Pták. Přesně takový o jakém jejich dědové vyprávěli, že 
za jejich časů občas přelétly po obloze. Představovali si ho, no dejme tomu jako značně 
přerostlého orla, ale tohle byla nestvůrně gigantická obluda. Jak se něco takového 
mohlo vznést? Bylo to nepochybně mrtvé. Jedno křídlo to mělo ulomené zcela a druhé 
sice bylo u jeho těla, ale bylo celé pokroucené. Celé široké okolí pak bylo pokryté 
troskami. Když přišli blíž, viděli, že to v trupu má řadu malých okýnek a že je to ještě 
větší než z dálky. Nevěděli čím to je, že věci mají schopnost růst, když se k nim 
přiblížíte. Prý je to lidské fluidum, kterým se živí, nebo na ně působí aura. Okýnka byla 
velmi úzká a teprve po chvíli se někomu podařilo najít větší pootevřený otvor. Bonanza 
Joe odněkud přinesl dlouhou tyč, vstrčil jí do otvoru a zapáčil. Svaly na těle napnuté, 
funěl námahou, ale dveře se otvíraly jen pomalu. Vevnitř Pták vypadal mnohem menší 
než zvenčí. Na každé straně byla sedadla a uprostřed úzká ulička. V některých ležely 
zhroucené lidské kostry zabalené do zbytků ztrouchnivělých šatů. Tihle tady leželi už 
určitě hezky dlouho.  
 
"Je škoda, že neleží blíž našemu domovu," zalitoval Jarin, "mohli by jsme to všechno 
vyrabovat a zužitkovat. Stal by se z nás silný a mocný kmen. Hledejte hlavně jestli tu 
někde není Zbraň co umí zabít na dálku. Určitě by se nám při jednání s Kniplem šikla."  
 
Z toho vidíte, že z bohů nebyli zas až tak podělaný. Všichni věděli jak Zbraň vypadá a 
co umí, několik jich mělo i jejich společenství, i když nebyly dávno obydlené těmi 
malými lesklými šípy.  
 
Propátrali již téměř celý vnitřek, kousek po kousku, a nic. Knihomola vystrašilo hlasité 
hekání Jituš odněkud zezadu. Zprvu si myslel, že si zase s někým užívá, ale tohle byla 
zcela jiná tónina. Vyrazil směrem odkud se to ozývalo. Ostatní už byli v hloučku kolem 
Jituš zhroucené v jednom sedadle. Byla ještě bledší než obvykle, přerývaně dýchala, 
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křečovitě sebou škubala a mezi steny šeptala: "Pomozte mi prosím, pomozte. Je mi zle!" 
 
 
"Cos snědla, ukaž!"  
Jen chrčela: "Nedám!"  
Knihomol se nad ní sklonil, aby jí strčil prst do krku, ale nepovedlo se mu to. Její křeče 
nabyly na intenzitě a nebylo možné jí ovládnout. Náhle ztuhla a téměř ho zavalila. Jen s 
problémy ji odstrčil na sedačku a vypotácel se do chodbičky. Byl konec. Z ruky jí na 
zem vypadl poloprázdný váleček a jeho obsah se vpíjel do podlahy. Vonělo to jako líh. 
Zvedl ho a četl: Brzdová kapalina. Pozor! Obsahuje kyselinu.  
 
Neměl jí nikdy moc rád, ale teď mu jí bylo líto. Šla s nimi určitě jen proto, že tam u nich 
byla všemi opovrhovaná, ačkoliv téměř každý muž jí navštívil. Nechoval se k ní dobře, 
a bylo mu smutno z toho, že si to uvědomil až po její smrti a nelze to už napravit. O to 
větší vztek měl na Knipla. "Co si to vlastně myslí ten lidožravý bůh? Bere si jeho 
přátele jednoho po druhém a aťsi jsou jaký jsou, jsou to jediní přátelé, které má. Až se s 
Velkým Kniplem setká, tak si to s ním vyříká, ať je sebemocnější."  
 
Vytáhli jí ven a její tělo zasypali sesbíranými troskami Ptáka. Vrátili se dovnitř, aby 
dokončili prohlídku. Zajímavých věcí tu bylo spousta, ale Zbraň žádná. Arnold zůstal 
venku, obhlížel Ptáka a objevil jiná větší dvířka. Vzal tyč, kterou použil Bonanza Joe a 
zapáčil. Prastarý otevírač je místo pomalého otevírání prudce rozevřel. Hrana zasáhla 
Arnolda přesně doprostřed čela. Padl v bezvědomí na zem a jeho krev volně vytékala. 
Objevili ho jak nevidoucíma očima hledí k šedivému nebi. Uvnitř ve velkém temném 
prostoru bylo naskládáno spousta většinou čtverhranných vaků. V jednom z nich našli to 
co hledali. Nebyla to malá Zbraň, ale ta co umí vrhat ty malé šípy neustále. Postavili 
Arnoldovi mohylu vedle té prvé. Tyčí se tam vedle mrtvého Ptáka, jako hrotité prsy 
krásné Evy.  
 
Stejně jako v ostatních případech i tentokrát se krajina změnila. Postupně zmizela 
všechna zeleň a jen občas ze země čněl podivně pokroucený keř. Slunce do nich pražilo 
každým dnem víc a víc. voda docházela a pokusy o její nalezení selhávaly. Stále častěji 
se hádali, jestli to všechno má cenu a obviňovali jeden druhého, že je k cestě přemluvil. 
Náhle se proutek v Jarinových rukou začal zmítat jako rozzuřený had. Blízkost vody je 
opět sjednotila a povzbudila natolik, že se dali do pomalého klusu, i když nevěděli kde 
vzali tu sílu. Přeběhli pískovou návěj a uviděli to: zelený chumáč uprostřed písku. Poté 
co se dostali blíž, viděli, že jej tvoří asi stovka podivných stromů. V jejich stínu se krčila 
trojice domů. Studna byla čtverhranná a nehluboká. Bonanza Joe k ní přiskočil a už 
nádoba šplouchla o hladinu, aby se jim v dalším okamžiku houpala na dosah. Věděli, že 
nesmí pít příliš hltavě, hlavně se zchladit. Každý se trochu napil, opláchl a nádoba 
opakovala svou cestu. Náhle Jarin místo toho, aby se napil, zabublal, z úst mu vytryskla 
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krev a z prsou mu vyrašila špička šípu. Bonanza Joe strašlivě zařval, chňapl po Zbrani a 
spustil. Věděl, že stačí ukázat otvorem Zbraně na toho, kdo má být zabit a malé šípy si 
ho najdou samy. Knihomol se jedním trhnutím otočil kolem své osy. Černí lidé! Takže 
ani v tom legendy nelhaly. Co ho však překvapilo ještě víc, byl účinek Zbraně. 
Fascinovaně přihlížel, jak je nejprve všechny znehybněla a když na ně Joe ukazoval 
špičkou, šípy je neomylně trefovaly. Zbraň štěkala, jako vzteklý vlk a rozsévala smrt. 
Během chvilky bylo po všem, osm černých lidí se válelo po zemi. Někteří byli mrtví, 
další k tomu neměli daleko. Bonanza Joe propadl vražednému šílenství a běžel k 
prvnímu z domů. " Nééé!" zaječel Knihomol a vrhl se k němu.  
 
"Pusť. Musím je všechny pobít. Všechny. Za Jarina!"  
"Počkej, třeba vědí, kde bydlí Velký Knipl."  
Bonanza Joe se celý chvěl potlačovanou zlobou, ale přeci jen sklonil Zbraň. Teprve teď 
si uvědomili v celé hrůze, jak strašlivou věc získali. Ovládá nejen mysl nepřátel, ale i 
toho, kdo jí vlastní.  
 
V šeru chatrče viděli obrysy schoulené postavy, která držela v náručí malé děcko. Z 
temného obličeje svítily děsem rozšířené oči. Knihomol se jí pokusil vysvětlit co chtějí, 
ale nerozuměla a jen vyděšeně vrtěla hlavou. Knihomol jí vzal za loket a táhl ven. 
Nejprve se vzpírala, ale pak si asi řekla, že je jedno zda zemře uvnitř nebo venku a 
poddala se. Když uviděla mrtvé, roztřásla se ještě víc. Otočil jí a do písku před ní 
nakreslil posvátný symbol Velkého Knipla. Předpokládal, že ten zná každý. Považovala 
je asi za jeho vyslance, protože padla k zemi a klaněla se jim. Důrazně jí ukázal na znak 
a rukou naznačil různé směry. Teprve když to zopakoval, váhavě souhlasila se západem. 
 
 
Eva mezitím zlomila šíp a opatrně, jakoby na tom ještě záleželo ho vytáhla z Jarinových 
prsou. 
"Nemůžeme ho tu nechat." řekla to s konečnou platností.  
"Ale nemůžeme ho ani vzít sebou, a není kde ho tu pohřbít." oponoval Knihomol a 
věděl, že pravdu mají oba.  
Bonanza Joe pozorujíc neustále ostražitě ženu, ukázal na sklípek, který byl vedle 
jednoho z domů: " Dáme ho tam a pak to zasypeme."  
 
Z chatrče se ozval pláč dítěte a žena k němu odběhla. Potraviny, které byly vevnitř 
naskládali na hromadu, vaky nandali plné a zbytek nechali před ženiným domem. Poté 
co zasypali sklep s Jarinovým tělem, vydali se naznačeným směrem. Brzy zjistili, že 
cesta je vyznačena dlouhými kůly zapíchnutými na dohled od sebe. Sídlo Velkého 
Knipla bylo na velké rovné skále. Uprostřed této plochy, rozdělené černými linkami na 
malé čtverce, stály čtyři velké budovy.  
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"Už jsme jen tři," myslil si Knihomol, "takže kdo bude další? Joe, Eva nebo já? Raděj já 
než Eva!"  
Tři byly prázdné, ale uprostřed čtvrté stál on- Velký Knipl. K jeho boku byl přistaven 
žebřík, který ústil do otvoru slabě osvětleného, jinak bylo všude šero a ticho.  
"Třeba je mrtvý." podotkl Joe.  
"V každém případě musí někdo z nás dovnitř budu to já. Ty Joe, bys měl se Zbraní 
hlídat venku a Eva by měla jít pryč." navrhoval Knihomol.  
"Ne, na to zapomeň. Budu tě jistit ve vchodu. Venku bych byla k ničemu." Eva uměla 
mluvit rozkazovačně.  
Knihomol se s ní nechtěl hádat, protože bylo zapotřebí jednat co nejrychleji. Největší 
naději mají pokud ho překvapí.  
 
Vyhoupl se na žebřík a v dalším okamžiku byl uvnitř. Krátká chodbička ústila do kulaté 
místnosti. V půlkruhu ji obepínal stůl se spoustou puntíků. V druhé polovině nebylo nic 
než obrys dveří, které vedly kamsi do hlubin Knipla. Přistoupil ke stolu, ale nápisy 
ALARM, START, AUTOMAT, MEMORY a další mu nic neříkaly. Posléze objevil 
nápis NECESSITY. Ano, to je ono!  
 
Velký Knipl zaječel, jeho světla vzplála a tělo se otřáslo hněvem. Eva se lekla a spadla 
dovnitř. Vchod se uzavřel. Ti dva neviděli, jak tlaková vlna odhodila jejich přítele na 
stěnu. Jeho tělo se sesulo zplihle na zem, přistávací modul prorazil střechu a vyrazil 
směrem vzhůru, kde na něj na orbitě čekala už dlouho gigantická kosmická loď. Přepadl 
je strašlivý tlak, který je mačkal a drtil. Pak ho vystřídal pocit beztíže. Eva se k němu 
přitiskla a jektala: "Miluj se semnou. Rychle než zemřeme, alespoň jednou!"  
 
Mimořádně neměla pravdu. Milovali se ještě mnohokrát a měli velkou rodinu.  
 
Zde končí příběh zakladatele galaktické dynastie Adama Annanukiho I. 
 

(konec)  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : ZÁKON VELKÝCH ČÍSEL  
 
 
 

 
 
Motto: Náhoda to někdy nemá v hlavě v pořádku.  
 
Malý vesmírný dopravce má v konkurenci velkých galaktických společností těžkou 

pozici a sehnat nějaký kšeft není žádná sranda. Jeden se musí umět pěkně ohánět a 

obsahu nákladu je lépe si nevšímat. Já měl štěstí, sehnal jsem kontrakt na přepravu 
nějakého laboratorního nářadíčka a čerstvé makové šťávy. Tedy to nádobí bylo značně 

primitivní - samé zakroucené trubice a jímky, k čemu to příjemci bude, to ví jenom 

Univerzum, ale jak říkám: O nákladu se nesmí přemýšlet. Sotva jsem to předal a 
vyinkasoval na kreditku odměnu, rozhodl jsem se zastavit v baru U vybuchlé supernovy.  
 

 
Zaparkoval jsem u pultu a začal tím, že jsem do 
sebe zvrhnul tuplovanýho panáka a objednal si 
baštu. Tenhle pajzl slul kvalitní stravou a 
opravdu to stálo za to. Asi se vám zdá zbytečný, 
že se o takovejch maličkostech zmiňuju, ale 
nemám rád tyhle snobský jídla, kdy dostanete 
jen napůl omráčenou chobotnici, která se pak na 
talíři probere a brodí se máslem a hranolkama 
pryč. Když jsem to do sebe nasoukal, nechal 
jsem žaludek ať si s tím poradí jak chce a začal 
se rozhlížet. Scházívala se tu vždy pestrá 
společnost, ale minulý týden tu Galaktická 
policie udělala překvapivý zátah a tak bar byl 

skoro prázdný. Tím je myslím o jeho běžném osazenstvu řečeno vše.  
 
Už jsem se chtěl zvednout, když dovnitř vplul nádhernej exemplář ženský. ...No 
nádherný, popravdě řečeno, když jsem si odmyslel to její zelený číro, tak byla celkem 
ucházející. Ne, nejsem vybíravý, je sice pravda, že před barokně- kredencózní 
sulcovinou bych se dal na úprk, ale jinak jsem tolerance sama. Problém byl v tom, že 
jsem kdysi u jedné dámy objevil očičko tam, kde to nebývá většinou obvyklé. Tahle 
tedy byla nádherná v tom smyslu, že to vypadalo na to, že má všechno na správném 
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místě a je toho i správný počet.  
 
Výstřih měla přímo udatenský a bejt o polovinu mladší, asi by mi to zrychlilo dech, 
jenže to už bylo. Teď jsem byl v tak havarijním stavu, že bych ze všeho nejvíc 
potřeboval generálku. O tom ovšem nemohla být ani řeč, protože moje konto i přes ten 
poslední kšeft bylo příliš štíhlounké. Když jeden lítá dlouho sám, tak nejdřív po 
milování strašlivě touží, ale pak to jeho žlázy vzdají a sex je mu lhostejný.  
 
Čekal jsem něco na způsob: "Chlapečku, nemáš chuť si zašpásovat?", ale místo toho 
jsem se dočkal dotazu, zda jsem ten jistej dotyčnej a když jsem neprotestoval, zněla 
otázka: "Neměl bys zájem o výdělek?"  
Jak už jsem řek, než jeden něco sežene musí se pořádně nadřít a nestává se, aby ke mě 
prachy přicházely zakukleny do přitažlivé děvuchy. Pak řekla sumu a mě to téměř 
postavilo do pozoru. Většinou dostanu sotva polovinu, takže to bude nějaká děsná 
lumpárna, protože za tuhle cenu by jste si mohli poručit, aby vám odtáhli vesmír trochu 
stranou, protože vadí při vyhlídce na nekonečno.  
 
"Copak to bude?" zajímal jsem se.  
"Jeden pasažér na jedno určitý místo a žádný otázky."  
Výřečná moc nebyla. Tedy podle tý sumy to musel být někdo, kdo vykradl ústřední 
banku a ještě stačil řediteli zapálit faguli rovnou u prdele, ale jak už jsem podotkl, v 
týhle branži člověk nesmí bejt moc fajnovej. Takže jsem se jen zeptal kdypak mám být 
připraven a po sdělení, že teď už je pozdě, jsme zašli k bankomatu a ona na mě přepsala 
slíbenou zálohu. Nakoupili jsme nějaké zásoby, já si objednal palivo a řekl, že jakmile 
bude přečerpáno, může můj cestující nastoupit.  
 
K mému překvapení prohlásila, že tím cestujícím bude ona. Sanice mi sjela dolů, jak 
kdybych chtěl polknout slona. Na můj další dotaz kamže to bude jen odsekla: "Později!" 
A bylo to.  
Teprve když jsme byli v kabině, udala mi směr na Crossing. Pro ty, co nestudovali 
dějiny: je to jedna z nejstarších kosmických stanic, dávno nepoužívaná a opuštěná.  
 
Pokud si myslíte, že jsme si cestou užili spousty legrace, tak na to zapomeňte. Chodili 
jsme kolem sebe, jako dva kocouři, kteří omylem musí sdílet společné teritorium, jsou 
nuceni se tolerovat, ale nedělá jim to ani trochu dobře. Já trávil většinu času v řídící 
kabině a ona tam postávala a hypnotizovala měřič vzdálenosti. Posléze se jí přeci jen 
podařilo ho uhranout a Crossing se přiblížil na dohled. Byl to ošklivý šedivý válec 
kolem kterého se povalovalo hejno kosmických lodí, z nichž většina už byla značně 
rozšmelcovaná. Lámal jsem si hlavu nad tím co tu ta holčina hodlá dělat, protože tu byla 
zábava, jako na hřbitově o půlnoci, ale to byl její problém.  
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Poručila si sedmnáctou kóji, tak jsem tam položil svou jachtu, jako miminko do peřinky. 
První popud byl tenhle: vyklopit jí a rychle se ztratit a měl jsem ho poslechnout, jenže 
mamon mě zaslepil. Ona totiž trvala na tom, že tam má s někým rande a abych prej 
chvilku počkal, jinak nedostanu ten zbytek. Odkejval jsem to jako obětní beránek. Pak 
když se poklop nad námi neprodyšně uzavřel, nedalo se už nic dělat. Automaty tam 
začaly pumpovat vzduch a my čekali. Sotva čidla ukázala, že už je to venku v pořádku, 
vyběhla ven jak srnka a já se loudal za ní, aby mi někam nefrnkla. Bylo tam šero a 
nevlídno. V hlavě mi bleskla myšlenky, že to je ten správněj okamžik, kdy by se tu moh 
zjevit nějakej vylízanej mozek a taky, že jó!  
 
Dveře hangáru se rozlítly, jakoby za nimi vybouchla bomba a dovnitř se vehnala banda 
chlapů, jaký člověk hned tak nepotká, a že se nepohybuju mezi žádnou smetánkou. 
Zkrátka, kdyby by jste si chtěli zařídit museum zločinců, tak tohle by byla báječná 
kolekce. Čtyři z nich byly dvoumetrový obludně svalnatý chasníci a zbraně v jejich 
rukou vypadaly docela jako nějaký tintítka. Zamířili celou tu artilerii na mě, ačkoliv 
jsem žádnou zbraň neměl a jeden každej z nich by ze mě dokázal udělat fašírku jen tak 
mezi řečí holejma rukama.  
 
"Ruce vzhůru a ani hnout!" zavelel jeden.  
Do popředí se prodralo chlapisko s tváří lišky a knírkem, který připomínal dvě omdlelé 
žížaly: " Malý moment, hnedle budeme spolu hotový."  
Možná se tomu budete divit, ale věřil jsem mu a udělal to co jsem v té chvíli považoval 
za nejrozumější: odevzdal jsem svojí hříšnou duši Univerzu a snažil se být co nejmíň 
nápadný, což jak jistě uznáte, v prázdným hangáru byla děsná fuška.  
 
Liščí ksicht se bavil presto fortissimo s mojí pasažérkou a já bych měl uši nejraději jako 
talíře, abych něco zaslechl, jenže ani to by mi nebylo nic platný, protože mluvili v 
jazyce, který nemám tu čest znát.  
 
Zákon velkých čísel říká, že je- li pravděpodobnost 0,000001, občas se i ta jednička 
dostane ke slovu. Zlí jazykové pak dodávají, že se to u některých nul stává častěji než 
určuje zákon a mít štěstí je tudíž nezákonné. Já jsem se zákonem hodně často na štíru a 
tak jsem měl ten den štěstí, dá- li se tomu tak říci. Chlapci byli nervózní jak myši na 
výletě v kočičáriu.  
 
"Padáme!" zaječel a hnedle začali spěchat.  
Nezapomněli mi ovšem sebrat kreditku, vypumpovali mi z jachty pohonnou hmotu, 
vyrazili dva zuby a nakopali do žaludku.  
Ty zuby mě fakt naštvaly, protože jsem na ně byl pyšnej, stály mě celej majlant. Tak 
jsem tam seděl, měl pocit, že jsem prošel mlejnkem na maso a představoval si, jak se mi 
ta banda mizerná chechtá někde hezky daleko a užívá si za moje prachy.  
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Pokud se někdo z vás diví, proč mě nezamordovali hned, tak asi zapomněl, že v každý 
kreditce je malá částečka majitele, která citlivě reaguje na to, jestli se jejímu pánovi daří 
dobře a to na jakoukoliv vzdálenost. Jak a proč to funguje, to nikdo neví, ale je to 
tisíckrát vyzkoušené.  
 
Vzduchu tu sice bylo habaděj, jídla i vody jsem v zásobách měl na pár dní, ale co 
potom? Začal jsem uvažovat, co to všechno mělo znamenat a než uplynula půlhodina, 
měl jsme vymyšlenejch pět teorií a jedna byla šílenější než druhá. Rozhodl jsem se, že 
malá procházka neuškodí a vyrazil. Na to, abych otevřel dveře z kóje, jsem 
nepotřeboval ani pět minut a už jsem si to šinul k nejbližšímu terminálu, protože mně v 
hlavě uzrál plán.  
 
Neušel jsem ani pět set metrů, když mě na jedné straně zaujaly otevřené dveře 
sousedního hangáru. Jak jsem šel okolo, mrknul jsem dovnitř a stálo to za to. Parkovalo 
tu to nejmodernější kosmidlo, jaký jste si mohli představit, dokonce to mělo ještě lesklý 
lak. Hlavně se tu ale povalovala těla celé té povedené party. Svalovci téměř úplně 
zakrývali svými těly šéfa, takže z něj byly vidět jen boty. Zelený číro leželo opodál. 
Někdo usoudil, že mají málo tělních otvorů a tak jim nějakou velkorážní zbraní přidělal 
další. Nebyl to hezký pohled a nedělalo to mému žaludku dobře stejně, jako představa, 
že ten, kdo má tohle dílo na svědomí, postává někde opodál.  
 
Netoužil jsem se změnit v cedník, ale pohled na tu téměř novou loď zaparkovanou 
uprostřed byl neodolatelný.  
Byl bych přísahal, že jsem nevstrčil dovnitř nos na víc než na tři milimetry a už kolem 
mě prosvištěla dávka střel, aby o pár metrů dál na stěně chodby vytvořila avantgardní 
obraz. Autor mi tak dával zřetelně najevo, že tu pořád ještě je a nemá dobrou náladu.  
 
Nechtěl jsem ten den pokoušet štěstí, protože zákon velkých čísel mluví o černých 
sériích, ale o bílých se jaksi nezmiňuje. Rozhodl jsem se vytratit co nejdřív, jelikož tady 
uprostřed chodby jsem byl ideální cíl a nemohl bych se schovat ani pod koberec, 
nehledě k tomu, že u zbraně, která umí dělat takovouhle paseku, se moc mířit nemusí. 
Heslem okamžiku se tedy stalo: Zmizet pokud možno hned, a tak jsem v další vteřině 
svištěl chodbou, neboť mě poháněla šílená představa, jak za mnou dusá ten neznámý 
vrahoun.  
 
Minul jsem několik vstupů do kójí až jsem se rozplácnul o předělovací dveře, které byly 
zarezlé a otvíraly se na můj vkus příliš pomalu. Pak si ale daly říct. Bylo to jejich štěstí, 
protože jinak bych se skrz ně prohrabal holejma rukama. Risknul jsem ohlídnutí a 
zastavil se, až když jsem zjistil, že za mnou nikdo není, a taky aby se mi srdce mohlo z 
krku vrátit na svoje místo.  

Page 4 of 7



 
Dveře vpředu ústily do další chodby. Kdežto ty druhé vedly do úsekového centra. Vlezl 
jsem tam. Obklopil mě nespočet potemnělých obrazovek, puntíků, senzozů, tlačítek, 
páček a ukazatelů čehosi. Nebyl jsem v takovém velíně poprvé, ale stejně mi to nebylo k 
ničemu. Kdybych měl systematicky mačkat jeden knoflík po druhém, strávil bych tu 
nejeden naštvaně nervní okamžik. Zkoušet to náhodně jsem nechtěl. Nepochyboval 
jsem o tom, že svůj příděl štěstí už mám vypatlán i na příštích dvacet let a určitě bych 
hned napoprvé zmáčkl knoflík na autodestrukci celé stanice.  
 
Jsou události, které se sadistickou zvrhlostí dokáží vyčkávat dlouhý čas na ten správný 
okamžik. A tak v momentě, kdy jsem si úlevně vydechl, se mi něco otřelo o nohu.  
Nevím, jestli jsem vylít z kůže doopravdy nebo jen v duchu, ale když jsem se vrátil, 
podíval jsem se na pachatele. Zezdola na mě zazíral urostlý kocour neurčité barvy. Čím 
se tu živil, to tedy nevím, ale vypadal spokojeně. Špička ocasu vytyčeného jako anténa 
mu chyběla a dávala tak na vědomí, že tento kocour ví o zákonu schválnosti mrtvých 
věcí své. Vypadalo to, že jediné, co potřebuje, je podrbání za ušima, a tak jsem se toho 
ujal. Vrněl jako motor a z vděčnosti se otočil a krátkým prudkým výstřikem si mě 
označkoval.  
 
Sáhl jsem do kapsy, vytáhl zbytek svého výživného koncentrátu a zavolal: "Či, čí!"  
Byla to chyba. Vzápětí se ze všech stran začalo ozývat ťapání nesčetných tlapek. Po pěti 
vteřinách jsem byl obklopen davem koček a další a další se přidávaly. Ulomil jsem 
několik kousků jídla a hodil to do zástupu. Na místech, kde dopadly se to zavlnilo. Pak 
se hladina uklidnila a stovky žlutých očí ke mě vzhlédly. Nevím proč se do mě 
nepustily. Snad mi život zachránil ten první kočičák, který mě označkoval a tímto 
obřadem mě možná přijal do jejich klanu. Všude se tísnily číčy a dychtivým zrakem mě 
pozorovaly.  
 
Staré přísloví praví, že mnoho psů je zajícova smrt, ale nikdo zatím nepopsal pocity 
osamělého hafana, který se ocitne ve společnosti naštvané party zajíců. Při mém 
způsobu života je obtížné plánovat dopředu, protože zvraty přicházejí téměř neustále a 
tak dávám většinou přednost okamžitému nápadu, je- li takový po ruce. Vyrazil jsem 
nazpět obklopen kočičím národem jako vojevůdce uprostřed svých vojsk a měl jsme 
pocit, že to je dobrý nápad. Nebyl.  
 
Přiblížil jsem se ke mě už známému vchodu. Juknul jsem dovnitř a viděl, že se situace 
podstatně nezměnila. Hromada mrtvol tu byla furt, jen kaluž krve byla trochu větší a 
temnější. Sotva to uviděla první řada mého doprovodu, radostně zamňoukala a vyrazila. 
Ostatní nelenily a následovaly, takže v jednom okamžiku byla chodba plná, v dalším 
jsem tam stál sám a byl rád, že jsem ten den ještě nejed, protože by to stejně bylo venku. 
Zároveň to ovšem byla příležitost, kterou nebylo možné nevyužít. Pár kroků, téměř na 
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dosah ruky tu stála zaparkovaná možnost dostat se rychle z tohodle šíleného místa.  
 
Nejdřív jsem si klekl, ale posléze jsem si připomněl kulky svištící mi kolem nosu a 
zavrhnul veškeré předsudky a zalehl. Když jsem vstrčil dovnitř hlavu a když mi jí 
kupodivu nikdo neustřelil, považoval jsem to za úspěch.  
 
Těsně za dveřmi se nade mnou tyčilo sedm stop prvotřídní oceli, místo jedné paže to 
mělo vraždítko děsivých proporcí a přísně si mě to měřilo infrazaměřovačem. Ten robot 
asi nevěděl, kam mě má zařadit, neboť kočky evidentně nepatřily do sféry jeho zájmů. 
Propalován jeho pohledem, polkl jsem i ty poslední zbytky sebeúcty a prohlásil: "Mňau, 
mňaů-ůůůůů--ůůů!" Ústí zbraně se nerozhodně zachvělo, ale pak zajelo do útrob robota 
a záklopka tiše cvakla. Byl to ten nejnádhernější zvuk jaký jsem kdy slyšel.  
 
"Mňau," řekl jsem a posunul se k jeho boku. Další "mňááááůůů"(řval jsem jak tygr a 
klepal se při tom jak sulc) a už jsem stál za jeho mohutnými zády a tiskl jeho vypínač na 
zátylku. Druhá ruky plynule v dokonalé sladěném gestu hrábla po paměťovém čipu a 
vyrvala mu ho z těla. K lodi to byl jen kousek. Nevěděl jsem, zda by bylo lepší jít 
pomalu, nebo utíkat, ale nohy se mě na názor neptaly a už kmitaly v nejvyšším tempu. 
Mihla se mi v hlavě myšlenka, co budu dělat, když bude loď zamčená, ale než jsem si 
na ní stačil odpovědět, byl jsem u vstupu a vrazil jsem dovnitř jako meteorit.  
 
Každý člověk má jen omezenou odolnost a sáhnete- li do rezerv, musíte to dřív nebo 
později vrátit. Sesypal jsem se na podlahu, za mnou zasyčel uzavíraný vchod, ale to už 
jsem neslyšel. Nevím jak dlouho jsem byl v mdolbách. Probral jsem se a chvíli si 
uvědomoval co a jak. Ten šlofík mi udělal dobře a tak jsem si to přebral. Vydal jsem se 
do řídící kabinky, nejprve podrobil prohlídce lednici, vyndal cosi co vypadalo na to, že 
to můj žaludek snese, pak jsem vytáhl robotův paměťový čip, abych zjistil proč ten 
ukrutný masakr.  
 
Dáváte- li příkazy robotům, musíte si vždycinky dobře rozmyslet, co od nich vlastně 
chcete. Poslední záznam, který tam byl nahrán zněl: "Zab každého, kdo se bude chtít 
přiblížit k lodi!"  
Ten, kdo takovou pitominu robotovi rozkáže, se nesmí divit, že je z něj kompost. 
Vymazal jsem to a nahrál nový rozkaz. Zašel jsem k robotovi, přičemž jsem se snažil 
vyhnout pohledu na to zbylo z té povedené čtyřky.  
 
Robot po přijetí čipu provedl hlasové odsouhlasení a spokojen se zeptal: "Co si budete 
přát, pane?"  
"Ukliď támhleto, najdi všechny kreditky a přines je za mnou do sedmnácté kóje." Měl 
jsem v plánu si z mé lodi přenést tu trochu svých osobních krámů a přestěhovat je. Jak 
jsem tak procházel vnitřek, najednou se mi vůbec nechtělo stěhovat. Je pravda, tamta 

Page 6 of 7



byla supermoderní a zcela nová, ale tady každý kout, každý škrábanec patřil k mým 
vzpomínkám. Nebyly vždycky příjemné, ale stejně... tady to byl kus mého já. Něco se 
ve mě zlomilo, rozhodl jsem se, že tu novou nádheru oželím, i když právě kvůli ní jsem 
toho tolik vytrpěl. Jak se později ukázalo, bylo to moje štěstí a právě tenhle můj 
sentiment mě zachránil. Vylezl jsem ven, robot už tam stál a v chapadle svíral 
zakrvácené kreditky. Vybral jsem si tu svojí a ostatní zahodil z důvodů, které jsem 
vysvětlil už dřív. Přikázal jsem mu, aby přinesl ještě potraviny, zašel jsem k pultu, 
zasadil do ní svojí kartu a zadal příkaz k naplnění palivové nádrže. Odčerpalo mi to sice 
dost velkou část peněz, ale už jsem se rozhodl a nelitoval jsem. Než se můj nový 
kovový přítel vrátil, bylo už vše přichystáno.  
 
Nazpět jsem se plácal tři neděle, nebylo kam spěchat. Celou tu cestu jsem si lámal hlavu 
nad tou záhadou, do čeho jsem se to připlet a co to mělo znamenat. Dozvěděl jsem se to 
až když mě čapla Galaktická policie a tak se celá tahle story vyjasnila. Jeden zazobanej 
frajer převážel pěknou várku diamantů. Kdo dal té čtverce tip už není rozhodující, 
podstatné je, že si na něj počkali, rozhodnuti mu od nákladu ulehčit. Podařilo se jim to, i 
když obchodníkova ochranka byla tužší, než si představovali. V nastalém zmatku tam 
holčinu museli nechat, aby se postarala sama o sebe. Místo schůzky bylo asi pro takový 
případ domluveno předem. Proto taky ta šílená suma za odvoz. Potřebovala rychle 
zmizet a spojit se zbytkem party.  
 
Mým štěstím bylo, že jsem si nevzal tu novou loď. Nikoho bych nepřesvědčil, že s tím 
nemám nic společného a hodili by na mě nejen spoluúčast na loupežném přepadení, ale i 
vraždu těch čtyř. Museli mě propustit. Na kontě mi zůstala nejen docela slušná suma, 
ale i robot, po kterém se kupodivu nikdo nesháněl. Poté co jsem robota prodal, nechal 
jsem si ze svých klonů udělat pár transplantátů a cítím se zase jako mladík. Jen po 
nocích se mě zdá o kočkách a vůči dívkám chtivých cestování jsem nevrlejší, protože 
zákon velkých čísel říká, že i ta nejdelší série má svůj konec, tak proč pokoušet štěstí?  
 

(konec)  
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Ta třetí. 

 
Licistráta byla na výročním trhu v Lancre podruhé v životě a když se ocitla uprostřed 

klubka asi třiceti lidí a několika pokřikujících prodavačů, měla pocit, že je na 

nerušnějším místě na světě. 
Poprvé byla v Lancre jako malá holčička a odnesla si kromě nechutně přeslazeného 

lízátka i pěknou modřinu, když jí malý oslík, kterého chtěla pohladit, zlomyslně šlápl na 
nohu. 

Pocházela z hor Beraní hlavy, kde sníh slézá až dlouho potom, co dole už kvetou 

sněženky. Zeměpisný pojem „řídké osídlení“ tu platí v míře vrchovaté, neboť cesta z 
jedné chalupy do druhé, je často celodenní horskou túrou.  
 

 
Adeptkou čarodějnictví se stala před dvěma lety, když 
k nim přišla bába Křenová. Jmenovala se vlastně 
Skočdopolová a svou přezdívku dostala díky tomu, že 
s chronickou pravidelností na většinu neduhů 
ordinovala křenovou placku. Je zajímavé, že tato její 
léčba měla větší úspěch, než bylo statistické procento 
pravděpodobnosti. 
S čarodějkami je zapotřebí vycházet vždy co nejlépe a 
tak její návštěva byla důvodem k tomu, aby byla 
náležitě pohoštěna i za cenu toho, že nebude do konce 
týdne co jíst.  
Když tedy bába sledována smečkou hladových 
pohledů dojedla a poslední kousek uzeného 

doprovázen jen špatně utajeným lítostivým povzdychnutím zmizel v jejích útrobách, 
rodina se semkla v koutku a s obavami očekávala až stará čarodějnice prozradí pravý 
důvod své návštěvy. 
„Ty!“ ukázala na Licistrátu, „ Půjdeš se mnou a budeš se učit na čarodějku.“  
Tak to bylo vždycky. Adeptky byly vybírány a nikdo se neptal na jejich názor. 
Jejím rodičům se ulevilo, čekali něco mnohem horšího a tohle pro ně byla vlastně 
pomoc, protože měli ještě dalších devět dětí a takhle se zbaví jednoho hladového krku. 
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Učení jí začalo tím, že od rána do večera uklízela až se všechno v bábině chatrči lesklo 
jako nové. Křenová jen seděla ve svém křesílku, báňala z mohutné dýmky, kterou 
dostala od vzdálených příbuzných až z Klače a jen občas jakoby mimochodem 
prohodila: „Ještě by jsi děvenko mohla přeleštit ten památeční talíř támhle na té poličce, 
mám dojem, že je nějak zaprášený.“ 
 
Většinu času trávila tím, že nahlížela do kouzelnických knih, které si nechala zasílat ze 
zásilkové služby Vše pro magickou praxi. Všechny je důkladně prostudovala, ale jaksi jí 
při tom uniklo, že to co jeden autor doporučuje a vychvaluje, to druhý zavrhuje jako 
škodlivé a překonané. 
Křenová tohle svoje knižní obžerství přenesla i na malou Lici. Ze všeho nejdřív jí začala 
učit číst a tak, když zemřela, měla Licistráta plnou hlavu magie, ale v praxi se naučila 
pouze aplikovat křenovou placku. Sem na trh do Lancre se vypravila proto, že se 
dočetla o tom, že správná čarodějka má mít létající koště a tak se rozhodla nějaké 
zakoupit. 
Znovu si vybavila příslušnou stránku: Na obrázku tam byla lepá děva oděná toliko do 
lehké průsvitné košilky vznášející se nad stromy. Vypadalo to lehce, vzdušně, graciézně 
a náramně snadně, a Lici netušila, že kresbu má na svědomí malíř se zastydlou 
pubertou, který nemá o létání sebemenšího tušení. 
 
Ze snění jí vyrušil drobný štíhlý mužík, který měl na popruhu před sebou dřevěné plato. 
Povalovalo se na něm několik opěčenin tak podivných tvarů, že nejspíše připomínaly 
opálené kořeny horské borovice. 
„Kuptééé sííí čerstvééé knááky. Pote si ně dokád sů čerstvé!“ křičel jí do ucha. „Extra 
pochoutka! Nedáte si slečinko?“ 
Opatrně, aby se mu nerozpadl, napíchl vidličkou jeden obzvláště zuhelnatělý a odporně 
zkroucený kus vypadající jako pravěká fosílie. 
„Ať mě smrt vezme estli sem ho zrovinka nevytáh z udírny.“ 
„OPRAVDU?“ ozvalo se vedle Lici a znělo to jako hlas přicházející z nejhlubšího 
podzemí. Licistráta ještě nikdy neviděla, že by někdo tak bleskově změnil barvu. 
Koutkem oka zahlédla téměř mimo své zorné pole vysokou vyzáblou postavu v černém 
plášti, držící jednoduchý žací nástroj gargantuovských rozměrů. Byl to však jen mžik 
tak prchavý, že to byl asi přelud, nicméně Kolík Aťměvezme se rozklepal tak, až jeho 
zboží popadalo na zem, kde se během okamžiku nerozeznatelně smísilo se zemí, a zcela 
zdrcen odvrávoral pryč. 
 
Licistráta se konečně mohla vydat za cílem své cesty. Protože byla zocelena bojem s 
lesními houštinami, nedělalo jí žádný problém proklestit si cestu ke stánku o který se 
opíralo několik košťat a jeden prodavač, který už dávno rezignoval na pokus o přilákání 
koupěchtivých spoluobčanů. Jeho mlžný pohled dával tušit, že se již od rána patřičně 
posilňoval pěnivým mokem, ale vida potencionálního zákazníka, rázem obživl.  
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Lici se dostala do dilematu, zda koupit koště se světlou násadou, či to druhé s tmavou, 
jakoby do bronzova opálenou. O třetím, které vypadalo poněkud nepovedeně, ani 
neuvažovala. Však také stálo trochu stranou, jakoby se ho první dvě stranila a nehlásila 
se k němu. Bylo celé rozcuchané, jakoby ani nepatřilo ke košťatům, ale k zcela jinému 
druhu. Už se po tom tmavém natahovala, když se odněkud zpoza jejího ramene ozvalo: 
„Jestli to má být koště na létání, tak být tebou děvenko, tak beru támhleto co postává 
stranou.“  
Lucistráta se podívala dolů. Postávala tam taková kulaťoučká bábrdle, v ruce držela 
jakousi černou kouli, která vzdáleně připomínala obrovského koucoura, který prošel 
drtičem odpadků a šibalsky se na ní usmívala. Co tahle může vědět o magii? pomyslela 
si s převahou intelektuálky, která přečetla víc než jednu knihu. 
„Hele Esme, co chce kupovat. Vsadila bych se, že z těchle košťat nic nevyždímáš ani za 
sto let, ale tohle vypadá nadějně.“ 
Ta druhá byla celá v černém a na hlavě měla naražen v poněkud odvážném úhlu černý 
klobouk. Mělo to Licistrátu varovat, ale tentokrát měl rozum lístky do poslední řady, 
zatímco v první se rozvaloval otylý náfuka, který na ní pokřikoval: „Vykašli se na ty 
dvě starý škatule! Dyť ty jsi studovaná magicky praktikující osoba,“ a přehlušil tak po-
plašné zvonky znějící zezadu. 
 
„Ne,“ prohlásila rezolutně, „já si vezmu tady to hnědé s blond ofinkou.“ 
„Jak myslíš děvenko.“ 
Lici byla tak alergická na to když jí někdo říkal „děvenko“, že jí z toho naskákala 
vyrážka. 
„Hele, vona si dovoluje říkat ti děvenko!“ hulákal na ní ten z první řady.  
Už to nebylo k zadržení. „Jsem si jistá, že tohle bude lítat jako žádné jiné.“ 
„A nevadilo by ti, kdybych ti zkusila s tímhle rozcuchánkem konkurovat?“ řekla ta 
mrňavá a rozzářila se jako vánoční stromeček, „A ty Esme budeš dělat rozhodčího.“ a 
dloubla tu druhou do žeber. Ta jen hekla a cosi nakvašeně zamumlala. 
„Ale dámy, měli by jste nejdřív zapla…“ vmísil se do hovoru prodavač, ale hlas se mu 
někde v krku zalomil a když na něm ty dvě staré semetriky zaparkovaly pohledem, 
jakoby na něm měly vlastnická práva, najednou se přistihl při tom, jak říká: „Vlastně, 
když je to pro sportovní účely, tak jsem se rozhodl, že vám je daruji.“  
 
Lezlo to z něj jak z chlupaté deky, ale pak mu bleskl v hlavě nápad: „Na ty vaše závody 
se bude koukat spousty lidí, takže to pro mě a moje zboží bude vlastně to…!“ 
„Uvedení ve známost,“ dořekla za něj bábi Zlopočasná, „ My jsme hned věděly, že to 
pochopíš správně. Ať se ti obchod daří chlapče!“ 
Když odešli, prodavač by se nejradši hanbou propad, ale k jeho překvapení se lidé 
seběhli a během hodinky ho zcela vykoupili. 
Mezitím čarodějky vyšly z Lancre . Zpráva se okamžitě rozkřikla a tak 
je následoval houf zvědavců. 
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„Navrhuji, abychom letěli odsud k mostu a zpět.“ řekla ledabyle Stařenka Oggová, 
jakoby tudy lítala každý den. 
“Hned teď?“znejistěla Licistráta. Podle knih bylo nejprve nezbytně nutno alespoň týden 
se postit a trávit čas rozjímáním o duchovním posílení jednotlivých čáker a teprve 
potom po náležitých přípravách a svolání temných zástupců čtyř živlů přistoupit k 
obřadu očarování. 
 
„No jasňačka!“ prohlásila rozhodně Stařenka. Položila koště mezi dva kameny, 
nadzdvihla sukně, takže se objevily červené boty, které nosila od té doby co cestovala 
do Genovy a posadila se na něj jako slepice na hřadu. Koště na protest zaúpělo, ale 
kupodivu neprasklo. 
„Slez Silvere!“ oslovila kocoura. Ten se líně protáhl a pomalu, aby se neřeklo seskočil. 
Než odešel, neopomněl označkovat několik postávajících.  
 
Stařenčina jistota Licistrátu nahlodala a rozkolísala a tak začala propadat panice. I 
křikloun z první řady se někam vytratil. Ale Lici se rozhodla, že nemůže tady před těma 
dvěma rachometlema ustoupit a že tedy zavrhne nastudovanou teorii, vykašle se na 
všechny iniciace a emanace a zkusí do toho jít po hlavě až na doraz. Udělala nad 
koštětem to nejjednodušší kouzlo a doufala, že to snad bude fungovat. Její pochyby se 
již dostaly do takového stádia, že ho pro jistotu ještě potichu poprosila, aby alespoň 
trochu popoletělo. 
Vzpomněla si na obrázek a lehce bokem usedla na koště. S narůstající hrůzou 
pozorovala, jak Stařenka Oggová odněkud vytáhla staré mohutné palčáky a 
dlouhatánskou šálu, s kterou si omotala důkladně krk i obličej. Potom obkročmo usedla 
na koště, přikrčila se, aby zmenšila odpor vzduchu, vykřikla: „Jedéééém!“ a vyrazila. 
Než se Licistráta vzpamatovala, zůstal ze stařenky jen černý bod na obloze. Koště sebou 
zazmítalo, jako splašený kůň a k jejímu údivu se vzneslo též. 
 
Mladá čarodějka se ho v posledním okamžiku křečovitě chytla a připlácla se k držadlu. 
Její koště letělo jako šíp, snad ve snaze dohnat Stařenku. Tohle nebylo vůbec žádné 
nadýchané a lehounké poletování! Ostrý protivítr štípal do očí a deformoval jí tvář do 
ďábelského šklebu. Studený vzduch jí během okamžiku změnil v ledový rampouch. 
Každým okamžikem ztrácela cit v rukou a snažila se nemyslet na tu hloubku pod ní. 
Předklonila se, aby jí přestaly slzet oči a v jednu chvíli před sebou uviděla letět 
Stařenku. Vypadala jako třešnička na párátku. Dole se blýskla řeka a jako černý prst 
přes ní, most do Lancre. V dalším okamžiku dráhu Licina koštěte přetnul velký horský 
orel. Ve zlomku vteřiny, který se zdál nekonečný, si oba hleděli do očí. Pak unisono za-
krákorali a orel se pokusil loopingem uhnout. Licistráta v těle, o kterém si už dávno 
myslela, že je mrtvé, našla poslední zbytek života a prudce trhla koštětem. To se 
překlopilo a vývrtkou začalo padat k zemi. Stařenka Oggová, která se právě otáčela v 
elegantním oblouku, to uviděla. Zaječela tak šíleně, že z věčně bílých vrcholků 
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vzdálených hor se utrhla sněhová lavina. Strhla koště směrem k padající Licistrátě. 
Ta v pádu viděla hrozivě blížící se zelenou masu lesa a byla by ochotna přísahat, že díky 
jakémusi podivnému optickému efektu byla schopna vidět každou jednotlivou větvičku. 
Už, už se zem blížila, když jí čísi ruce prudce strhly k sobě. Byla to Stařenka Oggová. 
„Drž se!“ řvala na Lici, aby přehlušila svištění vzduchu. Bylo to zbytečné. Mladá 
čarodějka se jí držela jako klíště. V jednu chvíli jí do nohou šlehly špičky stromů, ale to 
už nabíraly s temným hukotem výšku. Teprve, když se situace poněkud uklidnila, 
přehodila si stařenka Licistrátu přes koště jako kus hadru.  
 
Když jí o něco později položila na plášť, který bábi Zlopočasná rozprostřela na zemi, 
čumilové se kolem nich semkli. 
„Zmizte,“ zasyčela na ně. Dav se neochotně rozcházel. 
„Hej,“ zavolala ještě udýchaná Stařenka na Jasoně Ogga, „ať náš mladej Janek přinese 
ten můj likér.“ 
Její bylinný likér měl tu nejlepší pověst. Byl to téměř čistý alkohol a měl všechny 
vlastnosti žíraviny. Na cestě hrtanem do žaludku s důkladnosti Čingise- dobyvatele 
spaloval všechno šmahem. Tento hrůzný lektvar stařenka ordinovala v případech krajní 
nouze a nutno podotknout, že nikoliv bez úspěchu. 
Licistráta byla téměř v bezvědomí a jen okrajově vnímala, jak ty dvě nad ní stojí jako 
dva monolity a baví se o ní, jakoby byla věcí. 
 
„To od tebe nebyl dobrý nápad. Taková stará ženská by už mohla mít dost rozumu, aby 
nedělala takové hlouposti. Zvlášť, když ona je taková tvrdohlavá a namyšlená.“ 
„Prostě cílevědomá a sebevědomá. Ideální vlastnosti pro každou čarodějnici, že jó!“ 
jásala Stařenka., „já ti hned říkala, že je nejlepší na to, aby nás doplnila do trojice. Tak 
to přece vždycky má být, né? Tři sudičky, tři princezny a tři čarodějnice.“ 
„A co ta Agnes Nulíčková. Ta vypadala nadějně?“ 
„Ta se rozhodla, že se vrátí do opery až zhubne. Držela teď barikádovou dietu.“ 
„Snad bodovou, ne?“ 
„Ne barikádovou. Nechala si totiž od trpaslíků zabednit dveře od špajzu a dva dny se 
živila koprem a mrkví ze zahrádky. Pak se tam probourala zvenčí, dokonale ho 
vyplenila a do konce týdne přibrala osm kilo.“ 
Licistráta mezitím přicházela pomalu k sobě. Část vědomí se pokoušelo ovládnout třas, 
ale bylo to marné. Pořád vibrovala jako struna na brumajzlu. V další části mozku si 
rozum přesedl dopředu a říkal jí: „Já se ti divím. Studovaná osoba a ona se pustí do 
takového dobrodružství.“ 
 
Založil si ruce v bok a dělal na ní: „Tse, tse!“ 
Dorazil nejmladší Janek Ogg s kameninovým flakónkem. Jinou nádobu by totiž tenhle 
nápoj rozleptal. 
Stařenka pomohla přidržet Licistrátě lahvičku u úst. Účinek se dostavil okamžitě. Licina 
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měla dojem, že se napila vařícího oleje. Vypoulila oči tak, že jí málem vypadly a marně 
se pokoušela popadnout dech. 
Podařilo se jí to až když jí bábi pořádně praštila do zad. 
„Já věděla, že jí to pomůže, tohle zabere vždycky,“ a Stařenka se široce usmála. Na 
růžové planině dásní se tyčil jediný zub barvy žluklého másla jako ledovec na poušti. 
Její jásavý optimismus, ale nemohl nakazit Zlopočasnou. 
 
„Je to ještě takové nedochůdče,“ namítla. 
„Však ona se vybarví, když si jí vezmeme my dvě do parády, jen si vzpomeň na 
Magrátu. Trochu jsme na ní zapracovaly a podívej, teď dělá královnu. Jo a náhodou, s 
tím koštětem si při tom lítání vedla docela dobře.“  
Zlopočasná byla přesvědčena o tom, že jí tyto ochranitelské sklony chybí. Přesto musela 
nechtě uznat, že si tohle mládě vedlo opravdu docela slušně, ale řekla: „No, nebylo to 
úplně beznadějné,“ aby zředila tu chválu, kterou hýřila Stařenka Oggová. Pomohla Lici 
vstát, vyklepala svůj plášť a dala jí ho přes ramena: „Tak pojď děvenko.“ 
Odcházeli. Začalo drobně mžít a na Lancre padal soumrak. Do houstnoucí tmy se ozval 
Stařenčin rozjařený hlas: „Hele holky, co takhle dát si ještě jedno kolečko!“  
 

(konec)  
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Presages 63.  
Nejdřív velká válka po celém světě 
Strašné zlo skrze nízko položené tváře. 

Větší vědec, vyděšená vědomost. 

Zkáza, hrůza padne na nízké a politováníhodné. 
Kostrademons 

 
 

I. Britnei 
 

Bylo osm hodin ráno, když John 

Morrous, tak jako každý den, 
vstoupil do své kanceláře. Usedl a 
vzal na stole připravený výtisk Listů 
a letmo přelétl titulky. 
Listy byl deník, pečlivě redigovaný a 
cenzurovaný jím ustanovenou 
skupinou T-1. Přesto v něm čas od 
času vyšel nějaký článek, který tam 
neměl být. Členové T-1 se dušovali, 
že oni ho neschválili, ale přeci se v 
tisku objevil.  

Obsah nebyl nijak buřičský, ale přesto již jen jejich existence byla důvodem ke 
znepokojení, protože mohly signalizovat rozsáhlejší spiknutí. 
Morrous se už několik dní zabýval myšlenkou, že požádá ministra vnitra o nový grant 
pod záminkou, že sestaví skupinu T-2, jejímž úkolem bude infiltrovat se do redakce i 
tiskárny a najít viníky. 
Ozvalo se zaklepání, vstoupila Gladys, jeho osobní sekretářka, a nesla mu ranní kávu. 
Morrous se díval na její krásnou postavu a v duchu vzpomínal na četné víkendy, které 
spolu trávili na jeho chatě. V tu chvíli si umiňoval, že část toho grantu by mohla putovat 
do jeho kapsy, aby si ji mohl vydržovat ještě hodně dlouho. 
„Děkuji vám Gladys,“( v práci si zásadně vykali) řekl, když položila kávu pět palců od 
pravého okraje stolu.  
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Odcupitala a Morrous se znova zahloubal do Listů. Nic -nic -nic. Dnes se zdálo, že je 
vše v pořádku. 
Odložil noviny, zadal počítači osobní kód a na monitoru se objevil návrh čtvrtletní 
zprávy. Ze studia ho vyrušilo jemné zabzučení vnitřní linky. Zmáčkl knoflík: „Ano?“ 
„Je tady sir Cecil Rodos pane, chce s vámi mluvit. Přijmete ho?“ 
Bylo to trochu neobvyklé, aby předseda sněmovny a předseda bezpečnostního výboru 
neoficiálně přicházel navštívit šéfa státní ochrany, nicméně, nebylo v podstatě 
myslitelné, že by byl odmítnut a tak Morrous neváhal. 
 
Rodos byl štíhlý padesátník se silně prošedivělými vlasy, úzkou tváří a pečlivě 
pěstěným knírem. Dokonale střižený oblek z té nejlepší látky a zlatá rukojeť hůlky jasně 
dávala ostatním najevo, že Cecil Rodos patří k nejbohatším mužům této planety. 
Při jeho příchodu Morrous povstal, mírně se uklonil a gestem ukázal na vypolstrované 
křeslo: „Vítejte sire! Co vás přivádí do mé kanceláře? Čaj? Kávu?“ 
Rodos usedl a mlčky se rozhlédl po místnosti. Morrous pochopil:  
„ Nebojte se, žádné mikrofony. Můžete klidně mluvit.“ 
 
Rodos si poručil čaj a začal mluvit: „Jako člen předsednictva bezpečnostního výboru 
jistě víte, jaká je situace. Franci nenávidí Normany. Nemohou jim zapomenout krutou 
porážku a obsazení Lotrinu, na kterém byla soustředěna větší část jejich těžkého 
průmyslu. Saska je sice malá, ale leží na strategickém místě a jedna říše obviňuje 
druhou, že ji chce uchvátit. Prostě celá planeta připomíná přetopený kotel. Jsem patriot 
a přál bych si, aby se naše vlast stala nejsilnější mocností. Nikomu se zatím nechce 
válčit, ale kdybychom je k tomu trochu postrčili, vysílili by se ve vzájemných válkách 
materiálně i lidsky, zatímco my by jsme zůstali neutrální, nehledě k tomu, že by jsme 
mohli dodávat zbraně a materiál všem… za naše ceny, pochopitelně… Vy máte lidi, 
kteří by byli takovou akci schopni provést a já bych ji financoval.“ 
 
Morrous namítl: „ Samozřejmě, že by bylo možné takovou akci zorganizovat, ale možná 
by bylo vhodnější, aby jste s tímto návrhem přišel oficiálně na poradě válečné rady.“ 
„ Jak jistě víte, vlastním několik zbrojních továren. Někteří členové rady by možná měli 
námitky jen proto, protože by byli v duchu přesvědčeni, že mě k tomu vedou jen hmotné 
pohnutky.“ 
„ A přitom opak je pravdou, že?“ Morrous si nedokázal odpustit trochu sarkastický tón, 
ale Rodos sebejistě odpověděl: „ No ovšem, samozřejmě!“ 
„ Jsem sice také vlastenec, ale myslíte, že na to přistoupím?“ 
„Mám tu u sebe pět procent akcií svých podniků a kromě toho…kdyby se členové 
mravnostního výboru dozvěděli o vašem poměru se sekretářkou, tak by to vaší kariéře 
moc neprospělo, že?“ 
Morrous zmrtvěl. Byl přesvědčen, že o jeho erotických víkendech nikdo neví. Uhlazený 
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muž mu náhle připadal jako slimák. 
Rodos jako správný podnikatel používal systém biče a cukru a teď byl čas na cukr. 
Otevřel aktovku a vytáhl složku s akciemi: „V současné době mají tyto akcie cenu pěti 
set tisíc liber. V případě válečného konfliktu je naděje, že budou jen dividendy dávat sto 
liber měsíčně a jejich hodnota vzroste mnohonásobně.“ 
Když Morrous slyšel o penězích, ihned roztál. Bleskově uvažoval, že v případě 
neúspěchu se nikdo nic nedoví a v opačném případě sklidí slávu a bude z něj proklatě 
bohatý muž. 
Přitáhl si listiny a zběžně je prohlédl. Nebyla v tom nedůvěra, ale síla zvyku, vše si 
pokud možno ověřovat. 
 
Rodos ho pozoroval s kamennou tváří hráče pokeru. Pak hadovitým pohybem shrábl 
lejstra zpět do tašky: „ Dostanete je jakmile akce proběhne. Tady je,“ vyndal z tašky pět 
svazků sto librovek, „ záloha na výdaje.“ 
Vstal a bez rozloučení odešel. Morrouse tohle jeho chování štvalo. Ten nafoukanej 
dědek! A ještě ho přimáčkl hrozbou prozrazení jeho vztahu s Gladys. To by bylo 
nepříjemné, ale vyhlídka na peníze byla natolik lákavá, že ho přinutila na to zapomenout 
a věnovat se úvahám o praktickém provedení vhodné akce. Celé odpoledne vyřizoval 
běžnou agendu, ale v hlavě se soustředil na probírání možností. 
 

II. Saska 
 
John Bors přešel přes náměstí rozpálené poledním sluncem a vešel do kavárny. 
Sestoupil po schůdkách do suterénu a s povděkem přivítal jeho chlad. Pohledem našel 
staršího muže s kudrnatými vlasy a nenápadně kývl. Muž se zvedl, hodil na stůl pár 
drobných mincí a odešel. Bors si dal kávu. 
Měl moc rád tu, kterou vařili tady v Sasky: hořkou a silnou. Káva, která se vařila v 
Britnei proti tomu připomínala vývar z ponožek. Rozložil noviny a četl o povstání 
Boršů v jihozápadní Isírii, o tom, že Raši vydali prohlášení, že stavba železnice 
financovaná Normany je politická provokace a tak dál. 
Kudrnáč se vrátil s mladíkem asi osmnáctiletým. Bors si ho prohlédl znaleckým 
pohledem a hned věděl, že tenhle kluk jede na tvrdých drogách. Posadili se a cikán jim 
dělal tlumočníka: „Hele šéfko, von by se mladej vraj chtěl domáknout, páč vy jim chtěj 
helfnout.“ 
Bors naladil tvář do té nejpřívětivější podoby: „ Dežo, řekni mu, že k němu mám 
sympatii a důvěru. Vím, že jedině on něco takového dokáže. Jestliže bude s 
navrhovanou akcí souhlasit, jsem přesvědčen, že to lid bude považovat za signál k 
celonárodní vzpouře proti nenáviděné nadvládě Alemanů. Jeho čin zažehne oheň 
odhodlání v celém národě. Bude z něj hrdina!“  
 
Když to Dežo svou hatmatilkou překládal, mladík horlivě přitakával a oči mu plály. Na 
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závěr mu Bors pod stolem postrčil tašku. Byl v ní laciný bubínkový revolver, který 
koupil za půl libry na bleším trhu v sousedním Tarinu, kam si udělal malý výlet před 
týdnem svou soukromou jachtou. V hotelu ho pečlivě vyčistil, naolejoval a v malém 
lomu za městem vyzkoušel. Nebyl nijak přesný, ale to pro plánovanou akci nebylo ani 
zapotřebí. 
Jakmile se mládenec rozloučil, Dežo dostal slíbenou odměnu, ťukl do štítku své 
umolousané čepice a odpochodoval též. 
Nedošel daleko. Najednou se mu udělalo špatně. Prudce zabočil do proluky, aby si 
ulevil. Ve tmě neviděl, že zároveň s jídlem vyzvrátil i proud krve z vnitřností, které mu 
nemilosrdně rozežíral jed, jenž mu Bors nenápadně nalil do sklenky. 
 
Dežo chtěl něco udělat, ale bolestí se mu podlomila kolena a zkroutila ho do chrčícího 
klubka.  
V Tyrane se objevovaly mrtvoly opilců tak často, že když ho druhý den našly, nikdo 
nepovažoval za nutné zjišťovat jak zemřel. 
Bors ještě to odpoledne bumerangem rozbil jednu z televizních antén na střeše přijímací 
budovy letiště. Pak si oblékl montérky, nasedl do ukradené dodávky, u vchodu jen řekl, 
že jde na opravu a byl vpuštěn.  
Bylo to až směšně lehké, nebyla tu žádná kontrola a vůbec, celý objekt měl vyloženě 
provincionální charakter. Bors začal nosit nahoru tyče a další materiál a opět mu nikdo 
nevěnoval pozornost. Na střeše sestavil konstrukci, kterou potáhl speciálním 
neoprénem. Na dveře dal nápis: NEVSTUPOVAT- rizikové pracoviště, vybalil péřový 
spacák a do pěti minut spal. 
Další den byl stejně žhavý jako předešlý a Bors byl rád, že ho stan alespoň částečně 
chrání před paprsky slunce.  
Vybalil, sestavil pušku a dalekohledem sledoval malý hlouček lidí očekávajících přílet 
nenáviděného Formiho. Hledal svého muže, ale neviděl ho, a tak mu nezbylo než 
doufat, že se dostaví. 
 
Konečně červeno- černo- bílý speciál doroloval na plochu. Přijely schůdky a Formi 
vystoupil. Hudba zahrála hymnu a on se vydal provést čestnou přehlídku. V momentě, 
kdy došel na konec řady, ozvalo se pět výstřelů. Formi byl na místě mrtev. 
Mladý Parsifal ještě nikdy neviděl mrtvolu zalitou krví a byl zmaten. Čekal, že lid 
propukne v jásot, vrhne se na vojáky a vytrhne jim zbraně z rukou. Zatím ale všichni jen 
křičeli a v panice utíkali na všechny strany. Parsifal nerozhodně přešlápl, ale to už ho 
měl Bors v zaměřovači své pušky. Ta měla kvalitní tlumič, ale stejně by v nastalém 
zmatku nikdo výstřel neslyšel. Mládenec padl s prostřeleným čelem jen pár kroků od 
své oběti. Bors v klidu uklidil pušku, sešel dolů a prokličkoval davem k dodávce. Dojel 
do středu Tyrane, svlékl montérky a už za dvacet minut odjížděl z hotelu ke své jachtě. 
Na zpáteční cestě do Britnei zmizel za záhadných okolností. 
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Válka vypukla do tří dnů a trvala pět let. Jedině Britnei zůstala neutrální. Když jeden 
kapitán Normanské ponorky omylem rozkázal potopit Britneiskou loď vezoucí zbraně 
do nepřátelského přístavu, byl degradován a poslán do první linie. 
Zpočátku totiž všechny státy stačily nahradit zničený válečný materiál, ale už ke konci 
prvního roku války jim došel dech a musely žádat o pomoc. Britnei bohatla, podzemí 
bank se plnilo zlatem a sir Cecil bohatl také, jeho předpoklady se splnily.  
Nakonec nebylo vítězů ani poražených. Poslední rok kupovali všichni na dluh a počet 
padlých se odhadoval na deset miliónů… 
 

III. Britnei 
 
John Morrous byl teď bohatý muž a mohl by jít do penze, ale bylo tu ještě několik 
nedotažených akcí. Nejvíc ho trápil případ nepovolených článků. Členové skupiny T-2 
tvrdili, že ke změně může docházet jedině těsně před tiskem, kdy jsou již hotové 
stránky, v paměti počítače pozměněny. To sice zužovalo okruh možných pachatelů, ale i 
když byli všichni pod přísným dozorem, nenašlo se nic, co by ukazovalo na někoho z 
nich. 
Morrouse to žralo. Tolik let námahy a výsledek žádný! Už ani sex s Gladys ho nebavil. 
Její vnady mu zevšedněly a její povolnost ho nudila. 
Dalším problémem bylo, že jak se zvyšovala válečná výroba, přešly téměř všechny 
provozy na třísměnný provoz. Aby se předešlo případným stávkám, prosadil Cecil 
Rodos značné uvolnění systému. Morrous to považoval za nešťastné.  
 
Dříve věděl vše o každém spolku, který měl víc než pět členů a dnes? 
Každý si dělal, co chtěl! Také nemohl zapomenout to, jak ho Rodos kdysi skřípnul 
připomínkou jeho poměru s Gladys. Jak se to ten mizera dozvěděl? Morrous na něj 
nasadil své nejlepší agenty, ale zdálo se, že soukromí toho dědka je nedobytné. 
Rozmrzele zvažoval, že Gladys šetrně odstraní, aby se nic podobného nemohlo 
opakovat. V duchu si načrtl plán, že by prosadil její povýšení na nějaké hodně vzdálené 
velvyslanectví. Byla by to pro ni čest, kterou nelze odmítnout. Nebo naaranžovat 
nehodu? Tuto metodu používal nejradši. 
Kdyby jen tak lidé dělali, co se od nich chce! Už za války z černého konta financoval 
pokusy doktora Camorra s elektrošoky na Devonské klinice. Výsledky však byly 
nevalné. Ani pokusy s drogami nedopadly nejlépe. Masa drogově závislých byla sice 
snadněji manipulovatelná, ale někteří jedinci se vymkli kontrole a stali se z nich 
vraždící bestie. Přesto výbor dále doporučil drogové kartely tiše podporovat a 
nezasahovat proti nim příliš drasticky. Občas byl sice pro klid lidu potrestán nějaký 
dealer, ale to vždy byly jen malé ryby. Členové výboru si za to mezi sebou dělili dvacet 
procent zisku. 
 
Jako nejnadějnější se ukázaly být malé voperované čipy. Ty nejenže umožňovaly 
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kohokoliv sledovat a zjišťovat, co právě dělá, ale pomocí krátkovlnných vysílačů i 
jejich konání do jisté míry ovlivňovat. Morrous nepochyboval o tom, že i přes odpor 
opozice, se mu podaří prosadit voperování čipů alespoň pro těžké zločince. Prozatím… 
Náhle dostal nápad. Čím déle nad ním přemýšlel, tím víc si uvědomoval jeho složitost, 
ale zároveň skvělé možnosti. Sáhl po sluchátku vnitřní linky: „ Raymonde, mohl by jste 
přijít?“ 
Raymond byl analytický genius, ale další část jeho mysli byla naopak až téměř 
prostoduchá, nicméně, když ho nějaký nápad zaujal, doslova sršel nápady. O pár minut 
později se jeho dvoumetrová postava vklátila do dveří a sesula se do klubovky: „ Vo co 
de, šéfe?“ 
Jinému by Morrous podobnou subordinaci pěkně osladil, ale Raymond byl vyjímka. 
Přednesl mu svůj nápad. Mockrát už viděl tu proměnu, ale pokaždé ho to znovu 
fascinovalo. Raymond přestal žvýkat, zamyslel se, jeho oči se začaly lesknout a po 
minutě byl plán hotov. Naprosto skvělá akce se všemi podrobnostmi! 
 

IV. Atlas 
 
Na ostrově Atlas patřícímu k Britneiské říši leží ústřední místo celé planety - původní 
osada prvních příchozích osadníků, kteří kdysi v dávné minulosti přilétli v obrovském 
mezihvězdném korábu osídlit tuto planetu. Všechny národy považují toto místo za 
naprosto nedotknutelné a cestovní kanceláře tam pořádají stovky zájezdů. Tady vedle 
sebe stojí Norman, Franc i Raš a uctivě pozorují primitivní chatrče, žasnou nad 
obrovskou maketou korábu Archa a heroickou odvahou prvních kolonistů. 
Dne 9.11. si to po vzoru dávných kamikadze letadlo s pilotem- sebevrahem namířilo 
přímo do středu ostrova. Pod trupem mělo připevněnou atomickou zbraň. Záblesk 
jasnější než tisíc sluncí, setina vteřiny ticha a pak se na místě výbuchu vyhoupl obrovitý 
sloup kouře a na jeho vrcholu se vytvořil neskutečný hřibovitý oblak ozářen přízračným 
oranžovým světlem. 
 
Celý svět vydechl údivem, celý svět byl šokován tímto děsivým činem. Nikdo netušil, 
že se někdo odváží vyrobit a použít tuto děsivou zakázanou zbraň dávných předků. 
Navíc provést útok právě proti tomuto pro všechny posvátnému místu! 
Děs a hrůza ovládly celou planetu. Ale i smutek, protože téměř každý národ měl své 
oběti. A také otázky, kdo byl pachatelem tak úděsného zločinu a proč? 
 

V. Boemi 
 
„ Mě se to nějak nelíbí,“ řekl od svého stolu Janík. 
„ Co se ti nelíbí ty šťouro?“ vyjel na něj odvedle jeho nejlepší přítel, ale také stálý 
oponent, Míra. 
Janík odložil brýle, zamnul si otlačený nos a krátkozrace mžouraje, začal vypočítávat: „ 
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Tak hele, vyrobit atomickou bombu, to není jako uklohnit guláš. Moc o tom nevím, ale 
jen sehnat nějakou literaturu o téhle zakázané zbrani musela být fuška, ne? Kdo asi tak 
má možnost hrabat se v tajných archívech? Za druhé: Připravit takovou akci to taky není 
jen tak, že jó? Jak to, že taková organizace jako Britneiská tajná služba, která jindy ví o 
každém prdu, byla najednou slepá a hluchá, co? A když přehlédli, co šlo, dalo by se 
čekat, že to někdo odskáče, jenže se nedělo vůbec nic, jakoby bylo vše v pořádku. Taky 
je zarážející, že hnedle po tom najednou věděli, že v tom má prsty tenhleten Labakan! 
To je taky zajímavá postava. Nechal jsem si udělat rešerše a ejhle! Prý to byl kdysi 
agent Britnei.“ 
 
„ To je jen taková pomluva.“ 
„ Myslíš? Náhodou jsem objevil tohle, hele!“ 
Vyndal fotku z novin z předválečného období. Měla popisku: Britneiský šéf bezpečnosti 
odchází z jednání vlády. 
Janík ťukl do fotky. Byla sice mizerná, ale nádherná platinová blondýnka na ní byla 
nepřehlédnutelná. 
„ A tady..“ popisek hlásal: 
Vyslankyně Britneiské říše vyjednává s odbojnými Aramejskými vůdci. 
Gladys tu stála v hloučku mužů. Janík vzal lupu a ukázal na jednoho z mužů stojícího v 
polostínu. Míra lupu váhavě přijal a chvíli tvář studoval. Pak řekl obdivně: „ Hergot, ty 
máš ale voči!“ 
„ A tady..“ podával Janík další článek: Britneiská mírová vyjednávačka Gladys 
Pascalová měla včera autonehodu. Z dosud nezjištěných příčin náhle vyjela ze silnice a 
čelně narazila do skály. Byla s těžkým zraněním převezena do Kytájské nemocnice, kde 
je jí věnována maximální péče. Lékaři ji však nedávají příliš naději. 
 
Míra jen udiveně vzhlédl, ale Janík ho dobíjel: „Hele Morrous sliboval, že předloží 
jasné důkazy o pachatelích. Viděl jsi něco? Já tedy jen pár nezřetelných videozáznamů 
na kterých nebylo vidět skoro nic. A svět jim to baští. Důkazy, že se Labakan skrývá 
právě v Arameji? Žádné! A přesto se ji Britnei chystá převálcovat. Těžce vyzbrojená 
armáda s nejmodernější technikou proti hrstce domorodců s trochou předválečných 
zbraní. To vše za souhlasného kývání a jásotu celého světa. Ty nemáš pocit, že si z nás 
dělají jen přiblblé přikyvovače? Zítra třeba řeknou, že Labakan utekl a skrývá se u nás. 
Bez důkazů můžou pod záminkou potrestání pachatelů přepadnout jakýkoliv stát světa. 
Každý je po válce vyčerpán a nemůže se jim vojensky rovnat. Slyšel jsi už o tom, že v 
rámci boje proti takovým zločinům, by se měli teroristům implantovat mikročipy, aby je 
bylo možno lépe sledovat?“ 
„ No, ale s tím musí každý rozumný a poctivý člověk souhlasit, ne?“ 
 
„ Jasně! Začne se s vrahy a násilníky, bude se pokračovat lehčími zločinci a pak přijdou 
na řadu nekalé živly a nespolehlivý lidé. Tedy každý, kdo se někdy odvážil jen hlesnout 
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proti systému. Nakonec z nás bude zástup poslušně kývajících loutek, které poslouchají 
na impulsy z implantátů.“ 
„ No jestli máš pravdu…,“ koktal náhle mírně pobledlý Míra, „ tak by se proti tomu 
mělo něco dělat.“ 
„ Například?“ 
„ Třeba o tom napsat.“ 
„ A kdo ti to vydá? Můžeš mít taky autonehodu,“ řekl Janík a ukázal na článek. 
Pokračoval a vyndával další výstřižky: „Nebo se zastřelíš pravou rukou i když jsi levák 
a pak se pro jistotu ještě oběsíš, co? Nebo v pominutí smyslů vyskočíš z okna a zabiješ 
se i když bydlíš v přízemí. Nebo se utopíš v moři a v plících budeš mít chlorovanou 
pitnou vodu. Taky tě náhodou může zmlátit pouliční gang. Vyber si!“ 
Míra na něj vyjeveně zíral, jakoby se před ním náhle otevřel jícen pekla.  
 

VI. Britnei 
 
Tajná schůze na ministerstvu války se konala vždy v malém salonku plně odstíněném 
proti odposlechu. I jednotliví členové, ačkoliv patřili k absolutní politické špičce, se 
museli podrobit kontrole. Přesně v momentě, kdy se na display hodin objevilo 10.00, 
začal ministr války rozpravu: „Tedy pánové, naše akce v Arameji skončila totálním 
vítězstvím, čímž jsme získali opěrný bod ve středu naší zájmové oblasti a měli by jsme 
se dohodnout, kam napřít naše úsilí napříště.“ 
Tajemník vstal a řekl: „ Je tu malý problém. V horní sněmovně se někteří poslanci,a 
není jich málo, nechali slyšet, že naše ztráty byly příliš vysoké a že jsme se místo těchto 
vojenských akcí měli spíše soustředit na chycení Labakana.“ 
„ To je nežádoucí!“ neudržel se Morrous, „ potřebujeme, aby byl na svobodě.“ 
Zástupce zbrojních koncernů sir Cecil Rodos byl tímto prudkým výstupem trochu 
překvapen, nicméně ani na vteřinu nezměnil svůj klidný výraz a zdařile předstíral, že nic 
neslyšel. Navázal na předešlé téma: „Je pravda, že naše armáda je sice vyzbrojena 
nejmodernější technikou, ale vojáci jsou ještě po taktické stránce nezralí, kdežto 
Aramejci mají ve válčení už dlouholeté zkušenosti. Aby se pro příště tedy naše ztráty 
snížili, dovolím si vám předložit návrh profesora Fantasteina. Je to vedoucí mého 
soukromého ústavu pro válečnou robotiku. Mám tu třeba robota - záškodníka. Jeho 
baterie vydrží až třicet dnů a dobíjí si je pomocí miniaturních slunečních kolektorů. 
Může se pohybovat téměř v jakémkoliv terénu. Vyhledává lidské cíle a ničí je. Učí se, 
umí se samostatně rozhodovat, skrývat se, vyčkávat. Obsah: 500 otrávených šipek. 
Tichá a naprosto dokonalá zbraň! Nevýhoda: je zatím velice drahý. Ale je tu několik 
jednoduchých a laciných invazních robotů různého účelu, které řízeny z ústředí, mohou 
při koordinaci velmi úspěšně likvidovat nepřátelské cíle. 
 
K-1 má zabudované dva velkorážní kulomety. K-2 rychlopalné dělo s tříštivými náboji, 
K-3 je kladeč keramických min, K-4 má vysoce účinný plamenomet. Nanorobot D-1 je 
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levný, neobsahuje téměř žádné aktivní součástky. Absorbuje jakoukoliv energii z okolí, 
funguje již při 0.03 V. Napadá elektronické přístroje a zkratuje je.“ 
Cecil Rodos podával členům jednotlivé listy. 
Zase má navrch, dusil se vzteky Morrous, i když na druhou stranu musel uznat, že 
změna tématu ve chvíli, kdy mohlo dojít na nepříjemné otázky kolem Labakana, mu 
přišla vhod. 
Všichni spokojeně pokyvovali hlavami a výsledkem byl souhlas s financováním dalšího 
vývoje a výroby robotických systémů. 
Dále si Rodos nechal odhlasovat proplacení všech nákladů, které dosud na předchozí 
výzkum vynaložil. 
Morrous se snad shodou okolností dostal společně s Rodosem do výtahu, ale byl by 
ochoten odpřísáhnout, že to ten mizera zaonačil schválně. 
„Jak se daří vaší ctěné choti?“ zeptal se ho Cecil úlisně. 
„ Je už dva roky po smrti,“ odpověděl Morrous. 
„ Ach tak, promiňte, a co dělá slečna Gladys?“ vypálil Rodos. 
 
Morrous málem spolkl vlastní jazyk. Co ten ďábel všechno ví? Ví i to, že jsem Galdys 
poslal služebně do Arameji a tam jí nechal upravit brzdy u auta? 
Ovládl se a odpověděl: „ Měla chudák nešťastnou nehodu.“ 
„ Je to pro vás jistě nenahraditelná ztráta, že?“ pokýval smutně Rodos,  
„ no nic, hlavu vzhůru.“  
Ve chvíli, kdy se dveře otevřely, poklepal mu soustrastně na rameno a tváře se 
nevyzpytatelně jako sfinga, vyrazil do vestibulu. Morrous zkameněl. Dveře výtahu se 
zavřely a ten začal znova stoupat vzhůru přivolán shora. Stál uprostřed kabiny a snažil 
se ovládnout vztek, který s ním lomcoval. Taková potupa! 
 
O pět měsíců později byla do vojenských akcí v Irki zkušebně nasazena první divize 
robotů. Měla rozhodující vliv na bleskové vítězství a minimálních ztrátách vlastních 
vojsk. V dalších bojích proti Libau už byly využity téměř jen robotické jednotky. 
Ukázalo se, že i taktické velení, je- li svěřeno počítačům, je efektivnější. 
Další generace se již uměla sama opravovat, vyrábět své repliky, zdokonalovat se a 
vytvářet tak další generace, na lidech již zcela nezávislých robotů. 
 

VII. Veneza 
 
Veneza je jeden z velkých ostrovů ležících téměř na rovníku. Je celý porostlý hustým 
neprostupným pralesem. Horké, vlhké podnebí a úzká údolíčka, to bylo příčinou, proč 
byl dlouho téměř neobydlen. 
Celý ostrov byl protkán sítí jeskyní a připomínal tak obrovitý prožraný sýr. Teď se stal 
právě pro svoje nepříznivé klima jedním z mála míst, které ještě neovládaly roboti. 
Vše se lidem vymklo z kontroly, když pragmaticky myslící stroje zjistili, že lidi už 
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nepotřebují. Na pevninách ovládaných roboty žili malé skupinky lidí, ale ti měli všichni 
voperované čipy a byli bez vlastní vůle. Byli krmeni syntetickou stravou a chováni v 
uzavřených gettech. Roboti je používali jen vyjímečně. Zbytky divoce žijících lidí pro 
ně neznamenaly žádné nebezpečí a nechávali je na pokoji. 
 
Bors táhl Janise k potůčku. Kolem něj poskakoval malý snědý domorodec a neustále mu 
něco vysvětloval a přitom chřestil vypreparovanou lebkou nějakého ptáka s nepříjemně 
špičatým zobanem, kterou měl přivázanou na holi. Janis byl proklatě těžký a Bors měl z 
té námahy mžitky před očima.  
Janise včera něco kouslo, dostal horečku, blouznil a noha mu příšerně otekla. Bors mu 
ránu otevřel, vymáčkl hnis a vyčistil trochou alkoholu. Doufal, že čistá voda pomůže a 
raděj nemyslel na to, že by musel nohu amputovat. 
Domorodec zmizel někde v lese. Bolest se asi v chladné vodě zmírnila, protože mu 
Janis usnul v náručí. Bors, který u něj seděl celou noc, usnul také.  
 
Zdálo se mu, že je znova na jachtě a vrací se z Tyrane. Vzpomněl si, jak dostal od 
Morrouse ten divný rozkaz nechat loď v Kareš a přesednout na trajekt. Morrous mu 
dokonce rezervoval kabinu v první třídě, což bylo u lakomého šéfa něco nevídaného. 
Instinkt ho varoval a proto lístek v jídelně vyměnil za třetí třídu s přiopilým mužem. 
Netušil, že je to mistr střední váhy. Když ho ti dva přišli zhasnout, nadělal takovej 
randál, že ho museli hodit rybám a rychle se ztratit, protože to v kabině vypadalo jak na 
jatkách. 
Bors se tak změnil na Rogera Taylora. Po celou válku našel asyl jako čeledín na malém 
statku na severu, ale když se v okolí začali vyskytovat podezřelí zvědaví cizinci, raději 
se vydal na cesty. V Kitáji našel Gladys. Po nehodě stále ještě ležela v nemocnici. 
Chtěla se vrátit domů, ale vyslanectví jí stále odmítalo vydat doklady s tím, že dosud její 
zdravotní stav neumožňuje převoz. Zželelo se mu té popleněné krásy. Podplatil zřízence 
a prostě jí unesl. Na Venezu přicestovali těsně před tím, než vládu nad světem převzali 
roboti.  
Podvědomě ucítil ve své blízkosti pohyb, přerušil snění, bleskově se připravil k výpadu 
a otevřel oči. 
 
Domorodec stál vedle něj a držel v ruce nějaký velký zelený lupen. Začal ho trhat na 
malé kousky, které si strkal do úst a žvýkal. Odmotal od pasu široký pás kůry a vyplivl 
na něj ten zelený hnus. Zručně s tím ovázal ránu. Bors ho nechal, horší už to být 
nemůže! 
Přicházela Gladys. Slunce její blonďaté vlasy vyžíhalo doběla. Byla stále krásná i když 
se jí přes celou tvář táhla široká jizva.  
Jinde a za jiných okolností by se kolem ní rojil šik chirurgů, aby zahladil tu strašnou 
ránu, takhle může být ráda, že jí sdrátoval felčar třetí kategorie, pomyslel si Bors 
smutně. Gladys pro něj byla bohyně a on, muž, který držel v náručí mnoho žen, se vůči 
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ní nedokázal zbavit ostychu a pocitu viny. Tahle nádherná víla by měla mít vilu s 
bazénem, spoustou služebnictva a nosit ty nejkrásnější šaty a zatím má starou uniformu, 
vybledlé seprané džíny a bydlí v jeskyni. 
 
„ Poštovní holub přinesl zprávu od Hendrse. Chce s tebou mluvit osobně.“ 
Pokýval hlavou na znamení souhlasu. Vzal jí za ruku a vydali se na zpáteční cestu. 
„Johne, můžu se tě na něco zeptat?“ 
„ Jo, jasně!“ 
„ Ty se mě štítíš pro tohle?“ a přejela si prstem po jizvě. 
„ Ne! NE!“ 
„ Tak proč mi někdy nedáš pusu, copak nevíš, že se na to klepu?“ 
Když se později došourali do jeskyně, oči jim oběma zářily jako diamanty. 
 

VIII. Britnei  
 
Sir Cecil Rodos byl po mrtvici téměř ochrnutý. Se svým sluhou komunikoval již jen 
gestem pohyblivé pravé ruky. 
Tak jako každý den ho sluha nakrmil, posadil do pojízdného křesla, obložil dekami, aby 
při projížďce parkem nehybné tělo neprochladlo. Zavezl křeslo k výtahu a už sahal po 
tlačítku, když se za ním ozval Rodosův třaslavý hlas: „ Johne do suterénu prosím!“ 
John sebou trhnul. Po půl roce jeho pán poprvé promluvil. A co víc, poprvé za těch 
třicet let, co u něj John sloužil, mu řekl: prosím! 
Byl to šok, ale disciplína zvítězila a tak klidně odpověděl: „Ano, pane. Jak si přejete. 
Suterén.“ 
 
Sjeli do podzemí. Bylo tam umístěno to nejkvalitnější počítačové vybavení, jaké bylo 
možno sehnat. Už jeho děd a otec financovali výstavbu vládních budov a postarali se o 
to, aby ke všem informačním zdrojům bylo připojeno dvojité vedení. Později 
instalované bezpečnostní zařízení již vycházelo ze stávajícího stavu a nemohlo tedy 
napíchnutí systému zaznamenat. Právě odsud Cecil Rodos čas od času pronikal do Listů 
a vpašovával tam své články. Těžko říci proč, snad z pouhé radosti dělat občas něco 
zakázaného, nebo prostě jen proto, aby naštval Morrouse. 
„ Kabely!“ poručil Rodos. John obcházel počítače a odpojoval jednotlivě přívody, kudy 
sem mnoho let z celého světa proudily informace. Pak na další příkaz vyndal malou 
krabičku. Byl v ní stříbřitý kotouč. Na pokyn svého pána ho zasunul do dvířek 
mechaniky hlavního serveru. Disk zajel dovnitř. 
„Rozešlete to!“  
 
Teď zněl hlas Cecila Rodose pevně. John obsluhoval počítače mnohokrát a věděl, co má 
dělat. Zadal potřebné příkazy, obcházel místnost a znovu jeden po druhém zapojoval 
kabely. Virulentní počítačové viry se rozprchly do celého světa. Zároveň s tím byla po 
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celém světě otevřena depozita s miliony nanolikvidátorů robotických systémů. John se 
obrátil: „ Hotovo pane!“, ale hovořil už jen k mrtvému tělu. 

Miliony počítačů po celém světě zešílely a vymazaly své programy. Miliardy robotů se 
s roztrhanými vnitřnostmi zastavilo. Biliony nanosebevrahů hledalo své další oběti. Lidé 
v gettech, kteří nedostali svou pravidelnou porci syntetické stravy, umírali hlady. Začal 
se šířit kanibalizmus. 
 

IX. Veneza 
 
V jeskyni se vedla bouřlivá diskuse. Zrovna měl slovo mestic Rodrigez: „… a já vám 
znova říkám, že je to nějaká léčka. Proč by jinak ten lotr Hendrs chtěl abychom přišli?“ 
„Třeba má nějakou důležitou informaci, kterou nechce svěřit holubovi?“ 
„ Co by to mohlo asi tak být?“ namítal popuzeně Rodrigez . 
Hádali by se tak snad donekonečna. Neuvědomovali si, že je to právě Bors nebo 
praktická Gladys, kteří dávají debatě určující a konstruktivní charakter. 
„ Navrhuji čtyřčlennou skupinu. Členové budou určeni losem. Otázky?“ 
Nikdo se nepřihlásil. 
Los vybral Mauren, Benita, který měl indiánské předky a příležitostně si také nechal 
říkat Černý kůň a Martina, člověka s gangsterskou minulostí. 
„ Dobrá,“ uzavřel Bors, „jdu se podívat na Janise. Odchod za půl hodiny.“ 
Když přicházel k potoku, připravoval se v duchu na nejhorší, ale už na první pohled 
viděl, že Janis sedí opřen o strom. Zimničná horečka ustoupila a Janis si šermujíc 
rukama cosi povídá s domorodcem, který před ním dřepěl na bobku. 
 
„ Ty mu rozumíš?“ 
„ Jo, trochu. Byl jsem tu pět let zlatokopem. Je to medicinman, jmenuje se Zenda a říká, 
že mám být hrdý, protože mě kousl Jacinga - král pavouků, což je děsná vzácnost. Žije 
na vrcholcích hor a když prý jednou za čas sestoupí do údolí, dějí se zázraky.“ 
„ Hendrs má pro nás nějaké závažné informace, odcházím za chvíli. Zařídím, aby pro 
tebe někdo přišel.“ 
„Nemusíš spěchat, ten Zenda je príma společník. Rád s ním pokecám.“ 
 
Hendrsova základna byla vzdálena asi pět dní chůze. Ležela na pobřeží v blízkosti ústí 
velké řeky. 
Když se přiblížili, obhlédl Bors situaci dalekohledem. Vše se zdálo být v pořádku. 
Všiml si, že v zátoce kotví malá ponorka s keramickým obalem, který ji částečně chránil 
proti zaměření ze satelitů, a upozornil na to ostatní. 
Vešli do vesnice. Lidé je poznávali a zdravili je. Hendrs vyšel ze své chatky. Byl to 
pihovatý hromotluk s hřívou zrzavých vlasů. Podal všem svou obrovitou tlapu a pozval 
je dovnitř. 
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Na kavalci tam seděl svalnatý černoch natěsnaný do trička a bílých pláťáků. Hendrs je 
představil navzájem a hned se ujal slova: „Měl jsem problém tady kapitána Florese 
zdržet, ale chtěl jsem, aby jste si to poslechli osobně.“ 
Flores se zasmál: „ No vlastně toho tak moc není. Dělám kurýra mezi ostrovy a už celý 
týden na mě žádný vzdušný bojovník neházel bomby. A ani moje antiradary 
nezaznamenaly pokus o lokaci. To je divné, ne?“ 
 
Bors si pomyslel, že člověk, který se diví tomu, že ho někdo pár dní nechce zamordovat, 
je asi zvyklý žít rušný život. 
„ Taky mám hlášení od partizánských skupin ze severu, že se při nájezdech setkali jen s 
minimálním odporem.“  
Otočil se na Hendrse: „ Svůj slib jsem splnil. Chtěl bych vyplout ještě večer.“ 
„ Samozřejmě, kapitáne!“ 
Černoch se obratně vyhnul jeho medvědímu stisku ruky a vyšel ven. 
„ Tak, co tomu říkáš? Je to nová taktika, která nás má vylákat z úkrytů, nebo nám ten 
negr lže až se z něj kouří?“ 
„ Možná se taky něco stalo a ten robotický svět se zhroutil, kdo ví.“ 
„ Tomu přece sám nevěříš! Co by se muselo stát, aby je to naráz všechny vyřadilo? Víš, 
že se umí sami opravovat? Ne, já v tom vidím nějaký podraz!“ 
„Ještě před několika lety jsme byli pány této planety a mysleli jsme si, že to nikdy 
nemůže být jinak. Koho tehdy napadlo, že se budeme skrývat v pralese nebo na 
pólech?“ 
„Měli by jsme se dohodnout na společném postupu.“ 
Bors si náhle vzpomněl na náhodně vyslechnutý hovor dvou počítačových odborníků o 
nanosebevrazích, ještě z dob, kdy byl v Britnei. 
„ Hergot, jestli je to pravda, tak maj ty zasraný roboti teď setsakra problémy.“ 
 

X. Britnei 
 
Zkáza na povrchu byla dokonána, ale nanolikvidátoři cítili, že hluboko pod zemí jsou 
ještě přístroje, jejichž srdce se stále pohybuje a tak se zaryli do země. Vteřinu za 
vteřinou se provrtávali skrz beton, ocel i plast. 

Morrous měl pocit, že se mu nějak špatně dýchá a že vzduch v jeho krytu je nějaký 
zkažený. Neklidně přešel přes pokoj do chodby a pozoroval display tlaku vzduchu. 
Svítil podivně mdle. Cvrnknul do něj. Nic se nestalo, jen čísla ukazující tlak klesala 
0.98…0.97…0.96. 
Klesání se zrychlovalo 5..4..3..2..1..0.80. 
 
Morrous propadl panice. Vrhl se ke dveřím a vyťukal kód. Nic. Hydraulické dveře se 
ani nepohnuly. Zkusil to znova, v šíleném spěchu se pletl. Zhaslo světlo. Přesto, že ho 
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nikdo nemohl slyšet, začal Morrous volat o pomoc. Pak ještě chvíli chrčel… 
 

XI. Veneza 
 
Floresovu zprávu potvrdil o tři týdny později další kurýr. Partyzáni prý pronikají bez 
problémů stále více do oblastí, které byly dřív obsazeny roboty. 
Společně s Hendrsovou skupinou začali stavět loď. Byla ošklivá a neforemná, ale 
dostatečně velká a pevná, aby vydržela cestu.  
Bors dostal za úkol, aby jí pokřtil. Nejdřív nevěděl, co má říct, ale pak zavadil pohledem 
o Gladys, které se pod volnými šaty už vzdouvalo bříško a přeci jen ho něco napadlo: „ 
Šaman říkal, že když sestoupí Jacinga z hor, stane se zázrak. Nuže zázrak se stal a my 
jsme dostali další šanci. Měli by jsme si zapamatovat tento okamžik a v budoucnu žít 
tak, abychom my, ani naše děti už nikdy nezažili války ani porobu. Křtím tě jménem 
Zenda.“ 
Na rameno mu dopadla Hendrsova ruka: „ Hezky jsi to řekl,“ zabasoval, „ale přesně 
tohle si určitě slibovali i naši předchůdci, když sem přilétli a podívej! Přešly staletí, z 
první osady se stala jen turistická atrakce, na sliby se zapomnělo. Za sto- dvě stě let už 
po nás nikdo ani nevzdechne a všechno začne znova!“ 
 

(konec) 
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Všední záležitost. 
Prolog: 

Je zbytečné se mě ptát proč a jak. Prostě to tak bylo a já na tom nic nezměním. 
Jednoduše mi můžete věřit, že jsem si nic nepřimyslel... a nebo taky ne – je mi to jedno. 
Vaše nevíra stejně skutečnost nezmění. 
 
Říkají mi Čárlí Šín a dělám magii za prachy, ale jestli si myslíte, že nevím co s nima, tak 
se moc mýlíte. Mám starou káru, vyrabovaný konto, odřenou lednici a to je asi tak 
všechno.. 
 

Kapitola I. 
 
 

A tak jsem se moc nevyptával a kejvnul, když ten 
chlápek volal, že pro mě má fušku.  
Ten bar Ariana na periférii města, kde jsme se měli 
setkat, si tedy vybral bezvadně. Byla to vyhlášená 
špeluňka a scházela se tu opravdu vybraná 
společnost.  
 
Dorazil jsem tam o trochu dřív, abych moh 
obhlídnout terén. Když jsem otevřel dveře, vyvalila 
se ven hutná směsice kouře, pachu alkoholu, 
přepálenýho omastku a desinfekce ze záchodků. 
Atmosféra to byla tak hustá, že by jeden skoro 
potřeboval sekeru, aby se dostal dál. Cestu mi 

zastoupil otylý vyhazovač a civěl na mě vodnatýma očima. Uráčil se uhnout teprve 
tehdy, když jsem mu vysvětlil, že tu mám rezervovaný stůl. Navigoval mě tak, že tím 
směrem mávl svojí tlapou.  
 
Sedl jsem si ke stolu a po chvilce přicupitala vycmrndlá blondýnka v kostýmu zajíčka. 
Jenže tenhle zajda byl alespoň po deseti loveckých sezónách.  
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To kráska, co se svíjela na pódiu kolem tyče, to byla jiná třída. Právě zjišťovala, že i 
miniaturní bikinky jsou zbytečný a začala se jich zbavovat. Zachytila můj pohled a mrkla 
na mě v klamný naději, že ode mne kápnou nějaký prachy. Naivka!  
 
Podíval jsem na nápojový lístek a zjistil, že mám akorát na kafe a tak jsem si ho poručil. 
Ani jsem si nevšim, kdy můj zákazník přišel a sedl si naproti, ale i v tomhle prostředí 
jsem ucítil závan tlejícího listí, zatuchliny a hniloby. Hubený bílý obličej, dlouhé černé 
vlnité vlasy, štíhlé pěstěné ruce na kterých bylo vidět, že jaktěživo nedělaly. Jeho oblek, 
bělostná košile s fiží a zlatými manžetovými knoflíčky se v tomhle prostředí vyjímaly 
šikézně, ale on se choval tak nenuceně, že nikoho ani nenapadlo udělat nevhodnou 
poznámku.  
 
Poručil si baccardi a zvolna začal mluvit hlubokým hlasem: „Víte samozřejmě kdo jsem. 
Hrabě Poenari. Mám problém.“  
To je chronická nemoc všech, kteří mě vyhledávají. Ti, kteří mě nepotřebují, se mi 
vyhýbají a nebo se alespoň snaží předstírat, že nejsem.  
„Můžete to specifikovat?“  
Místo odpovědi sáhl do kapsy, vyndal malou figurku a podal mi jí.  
 
Už při zběžném pohledu jsem poznal, že tohle dělal špičkovej fachman. Nebyl to nějakej 
ledabyle uplácanej panák, ale mělo to pečlivě vyvedený obličej se základními rysy i malý 
černý obleček. V srdci měla figurka zabodnutou dřevěnou třísku. To bylo víc než 
výmluvné a rozhodně to nevypadalo jako žert nebo plané zastrašování.  
 
„Nevim, nevím.“  
„Byl jste mi doporučen jako nejlepší v oboru,“ znělo to trochu dotčeně, „na koho se tedy 
mám obrátit?“  
„ Vám vůbec nikdo nebude chtít pomoct. Říká se tomu „nenarušit cizí sféru zájmů“ a 
ostatně já jsem neřek ne. Budu se snažit.“  
 
Vrhl na mě svůj uhrančivý pohled, ale to moh zkoušet leda tak na nějakého prosťáčka. 
Nechal toho, věděl, že mluvím pravdu a že jsem jeho jediná šance.  
„Máte ponětí, kdo za tím může být?“  
Opět místo odpovědi zasunul ruku do kapsy a tentokrát na stůl putovala fotka. Byla na ní 
mladá dívka v prvním rozpuku ženství. Nebesky modré oči, dlouhé blond vlasy až na 
ramena evokovaly představu víly.  
 
Chtěl jsem si fotku prohlídnout zblízka, ale jeho ruka jí chytla a bleskově schovala. Teď 
už to nebyly pěstěné prsty aristokrata, ale pařáta umrlce.  
Přestal se ovládat a chrčel: „Je...je tak čistá...musím jí mít...co nejdříve. Obnova krve, 
víte. Tomu vy nemůžete rozumět.“  

Page 2 of 14



Už slintal, ten starej chlívák, při představě co s ní všechno bude provádět a ruce se mu 
třásly, ale posléze se ovládl: „Týdny plánování a opatrného sledování. Hlídám jí jako 
nejvzácnější perlu, jako diamant. Možná si někdo všiml, že se zdržuji příliš často v její 
blízkosti.“  
A řekl jméno známé místní veličiny Joela Happaga. Tak Poenari dostal zálusk na jeho 
dceru Lilit? Bylo mi z něj na nic, ale nemůžu si vybírat zákazníky.  
 
Happag byl místní zbohatlík a jel v tolika čistejch i černejch kšeftech, že se to nedalo ani 
spočítat, Měl koupenou polovinu policajtů i politiků ve městě. Tak tenhle chlápek si 
mohl dovolit nejvyšší kvalitu!  
„Můžu si tohle vzít?“ ukázal jsem na figurku.  
Přikývl, že ano. Sebral jsem jí ze stolu, nacpal do kapsy a začal štrachat v peněžence 
mezi drobnými, abych zaplatil.  
„Ozvu se vám.“  
„Ale co nejdříve!“ a v jeho hlase, jako tuk v polívce, vyplula napovrch znovu panika. 
„Někdo mi svěcenou vodou zničil už tři rakve.“  
Úplně ztratil fazónu, ten uhlazený hrabě Poenari. Bál se, strašně se bál!  
 
Náhodou jsem tyhle věci studoval, a tak vím, že to se svěcenou vodou je pověra. Není 
rozdíl mezi ní a dejme tomu kočičíma chcankama. Všechno záleží na víře, ale bylo 
zbytečný mu to vykládat, když byl v takovym stavu.  
Hodil jsem prachy na stůl a mrkl na pódium, kde dívku vystřídala skupinka. Už jsem byl 
na odchodu, když mi do kapsy strčil nějaké bankovky.  
 
Vyšel jsem ven a nebylo mi dobře po těle, v týle jsem cítil brnění, které věštilo 
problémy. Nahmatal jsem klíčky od auta a doufal, že se mi podaří tu mojí kraksnu 
nastartovat. Povedlo se, i když se cesta neobešla bez přískoků.  
 

Kapitola II. 
 
 
Doma jsem si prachy prohlíd. Bylo to pět stováků. Hrabě, pověstný svojí lakotou, na tom 
musel bejt hodně zle, když mi dal tolik peněz.  
Voskovýho panáka jsem vzal jen proto, abych chránil klienta před mentálním útokem. 
Postavil jsem ho tváří do kouta, aby mág, který ho stvořil, nemohl s jeho pomocí 
pozorovat terén.  
 
Vždycky jsem si myslel, že jedinej čaroděj v celým kraji, který nemá skorpule, jsem já, 
ale teď jsem se v duchu probíral seznamem kolegů, kteří by přicházeli v úvahu. Abych 
byl upřímný, považoval jsem je všechny za břídily a nemoh jsem se smířit s tím, že 
některý z nich by dokázal tak parádní práci.  
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Nakonec jsem to vzdal, jednoduchým kouzlem jsem zapečetil okna i dveře a šel spát.  
 
Mým informátorem byl skřet Ben, ale pro jeho špičatý ksicht, mu nikdo neřek jinak než 
Krysák.  
Našel jsem ho na smetišti v proluce mezi dvěma bloky baráků, kde se válel v kartonech 
od lacinýho chlastu. Byl zabalenej do dlouhýho pláště, který už byl tolikrát spravovanej, 
že se na něm původní látka vyskytovala už jen zřídka.  
Trochu brblal, ale když jsem ho pozval na čaj s rumem, vyhrabal se ven.  
 
Pak jsme seděli v blízkém bufetu, on si hřál svoje vrásčité ruce o hrnek a nábožně 
vdechoval rumovou vůni. Hlasitě usrkával čaj, poslouchal mě a kýval hlavou: „Tak ono 
to nafoukané hrabátko má problémy?“  
Viditelně z toho měl potěšení, ale teprve potom, co jsem mu poručil repete, se 
rozpovídal.  
 
V místním podsvětí ho nepovažovali ani za bytost, ale za odpad, a tak si před ním 
nedávali pozor na hubu. Ačkoliv na to nevypadal, byl kdysi profesorem na univerzitě a 
dovedl ze zaslechnutých střípků složit tu správnou mozaiku.  
Měl sice spoustu zajímavých novinek, ale nic, co by se mi hodilo. Zbytek dne jsem 
proflákal a nakoupil nějakej proviant, jelikož moje lednička už byla skoro prázdná. 
Peníze z kapsy mizely jako sníh na jaře. Když jsem menáž doma uklidil, chtěl jsem 
zavolat Poenarimu, ale nebral to. Zkoušel jsme to jsem to ještě několikrát, ale pořád nic, 
což bylo podezřelé.  
 
Bydlel v barabizně na kraji města. Vzal jsem to po objezdu, moje auto se 
vyznamenávalo, a tak jsem byl na místě za slabou půlhodinu. Celý dům byl rájem pro 
pavouky a myši, jen sklep, kam jsme se vydal, vypadal honosněji.  
Uprostřed na katafalku byla položena rakev ve které ležel Poenari. Už když jsem 
přicházel blíž, věděl jsem co se stalo.  
Měl do prsou zatlučen silný dubový kolík a ústa plná česneku. Muselo se to stát nedávno. 
Jeho tělo ještě nezačalo podléhat zkáze a oči měl hrůzně vytřeštěné ke stropu. Všechno 
tu bylo rozbité, asi se zuřivě bránil.  
 
Možná, že neznámý mstitel je ještě uvnitř, napadlo mě. Moje ruka zajela pod kabát a 
vyškubla malou skládací kuši. Ramínka automaticky zaklapla, ale to byl poslední zvuk, 
který jsem slyšel. Projel mnou výron bolesti a pak vše zahalila milosrdná tma.  
 

Kapitola III. 
 
 
Probral jsem se, hlava mě bolela, jakoby v ní vybuchla bomba. Ruce jsem měl svázány a 
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díval se do tváře seržanta Haina.  
 
Je hodně lidí, které nemám rád a Hain mezi nima zabírá bezkonkurenčně popřední místo. 
Jen když vidím ty jeho špičaté elfí uši, jak mu trčí z pod čepice a představím si tu jeho 
nafoukanost a aroganci, už se mi dělá zle. On ke mě chová podobně vřelé city, a tak být 
tam sám, asi by mě dodělal a pak to napsal jako nutnou sebeobranu. Jenže vedle něj stál 
obrovitý Ron Vangard. Počítá se sice taky k elfům, ale jeho máma si tutově chtěla užít 
pořádnýho kolíka a rozdala si to s obrem, protože Ron převyšoval ostatní elfy alespoň o 
dvě hlavy.  
Naštěstí to byl můj kamarád a jen jemu jsem teď vděčil za svůj život.  
Stál za Hainem a svým sytým basem do něj právě hučel: „Hele pusť ho, přece nechceš 
tvrdit, že zamordoval hraběte a pak se sám uzemnil."  
„No to asi ne,“ připustil neochotně Hain. Povolil mi pouta a povídá: „Tak si teda 
poslechneme ty tvoje kecy, ale varuju tě, aby jsis snažil vzpomenout na všechno. Jestli 
mi budeš později tvrdit, že ses splet, nebo na něco zapomněl, tak tě vykuchám jako 
kuře!“  
 
Tak jsem to na něj vybalil, i když v upravené verzi.  
Ještě chvíli na mě štěkal jako vzteklej pes, ale když viděl, že ze mě už víc nevytáhne, 
nechal mě bejt.  
už jsem měl skoro v pořádku a tak jsem si na něco vzpomněl. Přistoupil jsem k rakvi, 
abych se přesvědčil. Tělo se už sice dávno proměnilo v prach, ale mezi ním v hlíně jsem 
jasně viděl bílé peříčko.  
 
Vešel mladý policista a Hain se s ním začal o něčem polohlasem dohadovat. Využil jsem 
toho a peříčko se přesunulo do mé kapsy. Všiml jsem si, že na podlaze je několik dalších, 
zašlapaných do prachu na zemi.  
Řekl jsem si, že nastala nejvhodnější konstelace na to, abych se vypařil. Nikdo proti 
tomu nic nenamítal.  
Dorazil jsem domů, nalil si pořádnýho panáka, sekl sebou do křesla a zamáznul to dřív 
než jsem se napil.  
 
Probudilo mě vyzvánění telefonu, Bylo to strašně nepříjemný, protože bolest hlavy, která 
se včera zdánlivě umoudřila, se vrátila s novou energií. Měl jsem pocit, že mám v hlavě 
spojené ocelárny a lebka se mi v příštím okamžiku rozskočí. Dobelhal jsem se zničeně k 
přístroji.  
„Haló? To si ty Čárlí?“  
„Ne, já jsem jeho tetička, ty blbe. No, co je. Co votravuješ?“  
 
Neměl jsem náladu na pitomý otázky, ale hned jsem byl ve střehu. Když se Krysák 
rozhodl obětovat niklák na telefon, musel mít v merku něco velkýho.  
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„Dáš mi dvacku,“ pak zaváhal,“ nebo raděj padesátku. Stojí to za to.“  
„Budeš jí mít, ale musíš mi říct, vo co kráčí.“  
Ošíval se: „Raděj až osobně, šéfko.“  
„No tak, dám ti dvě rundy navíc.“  
 
To ho zlomilo: „Ve městě prej je nějakej cizí šílenej ranař. Gang Jaguárů ho viděl poblíž 
Poenariho vily, ale podrobnosti až za prašule. Tak páčko!“  
Auto tvrdohlavě stávkovalo, tak jsem to vzdal a vydal se pěšky do ulic. Udělalo mi to 
dobře, protože bolest hlavy se zmenšila do téměř snesitelné míry.  
Docházel jsem k známému místu a viděl, že je zle. Blikající světla policejního auta a dav 
všudypřítomných čumilů dával tušit to nejhorší.  
 
Dorazil jsem tam a přes záda lidí se snažil zahlídnout alespoň něco. Můj anděl strážný 
Ron Vangard zrovinka hučel do davu: „Lidičky, rozejděte se, tady není nic k vidění. No 
tak, dejte si odchod!“  
Bylo to to samé, jako přemlouvat uragán, aby se na to vykašlal a vzal si volno. Nikdo se 
pochopitelně ani nehnul.  
Zblejsknul mě, jedním máchnutím rozrazil čumily, čapnul mě za bundu a zasyčel: „Čárlí, 
ty zasranej hajzlíku, co ty tady děláš?“  
„Náhoda?“ opáčil jsem zkusmo.  
Bez úspěchu.  
 
„Ty mi chceš namluvit, že jseš náhodou u dvou vražd během jednoho dne?“  
Místo odpovědi jsem se zeptal: „Krysák Ben?“ a věděl, že je to zbytečný.  
„Jo“, kejvnul, „a můžu ti říct, že ten hajzl, co mu to udělal, je nějakej úchyl. Otevřel ho 
jako konzervu, vytáhl z něj vnitřnosti a pak ho uprostřed toho nechal umírat. Tak vybal 
konečně co ty tu děláš?“  
„Krysák byl můj informátor. Volal, že pro mě má důležitou zprávu.“  
Krysák, že ti volal?“ ptal se nevěřícně.  
 
„Prej, že to je bomba, ale já si myslím, že spíš potřeboval zase finanční injekci. Můžu ho 
vidět?“  
„Není to pěknej pohled.“  
Podlez jsem pásku, Ron mě vzal kolem ramen a šli jsme. Z ostatních poldů mi nebyl 
nikdo povědomý, ale koukali na mě hezky nevraživě. Ron je uklidnil: „To je v pořádku, 
kluci.“  
Moc toho z Krysáka nezbylo. Ten šílenec ho úplně zmasakroval. Už jsem viděl leccos, 
ale při tomhle pohledu se mi rozhoupal žaludek.  
 
Zvykl jsem si na to, neposuzovat podle toho jak kdo vypadá a Krysák Ben byl můj přítel 
a vlastně umřel proto, že mi sháněl zprávy.  
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Poděkoval jsem a pomalu se coural pryč.  
Jakmile jsem zašel za hradbu těl z dohledu Vaingarda, přidal jsem do kroku. Sotva jsem 
zahnul za roh, dal jsem se do běhu a o půl bloku dál už to byl šílený úprk.  
Potřeboval bych čas a klid, abych si to moh všechno rozmyslet, ale tenhle ďábelský 
zabíječ mi nedával šanci. Zoufale jsem doufal, že Jaguáry najdu dřív než on.  
 
Byla to parta vcelku neškodných hobitů, kteří utekli z domovů od svých rodičů. Nechtěli 
už žít jako oni na venkově v krtčích norách, vydali se do města za lepším životem, město 
je pohltilo, sevřelo a pak jako vyvrhele vyplivlo na periférii, kde se živili odpadkama z 
kontejnerů. Vedla je Vanda. Byla to prý kdysi nejkrásnější a nejlíp placená kurtizána ve 
městě. Jenže prachy i krása byly už dávno pryč a z Vandy byla stará feťačka. Z toho 
společenského pádu se pomátla, chodila po městě a vykládala zmatený proroctví o konci 
světa.  
 

Kapitola IV. 
 
 
Jaguáři se slejzali pokaždý jinde, ale to nebyl problém, protože na tohle mi stačilo 
jednoduché kouzlo. Dorazil jsem do jejich rajónu a zvolnil. Bylo už na čase, nejsem 
přeci žádnej mladík stavjenej na takovýhle sportovní výkony. Už mě pěkně píchalo u 
srdce. Znamení jsem pomocí kouzla uviděl o pár ulic dál. Stopa mě vedla do polí.  
Šel jsem hlubokým úvozem, podél zarostlého remízku. Nevím jestli znáte, ten pocit 
mravenčení a neznámého a neurčitého nebezpečí.  
 
Vyšel jsem na kopec. Nahoře stál starej polorozpadlej statek obehnanej tlustou zdí. Bylo 
vidět, že se ho někdo v poslední době pokusil alespoň trochu zvelebit.  
Náhle čas zmrtvěl a stal se téměř hmatatelným.  
 
Proti modrému pozadí oblohy se ode zdi odlepila vysoká postava a rychle se vzdalovala 
pryč. Vzápětí se svět proměnil v peklo. Z domu vyrazil oslnivý sloup ohně. Výbuch mě 
ohlušil, žár mi ožehl obličej a tlaková vlna se mnou smýkla na zem. Ležel jsem tam, 
ječel děsem a snažil se nebejt. Nevím jak dlouho to trvalo, možná pět minut, možná 
hodinu, ale když se to trochu uklidnilo, pokusil jsem se vstát. Tělo mě moc 
neposlouchalo, v uších mi hučelo a před očima se mi dělaly mžitky. Klopýtal jsem pryč.  
Jestli tam ta hobití parta byla, a já nepochyboval o tom, že ano, tak teď už maj jiný 
starosti.  
 
Stál jsem v koupelně před zrcadlem a pozoroval svůj zdevastovanej zjev. Vypadalo to, 
jako bych se zapomněl v soláriu. Nadával jsem si, že jsem Poenarimu kejvnul, protože 
od tý doby šlo všechno z kopce. Z peněz, který mi dal, už mi moc nezbylo a za to jsem 
lítal jak pominutej, nechal si nadávat od takovýho debila, jako je Hain, a mlátit se do 
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hlavy.  
Měl bych se na všechno vykašlat, vždyť hrabě Poenari byl starej chlívák, kterej chtěl 
zprznit mladou nevinou dívku, aby mohl další léta lidem chlemtat krev. Krysák Ben byl 
zase jen zavšivenej somrák a hobiti: parta polodebilních santusáků.  
 
Jó, měl bych se na všechno vybodnout a začít dělat něco pořádnýho, třeba udělat banku, 
sbalit pěknou kočku, jít na pořádnej tah, pak jí zatáhnout do hotelu, nechat si na pokoj 
posílat šampus a celej tejden nevytáhout paty. Jenže už mi to moc vlezlo pod kůži, jsem 
už prostě takovej blb, že toho neumím nechat. Nakonec jsem se rozhod, že to chce magii. 
Asi si řeknete, že jsem to měl udělat už dávno, ale uznejte, copak na to byl čas?!  
 
Nejprve jsem bílou křídou nakreslil kruh, abych zarámoval kresbu. Dovnitř jsem načrtl 
nejsilnější ze Šalamounových pečetí. Na vrcholy jsem červeně napsal znaky sedmi géniů, 
do výsečí pak jména dvanácti strážců bran a po obvodu jména andělů, kteří sepsali 
smlouvu o sestupu. Zapálil jsem svíce, vstoupil do středu a začal rytmicky odříkávat 
slova, která mi přikázal rituál vysoké ceremoniální magie.  
S posledním slovem se stěny pokoje rozložily jako krabička a já stál uprostřed vesmíru. 
Na temném pozadí svítily tisíce hvězd. Zvedl jsem těžce nohu a vstoupil na první 
spojnici. Hustý déšť mě v okamžiku zcela promočil, stál jsem uličkách Londýna a tmou 
se plížil Jack Rozparovač.  
 
Další krok a déšť se změnil ve sněhovou vánici. Šaty na mě umrzly, nebyl jsem schopen 
pohybu, kolem se ploužili Napoleonovi vojáci a volali: „Na Moskvu, na Moskvu!“  
 
Další spojnice mě přemístila do deštného pralesa a z každého houští mě pozorovaly 
ostražité oči domorodců. Foukačky byly připraveny vypustit svůj jedovatý obsah. Pohnul 
jsem se a šipky s kurare mě neškodně minuly, protože už jsem byl uprostřed vyprahlé 
pouště Alamogardo a vidím záblesk světla jasnějšího než deset tisíc slunci. Při dalším 
kroku jsem byl na ledové hoře a poblíž se potápěl Titanic.  
Moje kra se začala rozpadat. Nakonec zůstalo jen jediné místo, kam bylo ještě možné 
ustoupit. Stál jsem uprostřed obrazu v krajině bájného Avalonu. Přede mnou se začala 
zjevovat, jakoby z bronzu odlitá tvář starce Merlina.  
 
„Proč mě obtěžuješ?“  
„Prošel jsem dlouhou cestu, protože potřebuji tvou radu a pomoc.“  
Vysvětlil jsem svůj problém.  
„Chceš- li mou radu, tak ti říkám, nepleť se do plánu bohů!“  
„Řekni mi alespoň co je to zač?“  
„To mi není dovoleno ti sdělit, smím ti jen říct, že další obětí má být Lilit.“ A tvář se 
rozplynula.  
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Tak tohle je celý problém magie, vždycky musíte víc dát než dostanete.  
 

Kapitola V. 
 
 
Probudil jsem se zpocený uprostřed kruhu. Právě včas, protože svíčky už dohořívaly, 
kouzlo by pominulo a běda mi, pokud by mě někdo zastihl bezbranného uprostřed kruhu. 
 
V rychlosti jsem se upravil do alespoň přijatelné podoby. Ani jsem nezkoušel nastartovat 
auto a vyrazil pěšky.  
Happag měl vilu se zahradou na stráni za řekou, kde každej akr půdy stál tolik co já 
vydělám za rok. Byl parnej den a tak jsem si cestou chytil taxíka a vypláznul za jízdu 
poslední prachy. Sice mě to trhalo srdce, ale doufal jsem, že se mi podaří z Happaga 
něco vyrazit.  
 
Před bránou se poflakovali dva hoši z jeho ochranky. I v tom vedru na sobě měli černý 
vohozy. Vyboulený kapsy svědčily o tom, že maj tolik arsenálu, jakoby čekali armádní 
útok.  
Vysvětlil jsem jim o co mi jde. Opovržlivě si prohlídli můj ošuntělý zjev a pak řekli, 
abych se koukal ztratit, jinak že mi nakopou prdel.  
Měl jsem na ně sice vztek, ale byli schopný mě rozemlít na fašírku a tak jsem to jakoby 
zabalil, jenže hned za rohem jsem se vydal na obhlídku. Asi po míli bylo to správné 
místo.  
 
Blízko zdi tu rostl celkem vhodně velký bezový keř. Mohl bejt lepší, ale člověk zase 
nemůže mít přemrštěný požadavky, že?  
Hnedliky jsem se drásal vzhůru, v dostatečné výšce si vybral větev a rozhoupal se. 
Nejsem žádná sušinka a tak to udělalo „LUP“ a už jsem se snášel za zeď. Ani jsem si 
moc nenamlátil.  
Čekal jsem jestli se odněkud neozve hejno vzteklejch psů, nebo výkřiky typu: „Támhle 
je! Chyťte ho!“ nebo něco podobnýho, ale nedělo se nic.  
 
Zahrada byla v anglickém stylu, a tak mi nedělalo problém dostat se k domu. Uvažoval 
jsem co dál.  
Asi si řeknete, že jsem měl mít připravenej plán, jenže ze zkušenosti vím, že všechno 
plánování je k ničemu, protože situace se mění každým okamžikem. Nejlepším plánem je 
heslo. „Ono to nějak dopadne!“ a tak jsem se vydal ke vchodu a vlezl dovnitř. Uprostřed 
bělostné mramorové podlahy jsem vypadal jako skvrna na ubruse.  
Z jedněch dveří vyšel štíhlý chlap se stříbrným tácem, v uniformě operetního generála, 
který nemoh být ničím jiným než majordomem.  
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Vyvalil se, podnos cinkl o podlahu a on vyblekotal: „Co vy tady...jak jste se sem...?“ 
vzápětí se vzpamatoval a zařval: „Ochranka!“  
V ten moment tu byli tři maníci a už mě mezi sebou masírovali. Shora ze schodiště se 
ozval pánovitý hlas: „Co se to tu děje?“  
Stál tam obtloustlej připlešlej chlápek v perfektním kvádru barvy pepř a sůl. Nechali mě 
bejt a hlásili: „Vloupal se sem pane Happpag.“  
Měl jsem příležitost. Možná jedinou a poslední.  
 
„Pane Happag, vaší dceři hrozí nebezpečí. Přišel jsem vás varovat. To co jste poslal na 
Poenariho, je vraždící šílenec a teď chce zabít vaší dceru.“  
Podíval se na mě: „Poslyš tebe znám, ty si ta čarodějnická veš z jižní čtvrti, kterou si 
každej může koupit za pár šestáků.“  
Na to jsem neměl odpověď a jen jsem pokrčil rameny.  
„Nikoho jsem na Poenariho neposílal. Ten šašek mi nebyl nebezpečnej, takže jseš vedle, 
ale jestli Lilit opravdu hrozí nějaké nebezpečí, tak si s tím nelam hlavu, to zvládne moje 
ochranka. Takže dík za upozornění.“  
Kývl na svalovce: „Hoši, doprovoďte pana Šina ven.“  
 
Drapsli mě za ramena, div mi je nevykloubili a už mě chtěli vynýst ven, jenže pak jsme 
všichni strnuli. Odněkud shora se ozval strašlivý výkřik hrůzy. Pustili mě a vyrazili 
nahoru. Happag se po mě podíval: „ Možná jsem tě podcenil a zasloužíš si mojí důvěru. 
Pojď!“ a vydal se po schodech. Ještě než vylezl na pátý, doběh jsem ho, odstrčil a vyrazil 
směrem odkud se ozýval dívčí křik.  
 

Kapitola VI. 
 
 
Dorazil jsem zrovna ve chvíli, kdy se ze záplavy jisker začala uprostřed pokoje 
zhmotňovat černá postava. Ti blbci vůbec nevěděli co se děje, a začali do ní pálit jednu 
ránu za druhou. Jen po nich mávl rukou a zhroutili se v křečích. Pak se obrátil k dívce, 
která byla skrčená na posteli. Hlas jí selhal a ona už jen chrčela. Mě úplně ignoroval. 
Černá slupka pukla a z ní jako motýl vystoupil bílý muž a za ním se rozepjala velká 
nádherná křídla. Užasle jsem se díval na tu nádhernou tvář a dokonale tvarovanou 
postavu. Teprve, když odněkud vytáhl dlouhý zubatý nůž, dokázal jsem se vymanit ze 
strnulosti.  
„Anděli, proč zrovna jí, je nevinná? Proč ne mě?!“ zařval jsem, abych odvrátil jeho 
pozornost.  
„Nevinná? Už jí měla polovina mužů ve městě. A ty, ty buď rád, že jsi Teo-ti-vava, jinak 
bych tě zabil už dávno.“  
Hlas nevycházel z úst, ale zněl z celého prostoru.  
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„Anděl ! Anděl!“ smál se, „ Lucifer byl taky anděl, nejmilejší a první po Bohu- otci. Ty 
si myslíš, že jen on sám jediný se vzbouřil a bojoval v první andělské válce? Myslíš, že 
Michaelovi se podařilo všechny pochytat, aby je uvrhl do žaláře, kde jsou v mrákotách 
chováni k soudnému dni? Ne, já jsem Samiel.“  
Využil jsem toho, že byl ochoten konverzovat. Pod pláštěm jsem si připravil kuš se šipku 
s stříbrným hrotem, kterou jsem měl pro všechny případy připravenou.  
Zarazila se mu doprostřed prsou. Hlas se mu zlomil a zachrčel. Nebyl jsem si jist, jestli 
to bude stačit, a další vývoj mi dal za pravdu.  
S nevídanou silou si šipku vytrhl z těla a blížil se ke mě.  
 
„Jak si se opovážil, ty ubožáku, ty nicko, ty červe! Teď tě zabiju a nikdo už tě 
neochrání.“  
Nevím kam ho trefila druhá šipka, protože mě vzápětí jeho ruce sevřely ocelovým 
stiskem hrdlo a palce začaly tlačit na průdušnici. Pokusil jsem se rozrazit jeho sevření, 
ale bylo to totéž, jako chtít přetlačit buldozer. Začal mi docházet vzduch a před očima se 
mi dělaly mžitky. Je konec, blesklo mi hlavou.  
Říká se, že člověku v takových chvílích před očima proběhne celý život, ale není to 
pravda, jen jsem zalitoval všech těch chvil, kdy jsem moh nějakou ženskou zatáhnout do 
postele, ale neudělal to.  
Stisk náhle povolil a on zavrávoral několik kroků nazpět. Sesul jsem se k zemi, lapal po 
dechu a nevěřícně zíral na to, co se přede mnou odehrávalo.  
 
Někde uprostřed té bytosti se rozžehlo světlo, postupně se šířilo, až ho pohltilo celého. 
Během té doby se transformoval. Krásná tvář se změnila v hrůzný škleb odporné zrůdy a 
to dokonalé tělo se zhroutilo, kůže se svrašťovala, scvrkávala a pokrývala mokvavými 
boláky. Byl teď uzavřen v kopuli bledého, jakoby měsíčního světla, svíjel se v 
nesnesitelných mukách, ječel a vyl.  
Všechno to skončilo tak náhle jako to začalo, světlo i přízrak, to vše bylo pryč. Mohl 
bych si i myslet, že to byla jen moje fantazie, nebýt těl strážců na podlaze a zcela 
ochromeného Happaga ve dveřích.  
Nohy mě nějak nechtěly poslouchat a tak jsem se sunul k posteli, kde leželo bezvládné 
tělo dívky. Nahnul jsem se nad ní a s úlevou zjistil, že dýchá. Happag se vzpamatoval a 
začal řvát rozkazy. Ze všech stran se sbíhalo služebnictvo. Komorná se ujala slečny a mě 
si vzal do parády sluha. Sotva jsem byl provozuschopnej a vyslechl slova díků, včetně 
mnoha slibů, nechal mě odvézt v luxusní limuzíně.Tedy řeknu vám, v takovým fáru jsem 
si ještě jaktěživo zadek nevez, ale nemoh jsem to pořádně vychutnat, protože jsem byl k 
smrti unavenej. Nejed jsem už ani nepamatuju, ale bylo mi to jedno. Plácnul jsem sebou 
do postele oblečenej a v tu ránu usnul.  
 

Kapitola VII. 
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Nevím jak dlouho jsem byl v limbu, ale když jsem vstal, vyplenil jsem lednici a pak se 
alespoň hodinu ráchal ve vaně. Únava z posledních dnů částečně odezněla, a tak jsem si 
udělal silný voňavý kafe.  
Usadil jsem se ve svém oblíbeném ušáku, když někdo zvonil. Šel jsem se mrknout 
špehýrkou. Nikdo tam nebyl, ale škvírou mi někdo podstrčil obálku se zlatou ořízkou. 
Sebral jsem jí, a prohlíd zblízka. Žádná adresa, jen nádherná vůně jasmínu. Obálka 
nezalepená, v ní obdélník ručního papíru a na něm: Ve 20.00 v baru Ariana, stůl č. 10.  
Nic víc.  
 
Zavrtěl jsem nevěřícně hlavou, kruci, proč si všichni musej dávat rande zrovna v tomhle 
pajzlu?  
Vrtalo mi hlavou, co to znamená Teo –ti –vava , jak mě nazval. Přehrabal jsem polovinu 
knihovny, než jsem to našel. V sánskrtu to znamená bůh- přítel, nebo přítel bohů. Vrátil 
jsem knihu na její místo, ale moudřejší jsem z toho nebyl, protože to dávalo víc otázek 
než odpovědí.  
 
Celý den jsem relaxoval, lízal si rány a večer se vydal do baru.  
Vyhazovač mě doprovodil do odděleného boxu. Ve světle reflektorů tentokrát byla štíhlá 
černovlasá elfí krasavice.  
„Je to prý dcera krále Oberona. Jestli chcete, tak vás s ní za dvě pětky seznámím.“ funěl 
mi do ucha ten starej sviňák. V duchu jsem sestavil kouzlo, aby se mu na zadku udělal 
parádní nežid a ten hajzl si nemoh alespoň tejden sednout.  
Můj hostitel už na mě čekal. Byl to vysokej světlovlasej hranáč v tričku s krátkým 
rukávem. Na jednom rameni měl vytetovanýho hada, kdežto biceps na druhé ruce 
zdobila nějaká nestvůra.  
 
Vypadal nejspíš jako vysloužilej korzár, nebo motorkář až na to, že před sebou neměl 
nějakej drink, ale obrovitý hrnek čaje ve kterém se koupalo kolečko citrónu.  
Ukázal na protější židli a řekl. „Pití je na mě pane Šin.“  
To už mi dlouho nikdo neřekl, většina lidí na mě ječela: „Ty hajzle, všiváku, šmíráku.“ a 
tak podobně.  
Hned jsem té jeho nabídky využil a poručil si pořádný pití. Měl jsem pocit, že si ho 
zasloužím.  
 
Sypal si do toho svýho čaje alespoň šestej sáček cukru, pozoroval mě, jak do sebe leju 
ten utrejch a pak začal: „Vzhledem k vašim zásluhám při této akci, jsme se rozhodli, že si 
zasloužíte jisté vysvětlení.“  
„Kdo my?“ opáčil jsem.  
„Prostě my. Chcete to slyšet, nebo se budeme handrkovat o slovíčka?“  
Dostal mě. Věděl, že jsem zvědavost sama.  

Page 12 of 14



„Jak sám víte, historie se opakuje. Vy si to nepamatujete, ale  
 
II. světová válka začala, když Stalin převlékl svoje komando do slovenských uniforem a 
nechal je přepadnout vlastní město. Muže umučili a zabili, ženy znásilnili, ale nechali je 
na živu, aby mohli vypovídat. Televize vysílala hrůzný záběry a srdceryvný výpovědi 
svědků. Stalin to nazval věrolomností a vtrnul na Slovensko. Němci v rámci spojenecké 
smlouvy jim šli na pomoc a už se to mazalo. Výsledkem bylo 60 miliónů mrtvých. Pak 
někdy koncem století sestoupil z nebe velký král hrůzy a svět se stal takovým, jak ho 
znáte dnes. Síly dobra jsou v defenzívě, téměř bych řekl, že byly zatlačeny do ilegality.  
Tohle byla variace na totéž téma. Šlo o to zabít co nejvíc černých bytostí, svalit vinu na 
nás, aby s námi mohli zúčtovat s konečnou platností.“  
„To by mohli i tak, když jsou v převaze, ne?“  
Ó, není nad zdání legitimity, práva a spravedlnosti. Nemáte ani tušení, jak králi Zla 
záleží právě na takových věcech!“  
„A co já?“  
„Neuražte se prosím, ale byl jste v této partii pouhým pěšcem, ale tím rozhodujícím, tím 
který dává mat. Skládali jsme ve vás velké naděje a vy jste nás nezklamal.“  
„A co za to?“  
 
Začal se smát a poplácal mě po rameni, jako bych řekl nějaký podařený vtip.  
„Ale, ale pane Šin, nejsme přeci nějací trhovci na jarmarku, aby jsme smlouvali. Můžu 
vás ujistit, že vaše zásluhy nebudou opomenuty.“  
Vstal, hodil na stůl stovku a povídá: „Dejte si ještě drink a užijte si.“  
Mávl směrem k dívce na pódiu a byl pryč. Tedy ne že by mě ta holka nepřitahovala, ale 
bez peněz bych pro ní byl stejně vzduch.  
 
Jediná příjemná novina, která mě doma čekala, byl fax od Happaga, že mi na konto 
nechal převést pět tisíc. Ten můj účet už to potřeboval, v poslední době se potácel jen 
těsně nad nulou. Byla to pěkná suma se kterou jsem si mohl vystačit hezky dlouho, jenže 
nevím proč, ale nějak to ve mě nedokázalo vzbudit to správný nadšení. Představa, že si 
se mnou někdo hrál jak s loutkou, mě pěkně štvala, jenže někdy člověk přehrabe stoh 
slámy stéblo po stéblu a jehlu stejně nenajde, takže jsem to jeho vysvětlení vzal tak jak 
bylo a nechal to být. Je sice pravda, že v tomhle případu mě bohové opravdu chránili, ale 
jinak? Jinak na mě zvysoka kašlali.  
 
Kapitola VIII.  
 
Ráno jsem vstal, rozhlíd se po bytě a viděl pěknej čurbes. V poslední době žiju v 
takovym fofru, že občas potkávám i sám sebe. Tak jsem se do toho dal, ale mojí činnost 
přerušil zvonek. Za dveřmi stála žena v černém. Nádherně tvarovaná postava dávala tušit 
krásku, i když jsem jí neviděl do tváře, protože ho kryl krajkový závoj. Ladným krokem 
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vplula dovnitř a než si sedla do křesla, zkusila rukavičkou čistotu.  
 
Přehodila nohu přes nohu a musím říct, že ten pohled stál za to. Zvedla závojíček, krásný 
obličej, plné rty, ale slzy v očích.  
„Pane Šin, slyšela jsem, že máte vynikající renomé a já potřebuji vaši pomoc. Jsem, jak 
už jste jistě zjistil, succub, ale teď jsem se doopravdy zamilovala....  
Měl jsem nový případ a začal pro mě další normální den. . 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : ČÁRLÍ ŠÍN V AKCI. PART II.  
 
 
 

 
 

Má je pomsta.  
 
 
Na dveřích mám mosaznou tabulku s nápisem: Čárlí Šín -magie, jenže od té doby co z 
nebe sestoupil velký král Hrůzy, není o magii, kterou provádím, zájem. 
Cedule už dávno ztratila svůj lesk, je stará a otřískaná, stejně jako já. 
Lidi mě znají jedině tehdy, když mě potřebují, a o ženskou jsem nezavadil už celý 
měsíce.  
 

Kapitola I. 
 
 

Ten den jsem už od rána seděl ve svém oblíbeném 
křesílku a hojil si sebelítost čistým alkoholem. Už 
jsem cítil, jak se mi směrem od žaludku šíří vzhůru 
příjemné teplo a apatie, a tak jsem nereagoval, když 
někdo zaklepal na dveře. Civěl jsem na ně otupěle, 
chvíli se nic nedělo, ale pak vstoupila ona, kráska jak 
ze snu. 
 
Měla na sobě kalhotový kostým a několik decentních 
šperků, a celý její zjev volal do světa: "Jsem 
bohatá!" 
"Vy jste Čárlí Šín?" zeptala se zbytečně, protože 
mimo mě nikdo v místnosti nebyl, "Představovala 
jsem si vás trochu jinak."  
Nervózně přešlápla, ale při pohledu na křeslo pro 

zákazníky jí přešla chuť si sednout a tak začala mluvit ve stoje, dívaje se s despektem na 
nepořádek v mém bytě. 
 
Je tedy pravda, že jsem tu uklízel jen to co mi překáželo a zbytky jídla jsem vyhazoval 
většinou až tehdy, když už byly téměř schopny odejít samy. 
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"Nenechte se rušit trochu deprimujícím prostředím. Kdybych věděl, že přijdete, tak 
bych objednal nový nábytek. Uvažoval jsem o něčem v růžové barvě, ale ještě to musím 
prokonzultovat se svým bytovým architektem." 
Nevím čím to je, ale někdy se snažím být vtipný za každou cenu, a to i v tomhle 
případě, kdy už jsem v duchu slyšel šustit bankovky. 
"Byl jste mi doporučen, jako vynikající odborník, ale teď si nejsem příliš jistá..." 
nechala to viset ve vzduchu. 
 
"Ale ano, docela určitě jste na tom správném místě. Svěřte se mi, jaký máte problém a 
jsem si jist, že ho společně dokážeme zvládnout." 
Jak vidíte, umím být i milý, ale v duchu jsem si už sumíroval, o kolik jí pumpnu na 
honoráři a vsadil jsem se sám se sebou, že tutově přijela v Rolsu, nebo v podobnym 
fáru. 
"No dobrá," začala," Před dvěma měsíci zemřel můj manžel plukovník Doreé, znáte, 
že?" 
Synapse v mém mozku se spojily a já si vzpomněl: Doreé si podle starého jižanského 
stylu nechal říkat plukovníku, ačkoliv nikdy v armádě nebyl. Jeho rodina vlastnila 
pozemek s dávno vytěženým dolem, kde z hlubin Země vyvěrala energie Zero. Vsadil 
všechny prachy do jejího využití a vyhrál. Vydělal miliony. 
Před půl rokem se o něj začaly znovu zajímat bulvární plátky, když se stařík oženil se 
svou mladičkou ošetřovatelkou Iolan. Jeho příbuzní propadli panice, protože tím přišli o 
naději na jeho majetek na který už byli pěkně natěšený a začali sňatek Doreého 
zpochybňovat útokem na jeho příčetnost... 
 
Zatímco mi tohle běželo hlavou, mladičká vdova pokračovala: "Těsně před smrtí mi 
řekl, že sepsal poslední vůli, ve které mi odkazuje i podíly ve svých firmách, ale neřekl 
mi, kde je a po jeho smrti jsem jí nenašla. Když jí najdu, tak jeho příbuzní, ta smečka 
hyen, nedostanou ani pětník." 
"Je tvrdá jako křemen." napadlo mě. 
Jakoby mi četla myšlenky, mluvila dál: "Můžete si o mě myslet co chcete, ale zasloužím 
si to. Co kdo ví o tom, jakým jsem prošla peklem? Krmila jsem ho a přebalovala a po 
nocích se od něj nechala osahávat. Vždycky jsem potom utekla pod sprchu a dlouho se 
drhla, abych ze sebe smyla ledové dotyky těch jeho kostnatých rukou." 
 
Neměla daleko k hysterii a tak jsem jí přerušil: "No dobrá, to nechme stranou, ale v čem 
vám mohu být nápomocen?" 
"Už pátý den se mi zjevuje manželův duch. Jsem přesvědčena, že mi chce sdělit, kde je 
závěť ukryta. Když mi pomůžete, zaplatím vám, co si řeknete." 
To byla nabídka naprosto neodolatelná. Ihned jsem souhlasil, jakoby pro mě byla 
konverzace s duchy všední záležitostí, kterou dělám každý den. 
"Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby jste jel hned teď semnou a prohlíd si místo, kde se 
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duch zjevuje. Co vy na to?" 
I když to byla otázka, bylo to míněno jako rozkaz. 
"Moment!" 
 
Milostivě mi pokynula rukou, tak jako žehná královna svým poddaným.  
V rychlosti jsem odrásal svoje strniště, do kufříku naházel několik nezbytností a mohli 
jsme vyrazit. 
 

Kapitola II. 
 
 
Samozřejmě jsem měl pravdu, protože před barákem trůnil Silver Shadow a ostatní auta 
vedle něj vypadala jako ubohý vraky. 
Překonala se, když mě pozvala k sobě. Vlezl jsem dovnitř a bylo to, jako bych se dostal 
do jiného světa. Dveře se automaticky zavřely a jako vchod do ponorky nás hermeticky 
oddělily od vnějšku. 
Během cesty nepromluvila a viditelně trpěla. Bylo mi to jedno. Jsem už natolik 
omlácenej životem, že se mě pohrdání takových lidí nemůže dotknout. 
 
Místem, kde se duch zjevoval, byla hlavní hala. Vzal jsem si sebou prkénko Quija, 
protože se mi to jevilo jako nejjednodušší a osvědčený způsob komunikace.  
Pokud bych tady na podlaze chtěl budovat astrální ochranu pomocí některé ze 
Šalamounových pečetí, asi by to považovali za něco tak hrozného jako je znesvěcení 
svatyně. A tak jedinou mojí ochranou byl malý amulet štěstí. Nejradši bych celou akci 
provedl sám, ale dáma se rozhodla být s mnou. Nepřemlouval jsem jí, věděl jsem, že by 
bylo snazší přemluvit balvan, aby se odvalil z cesty. 
Zatímco celý den bylo hezky, večer se začalo nebe kazit a před půlnocí začala bouřka 
jak vystřižená ze starých hororů. Odpoledne jsem využil toho, že mě vzali na stravu, 
pořádně si napral břicho a tak jsem byl teď ospalý a otupělý. Sotva se však ručička na 
mých hodinkách dotkla dvanáctky, začaly se dít věci, že jsem byl ihned ve střehu. 
 
Nejprve se pohnuly závěsy, pak bez zjevné příčiny zhasla světla. Nevím, čím to je, že 
duchové mají rádi tak teatrální vstupy. Bouře utichla, mraky se roztrhaly a místnost 
zalilo studené světlo Luny. V tom tichu jsem uslyšel skřípání. Prkénko quija se 
pohybovalo! Letělo po desce s písmeny tak rychle, že na zápis nebylo ani pomyšlení. 
P-o-j-d-z-a-m-n-o-u.  
 
A zároveň se na stolku pod schodištěm prudce zazmítala váza. Vyskočil jsem k ní. 
Otočil jsem se k paní Doreéové. Pololežela na křesle, oči otevřené a v nich bělmo. 
Nebyl čas zjišťovat, jak na tom je. Nahoře zavrzaly dveře, sevřel jsem tedy amulet a 
vyrazil. 
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Zamčené dveře se přede mnou otevíraly a pohyby předmětů mě navigovaly stále dál. 
Prošel jsem několik místností, až jsem se ocitl v Doreého pracovně. 
Postava, která se začala zjevovat, neměla žádný konkrétní tvar. Chvílemi to byl 
bělovlasý stařec, v jiných momentech kluk s kotletami a načesanou patkou a pak zase 
svalnatý a opálený muž ve středních letech. 
"Použil jsem prostřednictví té peněz chtivé čubky, která se mi vnutila, abych tě sem 
dostal mágu," zněl mi v hlavě jeho hlas. No, milující manžel by se asi vyjadřoval jinak, 
ale s duchy není radno žertovat. Nikdy u nich nevíte na čem jste. Už jsem viděl spousty 
vyvolávačů a médií roztrhaných na kusy. 
 
"Čeho si žádáš?" zeptal jsem se formálně. 
Zcela úmyslně jsem použil tento archaický výraz, abych ho vmanévroval do situace 
pokorného žadatele. 
"Má hmotná schrána už se rozkládá v hrobě, ale mé astrální tělo je zde a nemůže najít 
klidu. Musím pozorovat, jak se má hmota stává potravou bílých nechutných červů a v 
mém domě je coura, která využila mé stařecké slabosti, vloudila se do mé přízně i když 
myslela jen na peníze..." 
Hlas se mu zlomil. 
 
"Tos zmoudřel dost pozdě," bleskla mi hlavou myšlenka. Bylo to neopatrné, ale 
kupodivu to ducha nerozčílilo a jen smutně pokračoval: "Ba, máš pravdu. Byl jsem 
zaslepený starý blázen! Proto tě prosím, pomoz mi napravit mojí chybu, abych mohl 
najít klid..." nedopověděl a rozplynul se. 
Do pokoje vtrhla Doreéová: "Kde je závěť!"  
Už to nebyla uhlazená dáma, ale rozběsněná fúrie. Její špičaté nehty se mi zasekly do 
tváře a já v tom okamžiku uviděl pod maskou krásné rusovlásky její pravé já. Její 
původní rysy se rozlévaly jako vosk a pod ním byla hrůzná kreatura. 
Srazila mě na zem. Pádem jsem si vyrazil dech a můj odpor byl minimální. Už jsem se 
smířil s tím, že mě rozdrásá, aby ze mě vyrazila místo úkrytu závěti. 
V jakési zvrácenosti jsem se bavil představou, jaký bude mít asi vztek, až budu mrtev a 
ona si nad mým zplihlým tělem uvědomí, že všechna ta krvavá práce byla k ničemu. 
Přál jsem si, abych vydržel co nejmíň a zaneřádil jí šaty a zařízení. 
Při pádu mi vypadl můj amulet, který jsem měl dosud pod košilí. Při pohledu na něj 
zaprskala jako kočka a odtáhla se. Hrabal jsem nohama po podlaze v zoufalé snaze 
dostat se z jejího dosahu, z čehož vidíte, že moje víra v sílu vlastních kouzel je mizivá. 
Následující události mi daly za pravdu. 
 
Zaječela a s novou silou se na mě znovu vrhla. Odkutálel jsem se a vůbec nevnímal 
bolest, když jsem se praštil do hlavy. Skrčil jsem nohy a při dalším útoku jí kopl do 
břicha. Hekla a odletěla přes celou místnost. S uspokojením jsem zaznamenal tříštění 
skla a rachot padajícího nábytku. V hlavě mi sice hučelo, ale už jsem byl na nohách a 
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několika gesty vyvolal kouzlo neprůchodnosti. 
Sledovala mne pohledem vyhládlé šelmy a když narazila na neprůchodnou stěnu, 
zmizely jí z tváře i poslední lidské rysy. Ostré dravčí pařáty drásaly vzduch ve snaze 
prodrat se ke mě a z hlouby hrdla vycházel zvuk jaký nikdy předtím nikdo neslyšel. 
 
Odněkud z dálky sem dolehlo kohoutí zakokrhání. Napětí povolilo a v dalším okamžiku 
došlo k další metamorfóze. Už to zase byla ta chladná kráska s ocelově šedýma očima, 
která mě pozorovala jak přes mířidla kulometu. 
"Najdu si tě Čárlí Šíne, kdykoliv a kdekoliv. Nemáš šanci mi uniknout, už teď jsi mrtvý 
muž. Buď si jist, že budeš umírat pomalu a bolestně," a byla pryč. 
Teprve nyní jsem si uvědomil, že se skrz záclony derou dovnitř první paprsky světla. 
Vypotácel jsem se ven. 
 

Kapitola III. 
 
 
V hale jsem ke svému úžasu uviděl Doeérovou spící hlubokým spánkem. Uvažoval 
jsem nakolik je tato žena tou bytostí s kterou jsem bojoval. Teď, když tu tak spala 
schoulená, vypadala tak bezbranně a bezmocně! 
Vešel sluha a já se nechal zavést do koupeny. Pohledem do zrcadla jsem s uspokojením 
zjistil, že opravdu vypadám tak zdevastovaně jak se cítím. Není nad to, když vaše pocity 
odpovídají realitě! 
 
Pokusil jsem se napravit alespoň ty nejhorší škody, ale moc velký úspěch jsem neměl. 
Když jsem se vrátil, už byla vzhůru a na stole před ní voněla káva. Kývnutím mne 
pozvala. Usrkl jsem a bylo to jako když do mě proudí nový život. 
"Promiňte, že jsem tak tvrdě usnula," začala, "nemohla jsem si nevšimnout, že váš zjev 
je poněkud poničen. Co se vlastně dělo?" 
Trvalo mi jen vteřinu než jsem se rozhodl pro zcenzurovanou verzi: "Duch vašeho muže 
se zjevil a myslím, že byl ochoten i mluvit o závěti, ale pak se do toho vložil nějaký 
démon a duch se ztratil." 
No uznejte, že jsem vlastně ani tak moc nelhal. 
 
Vstala, stoupla si mezi mě a okno, tak aby vynikla její krásná postava. Pohladila mě po 
tváři a její hlas byl jako med: "Čárlí, to vaše zaměstnání je někdy dost nebezpečné, že?" 
"Poslyšte myslím, že nejlepší bude dnes v noci pokus zopakovat," vyhnul jsem se 
odpovědi. 
"Tak dobře, ty můj hrdino!" lehce mne políbila na rty a odšustila pryč. 
Bylo to příliš hezké, než aby to mohla být pravda, ale ještě dlouho jsem cítil na svých 
rtech otisk jejích vlahých rtů... 
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Kapitola IV. 
 
 
Není nad to, když má někdo silné a mocné ochránce a tak jsem nakreslil magický znak a 
po předepsaném obřadu se vydal na cestu... 
První krok, kolem mě duní dělostřelba, krčím se za barikádou mezi posledními obránci 
Berlína. Další krok, jsem v davu a vidím v otevřeném lincolnu presidentovu tvář plnou 
krve. Dav ječí, ale to už jsem uprostřed cirku a tam nahoře sedí císař Caligula. Ještě než 
mě může gladiátor zasáhnout, jsem už dávno v atelieru a pozoruji Salvatora Dalího jak 
maluje své šílené a zároveň geniální kompozice. 
Poslední krok a stojím uprostřed vysokých menhirů a tu postavu v černém plášti moc 
dobře znám. Je to můj otec Merlin. 
 
Není to míněno v genelaogickém smyslu slova, i když kdo ví. 
"Jaký máš problém synu?" 
"Jak víš, že mám problém?" namítám. 
"Přicházíš za mnou i někdy jindy?" vrací mi otázku. 
Má pravdu, ale přesto oponuji: "Trávili jsme spolu dost času, když jsi mne učil." 
"A ty jsi byl nepozorný žák, jinak by jsi za mnou nemusel běhat. Už tehdy jsem ti říkal, 
abys hleděl do sebe, do své duše. Naučil jsem tě všechno co znám sám a máš dost síly. 
Nepotřebuješ mé rady, ani mou pomoc." 
Poslouchal jsem jeho memorování na půl ucha: "Ale otče, budu -li potřebovat, pomůžeš 
mi?" 
 
Odpovědí je mi smích. 
"Je nejvyšší čas, aby jsi se vrátil, ty můj malověrný synu. Cožpak jsem tě někdy 
odmítl?" 
Otočí se, mávne pláštěm a všechno mizí. 
 
Probouzím se zcela propocený. Hodiny mi připomínají, že den už znatelně pokročil. 
Připravil jsem si gáblík a pak zalez do vany. Probudil jsem se až pozdě odpoledne. Voda 
už byla úplně ledová. Musel jsem spát pěkně tvrdě, měl jsem husí kůži jak štaprdlata a 
nemohl jsem se zahřát. Jektal jsem a ruce se mi klepaly tak, že jsem nebyl schopen si 
nalít alkohol do sklenky. Zuby mi cvakaly o sklo, když jsem pil dlouhými doušky. 
Teprve třetí lok mi přinesl uklidnění a třes přestal. 
 
Ještě dlouho jsem seděl a přemýšlel co udělám. Už se stmívalo a já měl jen naději, že to 
snad nějak dopadne. Jako jedinou posilu jsem si sebou vzal malou skládací kuši. Byla 
stará, ale spolehlivá a fungovala i tam, kde ostatní zbraně selhávaly. 
Iolan byla pro mě záhadou. Nakolik byla ta zběsilá fúrie částí této mulidimenzioální 
bytosti? Nejprve byla chladně kalkulujícím robotem, pak zuřivým démonem a nakonec 
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něžná víla, takže: kolik má ještě podob? A nakonec: jestliže mě napadne znova v 
podobě démona a podaří se mi ubránit, poškodí to i ostatní části těch dalších Iolan? 
 
Otázek bylo spousta, ale odpověď na žádnou z nich nebyla uspokojující. 
Tak přešel den k večeru a já stál znova před zkoumavým pohledem jejích šedých očí. 
Tentokrát jsem nekompromisně trval na tom, že chci být sám a ona kupodivu 
nenaléhala. Možná mě to mělo varovat, jenže v tu chvíli jsem na to nepomyslel. 
Plukovníkův duch se přihlásil opět po půlnoci. Tentokrát beze všech divadelních efektů. 
Prostě tu v jednom momentě nebyl a v dalším stál přede mnou. 
 
"Pojď," řekl bez úvodu a natáhl ke mě ruku. Nesměl jsem zaváhat. Uchopil jsem to nic, 
podlaha se otevřela a v ní byl čtvercový otvor kamsi. Deset schodů dolů, odpočívadlo, 
deset schodů doprava, odpočívadlo a tak dál pořád dolů. 
Sestoupili jsem několik pater, když se nad námi ozval rachot tříštěného dřeva. Podíval 
jsem se vzhůru. Šachtou padaly trosky schodů a shora se ozval ječivý ženský hlas: 
"Sbohem Čárlí Šíne, ty podělanej blázne!" 
 

Kapitola V. 
 
 
Když mne minuly poslední padající třísky, risknul jsem pohled vzhůru. O patro výš 
schodiště končilo. Neměl jsem čas obhlížet víc situaci, protože jsem cítil, jak mě duch 
táhne dál, jenže ne daleko. O patro níž naše cesta končila. Těžký trám prorazil velký, 
více než metrový otvor. Za ním se pak vytvořila neprostupná barikáda trosek, které 
beznadějně zatarasily cestu dál. 
"Kde to vlastně jsme?" Obrátil jsem se z dotazem k svému nehmotnému průvodci i když 
jsem odpověď tušil. 
"Nikde." 
 
No to jsem z toho zmoudřel! 
"Jak to nikde?" dotíral jsem. 
"Jsme v prostoru mezi světy. Není tu ani sever ani jih, dolů ani nahoru." 
Pochopitelně měl pravdu, ale moje nohy byly jiného mínění. 
Vzpomněl jsem si na její výkřik. Takže měla pravdu? Je konec? 
V tu chvíli mě napadlo, že se ti dva spolu spolčili, aby mě sem do Nicoty dostali. Duch 
četl mé myšlenky a rozptýlil mé pochyby:  
" Neboj se, není konec. Na něco zapomněla. Ten kdo je Nikde, může v podstatě 
kamkoliv. Všude kolem nás je cesta někam." 
 
"To znamená, že existuje i svět ve kterém jsi ty reálný a já duch?" 
Bylo to to nejšílenější a nejnepravděpodobnější na co jsem přišel. 
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"Ano a právě na takové místo doufám dojdeme. Je to jednoduché, jsi přece mág. 
Představ si moji pracovnu!" 
Věděl jsem co mám dělat. Podal jsem mu svou kuši, zavřel oči, opřel se o stěnu, ta 
povolila a stáli jsme znova v plukovníkově pracovně. Po schodišti tu ovšem nebylo ani 
stopy. Jak taky jinak! 
 
Doreé se okamžitě vydal ke knihovně. Odklopil jednu část. Za ní v malém výklenku 
ležela bílá obálka. Lačně se k ní vrhnul, roztrhal jí na malé kousky, ty hodil do 
popelníku a zapálil. S úlevou vydechl: "První část je hotová, teď se musíme ještě 
postarat o Iolanu." založil do kuše šipku a vyrazil. Nezbylo než jít za ním. Ne daleko. 
Rozrazila dveře a beze slova na mne začala střílet. Pistole v její ručce sebou škubala jak 
šílené zvíře. Čekal jsem bolest a smrt, ale nic se nedělo. Podívala se nevěřícně na 
zbraň.Teprve tehdy jsem si uvědomil, že nemám hmotné tělo. Být duchem má i své 
výhody napadlo mne a začal jsem se smát. 
Do prsou se jí zarazila šipka z mé kuše. Iolan vzplanula, jakoby byla politá benzínem. 
Hořela jasným plamenem. Pokožka se sloupávala jako papír a odhalovala tkáň a kostru. 
Pozoroval jsem to děsivé divadlo, které skončilo stejně rychle, jako začalo.  
 
"Konečně mám svou pomstu a svůj klid…," zašeptal Doreé, upustil kuš a zmizel. 
"Chci zpět své hmotné tělo!" zaječel jsem. Nic se nedělo. 
Z toho jasně vyplývá, že duchové jsou stejně nevděční jako lidé, v momentě, kdy vás 
nepotřebují, nechají vás v průšvihu. 
Zoufale jsem přemýšlel, jak se odtud dostanu. 
Pak se stěna pohnula, a ustoupila stranou. Za ní byla mlžná krajina, kterou přicházela 
postava, která mi byla velmi povědomá. Poznal jsem ho teprve, když byl až téměř u mě. 
 
Vzal mne kolem ramen a řekl: "Pojď synu! Už tu není nic na práci. Byla to jejich 
soukromá válka a už skončila." a šli jsme. 
Unaveni dlouhou cestou, sedli jsme si pod vzrostlý dub, pili jiskřivě čiré víno, povídali 
o všem a o ničem a pak jsem po dlouhé době zcela spokojen usnul. 
Probudil jsem se ve svém bytě. Ležel jsem schoulen ve svém oblíbeném křesílku. Začal 
jsem o tom přemýšlet a došel k závěru, že to pro mne mohlo skončit mnohem hůř, ale i 
líp. Už jsem se chtěl zvednout, abych si uklohnil něco do žaludku, když jsem si na něco 
vzpomněl. Otočil jsem pohled vzhůru a řekl: "Díky taťko!" . 
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Xhumozové- Synové Beliahu  

Jak tak přede mnou seděla na krajíčku křesla, v nebesky modrých očích slzy, vypadla 
naprosto bezbranně. Nervózně mačkala kapesníček a pořád jen opakovala: "Prosím, 

musíte mi pomoct. Nemůžete mě odmítnout.  
 

Kapitola I. 
 
 

Předtím vytáhla z peněženky několik zmuchlaných 
bankovek. Bylo to žalostně málo, ale nad tím co tu 
předváděla, by se i kámen ustrnul, a tak jsem kývnul 
a povídám: "Tak dobrá, uklidněte se a zopakujte mi 
to ještě jednou." 
"Mám už několik dní pořád pocit, že mě někdo 
sleduje, ale když se otočím, nikoho nevidím, nebo 
vlastně ano, jenže je to jen takové téměř 
nepostřehnutelné mihnutí, jak někdo mizí za rohem, 
nebo se schovává za stánek. Jen jednou jsem viděla 
podivně zkřivenou tvář, která mě pozorovala přes 
zamlžené sklo kavárny, kam jsem si zašla na 
svačinu. I doma mám nepříjemný pocit, že jsem 
sledována." 
"Nezjistila jste poškození zámků? Neměla jste v 
poslední době poruchu telefonu? Nedostala jste 

nějaký dárek od neznámé osoby?" 
Odpovědí mi bylo jen záporné vrtění hlavou. 
"Vy si teď určitě myslíte, že trpím stihomamem, ale já si nevymýšlím, je to pravda." 
 
Rozplakala se. 
I kdybych si to myslel, nedokázal bych jí odmítnout. 
"Ne, pokusím se pro vás udělat maximum, ale zatím vám můžu poskytnout jedinou 
ochranu." 
 
Vstal jsem, přešel ke skříni. V šuplatech byl neuvěřitelný binec, a tak jsem musel 
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prohrabat tři nebo čtyři, než jsem našel amulet ochrany. 
Tedy, že bych tomu moc věřil, to ne, ale aspoň ona bude klidnější. 
S téměř nábožnou úctou si ho přetáhla přes hlavu a talisman, provázen mým pohledem, 
sklouzl do krásného údolí mezi jejími ňadry. Bylo to víc smyslné, než kdyby byla nahá.  
Vstala, odcupitala a nechala mě tam samotného s mými hříšnými myšlenkami. 
 

Kapitola II. 
 
 
Nejlepší slídiči jsou skřeti. Dovedou se pohybovat rychleji než je nedokonalé lidské oko 
schopno postřehnout. Nejznámější putyka, kde se slejzaj, má honosný název "U 
Lucifuga", ale je to bídná špeluňka. 
Vrazil jsem dovnitř. Roger seděl u baru a srkal nějakou břečku. Drapsnul jsem ho pod 
krkem a zařval: "Už tě mám, ty ksindlíku malej! Už mi nezdrhneš. Teď si tě podám!" 
Zároveň jsem druhou rukou sáhnul pod kabát a vytáhl obrovitou pistoli.  
"Kdo se hne, ten to schytá!"  
Bylo to gesto na efekt, věděl jsem, že by pro něj nikdo nehnul ani malíčkem i kdybych 
je prosil na kolenou. Cukal se jako polapený motýl, když jsem ho vlekl ven. 
 
Sotva jsme byli za rohem zachrčel: "Už mě můžeš pustit." 
Tak jsem ho tedy pustil a povídám: "Nepřidusil jsem tě moc?" 
Byl už trochu namodralej, ale hrdinně prohlásil: "Ne, ani ne. Co po mě chceš?" 
"Kdo z vás teď dělá očko?" 
Možná Juan, Boz a asi deset dalších. O jakej konkrétní kšeft se má jednat?" 
" Sledovačka mladý holky." 
 
Jo, tohle! Tak to dělá Rizzy, Tom a Selma. Naverboval je takovej vysokej hubenej 
aristokratickej zjev. Zlomenej nos, ksicht jak vosk, ale upír to nebyl." 
Strčil jsem mu pětku a zeptal se: "Mám ti dát trochu do držky?" 
"Ne díky, na pár dnů se vypařím," a odbelhal se pryč. 
 

Kapitola III. 
 
 
Když člověk potřebuje sehnat informace, je nejlepší vyrazit přímo ke zdroji a tak jsem o 
slabou půlhodinku později procházel bočním vchodem do redakce místního plátku Star. 
Vládl tu nepopsatelný zmatek. Nikdy jsem nepochopil, jak v takových podmínkách 
může vůbec něco vzniknout i když to má tak pochybnou kvalitu, jako tyhle noviny. 
Vyškrábal jsem se až do podkroví, kde měl Ray Clear svůj kutloch. Dlužil mi sice 
nějakou laskavost, ale zato jsem mnohokrát využil archiv jeho počítače i jeho 
fenomenální paměť. Bylo to rychlejší a příjemnější, než čučet do křišťálové koule, 
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protože jsem u něj dostal vždycky šálek báječnýho kafe. Bylo černý jako moje svědomí 
a hořký jako můj osud! 
 
Vůbec, čím delší dobu dělám magii, tím menší chuť mám k jejímu používání. 
A tak jsem u něj seděl, lil do sebe to kafe, probíral se jeho archívem a klábosil o 
novinkách. Tyhle chvíle, kdy můžu být úplně uvolněný a klidný jsou pro mě vzácné a 
inspirují mě k nápadům o kterých bych řek, že jsou geniální, kdybych nebyl tak 
skromnej. 
Asi tak půl hodiny jsem cvakal myší a už jsem se díval do tváře člověka, který 
odpovídal popisu, který mi dal Roger. 
Ťuknul jsem do obrazovky a zeptal se: "Co je zač tenhle Floid Retler?" 
"Je to zbohatlickej frajírek, kterej teď dělá kariéru v New Ultima Thule. To je ten 
spolek, co hlásá, že příchod krále Hrůzy je nové vtělení Spasitele. Co s ním je?" 
 
"Bude mít problémy." 
"Nech ho na pokoji, je to velké zvíře."  
Věděl samozřejmě, že mě to ani nenapadne. 
"Dík za upozornění, dám ti vědět, aby jsi měl sólokapra." 
Celá záležitost tím dostávala jasné obrysy. Ultima Thule, to je černá magie a ta znamená 
lidské oběti. Dovedete si představit vhodnější obět, než je krásná mladá a bezbranná 
dívka? A kdy jindy by byl vhodnější čas, než o Valpulřinu noc? Moje klientka byla tedy 
v nebezpečí protože 30. 4. bylo dnes. 
Jinou otázkou v té chvíli nepodstatnou byl účel takové oběti. Den už pokročil a já 
nesměl promarnit ani vteřinu. Nebyl čas vrátit se domů a připravit se, nebo si vzít nějaké 
zbraně, musel jsem vyrazit hned a doufat, že se mi to nějak podaří zvládnout. 
 
Věděl jsem, že se tahle sebranka ze sekty Thule mívá sraz ve starém nepoužívaném 
hangáru na malém letišti za městem. Vzal jsem si drožku. Indián co měl chrup jak noty 
na buben, mě odvezl na místo a slíbil, že na mě počká. 
Na parkovišti stálo asi deset aut. Narychlo jsem si v hlavě sestavil několik kouzel, ale 
byla tu učiněná fušeřina, protože na nic jinýho nebyl čas. Dveře byly pootevřené, tak 
jsem do nich strčil a nakoukl dovnitř. Do smrti nezapomenu na pohled, který se mi 
naskytl. Těla se tu válela v podivných pózách, jakoby snad ani neměla kosti. 
Vzduch byl plný nasládlého pachu krve a smrti. Jenže jakmile jsem vstoupil dovnitř, 
hned jsem viděl, že tu něco nesedí. Mrtvoly byly sice hrůzně zřízené, ale nikde žádná 
krev. Asi třetím nebo čtvrtým mužem byl Floid Retler. Nahnul jsem se nad něj a viděl: 
vnitřní orgány odebrány malými čistě provedenými řezy, ani kapka krve. 
 
Bylo to totéž, jakoby tu nechali svou vizitku. To byl práce těch šedivejch šmejdů 
Xhumuzů - přivandrovalců z vesmíru, kteří bezohledně unášejí lidi, dělají na nich 
pokusy, jen aby obnovili svůj poničený genofond. Každý způsob a prostředky, je jim 
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dobrý. Kdysi působili skrytě, ale teď už je jim to jedno. Tady moje stopa končila. 
Zatrpkle jsem si pomyslel, že přicházet pozdě na místo činu je můj osud, ale na druhou 
stranu jsem nepochyboval o tom, jak bych dopadl, kdybych mě tu zastihli. 
Taxikář na mě kupodivu čekal. 
"Copak páni nejsou doma?" 
"Jo, svým způsobem už jsou pryč." 
 
Nechal jsem si zastavit u telefonní budky a dal echo Ronu Vangardovi. Ačkoliv to je 
polda, je to docela slušnej chlap. Další hovor byl do Staru. Ray bude mít svého 
sólokapra. Ozval se mi sice nevrle, ale sotva jsem mu sdělil fakta, ihned ožil: "Díky, 
kámo, nečekal jsem, že svůj slib vůbec někdy splníš. Máš to u mne!"  
Z toho vidíte jaký mají mojí přátelé o mě mínění, totiž to nejhorší. 
Na další jízdu taxíkem už jsem neměl a tak jsem vyrazil pěšky. 
 

Kapitola IV. 
 
 
Když jsem došel k jejímu domu, tuhly mi nohy únavou a v plicích mi hvízdalo. Nejsem 
totiž už žádný mladík, abych zvládal podobnou námahu. Z posledních sil jsem se 
vyškrábal nahoru a zazvonil.  
Otevřela se špehýrka a v ní se objevilo nedůvěřivé oko. Vzápětí zarachotily zámky a 
řetězy a ona se mi s úlevným výkřikem vrhla do náruče. Jak dlouho už jsem neobjímal 
ženu! 
Jenže teď na to nebyl čas, protože noc se blížila. Vtáhl jsem jí dovnitř a poprosil jí, aby 
zase zamkla. Ten kdo přijde, použije sice téměř jistě magickou bránu, ale to přece 
neznamená, že necháme otevřené dveře a nad ně dáme nápis: Vítáme vás! Takhle měla 
alespoň větší pocit bezpečí.  
Ne na dlouho. Stěna pokoje pukla a v oslnivém výbuchu se rozsypala. Skrz prach 
dovnitř vstoupila obrovitá postava bojovníka. Mohutné bicepsy se mu mastně leskly, na 
zápěstích kožené zpevňovače pobité hřeby a na sobě slipy z leopardí kůže. 
 
Tihle siláci jsou prostě nepoučitelní, pomyslel jsem si. 
"Jsem Klingon a přišel jsem si pro tuto pannu - patří Xhumozům, Synům Belialu. Vydej 
mi jí, nebo o ní se mnou bojuj, máš -li odvahu..." 
...a blbý, přidal jsem si v duchu. 
Bodejť bych Klingona neznal! Námezdní zabíječ, nafrněný, sebevědomý a plný 
testosteronu, že mu div nestříkal ušima ven. Sral mě. 
"Tak, jó, ty nádivo, dem na to!" 
 
Trochu se zarazil, protože to asi nečekal, ale přesto pitomě pokračoval: "Ty jsi asi 
neslyšel. Jsem Klingon - největší z bojovníků a tohle (poklepal na pochvu) je můj meč 
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Krvavá smrt! Kde máš zbraň ty, he?" 
"Je to trapný, ale zrovna teď jsem si uvědomil, že jsem ho zapomněl doma, když jsem si 
dělal manikúru." 
Vůbec neměl smysl pro humor. Sáhl někam dozadu a vytáhl rezatý meč plný zubů a 
hodil mi ho. Věděl jsem, že na mě zaútočí v momentě, kdy se pro něj sehnu. 
Měl jsem pravdu. Jakmile jsem po něm sáhnul, vrhnul se na mě. Jeho ránu jsem vykryl, 
ale byla vedena s tak obrovskou silou, že mi meč vypadl z ruky. Pln sebevědomí a 
spokojenosti se zachechtal, zapózoval a napřáhl k úderu, který mě měl rozetnout ve dví. 
 
Náhle hekl, oči se mu rozostřily, sesul se k zemi a chroptěl: "Ó, jak nečestné!" 
Za ním se jako duch zjevila moje klientka. Na můj nechápavý pohled pokrčila rameny a 
povídá téměř omluvně: "No co, kopla jsem ho do koulí." 
Sebral jsem svůj meč, přitiskl jsem mu ho na krční tepnu a povídám: "Hele Kindsrani, 
kdybych tě s tím píchnul tak dostaneš otravu krve. Buď rád, že tě s tím nevykastruju." 
"Já poražen? Nikdy!" 
 
Pokusil se zvednout, tak jsem ho praštil naplocho mečem po hlavě a jako přídavek 
dostal kopanec do ledvin. Nedal si říct a tak jsem to musel ještě třikrát zopakovat. 
Dívka vykřikla, aby upoutala mojí pozornost. Podíval jsem se tím směrem. Za zdí, 
kterou se sem ten moula vboural, byla planina a po ní se blížil tmavý bod. Chvíli mi 
trvalo, než jsem si uvědomil co to je. Po pláni sem na nás plným tryskem jela tak stovka 
černých rytířů v oceli. 
"A do prdele, průser. Rychle mi pomoz! Kouzlo drží jen jeho přítomnost." 
Popadl jsem tělo Klingona za nohy a táhl ho k otvoru. Ještě dneska, když si vzpomenu 
jak ta hora sádla byla těžká, tak mě rozbolej ruce. Už jsme slyšeli dusot koní a viděli i 
hroudy hlíny odletující od jejich kopyt, když se nám povedlo překulit ho přes hranu zdi. 
Ta se znovu obnovila, přesně tak jako když pustíte film pozpátku. 
 
Nevím kam ti jezdci dojeli, ale muselo to bejt pro ně tutově překvápko. 
Tak teď jsem hrdinně zachránil dívku svého srdce a ona mě bude obdivovat a milovat, 
myslel jsem si. A taky, že jó! Vrhla se na mě a povídá: " Byls moc príma dědo. To bych 
od takovýho starce nečekala." 
A bylo to. 
S magií i ženskejma je to stejný, většinou se od nich dočkáte něčeho úplně jinýho, než 
tušíte. Jediný co mě na tom těšilo, bylo to, že se mi podařilo překazit plány těm všivejm 
Xhumozům. Bylo pro ně typické, že využili ty fanatiky z New Ultima Thule, kteří by si 
bez nich nevykouzlili ani nudli u nosu, a v momentě, kdy měli pocit, že to mají v kapse, 
je zmasakrovali. 
 

Kapitola V. 
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Bylo to sice malé vítězství, jenže já jsem skromnej a spokojím se s málem i když jsem 
musel počítat s tím, že se mi budou chtít nějak odvděčit, ale to už je maličkost a já věřil, 
že to nějak zmáknu. 
Když jsem se učil, vtloukal mi můj mistr do hlavy, že se pro mě má ochranné kouzlo 
stát součástí mého života, tak jako dýchání.  
Později jsem mu za to vzdal mnohokrát svůj dík, protože mi to nejednou zachránilo 
život.  
 
Bylo to asi šest dnů po výše popsaných událostech, když jsem se v noci probudil. Na 
své vnitřní mentální rovině jsem cítil, jak se někdo dere skrz mojí ochranu. Nebyla to 
žádné jemně upředené kouzlo, ale jen a jen hrubá síla. Otevřel jsem oči a nikterak mě 
nepřekvapilo, když jsem za oknem uviděl , jak se tam vznáší létající talíř. Dva šediváci 
zrovna sestupovali po paprsku světla. Při té razanci jsem neměl mnoho času na 
zorganizování obrany, ale já jsem si nic připravovat nemusel, protože jsem něco 
podobného čekal. Důmyslná kouzla často selžou na složitosti a tak právě v 
jednoduchosti je síla. Vytáhl jsem z pod polštáře stříbrný kotouč a vrhl ho. Mířil jsem 
přesně. Přeťal dráhu paprsku v jeho dolní třetině. Světlo zmizelo a já s uspokojením 
zaznamenal dvoje šplouchnutí dole ve splaškách, kterým říkáme řeka. Pokud se v tom 
nerozpustí, bude jim přinejmenším několik týdnů hezky špatně. 
 
Talíř se rozhoupal a trhavým letem se pokoušel nabrat výšku. Vzal sebou několik antén 
z protějšího baráku, ale nakonec se mu to podařilo a zmizet. Od té doby mám od 
Xhumozů pokoj až do dneška. . 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : AMYRIL  
aneb ještě jednou Čárlí Šín  
 
 
 

 
 
Amyril byla ideálním příkladem toho, jak lidé dokáží zkazit i ty nejčistší bytosti, jako 

jsou elfové. 

Poté, co z nebe sestoupil velký král hrůzy, přestaly fungoval roboty i počítače a 
technická civilizace v tom smyslu, jak jsme jí dříve znali, skončila. Na Zemi se zato 

objevili víly, trpaslíci, skřítci a další pohádkové bytosti. Jestli jsme si zpočátku mysleli, 
že budou mít ty vlastnosti, které jsme jim ve své naivitě přisoudili, byl to hloupý omyl. Z 

Amyril se stala nymfomanka, která pořádala gang- bangové orgie takového rozsahu, že 

proslulá Mesallina byla proti ní v podstatě jeptiška. 
. 

Její syn, obrovitý poručík Ron Vangart, teď seděl 
proti mně a sklenička s jablečným džusem vypadala 
v jeho obrovitých dlaních titěrně. Díval se na mě 
pohledem štěněte, kterému šlápli na ocas a už 
alespoň po páté opakoval: "Vím naprosto jistě, že 
matce hrozí nebezpečí."  
Vytáhl z kapsy zápisník, zahloubal se do něj a 
pokračoval: " Poprvé jí minulý týden v pondělí 
málem přejelo auto. Měla štěstí, ale my ten auťák 
našli druhý den za městem. Bez značek a ještě ho 
někdo zapálil, aby zničil jakékoliv stopy. Důkladná 
práce. Nebyl to žádný vrak, ale luxusní Morgan, 
považ!" 
Pokýval jsem hlavou, takového auta by se tímto 
způsobem nikdo jen tak nezbavoval. Vždyť ho mohli 

prodat, nebo rozebrat na součástky. To bylo opravdu nezvyklé, ale namítnul jsem: 
"Mohla to být náhoda, ne?" 
 
Ron pokýval: "Taky jsem si to říkal, ale pak jí jen o vlásek minula cihla, kterou na ní 
někdo hodil. Za pár dnů se v blízkosti strhla přestřelka několika gangů a zase, jaká 
náhoda, většina kulek směřovala k jejímu domu. Ačkoliv to nepřiznala, určitě na ní 
někdo zkoušel útočit i pomocí magie. Když jsem s ní o tom mluvil, odbyla to mávnutím 
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ruky a smála se mi, že mám profesionální úchylku a vidím zločin všude. Čárlí, já 
nemůžu zařídit, abychom jí hlídali každou minutu, na to nemáme dost lidí. Musíš mi 
pomoct, ty jsi určitě ten správný člověk. Dám, co si řekneš a budu ti do smrti vděčný." 
Ron mi zachránil život a nejednou mi pomohl a já umím být vděčný. Jen jsem se zasmál 
a povídám: "To víš, že ti na matinku dohlídnu, kamaráde."  
To jsem netušil, do jaké šlamastiky se tím dostávám. Jenže takhle je to skoro pokaždé, 
téměř každý případ začíná nevinně. 
 
Amyril bydlela dole u řeky v malé bílé vilce postavené v jižanském stylu. Dveře mi 
otevřela mohutná černoška v pestré zástěře a s drdolem vyčesaným odvážně vzhůru.  
"Co tu chcete?" zeptala se tak nevlídně jak jen to šlo. 
"Jmenuji se Čárlí Šín, jsem přítel Rona Vangarda a přišel jsem za paní Amyril," a podal 
jsem jí vizitku. 
 
"Ááá, Ron, pojďte dál," ozvalo se za jejími zády. 
Moje vizitka putovala kamsi za služku, ale ona sama se ani nehnula. Kdybych se chtěl 
dostat dovnitř, musel bych se skrz ní probít sbíječkou. Teprve po delší chvilce 
neochotně uhnula. Vešel jsem dovnitř provázen jejím nevraživým pohledem. 
Amyril byla pořád nádherná i když jí mohlo být kolem padesátky. Stále ještě měla 
hezkou štíhlou postavu a drobné vrásky kolem očí jí na kráse neubraly. Seděl jsem proti 
ní ve stínu obrovitého slunečníku, srkal ledový čaj a pozoroval jak si hraje s mojí 
navštívenkou. 
"Tak můj drobeček Ron má o mě starost?" 
 
Musel jsem se usmát. Drobeček Ron má poctivých sedm stop a přes metrák 
vytrénovaných svalů. 
"Bojí se o vás. Myslí si, že ty nehody nebyly náhodné. Tvrdí, že jste se stala i terčem 
magických útoků. Byl by moc rád, kdyby jste mi dovolila, abych na vás dával tak trochu 
pozor. Můžu se tu porozhlídnout?" Rád s lidmi jednám na rovinu. 
Znovu se podívala se na papír. 
 
"Magie?" pokračovala dál, "Myslíte, že bych si nedovedla poradit sama?"  
Místo odpovědi se jí v dlaních objevil velký rudý květ. Pozvedla ruce a vyhodila ho do 
výše. Tam se změnil v ohnivou kouli. Pohnula prstem a koule zasyčela v blízkém 
bazénku. Nedal jsem na sobě nic znát, ale udělalo to na mě slušný dojem. Tohle nebyl 
trik, dělám magii už nějaký pátek a tak podvod poznám. Její velké zelené oči se do mě 
zavrtaly a já měl pocit, že mi pronikly až do mozku. Pak vstala, aby dala najevo, že 
audience je u konce. Už jsem se taky sbíral, abych si dal odchod, ale ona se otočila a 
šelmovsky se na mě usmála: "Už dlouho mě žádní muži nenavštěvují." 
 
"Jste stále nádherná!" vydechl jsem spontánně. Věnovala mi další pohled, který mě 
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provrtával jako laser. Na moment se zamyslela a pak povídá: "Vidím do vás Čárlí Šíne, 
vaše duše je okoralá, ale poctivá, máte čisté srdce a upřímné myšlenky. Tak dobrá, 
nabídnete mi rámě?" 
Aniž čekala na odpověď, zavěsila se do mě.  
"Myslíte si, že tu najdete nějakou bombu nebo štěnici?" 
"Nebo švába, abych ho mohl zašlápnout." 
"Začínáte se mi líbit, pojďte." 
 
Vyšli jsme a služka šla pět kroků za námi jako stín. Zatímco před domem byla zahrádka 
upravená s až téměř pedantickou pečlivostí, vzadu připomínala na první pohled džungli. 
Amyril nádherně voněla a ačkoliv její oblečení nebylo nijak vyzývavé, působila 
neobyčejně eroticky. Měl jsem jí plnou hlavu a snad právě tahle skutečnost způsobila, 
že jsem byl tak tupý. Tedy alespoň dnes tak svoji hloupost omlouvám. 
 
"Jestlipak víte, jak jsem to tady pojmenovala? Je to Orientální les." 
Malý moment čekala, co já na to. Když viděla, že nereaguji, jakoby pohasla. Procházeli 
jsem mlčky pod rozložitými platany. Ona posmutnělá, já zamyšleně zjišťoval, že ten 
chaos je jen zdánlivý a že se tu naopak dá vytušit skrytý pevný řád. Kameny, jakoby 
náhodně rozházené tvořily pěšinky a všechny potůčky se stékaly uprostřed, kde 
vytvořily velké jezero. Okolo něj byly vysázeny nádherné vrby. Když jsme ho obešli, 
Amyril zastavila a zeptala se: "Nenapadá vás nic při pohledu na to jezero?" Zíral jsem 
na hladinu a žádný nápad se nedostavoval. Odvedla mě do nedalekého altánku. Sedla si 
a znova mě pobídla: "Pozorujte to jezero!" Poslechl jsem a bedlivě se díval na tu 
scenérii. " Co vidíte?" slyšel jsem její hebký, ale naléhavý hlas, "Řekněte mi, co vidíte!" 
 
"Vodu, stromy, keře, skálu naproti, loďky na jezeře a… a už nevím." 
Vstala ještě smutnější než předtím. 
"Zklamal jste mě pane Šíne, vkládala jsem do vás větší naděje. Věnujete se příliš 
vnějšímu vzhledu a nepátráte po podstatě. Půjdeme?" 
Smutně jsem sklopil hlavu:"Je mi to líto!" 
Její aura, předtím téměř rozžhavená, byla teď chladný jako led. 
 
Přišel jsem domů a znovu si v duchu přehrával děj celého odpoledne. Věděl jsem, že 
jsem v jejích očích selhal, protože jsem přehlédl něco velmi důležitého, ale pořád jsem 
nemohl přijít na to, co. Cítil jsem, že mám řešení na dosah ruky, moje myšlenky se však 
stále pohybovaly v bludném kruhu. Nakonec jsem únavou usnul. Ve snu jsem pozoroval 
Leonarda da Vinci, jak maluje Monu Lisu, malý mžik a já stál na úsvitu věků a viděl 
Lva nazvaného později Sfinga omývaného vlnami oceánu. V dalším okamžiku jsem 
slyšel ryk bitvy. Kolem mne se hnal do útoku Artuš a jeho rytíři. Někdo mi položil ruku 
na rameno: "Jsem rád, že jsi mě přišel navštívit synu." 
Merlin! Říkal mi synu, protože byl mým učitelem a duchovním otcem. I když při jeho 
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známém sexuálním apetitu, to bylo možná myšleno i jinak. 
"Prosím pomoz svému hloupému učedníkovi." 
"Již mnohokrát jsem ti říkal, že už není nic, co bych tě měl ještě učit. Určitě znáš řešení 
svého problému, jen si musíš víc věřit." 
"Jsem jako slepec, který umírá na poušti žízní a na dosah ruky má láhev vody." 
"Přikládáš příliš důležitosti vnější formě a unikají ti zřejmé samozřejmosti." 
"To mi Amyril říkala taky." 
"Amyril?" 
 
Vyprávěl jsem mu celý příběh. 
"Nejsi již mým učedníkem a tak tě nemohu vést, jen ti poradit. Amyril je důležitá, 
možná je tou nejdůležitější bytostí, který žije v současnosti na světě. Nesmíš selhat!" 
"Ale když já neznám řešení…." 
Sen se rozplynul. Ležel jsem v posteli, vytřeštěně zíral do tmy a pokoušel se znova 
usnout, ale marně. Pozoroval jsem hru stínů na stropě, až se mi posléze slily v postavy 
dvou rytířů sedících na jednom koni. Pak jsem upadl do mdlobného spánku. 
 
Když jsem se probudil, bylo slunce už vysoko na obloze. Uvařil jsem si silné kafe a vrhl 
se do knihovny. Netrvalo to dlouho a našel jsem hledané. Dva rytíři na koni, to byl znak 
templářů. Jejich historii jsem znal, ale začal jsem systematicky znova. Řád založil jeden 
z nejučenějších lidí té doby mnich Bernard. Základ tvořil Hugo z Paynsu a dalších devět 
rytířů. Po příjezdu do Jeruzaléma se ubytovali v místech, kde býval Šalamounův chrám 
a začali s archeologickými vykopávkami. Nikdo neví, co tam našli. Když král Filip 
Sličný řád zničil, nic z jejich písemností a zlata se nenašlo. Beze stop zmizela i jejich 
bájná modla Bafomet. Jedním z možných míst, kde by mohl být uložen je i Orientální 
les… 
Když jsem dočet až sem, osvítil mě záblesk poznání a začal jsem si nadávat, že jsem si 
na to nevzpomněl dřív, když se o tom Amyril zmínila.  
 
Najednou jsem měl pocit, že se děje něco hodně špatného. Nechal jsem knihy rozházené 
a vyrazil. Moje stará kraksna vyjímečně nestávkovala, její chod byl sice hodně 
dýchavičný, ale bylo to stále rychlejší než jít pěšky. Když jsem přijížděl k známé vilce, 
už z dálky jsem viděl, že je opravdu zle. Kovaná brána byla roztříštěná a vyvrácené 
veřeje připomínaly rozlámaná křídla anděla. 
 
Přišlápl jsem plyn a prosvištěl dovnitř. Růže a tulipány byly v širokém pásu polámány. 
Do rohu domu byl napasován velký tahač. Vylítnul jsem z auta jako blesk. Na podlaze 
ve velké hale ležela služka v kaluži krve. Chvatně jsem k ní poklekl a hned jsem věděl, 
že tahle žena už to má za sebou. Je paradoxní jaké bizarní myšlenky člověku prolétnou 
hlavou. Mě v tu chvíli napadlo, že dům je tichý jak hřbitov a že je to příhodné místo pro 
mrtvolu. Taky jsem si uvědomil, že zbraň jsem nechal v autě, ale už se mi nechtělo 
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vracet. Hlavně najít Amyril! 
Zamířil jsem k jezeru. Můj instinkt mě nezklamal. Už z dálky jsem viděl pohyb kolem 
altánku. Když jsem přišel blíž, viděl jsem skupinu skřetů a hobitů. Uprostřed, přivázaná 
ke sloupu byla Amyril. Její šaty byly roztržené a štíhlé bílé tělo prohnuté jako luk, měla 
samou ránu. 
 
Hlava byla prázdná, ale v duši se shromažďoval šílený temný vztek. Cítil jsem, jak ve 
mně narůstá děsivá zloba. 
Kouzlo, které jsem pak vyřkl je prostě odfouklo. Potácivě jsem vstoupil dovnitř. Úplně 
mě to vyždímalo. Její nádherná, prudce oddychující hruď mě zbavila nejtíživější 
starosti. Vytáhl jsem nožík a odřízl ji. Klesla mi do náruče. Zkontroloval jsem jí rány, 
ale byly jen povrchní. Mučitelé zřejmě chtěli, aby co nejvíc trpěla, ale přitom příliš 
nekrvácela. Trochu jsem se jí pokusil zahalit, ale šaty byly tak rozedrané, že se to moc 
nedařilo. Vzal jsem jí do náruče a nesl domů. Rád bych napsal, že byla lehká jak pírko, 
ale nebyla by to pravda. Pravda je ta, že se pěkně pronesla a než jsem došel dovnitř a 
položil jí do křesla, měl jsem pocit, že mám nohy z gumy. Její ruce si mě přitáhly. Ten 
polibek stál za to. Byl tou nejsladší odměnou, ale vše má konec. 
 
"Kde najdu lékárnu? Ošetřím vám rány." 
"Tobě." opravila mě. Zběžně se prohlédla: " Jsou to jen povrchní rány, brzy se zahojí, 
ale kde je Berta?" 
"Tvoje služka? Je mi líto, je mrtvá. Vím přišel jsem pozdě, ale už tě nikdy neopustím, 
slibuji." Rozplakala se a znova mě objala. 
Byli jsme tak zaměstnáni líbáním, že jsem nevnímali blížící se zvuk sirén. Teprve 
skřípění brzd na příjezdové cestě nás od sebe oddělilo. 
"Jdu se upravit, abych mohla přijmout návštěvu." 
 
O několik okamžiků už se dům hemžil spoustou lidí. Mě si vzal do parády Ron Vangart 
osobně. Připomínal přetopený kotel a vypadalo to tak, že po mě skočí a zaškrtí mě. 
Vyklopil jsem mu všechno, co se stalo. Tedy skoro všechno. Moc nevychladl. 
"Nehneš se od ní rozumíš?!"  
Tak to jsem mu mohl s čistým svědomím slíbit. 
" Ty parchante všivá, jestli jí ještě někdo zkřiví jediný vlásek, tak si tě dám k obědu!" 
"Není to jen moje vina" bránil jsem se, "kdyby tvoje matka nebyla tak záhadná…" 
 
V myšlenkách mi bleskla vzpomínka na můj sen. Amyril to byla Sfinga, i ona mluvila v 
hádankách a náznacích. Byla i Mona Lisa, žena všech žen, nejkrásnější, 
nejobdivovanější a jedinečná. Přestal jsem Rona poslouchat. Když zjistil, že na jeho 
nadávky nereaguji, přestal křičet a kupodivu starostlivě se zeptal: " Čárlí, není ti něco? 
Jsi v pořádku?"  
Využil jsem toho, že se zklidnil a navrhl: "Měli by jsme se jít podívat k matince, co ty 
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na to?" 
 
Zatímco venku ještě pálilo slunce, v její ložnici bylo milosrdné šero. Doktor, který si 
právě balil nářadíčko se na nás tázavě podíval. Než jsme stačili něco říct, převzala 
Amyril iniciativu: "V pořádku, to je můj syn a přítel." 
Ležela pečlivě obvázaná a její pleť bělostí téměř splývala s prostěradlem. Sotva se 
doktor odporoučel, usadil jsem se co nejpohodlněji na kraj postele, vzal Amyril za ruku 
a řekl: Není teď vhodná chvíle, abychom si popovídali?"  
Ochable přikývla. Vangart si kecnul do křesla, které pod jeho vahou jen zapraštělo a 
Amyril začala tiše vyprávět: "Určitě víte, že příchod velkého krále hrůzy byl 
předpovězen už v Apokalypse svatého Jana. Během století byly činěny pokusy toto 
proroctví odvrátit. Učený mnich Bernard po dlouhém pátrání zjistil, kde je ukryta Archa 
úmluvy. Jím založený řád dostal úkol ji najít, přivézt do Francie a přechovávat. Byla v 
ní podle bible ukryta božská moc. Bernard myslel, že v případě potřeby by jedině ona 
mohla zvrátit nepříznivý vývoj… 
 
"Předpokládám, že je někde tady," vskočil jí do vyprávění Vangart. 
" Ano, po smrti posledního templáře, jsem strážkyní já." 
" A proč jsi ji nepoužila hned, když sestoupil král hrůzy?" 
" Zkusila jsem to…" Znělo to hodně trpce. 
"A…?" 
"Nic!" 
 
"Možná je to proto, že dokud lidé nepoznají zlo, nedokáží si vážit dobra. Než bůh 
vyvedl Židy z Egypta, tak taky museli trpět v otroctví. Představovala jsem si, že vytáhnu 
archu, zlo se lekne a všechno bude jako dřív, ale tak přímé a jednoduché to není. Nic 
není dopředu dáno, předpovězená budoucnost není jistá, je jen tou nejpravděpodobnější 
alternativou. A nikdy nic už nebude tak jak dřív. Události, které se staly, nelze odestát… 
" Hele mami," přerušil jí znova Vangart, " Víš, že já jsem v postatě jednoduchý člověk. 
Řekne se mi, jdi a zmáčkni támhletoho chlapa a já jdu a zmasíruju ho. Co kdybys nám 
tady přestala přednášet a řekla nám prostě, co se dá dělat." 
Něžně se na něj usmála: " Tvoje přímost mě vždycky dojímá!" 
" A co ty můj kouzelníku?" 
Ron zaznamenal to tykání a věnoval mi pohled, který říkal: "Počkej až budeme sami!" 
 
" No v každém případě se nějak profláklo, že archa je tady a druhá strana jí přikládá 
nějakou důležitost, proto ta snaha tě zlikvidovat a dostat se k ní. Několikrát jsi měla 
štěstí a tak zkusili tvrdší metody a málem uspěli. Nemůžu a nechci čekat, jestli se jim to 
povede příště, zemřel bych žalem. Není čas na přípravy, odříkání formulí a ceremonii 
vysoké magie, není čas čekat na vhodnou konstelaci hvězd a shromažďování eloihmů. 
Musíme nějak reagovat hned teď a zapomenout na všechno to magické haraburdí. Až 
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skončíme, můžu je odříkat dodatečně, když bude zájem. A hvězdy? Však ony už se do 
nějaké konstelace doplazí a teprve výsledek ukáže, komu byla příznivá. Takže proč ne 
hned teď? Už od dob Hanibala je známo, že nejlepší taktikou je lest. Myslí si, že je 
archa nebezpečná, tak proč jim to přesvědčení brát, ne? Budem dělat jako že jí chceme 
chtěli použít. Dem na to?" 
 
Rozvážný a pomalý Merlin by se nestačil divit, a asi by ani nesouhlasil, ale ve mně teď 
byli šturmující rytíři z mého snu. 
"Tak dobře, nechte mě chvilku samotnou, abych se mohla vhodněji obléct. Přeci 
nepůjdu k arše v županu." 
Vyšli jsme. Byli jsme trojka k pohledání: Drobná štíhlá elfka v letních krémových 
šatech a slamáku, obrovitý poručík policie a postarší a už hodně opotřebovaný čaroděj. 
Jak jsme si to tak štrádovali Orientálním lesem, tak jsem se rozhlížel, jestli odněkud 
nepřiletí nějaký ten drak, démon nebo podobná havěť, aby nás spálila nebo roztrhala, 
ale nedělo se nic. Asi jsme tak bezvýznamní, že nestojíme nikomu ani zato, aby za námi 
vyslal jedinou temnou bytost, myslel jsem si. 
Najednou Amyril povídá: " Hele co myslíš, kolik je pravdy na tom, že jsem šla s 
každým chlapem, co se namanul?" 
 
Zalapal jsem po dechu. Něco takového jsem zrovna v tomhle okamžiku nečekal: " No, 
já…" začal jsem rozpačitě, "…popravdě slyšel jsem všelicos, ale teď, když jsem tě 
poznal, tak nevím…"  
Viditelně se jí moje rozpaky líbily: " Nemyslíš, že taková pověst je tím nejlepším 
prostředkem, aby si tě nikdo nevšiml, respektive, aby mě lidi ignorovali? Občas si to 
sice přihasil nějaký nadrženec, ale když jsem mu pohrozila, že ho usouložím k smrti, tak 
každej zdrhnul." Zasmála se při té vzpomínce. Přitiskla se ke mně ještě blíž a pošeptala 
mi: "Ve skutečnosti musí být strážkyně archy panna, to jsi nevěděl mágu?" Užasle jsem 
se na ní podíval: " Ne!A co Ron?" 
 
" Někdo mi ho v peřince položil před dveře." 
" A proč mi to říkáš tady a teď?" 
" Já nevím, zdálo se mi to jako vhodná příležitost," a vida můj tázavý pohled, dodala, " 
třeba už nikdy žádná jiná nebude." 
"Nechte toho cukrování!" 
"Rone, dej si pohov, nebo tě proměním v čolka!" zpražila ho Amyril. 
To už jsme byli v altánku. 
"Podívejte na to jezero," vybídla nás. Čučel jsem na něj a znova jsem si připadal jako 
blb, protože jsem nic zvláštního neviděl. 
"Aha," povídá vedle mě Ron, " Samé přítoky, ale žádný odtok, takže tu musí být nějaké 
podzemí." 
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A to o sobě říká, že není chytrý! Náhodou mu to myslí skvěle a já tupec jsem si toho 
nevšiml. 
Amyril přistoupila k malému stolečku uprostřed a posunula perletí vykládané části tak, 
že vytvořily kříž. Hladina začala klesat. Zhruba tak metr pod hladinou se objevilo černé 
ústí velké jeskyně. Opatrně jsme k němu po ještě kluzké cestě sešli. Vyvolal jsem 
kouzlo osvětlení. Tisíce kapek vody se blyštělo jak démanty. Po několik krocích jsme 
došli k ozdobným dveřím. Amyril k nim přistoupila, položila na ně ruce, jeden z 
ornamentů se zasunul a dveře se otevřely. 
 
Na nízkém soklu tam stála ONA. Krása nesmírná, až se tajil dech. Vypadala přesně tak, 
jak jí popisovaly staré prameny: celá ze zlata se dvěma držadly po stranách. Na víku 
byli dva cherubové s roztaženými křídly. Nevím jak dlouho bych tam omámen tou 
nádherou stál, kdyby se neozval vždy praktický Ron: " Hele Čárlí, čapni jí za ty klacky 
a vynesem jí ven." 
Ačkoliv nebyla moc velká, měl jsem pocit, že váží metrák a než jsme jí dostali nahoru 
na trávník, byl jsem pěkně zpocený. Venku byla ještě úžasnější, protože jak se na 
denním světle leskla, vypadalo to jakoby metala blesky. 
"…se kouknem dovnitř." zavrčel Vangart a než jsem ho stačil varovat, aby se archy 
nedotýkal, protože může být nebezpečná, odsunul víko. 
 
Nestalo se nic. 
Sebral jsem veškerou svoji odvahu a nakoukl dovnitř. Byl tam jen prázdný prostor 
vyložený zlatem. Nevím, kde se to ve mně vzalo, jako bych to ani nebyl já. Jakoby 
někdo jiný mluvil mými ústy, jsem se slyšel jak říkám: " Bože, už jsme trpěli dost, 
prosím pomoz nám." 
Cítil jsem, že se dostávám do strnulého transu. Snad jen díky němu jsem v dalších 
okamžicích nezešílel. Nad archou se začal tvořit temný mrak a z něj začali vystupovat: 
Conan, Rambo, James Bond, Vinnetou a Old Shaterhand, vyřítili se mušketýři s 
tasenými kordy následováni prasátkem Porky. Han Solo, sedm statečných, R2D2, 
kapitán Kirk, mr. Spock, Superman a další a další. Postavy skutečné, vymyšlené, kladní 
hrdinové z filmů hraných i kreslených. 
Vedle sebe jsem uslyšel divný zvuk. Otočil jsem se. V trávě ležel Merlin a dusil se 
smíchy při pohledu na tuláka Chaplina, Friga s kamennou tváří a neohrabaného 3PO. 
Nechyběl ani Zorro, Idiana Jones a prsatá Lara Croft. 
 
Jestli si myslíte, že došlo k nějaké gigantické bitvě, tak jste na omylu. Nastup sil Dobra 
byl tak překvapivý a drtivý, že asi v podstatě k žádným bojům nedošlo.  
Slunce se posunulo k západu a jeho rudé paprsky objaly archu. Ta změnila svou 
podstatu v čirou energii a zmizela.  
"Pomoz mi synu," hekal Merlin. Podal jsem mu ruku. Když vstal, přiblížil svá ústa k 
mému uchu a špitnul: "Jestlipak víš, kdo je ona?" 

Page 8 of 9



Odpověděl jsem tázavým pohledem. Posunkem ukázal na jezero. 
 
"Dáma z je…" 
"Pssst!" přerušil mě a spiklenecky mrkl.  
Jestliže ona je dáma z jezera, kdo jsem ksakru vlastně já? Lancelot? Parsifal? Bors? 
Ron Vangart si upravil uniformu a jakoby to co se stalo bylo běžné, povídá: " Vypadá 
to, že vedem 1:0. Jen jestli jsme toho dobra do světa nevypustili až moc, aby s tím 
nebyly problémy." 
" Jen nevíme jestli těch 1:0 není v poločase," já na to. 
" Je to 1:0 v jednom z mnoha poločasů," upřesnil Merlin. Přistoupil ke mně: "Sbohem 
synu, už mě nebudeš potřebovat. Konečně jsi přišel na to, že nezáleží na zaklínadlech, 
kouzelných hůlkách ani čemkoliv jiném. Důležitý jsi ty sám, tvá síla vychází z 
odhodlání, sebedůvěry a víry ve výsledek." 
 
Amyril byla k smrti unavená a vyčerpaná. Jestliže normálně byla bílá, teď jsem měl 
pocit, že je úplně průsvitná. Objala mě kolem pasu. Ron Vangart ke mně přistoupil s 
jasnou hrozbou v očích. 
"Hele, budeš si muset zvyknout." řekla hezky zostra. A Ron už zase vypadal jako psík, 
který udělal loužičku na koberci a teď za to dostává vyhubováno. 
"Ostatně, tady Čárlí slíbil, že už mě nikdy neopustí, že jo?" 
Manipulovala s námi jako když se po pokoji stěhuje kredenc, ale nějak mi to nevadilo a 
tak jsem se jen naoko bránil: "Byl to slib udělaný v dobrém úmyslu pomoci postižené 
osobě a jako takový nemá žádnou právnickou hodnotu." 
"Ty, ty, ty, to na mě nezkoušej" hrozila mi prstíkem, "že já přeci jen omdlím a budeš mě 
muset odnést." 
 
" A co moje magická živnost?" nadhodil jsem zkusmo. 
" A koho by jsi honil, když zlo dostalo výprask, co? Zapomeň na to, teď jsi jen můj! Jde 
se domů. Pánové! Nabídnete mi rámě?" 
A tak jsme vyšli.  
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Představoval jsem si svého duchovního otce, kouzelníka Merlina, jako ctihodného kmeta 

( tvrdí, že je mu pár tisíc let), a tak, když jsem ho poprvé uviděl, měl jsem z toho šok. 

Vypadal jen o něco málo starší než jsem dnes já, na sobě měl kožený motorkářský oblek, 
se spoustou cvočků a řetězů, a na hlavě z bílých vlasů obrovské afro. Když jsem se ho 

odvážil na to zeptat, řekl, že čas v blízkosti opravdu velkých těles ubíhá pomaleji. Netušil 
jsem, že mi starověký druid bude citovat speciální teorii relativity! 

 
Taky si všichni mysleli, že ho ta čarodějka 
dostala. Jen se smál a dal mi první radu: " Když 
si nepřítel myslí, že jsi již poražen, v té chvíli, 
kdy se již opájí vítězstvím, je nejslabší. Nikdy 
nepřipusť, aby tvé vítězství bylo provázeno 
emocemi. Ostatně až budeš starší, poznáš, že 
každá výhra je vlastně smutná." 
Často jsme tak sedávali pod obrovitým dubem, 
jedli pečená kuřata, přikusovali k tomu ještě 
teplý chléb a debatovali o věcech magii zdánlivě 
velmi vzdálených. Teprve s lety jsem po mnoha 
trpkých zkušenostech poznal, že vše souvisí se 
vším, ale k tomuto poznání musí dojít každý 
sám. Když mě ze svého učení propouštěl, jen se 
usmíval mé dychtivosti. 

A tak jsem seděl ve své zbrusu nové kanceláři, písmenka na ceduli venku ještě nestačila 
zaschnout, můj psací stůl nebyl polit kávou a chlastem. Měl jsem na sobě ty nejlepší 
šaty, vázanku se širokým uzlem, který byl tehdy zrovinka v módě a čekal na svůj první 
případ. V registračce za mnou se kupily šanony, které měly u zákazníků navodit 
představu spousty úspěšně vyřešených případů, jenže žádní nepřicházeli. Pár dnů jsem 
tam tak trčel, pak moje sebevědomí postupně splaskávalo jak balón, až se vytratilo 
docela. 
Vyrazil jsem ven a zapadl do hospody na rohu. Malá, dnes už neexistující lidovka, kam 
chodili dělňásci v montérkách na oběd a pivo. Bylo tam pěkně zakouřeno, čpěl tu pot 
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zpocených těl a šmíru, ale všechno přebíjela vůně přepálené cibulky.  
 
Už od dveří jsem viděl, že v jednom boxu sedí Ron Vangard, syn elfí kurtizány Amyril. 
Přehlídnout nešel, má dobře sedm stop a poctivý metrák svalů a šlach. Ron je 
dobračisko, ale vedle něj sedící seržant Hajn je prevít, a tak už jsem si chtěl dát čelem 
vzad, když mě zblejsknul a začal na mě zuřivě mávat. Nedalo se nic dělat, zarejdoval 
jsem k nim a posadil se. Hajn začal sladce, což nevěstilo nic dobrého:  
" Heleme se, kdopak to sem přišel? Vidíš to Rone? Náš mladej čaroděj sestoupil z nebes 
a přišel mezi lid. Zrovinka jako na zavolanou. Teď jsme tady s Ronem o tobě mluvili, že 
jó Rone…" 
Obr se zrovna cpal sendvičem a tak jen plnými ústy něco zahuhlal a horlivě přikyvoval. 
Ostatně Hajn ani na nějakou odpověď od něj nečekal a pokračoval dál: " Je to tak slabá 
hodinka, volala nám nějaká stará pošahaná bába z periférie, že prý se jí ztratil kocour, že 
jó Rone?" 
"Jó kouzelnej kocour…" zabasoval Vangard. 
 
"Jasně! Kouzelnej kocour. A tak jsme si říkali, že to je přesně ten spravnej kšeft pro 
takový mlíčný mládě, jako si ty." 
Náramně se při tom bavil a říkal to přesně tím tonem, který mě měl vyprovokovat, ale 
někde hluboko ve mně cosi zaklaplo a já si řekl, že mu just radost neudělám. Vytáhl jsem 
blok a s klidem jsem kontroval: "Jistě. To beru. Dáte mi adresu?" a s potěšením jsem 
viděl, jak mu zaklapala sanice naprázdno. Trvalo to vteřinku, ale stálo to zato. Pak se 
vzpamatoval, mrknul na Rona a povídá: " Olivová třináct. Co takhle nám dát panáka, že 
jsme ti přihráli tak báječný případ?" 
Poručil jsem jim tuplovanýho burbona, hodil na stůl bankovku a dekoval se. 
Tehdy jsem byl ještě mladík a tak jsem tam dorazil za slabou půlhodinku. Číslo třináct 
byl ohavná barabizna, ale tady na periférii každý dům vypadal jako těsně před demolicí. 
Polorozbořená střecha, vyspravená plechovými reklamními tabulemi a okna šedivá. 
Jenže když jsem vešel dovnitř, bylo tam čisťounko a vonělo to tam bylinkami. U krbu 
tam seděla stará babka s nějakou obrovskou černou koulí na klíně. 
"Bude si mladej pán přát nějaký nápoj lásky pro slečínku?" zaskuhrala. 
 
"Hmmm…, ani ne. Já přišel kůli tomu kocourovi, co se vám ztratil." 
"Ááá, ty jsi ten mladý čaroděj, Merlinův učeň," řekla už normálním hlasem. Když viděla 
můj udivený výraz, dodala omluvně: " On si jeden musí držet image. Lidi čekají 
rozpadající se dům, skřehotající bábu s bradavicí ..." a zároveň si sundala umělý nos s 
obrovskou bradavicí na špici. Pod ním měla malý rozkošný pršáček. "…ani nevíš jak mi 
to překáží." 
"On už se mi Luciper vrátil, zase někde coural," pokračovala babka jedním dechem. 
Jakoby věděl, že se o něm mluví, černé klubko se rozvinulo, uprostřed se otevřely dvě 
žluté oči, kocour se protáhl a mohutně si zívl. 
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"Myslela jsem, že je po něm, někdo se ho v poslední době pokusil opakovaně zabít. 
Nevím proč? Komu by vadil krásný malý kocourek?" 
 
No, já znám alespoň dva tucty lidí, kteří, když si šlehnou hérák nebo R-céčko, tak jim 
vadí všechno, co se vyskytuje v jejich okolí. 
Seděl jsem tam, pil nádherně vonící lipový čaj a měl alespoň na chvíli pocit, že vše je tak 
jako dřív, než sestoupil na zem velký Král hrůzy a civilizace v tom smyslu, jak jsme ji 
znali dřív, přestala existovat.  
Ani jsem si toho nevšiml a najednou jsem měl kocoura na klíně a bezmyšlenkovitě jsem 
ho drbal za ušima. Odcházel jsem s pocitem, že ti dva vykutálení policajti se mi místo 
problémů postarali o pěkné a klidně strávené odpoledne. 
Druhý den jsem se ráno probouzel víc unaven, než když jsem šel spát. 
Donutil jsem se dovléct do koupeny, navléknout na sebe šaty a vydat se do kanceláře. 
První, co jsem uviděl byl černý kocour. Rázoval před dveřmi mé kanceláře, jako voják 
na vartě. Sotva mě uviděl, přiběhl ke mně s ocasem vytrčeným vzhůru jak anténa a začal 
zuřivě mňoukat. Jeho pohled jasně říkal: "To je dost, že jdeš, čekám tu na tebe už pěkně 
dlouho." 
Vzal jsem ho do náručí. Z jeho srsti byla cítil spálenina. Synapse v mém mozku se 
spojily, únava byla pryč a já s kocourem v náručí vyrazil za roh, kde parkovala moje 
kára. Hodil jsem ho dovnitř, skočil za volant a vyrazil. 
 
Olivová ulice byla plná. Kromě požárníků a policistů tu byl i pěkně srocený dav. Lidi 
prostě cizí neštěstí nikdy nepřestane přitahovat jak můru světlo lampy. Ani jsem se 
nemusel nějak moc tlačit abych viděl, co se stalo. Z domku číslo třináct zbyly jen 
obvodové zdi. 
"Hele, Luciper! Tys to přežil?" ozvalo se za mnou radostně. 
Otočil jsem se. Mohlo mu být tak padesát, ale postavu měl desetiletého dítěte. Ačkoliv 
bylo léto, byl navlečen do spousty těch nejrůznějších hadrů, které posháněl kdoví kde. I 
na malých tlustých pacičkách měl navlečeny rukavice bez prstů. Jeho rudý nos protkaný 
modravými žilkami jasně vypovídal o tom, že pokud se mu podaří sehnat nějaké peníze, 
proleje je hrdlem. 
 
"Zdravíčko!" já na něj. Ignoroval mě a věnoval se kocourovi: 
"Pojď ke mně." 
"Tak moment, kdopak vy račte bejt? Ten kocour je totiž teď můj klient a já hájim jeho 
zájmy." 
Vykulil vodnaté oči: "Klijent jó?" 
Ačkoliv jsem to já sám ještě před půlminutou netušil, prohlásil jsem jistě: "Jasně! Přišel 
ke mně a požádal mě o pomoc v nouzi, což jsem nemohl nevyslyšet." 
"Já jsem…mno, na tom nezáleží. Říkají mi Krysák Ben a žiju tady kolem…" máchl 
ručkou, "Luciper je můj přítel." 
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Položil jsem kocoura a natáhl k němu ruku. Chvíli na ni nevěřícně zíral, teprve mnohem 
později jsem pochopil proč. Většina lidí i tady na periférii se ho štítila. Pak mi ji však 
popadl, silně ji stiskl a nadšeně hlaholil: "Jó, takže kámoši, jó! Jasnačka! Dobrýýýý!" 
 
Vzápětí se však odtáhl: "Vy jste její přítel?" 
"No ani ne?" 
"Tak zákazník? Nabízela vám taky nápoj lásky? Jestli jo, tak jak to, že jste ještě naživu?" 
Moc otázek najednou. To že jsem se s ním bavil, ho pořádně rozpumpovalo. 
Pak ulicí projel černý lincoln s kouřovými skly. Okénko sjelo a já uviděl bledou krásnou 
ženu s rty rudými jak maliny. Spěšně si prohlédla situaci, koutky úst se na malý moment 
pohnuly v úsměvu, co spíš připomínal blesk. Vzápětí okénko vylétlo vzhůru a auto s 
kvílením pneumatik vyrazilo. 
Už tehdy mě mohlo napadnout, že tady není něco v pořádku, ale mé IQ mělo hodnotu 
letních veder v Grónsku. 

Dovlekl jsem se ke dveřím své kanceláře a už jsem bral za kliku, když mě za rameno 
drapsala obrovitá tlapa. Otočila mě a do čela se mi zabodl prst tloušťkou podobný hlavni 
kulometu. 
"TY!" zahřměl hlas, který zdvihá i polomrtvé vojáky do útoku. Začala mi měknout 
kolena a zavzpomínal jsem, jestli mám zaplacenou poslední splátku na urnu. 
V šeru chodby se rýsovala ženská postava gargantuovských rozměrů. Lehce mě postrčila 
skrz dveře, které, jak jsem si letmo všiml, vypadly z pantů.V květovaných šatech na které 
krejčí spotřeboval množství látky, které by bohatě stačilo na oplachtění čajového clipru, 
se nademnou tyčila jako hora. 
"Potřebuji pomoct," temný knírek pod nosem se jí rozčilením chvěl.V duchu mě napadlo, 
že je to blbost. Ženská, která by se sólo mohla postavit sněhové lavině, pomoc 
nepotřebuje, ale příst se sní bylo v té chvíli životu nebezpečné. 
"Moje přítelkyně se ztratila a ty jí najdeš." rozhodla s konečnou platností. 
 
"Nechci to zadarmo!" pokračovala, sáhla do kapsy šatů, vytáhla umudlanou desítku a 
plácla s ní o stůl. Ustoupil jsem takticky za něj. Za touto provizorní obranou linii jsem se 
cítil přeci jen trochu bezpečněji. 
"Jakpak se ta vaše přítelkyně jmenuje a kde bydlí?" 
"Mary de Thébé a má krámek na rohu Světlé ulice. Prodává bylinky, amulety, 
esoterickou literaturu, taky ovládá věštění budoucnosti z karet a koule a vyvolávání 
duchů. Zrovna nedávno mi slíbila, že mi přivolá mého nebohého manžela, ale když jsem 
přišla na seanci, Mary nikde. Neobjevila se ani včera ani dnes." 
 
Já tedy být duchem jejího manžela, tak utluču každého, kdo by se mě pokusil vyvolat, 
ale navenek jsem se jen přiblble usmíval a snaživě kýval. 
"Když mi ji najdeš, tak tě čarodějnickej pozvu na večeři. Svíčky, intimní hudba, červené 
víno…nemusíme skončit u jídla!" usmála se koketně, ale mě to připomínalo škleb 
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totemového démona.  
Než skončit v posteli s něčím takovým, to bych raděj požádal o orální sex starého 
mrzutého lva. 
Když se odvalila, sáhl jsem do své oblíbené přihrádky. Byla v ní láhev režné whisky. Její 
konzumace sice vyžaduje plechové vnitřnosti, ale zato má okamžitý účinek. Naléval 
jsem si do plastikového pohárku třetí várku a teplo se mi příjemně rozlévalo po těle. 
Zachmuřeně jsem zíral na desítku na kraji stolu. Pak jsem vstal a řekl si, že je čas si ji 
zasloužit. 
Krámek s jedinou šedivou výlohou jsem našel bez problémů. Opatrně jsem strčil do 
dveří. Nebylo zamčeno. Malá šerá místnost byla napěchována magickým haraburdím. 
Vedle knih s všeslibnými názvy jako : Mágem snadno a rychle za tři měsíce v deseti 
lekcích., se táhly řady flakónků. Všude se povalovaly vonné tyčinky, pentagramy, 
stříbrní draci, zdravotní čínské koule, polodrahokamy, růžence, sady tarotových karet, 
vycpané žáby a ještěrky, haldy kouzelných hůlek a magických nožů se zaručeně pravými 
elfskými runami. 
Vlastně jsem ani nemyslel, že bych tam něco našel. Jen jsem tam tak coural a díval se. 
 
Vzadu byl malý kumbálek oddělaný od krámku těžkým sametovým závěsem. Za ním 
stála dvě křesílka, kulatý stolek s lepenkou na které byla napsána písmena a číslice. Malá 
skřínka obsahovala několik balíčků karet, podle tradice zabalených do černé látky a 
křišťálovou kouli. Už jsem jí chtěl uzavřít, když jsem si všiml v rohu malé páčky. 
Nebylo možno ji nezmáčknout. Soklík, na kterém skříňka stála, se otevřel a tam v tajném 
prostoru jako miminko v peřince, si hověl magnetofon. Vyndal jsem kazetu, zasunul jí 
do kapsy a přešel ke stolku. Tak, jak jsem předpokládal, vedla k němu pod kobercem 
tenká hadička s balónkem na konci, který umožňuje pohyb stolku i když má operatér obě 
ruce nahoře. Je to starý trik, už Houdini při něm nachytal madam Blavatskou. Měl z toho 
málem smrt, protože ho přítomné dámy téměř zlynčovaly. 
Šmátral jsem dál pod deskou, ale mikrofon jsem našel až po chvíli v ústech Budhy 
postaveného vedle křesla pro zákazníky.  
 
Řekl jsem si, že je čas dát si odchod. Stál jsem uprostřed místnosti, když se ozval třesk 
skla. Výloha se rozpadla a dovnitř vlétl tmavý předmět s hořícím koncem. Dopadl na 
tlustý koberec a kutálel se do rohu. Nebyl čas na přemýšlení, zda mě někdo sledoval a 
rozhodl se odměnit mou zvědavost tím, že si mě opeče. Popadl jsem nejbližší kus látky a 
vrhl se k plameni, abych ho udusil. To už ale vzduchem svištěla další láhev. Tentokrát 
narazila do sloupu, rozbila se a hořlavina uvnitř se rozlila po okolí. Oheň jakoby na 
chvilku zaváhal, ale vzápětí se rozhořel plnou silou. Věděl jsem, že když vyběhnu ven, 
budu snadným terčem a odstřelí mě jako psa. A tak jsem se vrhl na druhou stranu. Můj 
instinkt mě nezklamal. Úzké točité schodiště vedlo kamsi vzhůru. Bez zaváhání jsem bral 
schody po dvou. 
Byt nahoře byl na rozdíl od krámku vzorně uklizen a nebyly tu žádné známky, že tu bylí 
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magicky pracující osoba. Proběhl jsem kuchyňkou za kterou byla bíle vykachličkovaná 
koupelna. Malé okno vedlo na úzký dvorek. Vedle přeplněných popelnic se válely velké 
igelitové pytle nacpané odpadky,což bylo přesně to, co jsem potřeboval. Nebylo to 
ostatně moc vysoko a pytle ztlumily můj skok. Vyhrabal jsem se ven a už jsem se chystal 
k odchodu, když jsem si všiml, že z haldy čouhá lidská ruka. Podíval jsem se pozorněji a 
hned jsem věděl kam se poděla madam de Thébé a že už žádného ducha nevyvolá. 
Nebyl na ní hezký pohled. Někdo jí uškrtil strunou z klavíru a pak ještě asi pro jistotu 
probodl kuchyňským dranžírákem. 
Z několika stran jsem slyšel vytí sirén. Opatrně jsem vykoukl z temného průjezdu. Celé 
čelo domu z kterého jsem před chvíli unikl bylo v plamenech. Právě když se na rohu 
objevilo první hasičské auto, naproti se od chodníku odlepilo obrovité černé auto a 
majestátně, jako žralok odplouvalo směrem k centru. 
 
Vydal jsem se také pryč. 
Doma jsem si pásku poslechl. Mary de Thébé byla sice tak chytrá, že na začátku každé 
seance do řeči nenápadně zapletla jméno a bydliště klientky, ale hovory samotné byly 
nezajímavé. Samá tahle neopětovaní láska, nepochopení, nové city na obzoru a podobné 
kydy. Až se mi z toho udělalo zle. Potřeboval jsem si spravit chuť a tak jsem vyrazil ven. 

Tak dobré a silné kafe, jako dělali v tom bistru naproti mé kanceláři jsem už později 
nikdy nikde nepil. Seděl jsem zasmušile a zíral na jeho temnou hladinu, když se 
nademnou zjevil Ron Vangart. Sedl si proti mně a na talíři si nesl dva maxi-hotdogy. 
Zálibně si je prohlížel a přitom jen tak mimochodem prohodil: "Tak co tě trápí Čárlí?" 
Nebyl v tom ani stín posměchu a tak jsem mu to tam nad hrnkem černé kávy vyklopil. 
Jen to o té kazetě jsem si nechal pro sebe. 

Se zjevným sebezapřením položil jídlo, vyšel ven a vrátil se s tenkou složkou papírů. 
Přesunul je ke mně a zas se věnoval svým sendvičům. Podíval jsem se do desek. 
Pouťový fakír -zabitý při představení. Falešná cikánka, která vykládala osud z dlaně -
náhodou do její maringotky najel špatně zabrzděný silniční válec. Druhořadý kouzelník z 
cirkusu, kterého rozdrásal lev, který předtím nikoho nenapadl. List za listem jsem si 
prohlížel tu galerii. Tázavě jsem vzhlédl. Ron se trochu provinile usmál a s plnou pusou 
povídá: " To víš, zločinnost je teď tak velká, že jí jen evidujeme, objasněnost je tak sedm 
procent." 
"No a proč mi to ukazuješ?" 
"Merlin mi říkal, že prej jseš nadějnej materiál." 
 
Vůbec jsem se nedivil, že ho Merlin zná. Znal se s kdekým. Jednou mi vyprávěl o tom, 
jak on, Rebelais a Nostradamus chodili vytloukat hospody. Jindy se jen tak mezi řečí 
zmínil, že Michelangelo byl sice docela ucházející sochař, ale jinak to byl buran a 
hrubián. O Matě Hari tvrdil, že to nebyla žádná krasavice ani milovnice, ale docela 
obyčejná štětka…. 
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Zavřel jsem složku a postrčil ji zpět před Rona. Díval se na mě zpytavě. 
"Nedává to žádný smysl." 
Věděl jsem, že to není pravda, ale přesvědčoval jsem sám sebe. 
Ron svou obrovitou tlapou zdrapil desky, bez rozloučení vstal, u pultu si vzal další porci 
jídla a vyšel ven. 

Když jsem někdy Merlina hledal, musel jsem projít několik paraelních dimenzí, ale 
tentokrát na mě čekal v mé kanceláři. Na sobě hadry od Versaceho. Nohy obuté do ručně 
šitých bot z krokodýlí kůže měl hozené na mém pracovním stole a zálibně si prohlížel 
nejnovější číslo Penthouse. 
"Koukám, že ti živnost vzkvétá," prohodil a palcem ukázal na řadu prázdných šanonů. 
Provokatér! 
Přešel jsem to mlčením. Posadil jsem se naproti němu a zíral na špičky jeho bot. To 
zapůsobilo. Spustil: "Mluvil jsi s Ronem?" 
"Jo." 
"Co si o tom myslíš?" 
"Jsou to jen malé rybky, nechápu, kdo může mít zájem na jejich smrti." 
"Kdežto ty jsi velký kouzelník a mág, co?" útočil na mě. I když už mě propustil z učení, 
stále se ke mně choval mentorsky a vedl mě. 
"Přemýšlej trochu," začal pomalu, "Co by jsi udělal, kdybys chtěl získat tu část magické 
moci, kterou používá někdo jiný?" 
"Je možné ho vyzvat na magický souboj, nebo ho prostě zlikvidovat a jeho moc přejde 
na mě, ale proč ten někdo nelikviduje mocné čaroděje?" 
 
"Asi proto, že mají silnou obranu a pro slabého soupeře…." 
"Chceš tím říct, že ty vraždy má na svědomí někdo, kdo nevlastní téměř žádnou 
magickou moc a tak ji sbírá pomalinku po drobečkách?" 
Bylo mi, jakoby se nade mnou náhle otevřela jasná obloha. Jak já mohl být tak slepý a 
hloupý! 
Merlin viděl mé rozpaky, shodil nohy ze stolu, bravurně obloukem poslal časopis přesně 
do koše a přistoupil ke mně: "Pamatuj! Dobrý čaroděj se od toho špatného pozná tak, že 
právě v časové tísni je schopen podat ty nejlepší výkony." 
Na to jsem neměl odpověď. 
Vytáhl odněkud tlustý doutník, škrtl sirkou o podrážku, požitkářsky zabafal a vyslal ke 
mně mračouna kouře spolu s otázkou: "A víš jak ještě se pozná dobrý čaroděj od 
špatného?" 
Obojí do mě narazilo silou beranidla. Nečekal odpověď. 
"Ten špatnej je po smrti." 

Ani jsem si neuvědomil, že zatím noc přešla do kalného rána. Najednou na mě dolehla 
únava toho dlouhého dne. Sedl jsem si do křesla a ihned usnul. 
Ještě v polospánku jsem ucítil nebezpečí a mrsknul sebou pod stůl. Koutkem oka jsem 
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zahlédl ve dveřích obrovitou temnou postavu svírající v rukou Thomson 400 jako 
dětskou hračku. 
Vzápětí se místnost naplnila rachotem a hejno kulek se zamnou zarylo do skříně. 
Kancelář byla v okamžiku plná prachu z rozstřílené omítky smíšeného s kouřem od 
hlavně. 
Další vějířovitá dávka šla již níž a já děkoval své rozhazovačnosti, že jsem si pořídil stůl 
z pravého dubu. 
Chlap udělal krok do místnosti, ale to už jsem měl připraveno kouzlo. Samopal mu vylétl 
z ruky, zavadil o hranu stolu, bláznivě se roztočil a skončil za mými zády v baru, kde 
nadělal příšernou paseku mezi láhvemi alkoholu. 
 
Byl to profík, nevyvedlo ho to z míry, jen zachrčel a jeho ruka hadovitým pohybem sjela 
pro pistoli do podpažního pouzdra. 
Ačkoliv byl setsakra rychlej, moje další kouzlo ho zastihlo v půli pohybu. Tělo ho 
přestalo poslouchat, mohutný luger mu padl k nohám a on sám se poroučel k zemi 
vzápětí. 
Do kanceláře nakoukl Merlin. Ukázal doutníkem na dílo zkázy a povídá: "Jen tě nechám 
chvíli samotného a hned takhle dovádíš." 
"Právě jsme si vyměňovali názory. Nelíbilo se mu zařízení mé kanceláře a rozhodl se ho 
změnit trochu avantgardním způsobem, ale jsem tradicionalista." 
Podíval se na zhroucenou postavu: "Dobrý,Čárlí, dobrý! No nic, nebudu vás rušit, když 
se tak dobře bavíte." 
Přešel jsem k chlápkovi zhroucenému na zemi. Sledoval mě nenávistným pohledem. 
Prošacoval jsem ho. Další zbraň neměl, jen klíčky od auta a pouzdro s doklady. Přešel 
jsem za něj, tak aby neviděl co dělám. Řidičák na jméno Mac Namara, pár kreditek a dvě 
stě babek. Nic moc, ale zabavil jsem mu je na opravu škod. Nakonec z miniaturní 
kapsičky vypadl malý, několikrát přeložený lístek. Rozbalil jsem ho. Bylo tam telefonní 
číslo. 
Stačil mi jediný pohled abych si ho zapamatoval. 
Lístek jsem vrátil a obešel ho. Stále na mě ještě zlobně koukal a cukal sebou jak se snažil 
vymanit z kouzla. Nahnul jsem se nad něj: "Víš, že bych tě teď měl zabít?" 
Jen vztekle zasyčel. 
 
Přisedl jsem si a začal: "….Nebo je tu další možnost. Mám tam dole takovou malou 
světničku se spoustou ostrých nástrojů. Odtáhnu tě tam a budu celé týdny sytit svého 
boha tvou bolestí a tvým strachem, zatímco zrůdy z podsvětí budou pít tvou krev. Budu 
tě udržovat při životě, abychom si to hezky užívali. A až mě omrzíš, přinesu si tenký 
dlouhý kůl. Zavedu ti ho do análu a pak dál podle páteře, abych ti nepotrhal vnitřnosti a 
tys mi náhodou nevykrvácel. Budeš cítit každý jeho kousíček." 
Pozoroval jsem jak postupně bledne až do šeda. Usmál jsem se na něj a povídám: "Víš ty 
co? Takhle by mě to nebavilo, to by bylo pro mě moc jednoduché! Já tě teď pustím a 
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dám ti malý náskok. Půl hodiny? NE! Řekněme dvě hodiny, abys měl alespoň malou 
šanci.  
A nemysli si, že někdy přestanu: Půjdu za tebou pořád a zaútočím ve chvíli, kdy to budeš 
nejméně čekat." 
Pak jsem ho uvolnil z kouzla. Vstal na nejistých nohou a vrávoral pryč. Myslím, že 
pokud nezemřel, je na útěku dodnes a budí ho každý podezřelý šramot. 

Zapečetil jsem ještě místnost kouzlem a zhroutil se do křesla. Dostavil se zpětný efekt. 
Když čaroděj utká velké kouzlo, stojí ho to vždy spoustu energie a já jsem si teď 
připadal, jako když jsem běžel maratón s rozzuřeným nosorožcem za zády. 
Když jsem se jen trochu vzpamatoval, vyťukal jsem telefonní číslo z lístku. 
Po druhém zazvonění se ozval hlas, který mohl patřit jen snaživé služebné: "Tady 
rezidence Priscily Prescotové. Co si přejete?" 
"Mc Namara. Věci se nevyvíjejí tak jak bylo dohodnuto." 
Služebná zakryla mluvítko a s někým v místnosti rozmlouvala. Pak řekla: "To je omyl 
pane, žádného Mc Namaru neznáme." 

Priscila účinkovala v béčkových erotických filmech, ale pak náhle dostala nabídku na 
roli Evy v kasovním trháku "Ráj", který i v naší době šokoval tím, že zde hlavní hrdinka 
většinu filmu pobývá na plátně nahá a miluje se s Adamem. 
Další nabídky a zálohy na honoráře se jí začaly jen hrnout. Prachy utrácela tak rychle jak 
jen stačila. Nejdražší róby, šperky a vozy byly pro ni nicotnou položkou. Koupila si 
obrovský pozemek na pobřeží, kde nechala zrenovovat vilu po plukovníkovi 
Haushoferovi. 
Její fotky byly na prvních stránkách všech časopisů a fotografové se mohli přetrhnout, 
aby ulovili nějaký pikantní snímek, ale Priscila proměnila své sídlo v nedobytnou 
pevnost. 
Přesto se za nějaký čas v místním bulvárním plátku Strong objevily fotky z jejího 
soukromí. Slavné Caligulovy orgie byly proti tomu, co se u ní dělo, besídkou řeholní 
školky. Vzápětí si Priscila Strong koupila a byl klid. 
 
Když jsem si to takhle srovnal v hlavě, tak bylo nabíledni, že mimo postelového 
přesvědčování používá magii.  
Jestli Priscila sbírala její střípky už déle než rok, mohla se stát silnější víc než tušila, ale 
to se dalo zjistit jen tak, že se k ní vypravím. Ovšem použít k tomu magii bylo 
vyloučené, ale věděl jsem si hned rady. Krátce poté, co Priscila koupila Strong, vylétl 
odtamtud špičkový novinář a fotograf Jeff Harp. 
Teď bydlel na periférii v malém karavanu a přivydělával si tím, že šmejdil po městě a 
dohazoval svým kolegům tipy na reportáže a dodával fotky. Asi mu to vynášelo docela 
slušnej peníz. Protože na střeše měl mohutnou satelitní anténu. 
Zastavil jsem svojí káru v prachu cesty. Toulavý rezatý psík se líně zvedl, přišel očichal 
mě a zvedl prosebný upřený pohled. Roztál jsem, zašmátral v kapse a vylovil zbytek 
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bagety, podal mu jí a pohladil ho. Očuchal to, pohrdlivě nakrčil čumák, odběhl k autu, 
zvedl nožičku a pomočil mi pneumatiku.  
Zabušil jsem na dveře. 
"Táhni! Nejsem doma!" ozval se zevnitř Jeffův chraplák. 
Změnil jsem hlas: "Tady Priscila Prescotová, právě jsem k tobě vzplála láskou. Pojď 
ukojit mou touhu medvídku!" 
"Kerej blbec!" odtušil hlas zevnitř. Dveře málem vypadly a v otvoru se objevila jeho 
hlava obrostlá dlouhými ryšavými vlasy a vousy, které trčely na všechny strany jako 
prales antén. Namířil na mě námořní kolt vzor 47, který by klidně mohl pocházet z 
majetku Jessiho Jamese. 
"Co ty seš zač?" 
"Čárlí Šín, učil jsem se u Merlina," a strčil jsem mu před obličej navštívenku. Mrkl se na 
ni a povídá: "Magie za prachy? Dík, nepotřebuji." 
"A informace?" zeptal jsem se bleskově dřív než se mi dveře zabouchly před nosem. 
Znovu se pomalu otevřely. 
"Informace? A o čem?" 
 
"O kom,"opravil jsem ho, "o Priscile Prescotové." 
"Jak víš, že na ní dělám mladej?" 
"Umím si dát dvě a dvě dohromady." 
"Tak pojď dál." 
Uvnitř to bylo spartánsky zařízeno, ale v rohu trůnil IBM, který jsem odhadl na tu 
nejvyšší kvalitu. 
"Fííí! To je krásná mašinka." 
"Ještě jsem jí trochu vylepšil, výrobce by se divil," a zachechtal se, ale znělo to, jakoby 
tahal chrchel až z paty. 
"Hele, dáš si irský kafe?", nečekal na odpověď a už mával flaškou whisky. Uvařil dva 
smrťáky a do každé přilil pintu Honzy Provazochodce. Sedl si do chatrného 
kempinkového křesílka, které pod jeho váhou zapraštělo, ukázal mi na druhé: "Sedni si a 
spusť Merlinův učedníku." Byla to tak trochu urážka, Merlin už mě uznal za 
plnohodnotného čaroděje, ale přešel jsem to a vyklopil mu vše, co jsem zatím prožil.  
Jak mé vyprávění pokračovalo, stoupal i jeho zájem. Když jsem skončil, povídá: "Kolem 
celého pozemku je plot pod proudem a je tam elektronické zabezpečení, které zaznamená 
i mravence. Já jsem se tam tehdy dostal po vodě. Najal jsem si malej kutr, vyplul s ním 
dál na moře a pak za soumraku zpátky na gumovým člunku. Když jsem se přiblížil na 
dohled, navlík si neopren, připjal dvě kyslíkový bomby, nechal jsem člun jeho osudu a 
hurá pod vodu. Vylezl jsem mezi balvany, přiblížil se k vile, nafotil všechno, co jsem 
chtěl a tradá zpátky do vody, to už jsem to takovou oklikou nebral." 
 
"Voda není zrovna můj živel," ošíval jsem se. 
"Však ono by to tamtudy teď už nešlo. Já se v redakci pochlubil a Priscila hned nechala 
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instalovat další elektroniku na pobřeží." 
"Takže je to nedobytná tvrz?" zeptal jsem se pochmurně. 
"Každá tvrz má své slabé místo," usmál se záhadně. 
"A jaké?" zeptal jsem se s novou nadějí. 
"Mám podmínku. Půjdu s tebou mladej." 
Neviděl jsem důvod, proč to nepřijmout. Je -li možnost přesunout část rizika na někoho 
jiného, byl bych blázen, kdybych to neudělal. Obzvlášť je-li to takový chlapík jako Jeff 
Harp. 
Nejradši by vyrazil hned, ale já jsem se potřeboval připravit a tak jsem se žertem 
vymluvil, že si doma potřebuji přepudrovat nos a sepsat poslední vůli. A domluvil se s 
ním na druhý den. 

Šel jsem do svého bytu, který jsem měl dvě patra nad kanceláří. Odpečetil jsem dveře, 
zamkl, vyšťoural z lednice večeři a už za chvíli jsem se rozvaloval v křesle a cpal se. 
Ozvalo se uctivé zakašlání, zjevil se strážný duch a podával hlášení: "Měl jsem tu 
návštěvu." 
"Ale?" 
"Vysoký štíhlý chlapík," začal duch vyprávět. "Nejdřív jsem mu nakapal ektoplazmu do 
hlavně pistole, pak jsem pomocí energie Zero utrhl stropní světlo a hodil mu ho na hlavu. 
A nakonec jsem mu vlezl do hlavy a vyvolal představu negra, který se ho chystá 
vykastrovat motorovou pilou.." duch udělal dramatickou přestávku,…. "Myslím, že 
překonal všechny rekordy v běhu po schodech," vystřelil pointu a dusil se smíchy. Celý 
se rozzářil štěstím, když jsem ho pochválil a vrněl jak kocour, co se přecpal smetanou. 
Dodalo mi to jen další důvod k tomu, abych si to s Priscilou vyřídil jednou provždy, 
tyhle návštěvy vazounů s kapsami plnými vraždítek už mě unavovaly. 
Začal jsem s magickou přípravou. 
 
Mnoho kouzelníků si věřilo natolik, že si připravili jen jeden magický útok, který měl 
protivníka zdrtit silou buldozeru. Mělo to tu chybu, že když se ten druhý dokázal ubránit 
a měl třebas malinkatou rezervu, stačilo pak drobné kouzlo a byl vítěz. Začalo se tedy 
spíše prosazovat to, že si každý připravil několik menších útoků, ale Merlin to ještě 
vylepšil a já se rozhodl jeho metodu použít. 
Finta spočívala v tom, že kouzelník obětoval trošku magie na pár kouzel, které ale 
odvedly protivníkovu pozornost a rozvrátily jeho koncentraci. A tak jsem si na druhý den 
místo mocné magie do kapes vzal rekvizity Malého Boska. 

Druhý den ráno už jsem za svítání stál před Jeffovým karavanem. Vylezl ven stylově 
oděn v koženém zálesáckém oděvu s třásněmi a s lanem obtočeným kolem těla za pasem 
měl svůj obrovitý kolt a tak vypadal spíš jako pistolník z dob divokého Západu. 
Vyjeli jsme po patnácté směrem k pobřeží, silnice byly prázdná a tak jsem si užíval 
rychlou jízdu, ale po několika mílích mi Jeff nařídil, abych zpomalil.  
Důvod jsem pochopil po několika minutách, když mi ukázal na starou cestu, vinoucí se 
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do hor. Nepoužívala se nejspíš už dlouhé roky, byla prašná a plná výmolů. Jeli jsem po 
ní několik mil a pak se stočila k pobřeží. Klesala prudce po srázu v mnoha serpentinách a 
když jsem se kouknul na tu hloubku pod sebou, nebylo mi právě dobře po těle. Slunce už 
do nás začalo pěkně pražit a tak jsme si oba oddychli, když jsem konečně dorazili dolů 
do úzkého údolíčka, kde rostly vysoké duby a byl tu trochu stín. Zato cesta byla ještě 
horší ,výmolům se nedalo vyhnout, a tak i když jsem jel ještě pomaleji, házelo to s námi 
jak na rozbouřeném moři. 
 
Pak se stěny srazily a údolíčko se změnilo v úzký kaňon na konci uzavřený. Stál tu starý 
již dávno nepoužívaný srub bez dveří a oken. Zastavil jsem a udiveně se na Jeffa podíval. 
Neříkal nic, vystoupil a pokynul mi, abych šel za ním. 
Po několika krocích pyšně rozhrnul křoví, ukázal na vstup do jeskyně a vysvětloval: 
"Kdysi než byla postavena Adamsova přehrada, tudy tekl potok, pak sem přišel jeden 
prospektor a hledal nugety. Teď žije v karavanu vedle mě." 
Rozsvítil baterku a pak už jsme sestupovali strmým komínem kamsi do hlubiny. Šachta 
měla velké množství odboček, ale Jeff tudy nejspíš nešel poprvé a měl tu své orientační 
body, protože ani jednou nezaváhal. Trvalo to dost dlouho a vypadalo to jako cesta do 
podsvětí, a měl jsem z toho tísnivý pocti, ale posléze se za jednou zatáčkou před námi 
objevilo světlo. Chodba ústila do strže plné balvanů a dole pod námi byl Priscilin dům 
jak na dlani.  
"Myslíš, že tady není žádné detekční zařízení?" 
"Tady? Podívej, padá tu kamení každou chvilku, měli by poplach stokrát denně." 
"Je divné, že o tom neví." 
"A kdo by se sem drápal a riskoval, že se ta kamenná lavina dá do pohybu?" odpověděl 
otázkou. 
"Kolik ona vůbec má těch hlídacích goril?" 
"Pět." 
"Jeden je už nějakou dobu na útěku, druhej má pravděpodobně ještě teď pěkněj maglajz 
v hlavě, tak tam budou tři." 
Podíval se na mě s úctou: "Tedy na to, že se takovej cucák se už dovedeš docela činit." 
Sedl si, z batůžku vyndal dvě obrovité bagety a nabídl mi. Pak jsem si zapálili silné 
kubánské cigarety a čekali na setmění. 

Sestupovali jsme dolů za pomocí lana po těch balvanech tak, abychom nenadělali hluk. 
Bylo velmi těžké a šlo to pomalounku, ale pak jsme konečně stáli dole a mezi námi a 
domem Priscily Prescotové bylo jen několik keřů.  
Přikrčeni jsme tedy přebíhali od jednoho k druhému, aby nám poskytl pochybnou záštitu, 
ale dům byl podivně tichý a temný. Svítilo jen pár oken kuchyně a místností pro 
služebnictvo. Zdálo se mi to podivné a už jsem se začínal bát, že jsme očekáváni a že 
jsme vlezli do připravené pasti. 
 
Teprve pak jsem uviděl, že vedle vily je přistavěn velký zahradní domek, osvětlený 
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mihotavým světlem svíček a pochopil, proč je dnes Priscila sama: má schůzku se svým 
guru!  
Znamená to tedy souboj jednoho začínajícího kouzelníka proti dvěma, z nichž jeden je 
mistr. Měl jsem špatné vyhlídky a životní pojistku by se mnou v tu chvíli uzavřel jen 
blázen. 
"Poslyš," řekl jsem Jeffovi, "ona a její mistr jsou támhle v tom domku, to je moje práce. 
Ty prosím tě zalehni někde tady a tvým úkolem bude, aby nás nikdo nevyrušoval. Jen 
hlídej, ať už se tam děje cokoliv." 
Obcházel jsem domek a pokoušel se nahlédnout dovnitř abych věděl, kdo je můj nepřítel, 
ale ať jsem se díval jakkoliv pozorně, viděl jsem jen Priscilu. Stála nahá uprostřed 
magického kruhu, oči široce otevřeny, jako v hypnóze se dívala kamsi dolů před sebe a 
rukama si hladila prsa. Byl na ní opravdu hezký pohled, ale tyhle emoce jsem teď musel 
potlačit. 
Přešel jsem ke dveřím a ani jsem nezkoušel jestli je otevřeno. Pevně jsem se postavil a 
kopl prudce směrem ke klice. Dveře se rozlétly a já teprve teď viděl na co se to Priscila 
dívala. Kolem jejích nohou se ovíjel obrovitý had Levithaim, pozorně se jí díval do 
obličeje a jeho rozeklaný jazyk spokojeně kmital, protože jeho druhý konec mizel v jejím 
klíně a kopuloval s ní. 
Správně bych ho měl oficiálně vyzvat na souboj a počkat až se připraví, takové byly 
zvyklosti, ale já se rozhodl kašlat na etiketu. 
Hodil jsem bouchací kuličku. V jejím záblesku vše na vteřinku znehybnělo. Využil jsem 
momentu překvapení a vyslal své první kouzlo, ale to už jsem měl v ruce vrhací 
hvězdici. Prosvištěla kolem Prisciliny hlavy a zabodla se hadovi přímo do otevřené 
tlamy. Kdybych se chtěl trefit, tak se mi to tak dobře nepovede! 
 
Správně by mág s druhým mágem měl bojovat jen magií, ale Merlin mi kolikrát říkal, že 
vítěze se nikdo nedovolí zeptat, jak vyhrál a poražený už mluvit nemůže, takže jsou v 
podstatě povoleny jakékoliv prostředky. 

Udělal jsem ten nejdelší skok ve svém dosavadním životě, odstrčil ženu, která se 
zhroutila jako loutka a krátký tesák jsem zabodl zespoda do plazovy hlavy. Jeho síla byla 
ale stále ještě obrovská. Začal mě obtáčet a já měl pocit, že jsem spadl do obrovitého 
lisu, ale chmurně jsem se díval do jeho nenávistí svítících žlutých oči a otáčel ostří v 
ráně, aby byla co největší. Po ruce se mi řinula jeho chladná krev. Už jsem měl mžitky 
před očima a tak jsem z posledních sil zarazil čepel ještě hloub. Konečně oheň v jeho 
očích přestal žhnout, svaly jeho těla povolily a já stále ještě v jeho objetí se s ním zřítil k 
zemi. 
Koutkem oka jsem zahlédl, jak se Priscila pomalu zvedla, šílená vztekem popadla těžký 
svícen. Pokoušel jsem se zoufale vymanit ze sevření mrtvoly, ale byla rychlejší. S 
vítězoslavným jekotem se ke mně vrhla a rozpřáhla se. 
Zarachotil výstřel. 
Uprostřed prsou jí vykvetla rudá růže. Podívala se na ní, jakoby tomu nevěřila, pustila 
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svícen a pokusila se obrátit, ale vzápětí se sesula k zemi mrtvá. Za ní stál Jeff s ještě 
kouřícím starožitným koltem, zubil se na mě a povídá: " Starej Jeff umí příjít v pravej čas 
jako kavalérie ve starejch westernech co?" 
Konečně se mi podařilo se osvobodit. Ještě trochu jsem se motal. Jeff mi podal ruku. 
"Díky kámo, přišel jsi akorát." 
"Jo, ale teď by jsem měli vypadnout dřív než někdo začne bejt zvědavej co se tu děje." 
 
"Myslím, že když věděli, že tu má tohohle," a ukázal jsem na mrtvého hada, " tak se sem 
nikdo neodvážil. Bude to trvat hodně dlouho, než seberou odvahu se podívat, kde je 
jejich paní." 
Podpíral mě, protože jsem se ještě trochu potácel a co nejrychleji jsme spěchali ke 
skalám. 
Nebudu ze sebe dělat hrdinu. Jeff po laně vylezl, já se přivázal a on mě nahoru vytáhl 
jako kotě. Teprve v jeho karavanu, když jsme si dali pořádného lomcováka jsem přišel 
úplně k sobě a začali to, co se stalo probírat. 
"Co to tam bylo za slepejše?" 
"Levithaim, had svůdce. Jeden z nejstarších démónů podsvětí. Jen nechápu jako to, že se 
mi podařilo porazit ho tak snadno." 
"Třeba to bylo tím, že zrovna laškoval s naší přítelkyní Priscilou?" navrhl Jeff. 
"Třeba…" odpověděl jsem, ale přesvědčen jsem o tom nebyl.  
"Dostala, co jí patřilo," mínil Heft a dodal, "mrcha!" 
"Vrátíš se teď do Strongu?" 
Ne, takhle na volné noze jsem svobodnější, už bych za reedaktorskej stůl nesed." nalil si 
dalšího panáka a tu noc nebyl poslední. 
Zbývá ještě dodat, že Jeff Harp svůj slib nedodržel a do Strongu se vrátil. 

Pravdu o svém vítězství jsem se dozvěděl až mnohem později, když jsme na to s 
Merlinem přivedli řeč. 
"Víš proč se ti Priscilu a Levithama podařilo tak lehce zmáknout? " zeptal se mě tehdy 
jen tak mezi dvěma chody. 
"Taky jsem na to často myslel." přiznal jsem. 
"Podívej, když někdo bude sbírat v prachu malá zrnka magie, tak bude mít pořád jen 
hromadu malých zrnek, ale ne velký balvan. Levithaim byl nádiva a břídil a ta jeho žačka 
taky. Přijdou ještě těžší soupeři." 
…. A měl pravdu! 
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