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Klášter Šangri-la
 

Pod oslnivě zářící bělostnou horou Čomolungma, což značí Bohyně Matka Země, a již si lidé ve své pýše pojmenovali jménem jakéhosi plukovníka Everesta, na
něhož už okolí hory dávno zapomnělo, se skrývá tiché údolí. V tom údolí tečou prameny potoků, z nichž pijí vlídní přítulní yakové s dlouhou vlnou, hrají si tam ochočení
yettiové a občas tam zabloudí přes ledovcové štíty horský leopard. Na konci toho nádherného laskavého údolí, na útesu nad propastí, stojí starobylý klášter, jemuž
mnichové, kteří tam žijí, dali jméno Šangri La. Do kláštera vede jediná cesta, a ta už nepokračuje nikam dál, proto je tento klášter na konci světa. Kdo nepřijde či
neodejde po této cestě, nemůže odejít nijak jinak - leda by uměl létat.

Čtyři lámové, kteří seděli na terase a pili slaný zelený čaj s máslem, byli součástí toho nesmírného moudrého klidu. Jejich oči viděly už tolik zim, že je přestali počítat,
všechna ta léta jim splývala dohromady a byla součástí nepřetržitého toku času, který nemá počátku ani konce a do kterého každý vstoupí a setrvá v něm, jak dlouho
mu dovolí osud; potom odejde, aniž by tím vyrušil z klidu ostatní spolubratry. Tak ti muži seděli, hleděli na velebné panoráma velehor a tiše přemýšleli nad životem,
který je míjel.

A ten nejmladší postavil šálek a řekl:
„Půjdu. Přišel čas, abych se vrátil domů.“
Neřekli nic. Věděli, že odejde, až přijde jeho čas, počítali s tím. Pořád někdo přichází a odchází. Odejde tenhle, přijde jiný. Tak míjí svět kolem.
„Tvá země udělala velký krok dopředu, bratře,“ pronesl pak jeden z nich, „Za dva roky, které minuly od mé návštěvy, jste se změnili...“
„Vím. A jdu tam proto, abychom udělali další krok.“
„Co tě nutí, abys šel ke svým bratřím?“
„Je čas, abychom splnili vůli Boží. Vyhledat symbol, který je nám darován, abychom soustředili všechny tři koruny své země na jedné hlavě, a přivolali tak na naši

zemi věčné štěstí.“
„Víra, že tři koruny pomohou nějaké zemi ke štěstí, je hloupá a pošetilá, bratře. Není štěstí. Jenom věčná moudrost může pomoci lidem.“
„Vím. Ale je to odkaz předků, a my ho chceme splnit, je-li to možné. Náš princ si to přeje a jeho vůle je pro mne pořád ještě důležitá.“
„Mluv, o co se jedná v té vaší záležitosti!“
„Za dávných časů, kdy ještě neexistoval lidský rod, vznikla na Zemi říše Argerranu, říše plazů, kteří svou mocí ovládali pevninu i moře. Když potom přilétli z hvězd

předkové Arminů a Reortů, povstala válka, proti níž jsou všechny dnešní jenom dětskou hrou. A v té dávné, strašlivé válce byla říše Argerranu rozkotána a zničena,
plazí obludy pobity. Tehdy nastal čas savců, který vedl ke vzniku lidského rodu.“

Lámové naslouchali se zájmem. Jeden z nich řekl:
„Naše posvátné knihy říkají něco jiného.“
„Vítězné národy Arminů a Reortů žily pak dlouhá léta v míru; ale přece jen mezi nimi vznikla válka, která trvala mnoho let. Její konec nastal, když byl zničen ostrov

Atl Antis, a z Arminu zůstal jen Poslední ostrov, na němž dnes sídlí Arminská říše. A kultura, která se z těchto sídel šířila do celého světa, skončila a její poslední trosky
pak převzali lidé.“

„Slyšeli jsme to.“ řekl láma.
„Z těch dávných časů nám zbyly posvátné odznaky moci: zlatá koruna Arminu a ocelová koruna Reortie. A pak legenda o třetí z korun, kamenné koruně Argerranu,

kterou ukryl poslední Vládce té říše, když nastal nad jeho vodami čas soumraku. Legenda praví, že zlatý věk nastane, až se tři koruny sejdou na hlavě jediného Vládce.
Máme zlatou korunu. Máme ocelovou korunu. A chceme mít i korunu kamennou!“

„Víš, kde ji hledat?“
„Denis Baarfelt, nejmoudřejší z lidí, se kdysi dávno vypravil do Největšího moře na Ztracené ostrovy, aby tam hledal tu korunu. Po tisíciletí se uchovávají

dokumenty ve svatyních tygřího města Aurrgharru, které nám ukazují cestu. Nevím, zda Denis korunu našel či nikoliv; ale popsal cestu, to je hlavní. Chceme jít a nalézt
ji, jak nám káže povinnost.“

„Až ji nalezneš, komu ji chceš dát? Starému muži ze zámku, tomu chlapci... nebo sobě?“
„Vládcem Arminu bude princ Enkra.“
„Důvěřuješ mu natolik, že mu chceš dát absolutní moc nad lidmi i nad hvězdami? Věříš, že bude schopen vlády i nad časem, který ovládá vše?“
„Nevím. Věřím, že ano...“
„Nevíš nic, věříš všemu. Tvé myšlenky jsou pošetilé a nemoudré. Očekáváš, až nalezneš Kamennou korunu, vyřeší se všechny problémy tvé i tvojí země?“
„Věřím tomu.“
„Tvůj princ chce vládu nad světem. Ale co tam chceš najít ty? Co vlastně hledáš na svých cestách? Chceš najít věčnou moudrost? Nebo snad chceš najít... lásku?“
„Od dětství toužím podívat se tam, kde končí hranice známého světa. Od chvíle, kdy vím, že je, chci jej poznat. Věřím, že všichni toužíme stejně. Proto tam

půjdeme!“
„Jít tam, kde končí svět, není zajít se podívat do sousední vesnice. Víš dobře, že je to místo, odkud se nikdo nevrací!“
„Někdo se vrátil. Vím nejméně o dvou: jedním byl Denis Baarfelt a jeho expedice. Druhý byl ten, kdo přinesl tu zprávu vám.“
„Tvůj Denis odešel se dvěma loděmi a vrátil se s jednou. Nikdy nikomu neřekl, co se stalo s tou druhou. A nikdo neví, kolik lidí z těch, kdo vypluli, s ním taky přišlo

zpět!“
„Existuje jeho kniha, v níž popisuje svou cestu. Je uložena v našich archivech.“
„Četl jsi ji?“
„Kousek. Je zašifrovaná, jako vše, co se týká Ztraceného moře a jeho cesty.“
„Domníváš se, bratře, že víš všechno?“
„Možná víte víc vy...“
„Víš, kudy projít do Ztraceného moře?“
„Vím. Jsou dva ostrovy, a mezi nimi je třeba projet. Musí to být loď bez pohonu mechanickou cestou, plachetnice nebo veslice. A musí být na místě v noc, kterou

určí hvězdy...“
„Správně. Kam projde?“
„Projde do Ztraceného moře, kde jsou ostrovy podobné našim. Na jednom je potom uložena Kamenná koruna. Kde, to nevím. Denis popisuje, že zanechal zprávu

na jednom z ostrovů; myslím, že je možné ji najít...“
Lámové chvíli mlčeli. Pak jeden z nich řekl:
„Co víš o hvězdách, které určují, kudy plout?“



„Mám dvě hvězdné mapy. Jedna stanoví hvězdy našeho světa. Druhá... nerozumím jí. Ukazuje jiná souhvězdí, které nikdy nikdo neviděl. Možná je to obloha té
země.“

„Jestliže rozumíš hvězdám, potom víš, jaký je to svět. Taky my máme podobnou mapu, Proto víme, co je to Ztracené moře.“
„Lidé vymysleli teorii, že tam, kde je to místo, se náš svět stýká s jiným. Je několik takových míst, a v nich občas mizí lodi a letadla, která se tam náhodou dostanou.

Možná jste slyšeli o trojúhelníku nedaleko Bermudských ostrovů. Lidé se snaží objevit jeho tajemství...“
„Znáš skutečně všechna nebezpečí, která číhají na neopatrného plavce?“
„Znám to, co poznal Denis. Varuje své následovníky před zemí i před lidmi.“
„To mluví o ostrovech. Ale nejsou jen tamty ostrovy, je víc nebezpečí. Na ostrovech žijí lidé jako my. Mnozí přišli z našeho světa a jsou nám do jisté míry přátelští.

Ale moře, které nazýváš Ztraceným, má i druhý konec. Víš, co je za tím mořem?“
„Ne.“
„Za mořem leží Ztracená země Kam.“
„O tom jsem nikdy neslyšel!“
„Nikdo z nás neví, co skrývá země Kam. Jenom jediné: že kdo do ní vstoupí, už nikdy se nedokáže vrátit zpět. To říkají posvátné knihy; také není pamětníka, že by

někdo nalezl odvahu tam jít.“
Host neodpověděl. Sklonil hlavu, asi o něčem hluboce přemýšlel.
„Ty, bratře, jsi ovládán svojí touhou, někdy velmi nemoudrou. Jsi si jist, že až najdeš Ztracené ostrovy, najdeš korunu a dáš ji svému princi, nezatoužíš poznat

tajemství země Kam?“
„Možná ano!“ povzdychl si host temně.
„Jestli řekneš svým druhům, že je země, kterou neznají, že tam chceš jít, mnozí z nich tě budou následovat. Chceš je zahubit?“
„Nechci zahubit sebe ani je!“
„Tobě na tvém životě pramálo záleží. Půjdeš kamkoliv, abys umlčel tu touhu, která tě pálí; a s sebou vezmeš i nevinné. Nemůžeme si vzít na svědomí takový čin.“
Host mlčel, uvažoval. Pak zvedl hlavu: „Co je v té zemi Kam?“
Nejstarší láma si jenom povzdechl:
„No, vidíš! Poprvé jsi o ní slyšel, a jediné, co ses dozvěděl je, že je smrtelně nebezpečná. A namísto, co bys propadl strachu a zaváhal, zda jít do země, kde končí

svět, se ptáš, co tam je. A ptáš se tak, jako kdyby ses právě rozhodl, že tam půjdeš!“
„Nepůjdu tam. Ale chci vědět, co tam je. Možná se na to zeptá můj princ.“
„Neví to, co víš ty.“
„A co když on zatouží jít za to moře? Jaká mám najít slova, abych ho dokázal zadržet?“
„Těžko ho dokážeš zadržet, když sám toužíš jít tam, kam on. Ale zkus mu říct, že půjde-li tam, ohrozí tím budoucí vládu nad svou zemí!“
„Obávám se, že to bude málo. Na té vládě mu nezáleží tak jako na poznání.“
„Tvůj princ je dobrý člověk, ale špatný vládce. Bude mít co dělat, aby se udržel u moci. A ty budeš mít co dělat, abys mu v tom pomohl.“
„Vím. Ale všichni lidé v mé zemi mají raději poznání než moc! A ti, kteří jsou jiní, těžko budou mé zemi vládnout!“
„Nešťastný Vládce, nešťastná země, nešťastní lidé...“
„Nemyslím. Proč nešťastná?“
„Přijdou zlé doby a země, která nemá v čele zodpovědného pevného krále, podlehne. Už mnohokrát stáli v čelech říší moudří muži, jejichž znalosti přesahovaly vše,

co bylo do té doby vymyšleno. Ale všechny ty říše padly pod nájezdy polodivokých barbarů a byly obráceny v prach!“
„A barbaři založili na jejich troskách říše vznešenější a moudřejší, než byly ty první.“
„Dovolíš to?“
„Můj princ není zbabělec ani hlupák. Umí bojovat a umí být tvrdý. Učil jsem ho to a věřím, že přijdou-li zlé časy, bude se umět postavit komukoliv.“
„Bude-li žít. Ty ho vedeš do země, kde zemře, a všichni s ním!“
„Vrátí se, jako se vrátil Denis Baarfelt.“
„Vzpomněl jsem si. Denis se vrátil do světa lidí za pět let... ale jak dlouho byl v tamtom světě? Říkají, že čas plyne rychleji a pomaleji, podle toho, kde se člověk

nachází. Kolik let skutečně strávil v tom cizím světě, když se vrátil jako stařec?“
Host zaváhal. „Lidé, kteří ho znali, skutečně měli dojem, že se změnil víc, než se dalo očekávat. Denis byl vždycky značně nekonvenční. Když přišel domů, bylo

v něm něco jako... moudrost.“
„Moudrost, kterou přináší věk. A ti, kdo se nevrátili vůbec, zůstali někde tam. Nevím a nemohu vědět, kde. Ale ten, kdo tam půjde, se setká s jejich dědictvím.

Možná dobrým a možná zlým, podle toho, jakou setbu tam zanechali!“
„Obávám se, že se tam dostali nejenom oni. Jestli je to možné, potom tam během posledních let proniklo více lidí. Mnozí zahynuli při ztroskotání, ale mohlo se stát,

že někteří ještě žijí.“
„Případy ztracených lodí?“
„Nejen lodí, i letadel. Jistě se to za dřívějších časů stávalo také, ale provoz byl slabší a lidé si méně všímali toho, že nějaká loď zmizela. Nyní je svět plný lidí, kteří

hlídají, co se děje; je stále méně místa pro tajemství. Ti, kteří zmizeli, možná někde stále čekají na svou záchranu!“
„Snad. Ale jestli jim pomůžeš a odvedeš je zpátky, prozradí kde byli a co tam viděli. A s tím se prozradí i tvoje tajemství. Chceš to riskovat?“
„Musím to riskovat. Tajemství, která máme, jsou dnes už před prozrazením. Možná dnes, možná zítra objeví lidé vše, co skrýváme jako svá tajemství; pak bude

pozdě! Pokud budeme první, podaří se nám možná pomoci sobě i těm druhým. Pokud ne...“
„Snad je tvé počínání ušlechtilé. Dobrá; chceš-li jít, jdi! Nemáme právo bránit někomu v tom, co považuje za správné. Ale chtěli jsme tě varovat.“
„Děkuji vám, bratři.“
„Ještě jednou ti položím otázku, na kterou jsi odmítl odpověď: Tvůj princ tam hledá kamennou korunu. Ale co tam chceš najít ty?“
„Přemýšlel jsem o tom. Nevím. Vím jenom, že kdybych tam nešel, nemohl bych klidně spát.“
„Bojím se, že vím, co chceš najít. Ty věříš, že tam v dálce najdeš něco, co jsi zatím nenašel. Štěstí a mír v duši. Ale mýlíš se. Možná najdeš spíš smrt, než klid...“
„I kdyby to tak mělo být. Musím to udělat.“
Tři staří lámové se nepotřebovali už ani domlouvat očima. Věděli své. Ten nejmladší, který přišel z dálky a do dálky zase odejde, musí udělat, co považuje za

správné. A udělá to, i kdyby mu celý svět říkal, že je to nesprávné.
A oni, moudří a zcela oproštění od všech lidských vášní i strastí, mohou jenom sedět na terase svého kláštera, pít slaný zelený čaj s máslem a meditovat o tom, jak

křehká je lidská mysl a nestálý její klid. A přát štěstí a úspěch svému pošetilému druhovi...





Enkra v sedmnácti letech
 

Život v Arminu se za dva roky od posledních velkých prázdnin docela změnil. Vlastně se měnil den ode dne a dosáhl takového rozvoje a takových zvláštností, že
kdo z Arminu odejel na delší čas, po návratu se těžko setkával s tím, co znal z dřívějška.

Enkrovi, princi následníku trůnu, bylo sedmnáct. Ještě kousek povyrostl, zmužněl a byl tak hezký, že by ho holky chtěly, i kdyby nebyl princem a následníkem.
Odpovídajícím způsobem též zvážněl a když byl na veřejnosti, choval se mírně a uvážlivě, jak mu velela povinnost. Většina lidí ovšem věděla, že je to přetvářka a ve
skutečnosti je v něm čím dál víc impulsivní síly, která ve vhodných okamžicích vystupuje na povrch.

Vlasy nosil dlouhé až na záda. Všichni říšští princové nosili dlouhé vlasy, bylo to stanoveno zákonem. Kromě toho zákon stanovil, že se před jasnou tváří prince
a jeho knížat nesmí ani nikdo objevit s vlasy nedůstojně zkrácenými, pokud to není host z cizí země. Jako každý zákon Arminu se ani tento nedodržoval do důsledků.
Najít vhodnou relaci mezi tím, co se požadovalo a co skutečně dělalo, bylo to pravé umění života.

S vynálezem regenerátoru přestalo být životně důležité, jak je kdo ostříhán, neboť se to dalo velmi rychle a bez obtíží změnit. Pokud byl člověk příslušníkem vyšší
kasty a měl přístup k RG. V Kingtownu jej získal kdekdo z velitelů, v ostatních městech byl většinou po jednom až dvou kusech, ale stačilo to. Vývoj byl obvyklý:
nejdřív se RG dávaly za odměnu zasloužilým náčelníkům, pak začaly prodávat oddaným stoupencům a nakonec každému, kdo si řekl. Zpočátku byl zájem veliký,
později klesal, až nakonec poklesl natolik, že bylo třeba je nabízet dokonce reklamou.

Zvyklosti se dělily dle tří věkových kategorií: dospělí, mládež a děti ze smeček. Téměř se neuplatňovalo dělení podle pohlaví, dívky se chovaly skoro stejně jako
kluci, jen jejich účesy se trochu řídily módou. Nejjednodušší to bylo s dospělými, ti uvažovali rozumně a zařídili se tak, jak bylo nejvýhodnější.

Mládež se řídila dle zvyklostí prince Enkry a jeho dvora. Zvyklost stanovila, že každý muž i žena má povinnost nosit vlasy slušné délky; aniž bylo přesně
specifikováno, co to je. Názor Rogera Monroese byl, že minimální slušná délka je k ramenům, což Roger prosazoval. Většina mladých to považovala za závazné.

Skutečnost vypadala asi takhle: při slavnostních událostech, audiencích, televizních vystoupeních a podobných oficialitách se všichni bez výjimky objevovali s tímto
slušným účesem. Za jiných okolností na to občas pozapomínali, někdy na měsíc i déle. Téměř všichni příslušníci vyšší kasty pracovali občas s přesnými přístroji ve
středisku, k čemuž bylo zapotřebí se zbavit účesů; takže si pozvolna zvykli nosit vlasy tak, jak jim zrovna rostly. Největší ránu své vlastní koncepci zasadil Roger sám,
když se objevil na audienci s parukou, dokonce černé barvy. Od té chvíle si každý z hodnostářů pořídil několik paruk, ze kterých si na tu slavnostní chvíli jen jednu
natáhl na hlavu.

Zákon říkal, že prince uráží, kdo se před ním objeví s účesem nemravně krátkým. Enkra to při normálních okolnostech velkomyslně přehlížel, občas se objevil
nemravně ostříhán i sám. Což jeho okolí vidělo a napodobilo. Při koupání, sportu a práci se zákon neuplatňoval vůbec. Brzy se o tom přestalo i mluvit, a tím byla zkáza
mravů dovršena.

S tím souviselo i oblékání. Zákon stanovil, že povolení chodit bez oděvu platí pro děti do patnácti. Od prvního dne princových narozenin byl mlčky porušován
a když Enkra slavil šestnáctiny, někdo se ho na to odvážil zeptat. Enkra mu na místě odpověděl:

„Povoluji všem kamarádům a kamarádkám chodit bez oděvu do dovršení plnoletosti, pokud je jejich tělo tak krásné, aby neuráželo estetický cit veřejnosti. Ve
sporných případech rozhodne porota z dvanácti čestných osob opačného pohlaví...“

Což bylo jasné. Plnoletosti dosahovali občané Arminu v osmnácti letech. Čekalo se se zájmem, co provede Enkra o osmnáctých narozeninách, ale na to bylo ještě
spousta času.

Nejdůležitější byla otázka účesu u kluků ze smeček. Procházeli stříháním v půlročních až ročních cyklech, tudíž se jim vyplatilo nechat se řádně upravit; taky byli na
své účesy nezřízeně pyšní a nenechali si na ně sáhnout. Většinou si vyholovali skalpové kadeře, dlouhé na záda, zdobené péry a nejrůznějšími ozdobami. Kluk bez téhle
kadeře nebyl pořádným klukem a kdo mu ji vzal, aby jí ozdobil svůj válečný štít, se tím chlubil u všech ohňů.

Bojovalo se stále; ale pozvolna se rozlišil boj s nepřáteli na život a na smrt, při kterém se poražení většinou stříhali, boj o území, svrchovanost, přátelské bitky se
spojeneckými smečkami a soukromé spory jednotlivců. Různé smečky měly svá vlastní pravidla, která jejich náčelníci prosazovali, kam jim stačila síla; jiní zas
prosazovali něco jiného, což bylo hodnoceno jako výchova k demokracii. Často se nespokojení bojovníci obraceli ke ghívaru, radě náčelníků, která pak důkladně
a dlouhodobě rokovala o sporných otázkách. Občas se její členové mezi sebou na místě servali a rozcházeli s odhodláním prosazovat své názory silou zbraní, z čehož
měli všichni radost.

Postupně se zavedly lidštější zvyklosti; ze všech nejdřív nebylo uznáno právo bojovníka ustřihnout nepříteli skalpovou kadeř v každém boji, ale pouze při vítězství
v souboji muže proti muži, za přísných a pokud možno autoritativně ověřených podmínek. Souboje všichni ctili a dodržovali pravidla, protože po vítězství bylo možno se
tím chlubit a jakákoliv pochybnost vyvolávala ostudu. U některých smeček dokonce nastávala diskuse, zda má vítěz právo na kadeř poraženého, hlasovalo se
zvednutím palců a v mnoha případech byla statečnost oceněna tím, že mu byla jeho kadeř ponechána. Pokud to nebyl náčelník a pokud se vzápětí na to neuzavřel mír,
byla zase ostuda přijmout a kadeř si ponechat, ale to je jiná záležitost. Kuriozitou bylo rozhodnutí náčelníka Wranglera z Indiopolisu, který dal za prokazatelnou
zbabělost ustřihnout kadeř oběma soupeřům, včetně svého vlastního pobočníka, a prohlásil, že se za něho stydí. Ovšem to se uvádělo jako příklad rozhodnutí
nesmyslných.

Kromě řádných bojovníků a náčelníků smeček v Arminu žili členové jiných organizací než Černá lilie. Z nich ve všeobecné úctě byla Zelená lilie, pro statečnost
a moudrost svých příslušníků; odlišné zvyklosti byly tolerovány a postaveny na roveň zvyklostem obecným. Červená a Žlutá lilie byly trpěny se skřípěním zubů ze strany
vlády a pronásledovány smečkami. Vše ostatní bylo pronásledováno jako škodná, a z toho důvodu se úporně drželo při životě, bujelo a sílilo.

Červená lilie byla dětská skautská organizace komunistické strany, přesněji některé ze stran. Bylo jich dost: Komunistická strana Arminu (střed, podporovaná
Moskvou), Levicová komunistická strana Arminu (podporovaná Pekingem), Progresivní dělnická strana Arminu (podporovaná domácími vlastenci), Radikálně
socialistický svaz Arminu RASAC (podporovaný odborovými svazy), Nezávislé radikálně levicové sdružení Arminu, Anarchistická frakce Arminu (AAA) a v poslední
době se ustanovila ještě další strana s prozatímním názvem Nezávislá komunistická strana. V oficiálním názvu chybělo označení země, protože kromě místních
sdružovala i cizince přicházející do země, dle všeobecného mínění teroristy. Tihle všichni měli pionýrské organizace, sdružené kvůli většímu pořádku do Červené lilie.
Byly proslulé početností členstva a neschopností náčelníků, pro kterou nedosáhly větších úspěchů. Některé smečky odmítaly úpravu vlasů vůbec, jiné nosily zvláštní
účesy, například Kingtownská vlasy vystříhané do pěticípé hvězdy a natřené na rudo. Přední cíp se nosil načesaný do čela až k očím a v případech soubojů se stříhal
jako skalpová kadeř.

Žlutá lilie byla organizace katolické církve. Její příslušníci se považovali za vojsko Boží a z toho důvodu nosili u kořene nosu mezi obočím vytetované křížky; ti
nejzbožnější dokonce mívali kříže přes celé čelo a různě po těle. Jejich náčelníci občas měli různá zjevení a prorocká vidění, zvláště když se bičovali důtkami do
bezvědomí a různě jinak se týrali. Čas od času se dal některý svými zfanatizovanými přívrženci přibít na kříž a lékaři měli co dělat, aby ho vrátili do života, zvlášť pokud
ho rozumní lidé našli později.

Modrá lilie byla souhrnnou organizací cizinců usazených nebo pobývajících v Arminu. Každý národ měl lilii vlastní, avšak větší část se jich sdružovala pod tímto
názvem. Tyto lilie vznikaly tak, že se některá parta odvážila vstoupit na půdu Arminu, kde bojovala s místními smečkami tak dlouho, dokud nebyla schytána, ostříhána



a vyhnána. Ve vzácných případech jednotliví členové byli považováni za čestné a přijímáni jako sví.
Bílá lilie byla organizací reakční a vládě nepřátelskou. Sdružovala všechny, kdož byli proti vládě všeobecně a proti Enkrovi zvláště, ať už z důvodů politických či

osobních. Bojovala slabě, ale o to víc křičela. Regulérní smečky její příslušníky nejenom štvaly a všelijak mučily a stříhaly, někteří náčelníci vyhrožovali jednotlivým
představitelům i zabitím.

Ze členských organizací Bílé lilie vynikal především Ku-Klux-Klan, který se nedařilo vymýtit žádným způsobem. Tvrzení, že je tiše podporován mnohými vysokými
vládními představiteli, nutno zařadit do říše lží. Roger Monroes několikrát zodpovědně prohlásil, že v Arminu neexistuje rasová diskriminace v žádné formě, což dotvrdil
tím, že si pořídil novou milenku černé, žluté či jiné barvy pleti.

Proti Klanu nejvíce bojovali Černí pantheři, snad ještě horší a drsnější, avšak roztříštění do spousty drobných organizací. K nim se přidávaly další regionální
skupiny, požadující uznání svého etnika za samostatný národ; v Arminu to bylo každému jedno, ale různě ve světě jim to právo leckdo upíral. Mnozí měli ve zvyku
odklízet svoje dospívající děti na Ostrov, kde mohly v klidu žít a procházet výcvikem pro příští bojové nasazení.

V poslední době prodělaly bouřlivý vývoj skupiny Skinheadů různého zaměření. Společné měly jen to, že se soustavně pídily po fotografiích představitelů mládeže,
zvláště Enkry a Rogera, na kterých mají vlasy krátké či vůbec žádné; tyto obrázky si věšeli na stěny kluboven jako důkaz, že stát je prolhaný a ve skutečnosti není nic
pravda, ani ty dlouhé vlasy princů.

A v pravidelných intervalech se vraceli Šedí vlci. Už jednou v zemi existovali, ale byli pochytáni a rozvěšeni po kandelábrech a stromech, což však novým velitelům
nevadilo. Jejich heslo: My nesouhlasíme vůbec s ničím! bylo nadále slavné a oceňované. Zatím jich nebylo tolik, aby proti nim bylo zapotřebí vystoupit organizovaně,
ale někteří se už snažili o své újmě.

Z tohoto přehledu je zřejmé, že důvodů k boji bylo vždy dost a dost a každý, kdo se chtěl stát slavným, si mohl najít vhodný důvod, aby vytáhl do pole. Téměř
vždy měl zaručeno, že najde dostatek přívrženců a obdivovatelů, aby jeho slávu šířili u všech ohňů, kde se scházeli bojovníci a kde se mluvilo o všem, co se v zemi dělo.
Samozřejmě se toho čiperně chytily noviny, televizní stanice, rozhlas a reklama; mnohý z hrdinů neodolal touze spatřit svou tvář na obrazovce či titulní stránce, čímž jeho
sláva ještě vzrostla a měl tím víc přívrženců.

Mezi všemi bojovníky vynikali a vyvolávali největší obdiv členové Enkrovy osobní gardy. Nebylo divu, dostat se do gardy znamenalo porazit samotného prince
v osobním souboji jakoukoliv zbraní či holýma rukama. A porazit Enkru nebylo lehké, princ se v boji vyznal jako málokdo. Gardu založil jeho oblíbený partner, náčelník
Kingtownské Zelené lilie Grizzly; skoro dvoumetrový svalovec bleskurychlých reakcí a strašlivé síly, mistr republiky v aikidu a karate, současně v dorostu i dospělých.
Ten vyhledával porůznu všelijaké vynikající bojovníky a dával jim možnost střetnout se s Enkrou; sem tam některému se to podařilo a ten se potom dostal do gardy.

Enkra si gardistů vážil a prokazoval jim všemožné výhody. Zlé jazyky tvrdily, že nejlepší způsob, jak si zavázat korunního prince, je zmlátit ho do bezvědomí.
Pravda je, že se na vítěze nezlobil, naopak otevřel mu cestu ke kariéře; pak jim ochotně radil a pomáhal, aby byli ještě lepší. Gardisté byli profesionálové, nemuseli
pracovat, zato byli občas posíláni na různé akce, dle své inteligence, která nemusela vždy odpovídat jejich rváčským schopnostem. Grizzly byl současně chytrý i silný, ti
ostatní to vedli, jak Pánbůh dal. Ale když se dali do boje, vyvolávali obdiv a nadšení všech.

Enkrova vláda se pozvolna učila vládnout. V tom zejména vynikal Roger Monroes, který se už opravdu stával ministerským předsedou. Vládce mu ochotně
svěřoval úkoly, nejdříve menší, později větší a větší, a bavil se jeho snahou. Roger zůstal dál zhýčkaný, zženštilý a sametově hebký, ale když dusil konkurenci, vydal za
diamantovou ocel. Dřív krotil nepřátele pro lepší život rodu Monroesů, nyní pro celý stát; a nacházel v tom svéráznou zálibu. Ostatní se to učili po něm a že
nedosahovali jeho mistrovství, alespoň si neudělali tolik zapřisáhlých nepřátel mezi váženými hodnostáři. Enkra potom měl svěřenu úlohu toho laskavého hodného pána,
který v pravý čas pokáral zlého Rogera a zmírnil jeho opatření; zajisté po důkladné dohodě a o nepatrný chloupek.

Na honosné oslavy Enkrových sedmnáctin se do Kingtownu vrátila celá smečka včetně mladších kluků pod vedením Leslie Therlowa. Lesliemu bylo už čtrnáct,
vyrostl, zesílil a stal se vynikajícím bojovníkem. Proto také se vrátil domů se slávou a s nedotčenou hřívou; o kterou měl ovšem brzo přijít, protože mu docházel další
cyklus vzdělávání. Jackie Therlowe se zaradoval, že ho vidí a nařídil mu, aby uspořádal sportovní hry v údolí Charraggu.

Enkrova smečka vždy vyvolávala pozornost veřejnosti a ani její slavnost neušla kamarádům, kteří se ochotně ve velkém počtu zúčastnili her. Sešli se už ráno
a Jackie Therlowe jako dosavadní náčelník slavnostně oznámil:

„Čas míjí, a při svém plynutí odnáší s sebou do nenávratna minulé časy. Proto i my, bojovníci této slavné smečky, jsme se rozhodli podřídit se běhu času a opustit
smečku, která nám byla útočištěm. Neodcházíme však nadobro; všichni se budeme dále scházet ve jménu přátelství a volnosti, založíme osadu, která bude pomáhat naší
smečce. A bude-li třeba, vezmeme znovu do ruky zbraň, abychom pomohli svým mladším kamarádům v boji...“

Tenhle zvyk byl celkem nový a byl přejat ze zvyklostí Zelené lilie. Za dřívějších časů ti, kdo opustili smečku, ztratili veškerá práva a většinou i zájem na jejím dalším
životě. Nyní se vytvářely osady, které pokračovaly v tom, co se dělalo dřív, až na to, že už spolu neválčily jako klukovské smečky.

„Jako náčelník vyhlašuji,“ pokračoval Jackie, „Že dnešního dne opouštím smečku a dávám mladším kamarádům možnost vybojovat si mé náčelnické právo. A přeji
těm, kteří přijdou po nás, aby byli stejně dobří, jako jsme bývali za starých časů my...“

Po Jackovi oznámili odchod ze smečky rovněž Roger Monroes, Enkra Weston, Kurt Diettermann, Sonny Albert a všichni ostatní staří bojovníci. Je pravda, že už
nějaký čas nevyjížděli na bojové výpravy, ale svá místa si drželi a dost tím překáželi mladším. Bylo jen ušlechtilé, že jim konečně hodlali uhnout.

Jackie naposledy vyhlásil soutěže. V běhu a skoku, ve střelbě lukem, hodu nožem, sekerou a oštěpem, plavání a jízdě na koni. A nakonec to nejdůležitější, boj
muže proti muži holýma rukama.

Leslie Therlowovi zazářily oči především při zmínce o jízdě na koni. Měl nejlepšího koně, dvouletého hřebečka stříbrošedé barvy, kterého si po značných obtížích
vybojoval na náčelníkovi Apačů Tapim. Znali se už od poslední války a tehdy ho Leslie dostal slíbeného; jenže se narodila klisna a tu nikdo prodat nechtěl. Leslie musel
čekat, až se konečně objevilo hříbě mužského pohlaví - pak je musel zaplatit, a ještě o ně bojovat. Proto taky strávil dva měsíce na jihu v bojích s Apači a na závěr
uzavřel s jejich náčelníkem bratrství. I teď přijelo na slavnost dvacet předních bojovníků kmene ve slavnostních oděvech.

Hry trvaly celý den; Lesliemu se vedlo střídavě, většinou obsadil některé přední místo. V používání zbraní byl ovšem slabší, což už bylo tradiční; i jeho bratr Jackie
uměl víc holýma rukama, stejně jako všichni, které ovlivnil Enkra.

Když došlo na jízdu na koni a Leslie přivedl svého hřebečka Fauna, neubránili se diváci obdivu. Leslie si nevšímal nikoho a ničeho, jen se mazlil s koněm, šeptal mu
něco a dýchal do nozder, ušlechtilý kůň pofrkával a škubal sebou a zdálo se, že se těší na tu jízdu. Taky diváci nasedli na koně, jinak by nemohli přihlížet; pak se všichni
shromáždili na pokraji stepi. Jackie dal znamení výstřelem, načež všichni vyrazili. Trasa byla určena, diváci si ji mohli všelijak zkracovat, ale stejně taky museli jet zostra,
aby to stihli. Leslie se po startu trochu zpozdil, ale brzy začal přidávat a zakrátko se dostal do čela; pak už jel celou cestu vpředu a ostatní zůstávali daleko za ním.
Zvítězil o několik koňských délek a jenom se smál, jak za ním dojížděli.

Mezi jízdou a ostatními zápasy se odpočívalo; byla nejteplejší část dne, tak si většina lehla k vodě. Taky přišli další diváci, hlavně děvčata. Jackie si zejména všiml
černooké zrzky, která moc nadšeně blahopřála Lesliemu k vítězství a koně Fauna hladila tak odvážně, že nebylo pochyb, že se s ním zná. Dokonce si na něj sedla, když
ho jeli proplavit, přestože Faun si hned tak každého na sebe sednout nenechal.

„A, co se děsíš?“ řekl Enkra líně, když si mu postěžoval, „Třeba je to spolužačka...“



„No právě! Já měl taky spolužačky!“
A Jackie radši hned zmlkl, neboť Senta byla nablízku.
Původní plán, že se bude odpočívat, se zvrhl v potyčku kvůli výhodnému místu na mělčině. Nejdřív se o ně pošťouchaly holky, kluci se jich zastali a nakonec se

zapojili všichni; když se servali jako psi, nakonec se přece jen srovnali, aby se všichni ve vodě osvěžili a zůstali tak, dokud nepřešlo největší vedro.
Potom nadešla ta soutěž v zápasu, která byla poslední a zjevně nejdůležitější. Leslie vybojoval celkem hladce souboj s prvním soupeřem; nebylo divu, ten kluk byl

o rok mladší. Zatímco čekal, Senta přišla k Jackovi s hlášením: „Ta malá se jmenuje Helenka a patří do klanu Santa Clarů. A Leslieho spolužačka není, je o rok mladší.
Ale kluci ze smečky ji už s ním viděli i v kině!“

Jackie si jenom povzdechl. „Proboha Italka, ještě ke všemu Mafiánka! To nám scházelo... a že je tak narezlá!“
„Takhle narezlá je zhruba čtrnáct dní. Příští týden má nějakej nástup na školu, tak si zkouší, jaká barva jí nejvíc sluší. Zítra bude třeba blond...“
„Co myslíš, pomůže, kdybych toho kluka preventivně seřezal?“
„Pomohlo to nám, když jsme začínali?“
Jackie řekl jenom: „Ach Bože!“ a věnoval se už jen soubojům. Konečně Santa Clarové jsou vznešená rodina spřízněná s rodem Baarfeltů a jejich bohatství taky

není zanedbatelné.
Leslie zvítězil v dalším souboji. Počítalo se s ním, takže mu většina diváků fandila. Zbývali mu dva soupeři, vítězové dalších bojů. Jeden z nich měl být Udo

Diettermann, mladší bratr Hermanna a bratranec Kurta. Proto všichni Diettermannové včetně Senty fandili jemu, když se ti dva postavili proti sobě.
Udovi se podařilo hned na začátku 'zamést' Leslieho tvrdým kopancem chodidlem do boku; kdyby to dostal naplno do břicha, měl po soutěži. Takhle sice Leslie

udělal v prachu salto, ale hned se dostal zas na nohy, zachytil Uda za ruku a přehodil přes hlavu na zem. Chvilku do sebe bušili, ale Leslie byl jasně lepší; což dokázal
tím, že dostal Uda na lopatky.

Napětí vrcholilo; v následujícím souboji vyhrál Saiak-kor, mladší bráška Taoraketa, proslaveného bojovníka. Svého soupeře málem uškrtil, jeho specialitou bylo
sevřít krk protivníka do ohybu lokte a mačkat, dokud se nepřestane bránit. Leslie to věděl a všichni mu to zopakovali, když mu radili, jak s ním.

Leslie útočil, Saiak-kor ustupoval. Lesliemu se podařilo ho dokonce jednou srazit, jenomže když toho chtěl využít a zaútočit, Saiak zachytil jeho nohu a zapáčil,
takže Leslie letěl za ním na zem. A už se rvali na zemi; Enkrovi přeskakoval hlas, jak Lesliemu fandil. Ale pomoci mu nemohl a fandit bylo, jak vidno, zcela zbytečné.
Saiak protáhl ruku pod Leslieho krkem a zvolna ji svíral. Ještě se nedržel druhou rukou za zápěstí, tomu Leslie bránil; jakmile se mu to podaří, nebude už obrany. Leslie
to věděl, chytil jeho ruku a vší silou kroutil; tak se váleli po zemi, Leslie napolo udušený a Polynésan sténaje bolestí. Pak v Saiakově ruce něco křuplo a Leslie ji hned
pustil, ale to už ho bolestí pustil i soupeř. Leslie zůstal ležet na něm, Saiak-kor na zádech, takže soudce Jackie prohlásil Leslieho vítězem.

Vstali; Saiak-kor nedal najevo bolest, chtěl rychle odejít, ale Leslie se ozval sám: „Počkej, Jacku! Možná jsem mu něco udělal!“
„Jo? Ukaž tu ruku... No, dej ji sem!“ Jackie měl v podobných úrazech dost zkušeností, „Zlomený to není, ale... necukej se!“
„Co s tím máš?“ ptal se Leslie s obavou.
„Nic, to přejde...“ řekl Saiak-kor, „Hejbat s ní můžu...“
„Natažený vazivo,“ konstatoval Jackie, „Chceš žádat o skreč pro nebezpečný zranění?“
„Ne, to je dobrý... to přejde! Mohl jsem si za to sám!“
Jackie váhal tím spíš, že šlo o jeho bratra; vybojoval sice náčelnickou hodnost, ale kdyby poranil kamaráda, mohl o ni snadno zase přijít.
„Leslie bojoval čestně!“ řekl Tapi, „Sám se přiznal, upozornil na kamarádovo zranění. Bude dobrým náčelníkem!“
„Leslie má právo být náčelníkem!“ prohlásil konečně Jackie.
Smečka nad tím vyjádřila svoje nadšení mohutným řevem a poplácáváním po zádech, které postupně získávaly patřičnou razanci. Leslie chvíli vydržel, ale potom se

začal bránit, takže vznikla vytoužená rvačka.
Starší členové smečky, kteří ji opouštěli, usedli k ohni, aby tam projednali, co se dělo, a shovívavě to hodnotili. Zatím mladí sešli k řece, protože bylo zapotřebí

patřičným způsobem Leslieho připravit ke slavnostnímu ohni. Doposud byl více méně normální, a na oheň musel vypadat.
Samozřejmě nejdůležitější byl účes. Leslie jako každý mladý bojovník nosil skalpovou kadeř, pyšně načesanou nahoru a dozadu, zdobenou péry; avšak od doby,

kdy byl posledně upraven, uteklo dost času a vlasy mu narostly i na zbytku hlavy a chloupky různě po těle. To vše bylo nutné odstranit, tak ho dívka Helenka pečlivě
namydlila, vzala si břitvu a šikovně holila všude, kde bylo zapotřebí. Samozřejmě za přihlížení a eventuální kritiky všech, kdo se k tomu naskytli. Většinu čekalo něco
podobného, na slavnostní oheň museli vypadat i oni. Leslie držel, nediskutoval, ale když to skončilo, ozval se některý z Diettermannů:

„Ale měl bys jí aspoň poděkovat, Leslie! Taky ji přistřihnout, vypadá, jako kdyby utekla ze zvěřince!“
Helenka se vylekala, začala ječet a utíkat. Leslie dost zvolna, ale ostatní, hlavně dívky, se za ní rozběhly nadšeně, brzy ji dohnaly a podržely.
„Tak takhle ne!“ řekla jí jedna kamarádka, „Když umíš tak dobře stříhat, tak to musíš taky vydržet!“
Helenka se bránila, kopala, kousala a škrábala.
„Vlasy ne!“ ječela, „Stříhat se nedám...“
Byla přivlečena na břeh a namydlena, ať chtěla nebo nechtěla. A Leslie se dal do práce za nadšeného kritizování a posměchu.
„Udělej jí pořádný copánky!“ radil někdo, „Teď jsi zabral málo! Jen jí nic neslevuj...“
Helenka se přestala bránit, aby ji nepořezal, jen se chystala jim to všem vrátit, jak bude mít šanci. Nepustili ji, dokud jí na hlavě nezbyly pouze dva pramínky,

připomínající svou nepokojností myší ocásky.
„Tohle vám neodpustím, holky!“ vyhrožovala, „Žádná tomu neujdete, to vám teda slibuju!“
„Já jo!“ ohrnula nos jedna z nich, „Já s nikým nechodím, tak co?“
„Ale líbíš se Frankiemu,“ namítl kdosi, „Neboj se, on už tě přesvědčí, abys mu neutekla!“
Náčelník Leslie se cítil nad podobné banality značně povznesen. Sedl si na břeh a přihlížel, jak se baví druzí. Helenka neutekla, protože musela dohlížet, aby nikdo

nebyl vynechán; tak ji až po chvíli upozornil, že její povinnosti nejsou ještě skončeny.
Takže si přinesla všechny pomůcky a začala ho šlechtit dle zvyklostí. Nejdříve se starala o tu skalpovou kadeř; načesala ji a zpevnila mosazným drátem, aby trčela

nahoru a vzadu spadala až na záda, potom do ní zasunula patřičná péra. Ta tam musela řádně držet, což se týkalo i směru, různá poloha měla svůj význam. I když se
kadeří potřásalo, nikdy nesmělo takové péro vypadnout nebo změnit tvar.

Když upevnila péra, rozředila si barvy a malovala mu na obličej, hlavu i hrudník posvátné symboly. Malovalo se černou, červenou a modrou, občas i žlutou či
zelenou; všechny ty barvy byly rostlinného původu a po zaschnutí musely vydržet aspoň čtrnáct dní, jinak by nikdo nepoznal, s kým má tu čest. Malováním se taky
vyjadřovaly nejrůznější symboly; Jackie, který se občas po bráškovi ohlížel, s potěšením konstatoval, že Helenka to umí a ostudu rozhodně neudělá.

Leslie jí taky namaloval na tělo pár znaků; kromě jiných své osobní znamení, čímž prohlašoval, že tato dívka je jeho majetek. Bylo radno respektovat to, jinak
rušitel držby mohl být řádně ztlučen.

Když byl Leslie pomalován, bylo zapotřebí jej také obléknout. Oblek se skládal z náhrdelníku, náramků, náušnice a opasku. Pás byl důležitou součástí oděvu
a skládal se především ze širokého a pokud možno nápadně zdobeného řemene a přívěsků. Za starých časů se nosívala i kožená zástěrka či sukýnka, dneska by se za



něco takového pořádný kluk styděl; naopak se slušelo, aby bylo vidět, že je muž. Ty přívěsky byly nejrůznější věci porůznu sehnané či ukradené: různé řetízky, pochvy
s noži, váčky se všelijakými potřebami nezbytnými či zcela zbytečnými. To, co obvykle kluci nosívají po kapsách, nosili vznešenější náčelníci na svém opasku. Taky se
dalo dát nenápadně najevo bohatství, pokud na tom pásu viselo několik váčků peněz.

Leslie byl vyzdoben první, posadil se a čekal na ostatní. Bylo dost času, slavnostní oheň měl být zapálen až po setmění. Dokonce uvažoval o tom jít se posadit ke
starším klukům, ale to by nedělalo dobrý dojem, byl náčelník a měl být se svými. Trvalo to dlouho, ale Leslie byl trpělivý; byl to jeho velký den.

Když se setmělo, sešli se všichni u připravené hranice. Albenzio Machado naposledy zahrál Vlajku a Enkra, Jackie, Kurt a Sonny pochodněmi zapálili slavnostní
oheň. Dnes nebyla tato čest svěřena cizím hostům; od dnešní noci budou hosty smečky oni.

Slova se ujal dosavadní náčelník Jackie:
„Tak, jak se slunce každého dne rodí a odchází zase k západu, tak plyne nepřetržitý tok času. Byl čas, kdy jsme přišli do své smečky, byli přijati a vyměřen nám

čas zkoušky. A pak byl čas, kdy jsme se stali bojovníky a vyjížděli na výpravy, abychom si dobyli čest a slávu. Byl čas, kdy jsme přijímali další mladé kamarády,
abychom je učili životu v divočině a pomohli jim získat si slávu v boji. A nadchází čas, abychom po dlouhých letech opustili smečku a předali svou slávu mladším, aby ji
šířili dál. Neodcházíme ve smutku, neboť nejdeme daleko; budeme i nadále kamarády všem, se kterými jsme byli zvyklí sedět u jednoho ohně, a budou-li někdy
potřebovat naši radu i pomoc, budou nám vždy vítáni. Ale už nevezmeme do ruky zbraň a nevyjedeme na válečnou stezku, ani kdybychom byli nuceni přihlížet, jak naše
smečka trpí ústrky od jiných a je poražena v beznadějném zápase. Je to teď vaše hra, můžeme litovat, ale nemůžeme vás už bránit. Sami si hledejte svou cestu, sami
neste zodpovědnost. A ten, kterého si zvolíte za náčelníka, ať vás vede jen po dobrých cestách a získá pro vás slávu a moc!

V boji, který se konal dnes odpoledne, zvítězil kamarád Leslie. Podle práva smečky ten, kdo zvítězí, má právo ucházet se o funkci náčelníka. Přistup blíž a řekni,
zda jsi ochoten vést smečku!“

Leslie předstoupil před Jacka.
„Ano!“ řekl pevně, „Jsem ochoten být náčelníkem!“
„Je přítomen někdo, kdo se nechce podřídit a chce se rovněž ucházet o tuto funkci?“ ptal se Jackie.
Nikdo se neozval.
„Je přítomen někdo, kdo chce protestovat a namítat něco proti právoplatnosti boje či osobě muže, který má být náčelníkem?“
Opět se nikdo neozval.
„Ptám se tedy, zda vy všichni jste ochotni podřídit se tomuto bojovníkovi a uznat ho za svého náčelníka?“
Smečka vyrazila jednohlasý bojový pokřik. Jackie jej vyslechl a ztišil je pokynem ruky.
„Zvítězil jsi v boji a není tu nikdo, kdo by chtěl napadnout tvoje práva! Jsi tedy právoplatně zvolen náčelníkem a vůdcem této smečky a já, jako její bývalý náčelník,

ti předávám svoji moc i její viditelný odznak...“
Sáhl za sebe a vytáhl cosi zabaleného v králičí kůži. Leslie nevěděl, co to je, dokonce ani ostatní ne - Jackie to udělal sám a tajně. Byla to válečná sekera, kamenná

jako ta, kterou velel kdysi dávno Sandy na jihu. Její rukojeť byla ozdobena zlatými zrnky a taky všelijakými ornamenty a kámen byl pazourkový mlat, jaký kdysi dávno
nosili jeskynní lovci.

Leslie málem ztratil svou hrdou sebevládu; tak nádhernou sekeru neměl nikdy nikdo ze smečky, ani Jackie ne. Za jeho časů ovšem taky nebylo tohle zvykem. Nyní
mu ji Jackie slavnostně předával a Leslie ji vzal do ruky a potěžkával; byla to pořádná zbraň a kdyby jí někoho udeřil, rozbil by mu hlavu jako nic.

Stěží se mu podařilo vykoktat:
„Děkuji svému staršímu bratrovi a náčelníkovi za to, že tolik let dobře vedl smečku a předal mi ji slavnou a mocnou; a slibuji, že nezradím jeho odkaz a povedu

kamarády tak, abychom obhájili své čestné jméno a rozšířili slávu, která nás provází...“
Jeho hlas se třásl, jako kdyby se mu chtělo brečet. To udělat samozřejmě nesměl, znemožnil by se před ostatními.
„Od této chvíle řídíš slavnostní oheň ty!“ řekl mu Jackie, „Přeju ti štěstí...“
Podali si ruce a Leslie zaujal náčelníkovo místo. Všichni procházeli okolo něho a podávali mu ruku; po něm i ostatním mladým členům smečky. A usedali na místa

vyhrazená hostům, kdežto jejich místa zaujímali mladí. Enkra, zvyklý sedat hned vedle Jacka, sedl si vedle něj teď tady, ale proti totemu, tam kde sedával u cizích ohňů.
A z druhé strany seděl Roger, kterému asi taky nebylo všechno tak jedno.

Po členech smečky blahopřáli Lesliemu také náčelníci, kteří byli pozváni k ohni; především Tapi jako nejmocnější z těch, se kterými bojoval. Někteří mu předávali
jako upomínku placku nebo nějaký odznak; taky oni měli dostat na památku malou placku, které se říká camrátko.

Když si všichni zase sedli, Leslie řekl: „A teď, když jsme se stali novou smečkou, by bylo dobře se trochu pobavit. Prosím kamarády, kteří na něco umějí hrát, aby
se nenechali prosit...“

Albenzio Machado nechal svoji kytaru odpočívat. Teď hrál jeden z Leslieho kluků, prsty mu občas na kytaře ujížděly, ale měl odvahu, i když se mu hlas třásl.
Nenechali ho v tom samotného, přidaly se hlasy mladých i starších; a zněly dlouho do noci...

Druhého dne spali všichni mnohem déle, než bylo jejich zvykem; u ohně se zdrželi skoro do svítání. A když se potom vykoupali, najedli a dohodli se, že budou něco
podnikat, sešli se Enkra a jeho kamarádi a přizvali k tomu taky Leslieho.

„Jde o to,“ řekl Jackie, „Že my za nějaký čas vyjedeme na takovou větší výpravu. Je potřeba, abys jako náčelník to tu za nás pohlídal.“
„Hele... a nemohli byste mě vzít s sebou?“ ptal se Leslie lišácky, „Já bych to třeba nechal...“
„Právě proto jsem dohlídl, abys byl náčelníkem své smečky!“ řekl Jackie ještě lišáčtěji, „Protože tě znám a vím, že kdybys neměl tuhle funkci, dral by ses o to

a nedal se ničím zastavit. Jenomže teď už jseš náčelník a my s tebou nemáme nic společnýho!“
„Pořád jseš můj brácha!“
„To jo, a nikdy mě to nepřestane mrzet, protože jseš rapl bláznivej a mít tě za bráchu je trest! Přesto ti chci dát pár dobrejch rad...“
„No... dobrý! Ale snad to není tak zlý! Nejedete přeci na konec světa nebo na rok...“
„Jedeme na konec světa a možná na víc než rok. Právě proto...“
„A kam to chcete jet?“
„Do Tichomoří. Za kamennou korunou. Konečně, stejně se to rozkřikne, tak proč bysme ti to neřekli...“
„Jej... a to si necháte loď?“
„No vidíš, jak je ten kluk voseklej?“rozčílil se Jackie, „On si myslí, že mu loď spadne do klína i se smečkou, je to možný?“
„Nechám ti tady Anittu,“ navrhl Enkra, „To je dobrá loď, když jsme na ní přijeli z Francie. Můžeš si ji nechat pro smečku...“
„Tak děkuju...“ zaváhal Leslie, i když měl radost.
„Na Liberty si nech zajít chuť!“ kopl ho do boku Sonny, „Tu dostal Enkra darem jako princ a následník. To bude ještě moc roků trvat, než se na ní svezeš!“
„A to pojedete vy sami?“



„Kdo pojede, ti zatím může být jedno. Domluvíme se. Nám jde o to, co tady budeš mít za úkol ty. Především hlídat všecko, co nám patří, aby nám to nikdo
nerozebral. Možná pár měsíců, možná taky pár let. Nejenom naši chatu, taky pevnost na Vlčím brodu. Víš, že jsme ji začali přestavovat...“

To byl nápad Rogera Monroese, ten se o to taky vehementně staral. Pevnost, stará a polozřícená, už měla několik místností obyvatelných a kluci se chystali
opravovat jí střechu.

„Jo, postarám se o to...“
„Hele, jde o tohle: jestli mezitím vyrosteš a budeš třeba chtít taky opustit smečku, musíš to držet jako šerif osady. A nikoho tam nesmíš pustit, to víš, budou

všelijaký lidi...“
„Poslouchejte,“ Leslie se už začal vážně bát, „Vy mluvíte, jako kdybyste se už neměli vrátit! Copak je to takový umění, zajet si pro nějakou korunu a zas přijet?“
„Jestli je to umění nebo ne, by ti mohl říct jen jeden člověk, Denis Baarfelt. Ten tam byl a vrátil se za pět let. Tak nevím, kdy přijedeme my...“
„No... dobrý,“ řekl Leslie už klidněji, „Pět let snad vydržím. Jenže... dovolej vám to vůbec?“
„To je náš problém. Ty máš důležitější. Nebudeš tu hlídat jenom náš majetek, taky naše ideály. A to bude daleko složitější, protože jsou vznešený a jasný a spousta

lidí je bude chtít napadnout. Budeš bojovat za smečku, ale taky za celej stát!“
„Proboha... já? Proč já?“
„Jseš můj brácha a náčelník, a budeš komthurem Černé lilie. Možná i velmistrem. Vyber si k tomu, koho budeš chtít; ale hlavně je to na tobě, protože jseš dobrej

a ty dobrý to maj těžký...“
Leslie vypadal dost nešťastně. Naložit na něj takovou spoustu povinností, to od nich vůbec nebylo hezké.
„No... snad to zvládnu.“ připustil.
„Musíš to zvládnout! Až přijedem, zkontroluju si tě. Těš se, jestli to tady povedeš blbě!“
„A kdyby něco,“ dodal Enkra, „Musíš taky chránit autoritu prince. Jako... kdyby třeba někdo chtěl říct, že by věděl o někom lepším. Já ho srovnám sám, až

přijedu, ale ty bys měl o takovejch věcech vědět.“
„Neboj! Kdyby se někdo ozval, rozbiju mu hubu!“ slíbil Leslie, „Já budu ještě lepší, až projdu kursem; Jackie mě trénoval...“
„My ti všichni věříme.“ řekl Roger Monroes.
Toho se Leslie polekal ještě víc. Když od někoho něco chtěl Roger, bylo to na pováženou; ten byl zvyklý si všechno zajišťovat sám a nikomu nevěřit.
„A když ti někdy zbude čas,“ řekl Enkra, „Zajdi sem tam za Vládcem. Sirem Lerou. Bude asi... bude mu možná trochu smutno. A ty přeci víš, že se vrátíme...“
„No... a našim to taky zopakuj.“ dodal Jackie.
To už Leslie nevydržel. Slzy mu vhrkly do očí.
„Být náčelníkem dá někdy práci.“ řekl Jackie a opatrně ho pohladil po skalpové kadeři.



Expedice Denise Baarfelta
 

Mezi posvátnými ostrovy Raiatea a Moorea leží dva opuštěné atoly, na nichž nikdy nežili lidé. Nemají jména; pro pořádek jsme jim dali čísla 45 a 47. Číslem 46
jsme označili opuštěnou skálu, kterou snad nelze označit ani za atol; je to jen skalisko trčící z vody a je pouze nebezpečné kolem plujícím lodím. Mezi atoly 45 a 47 je
třeba proplout v době, kdy hvězdy zaujmou následující polohu proti sobě navzájem:...

 
Mike četl ze strojopisu, jehož bylo jen několik stránek. Enkra, Jackie, Kurt, Sonny a Roger posedávali na různých sedačkách nebo přímo na kožešinách u zdi;

jediné pořádné křeslo kromě Mikova obsadila Asthra, která seděla v koutě téměř ve stínu, jenom oči jí svítily ve tmě. Snad proto, že přijela ostříhaná nakrátko
a nevysvětlila, nač to potřebuje.

Kluci naslouchali koordinátům se zájmem a Roger při tom hledal jednotlivé hvězdy v atlase oblohy. Mohl si i vypočítat, kdy se budou takto nacházet, ale Mike mu
práci ušetřil. Měl to spočítané už dávno a znal přesný termín. Čtyřiadvacátého července.

Když dočetl, položil papíry na stůl a vyčkával. Taky kluci chvíli váhali, pak se ozval Roger: „A to je všechno?“
„Úvodní část. Říkal jsem ti, že to není reportáž, jenom takové poznámky. Denis nikdy nenapsal nic víc.“
„Já ty jeho zápisky přece viděl! Je toho daleko víc, než jsi přinesl!“
„To je pravda. Ale to vše se týká dalších věcí, které s cestou samotnou nesouvisejí. Byly to zápisy pro jeho vlastní potřebu nebo pro potřebu těch, kdo tam půjdou

po něm. Nic nevysvětluje, nic neorganizuje. Zřejmě je přesvědčen, že kdo tam půjde, bude všechno vědět. Od něho nebo od ostatních členů expedice.“
„Žije z nich někdo?“ chtěl vědět Kurt.
„Myslím, že už ne. Většina jich padla v různých válkách. A do konce mlčeli, jak měli nařízeno.“
„Myslíš, že se tam sám Denis chtěl vrátit?“
„Jsem si tím téměř jist. Ovšem během času se stalo tolik věcí, že musel změnit plány. Původně předpokládal úplně jiné okolnosti vývoje v zemi...“
„A především nepočítal s tím, že zemře.“
„Denis měl mnoho všelijakých plánů. Tenhle považoval za tak důležitý, že jej svěřil jenom tygrům. Tam jsem ty papíry našel.“
„Kdo je rozšifroval?“
„Já sám. Použil jsem na to počítač tajné služby.“
„Hm...“ Roger si kousal spodní ret, což obvykle znamenalo, že doopravdy přemýšlí, „Můžeš mi tedy říct, co se opravdu stane, když proplujeme mezi těmi dvěma

očíslovanými atoly?“
Mike si to našel v papírech a četl:

 
Těleso, které v určenou dobu propluje po vodní hladině bez pohonu mechanickou silou, tedy hnáno jen větrem a vodním proudem, mezi určenými body, se

dostane do souostroví, které není vyznačeno na mapách světa.
 

„To je řečeno tak šalamounsky, že to může znamenat cokoliv. Možná se dostaneme na nějaké souostroví, kde v tu dobu ještě nepřistáli běloši, ale taky, že dnes
tam bude mezinárodní letiště a turistické hotely.“

„Ne, Rogere. To souostroví není na mapách proto, že není na tomto světě. Věř mi to, znám zeměpis.“
„A kde tedy je?“
„Vysvětluji si to tak, že se tamtudy dá proniknout do světa, jehož roviny se protnou s rovinami našeho v tu určenou dobu a v tom místě.“
„Něco jako Bermudský trojúhelník?“ zeptal se Kurt.
„Ano. Nebo jako Žlutý trojúhelník nebo jako... všechny ty věci. Jenže ten náš je v opuštěném místě, kam jakživ nikdo nepřijde.“
„Kromě místních obyvatel. A ti to vědí?“
„Nevím, proč ostrov Raiatea považovali za posvátný a dodnes se neodváží na některé atoly plout.“
„Jak často se ta... brána otevírá?“ ptal se Sonny.
„To je otázka. Někdy za několik let, někdy častěji. Navíc si nejsem jist, jaké faktory to ovlivňují. Možná se to může stát častěji, než si myslí Denis. Nevím, jak

k těm informacím přišel. Nevím, jak spočítal polohu hvězd. Ani jak vůbec pronikl dovnitř.“
„Neříká to v těch svých zápiscích?“
„Zřejmě to nepovažoval za potřebné. Nebo nechtěl, aby to kdokoliv věděl.“
„Myslíš, že Denis věděl, kam se dostal?“
„Zcela jistě. Ale kdyby napsal, že tamtudy lze proniknout do jiného světa, příliš by tím lákal lidi. V dobách, kdy to psal, bylo ještě možné tvrdit, že objevil nějaký

neznámý ostrov. Nebyly družice, letecká doprava se soustřeďovala na obydlené oblasti. A lidé nebyli tak nezřízeně zvědaví...“
„Ta brána do jiného světa... je přírodního původu, nebo ji někdo vytvořil úmyslně?“
„Nevím.“
„A když, tak kdo? Nepozemšťané - nebo bohové?“
„Nevím.“
„Co je známo o tom světě, kam se projde?“
„Denis popisuje několik ostrovů, jejich rostlinstvo a zvířectvo - podle toho, co jsem zběžně přečetl, se jedná o jiné zeměpisné rasy normálních rostlin a zvířat. Taky

popisuje lidi, kteří tam žijí. Jsou to podle mého názoru normální Polynésané.“
„Máš to s sebou?“
„Ne. Některé části jsou šifrované, ty překládám. Já mluvím o tom, co je psáno jasnou řečí. Působí to na mě jako podklady pro vydání nějaké knihy. Šifrované části

nejsou o nic záhadnější, mluví se tam o určitých jiných formách života, které Denis viděl. Mimo jiné o lalokoploutvých rybách, které jsou u nás považovány za vyhynulé.
Tam jsou zřejmě běžnější.“

„Existují tam ještě jiní reliktní živočichové?“
„Domnívám se, že určitá obdoba varana z ostrova Komodo. Ovšem o chlup... nebezpečnější. Denis se o tom zmiňuje, ale nevím přesně, čeho se to týká.“
„To slovo nevím užíváš nějak moc často.“
„Denis to nepsal mně ani tobě. Mezi jeho zápisky a prospektem cestovní kanceláře je jistý rozdíl.“



„Já to chápu. Ostatně, jedeme tam proto, že chceme vidět na vlastní oči, jaké to je. Ptám se, abychom byli připraveni na to, co uvidíme.“
„Já se nezlobím.“
„Co jsi se dozvěděl od těch mnichů?“ zeptal se Enkra, který až doposud sledoval diskusi bez vyrušování.
„Dozvěděl jsem se asi tohle: Vědí o tom, že je možné projít do jiného světa. Nijak je nevzrušilo, že to vím a že tam chceme zkusit jít. Jenom mě upozornili, že to je

velmi nebezpečné a že se odtamtud nikdo nevrátil. Řekl jsem jim o Denisově expedici a oni přiznali, že o tom taky vědí. V podstatě vědí to, co my; možná něco navíc.
Ale moc toho neřeknou.“

„Řekli ti vůbec něco konkrétního?“
„Upozornili mne, že za mořem, které obklopuje ostrovy, o nichž mluví Denis, leží nějaká země. Nazývají ji ztracená země Kam a považují ji za nesmírně

nebezpečnou. Ten starý láma mě varoval, že odtamtud se nedokážeme vrátit a myslím, že to myslí upřímně.“
„My přece nechceme plout do země Kam! Cílem výpravy je prozkoumat ostrovy a najít kamennou korunu!“
„Zřejmě... domnívají se, že Denis, který tam přijel hledat tu korunu, se taky nezastavil. A je možné, že tam ta koruna vůbec není. Anebo není tak důležitá, jak se

všichni domníváme.“
„Řekli o té zemi Kam něco konkrétního?“
„Ne. Myslím, že o ní ani nic nevědí.“
„No... když se tam dá dojet..?“ řekl Enkra.
„Přesně toho se mniši bojí a varovali mě před tím. Domnívají se, že jakmile se dozvíme o její existenci, nic nám nezabrání ji navštívit.“
„Kdybychom ji jen opatrně obepluli a obhlídli, nic by se snad nestalo. Podívat se, co je za ní a třeba... trochu do vnitrozemí. Nebudeme tam nic ničit ani měnit,

samozřejmě...“ řekl Jackie.
„A co vlastně je dál za tou zemí Kam? Přece to není jediná země v tom světě...“ uvažoval Roger.
Mike se rozesmál. „Jasný! Tohle mi taky říkali. Ještě nevíme, jestli nás tam něco nesežere, a už plánujeme dostat se dál, než kdokoliv před námi!“
„Jestli nechceš, tak tam jet nemusíš!“
„Ten mnich se právě domníval, že to budu já, kdo chce tu zemi poznat a přesvědčí k tomu ostatní. Konečně, kdybych vám v tom chtěl zabránit, nemusel jsem vám

o zemi Kam vůbec říkat!“
„Denis ji možná objevil a nikdo mu o ní neřekl!“
„I to je možné. Já myslím, že mu poradili ti lidé na ostrovech. Jmenuje tam nějakého náčelníka, který mu dělal průvodce. Ale nevím, jestli byl odsud nebo z toho

druhého světa...“
„Co dokázal Denis, dokážeme taky!“ řekl Sonny.
„Počkej! Ještě bych měl pár konkrétních otázek. Chci si ujasnit přesné pojmy... Dřívější označování věcí bylo poněkud jiné než naše!“ řekl Roger.
„Prosím, ptej se.“
„Pod pojmem jiný svět je možné rozumět jinou planetu? A když, tak kde se nachází? V naší soustavě nebo někde úplně jinde?“
„Zřejmě je to jiná planeta v jiné soustavě. A možná v jiném vesmíru. Existuje mnoho vesmírných soustav, podle některých vědců se mohou vzájemně protínat...“
„V případě, že to je možné; jak to, že se Země protíná zrovna s planetou, jejíž přírodní podmínky jsou pro nás vyhovující?“
„Nevím; ale kdyby tomu bylo jinak, zřejmě by během styku došlo ke škodám blížícím se zničení celé planety.“
„Jak dlouho se tyto planety vzájemně ovlivňují?“
„Vzhledem k tomu, že se v okruhu působnosti stačila rozvinout podobná forma života, asi dost.“
„Je možné projít jen na tu jednu planetu, nebo je jich víc?“
„Nevím. Zvažoval jsem to. Kdybychom to chtěli zjistit, museli bychom to zkusit v jiných uzlových bodech. Třeba v tom Bermudském trojúhelníku. Ovšem tam

neznáme přesnou cestu.“
„Pokud je možné proniknout na tu planetu ze Země, je možné najít na ní další místo styku a projít jinam, jak to předpokládáš u Bermud?“
„Rogere, až si budu jist, že Země funguje jako meziplanetární nádraží, vypracuju ti jízdní řád. Budeš s tím pak spokojený?“
„No dobře, tak se nezlob! Konečně, uvidíme jistě sami... Je to moc zajímavé a já se tím budu zabývat, třeba na něco přijdu...“
„Klidně můžeš. Já na nic nepřišel, jen jsem delší dobu sbíral informace a teď vám je předávám. Abyste nebyli tak ztracení v tom cizím světě.“
„Zamyslíme se nad konkrétními otázkami,“ řekl Enkra, „Třeba nás pak něco napadne. Tedy, sestavíme expedici. Použijeme na to moji loď Liberty, která má

potřebné oplachtění. Vezmeme si s sebou dostatečné množství potravin a taky vědecké přístroje. Počítám s tím, že Wallis včetně programovacího zařízení, taky nějaký
lepší počítač na zpracovávání informací...“

„A zbraně.“ dodal Sonny Albert.
„K čemu to?“ zarazil se Jackie, „Počítáš s tím, že se tam setkáme s nějakým nebezpečím?“
„Myslím, že mniši nevarují před zemí Kam z pověrčivosti a hlouposti. Jestli je tam nějaké nebezpečí, potom na ně musíme být připraveni.“
„Jaké zbraně?“ zeptal se Enkra.
„Pětatřicetiliberní děla!“ smál se Kurt.
„Denis navrhoval laserová děla, osobní bleskomety a vrhače energetických polí,“ řekl Mike docela vážně, „Neříká sice, že je zapotřebí ty zbraně tahat do cizího

světa, ale považuje je za účinné. Nevím, proti komu je chtěl používat v době, kdy vrcholem techniky byl tank!“
„Pěkný!“ řekl Jackie, „Atomový bomby náhodou brát nebudem?“
„Obávám se, že atomové bomby tam už jsou,“ pronesla z kouta Asthra, „Jestli čtete dějepis, tak v Detreyovi se píše, že tam kdysi WZ Kateřina odnesla nějaká

letadla i s bombami!“
„Jak víš, že zrovna tam?“
„Nevím. Myslím si to. Někam je odnést musela.“
„Ty očekáváš, že se tam setkáš s Kateřinou?“
„Vůbec nevím, s čím se kde setkám. Nepřekvapilo by mě to.“
„S kým ještě? Co když s... někým z nadřazené rasy?“
„Počítám s každou eventualitou.“
„Jestli tam jsou, co když je používají místní lidé?“
„Jde o to, jací jsou ti lidé tam. Z Denisových deníků vyplývá, že jsou to dost primitivní Polynésané. Ale nemusí to být jediné obyvatelstvo. Na zemi taky mimo

Tichomoří žijí vyspělé národy.“
„Což mi připomíná ještě jednu věc,“ řekl Jackie, „A sice otázku utajení před lidmi.“
„To je jednoduché. Členové expedice budou osobně pozváni. Nikdo jiný nebude informován o skutečných cílech a místě plavby.“



„Jestli proplujeme do toho světa, tak pravděpodobně zmizíme z tohohle. Zmizení lodi jako Liberty se asi bude dost těžko utajovat!“ namítl Enkra.
„Myslíš, že se někdo pokusí jít za námi?“
„Doufám, že nebude vědět, jak to udělat. Maximálně se dostanou na ty ostrovy... jak dál, to by museli mít informace od nás!“
„Nerad bych se tam setkal s nějakým nepřítelem!“ pokývl hlavou Roger, „Myslím je dobře, že Denis byl tak opatrný. My budem taky, slibme si to...“
„Mike něco vykecal těm mnichům!“ připomněl Kurt.
„Ti možná vědí víc než my. Teď jde především o různé mocnosti, které by toho mohly využít; pamatujte si, že nikdo není přítel! A nikoho cizího nevezmeme

s sebou. Všem řekneme, že se jedná o zábavní plavbu do Tichomoří. Což bude i verze pro tisk.“
„Předběžně jsem mluvil s několika kamarády. Třebas od Apačů: Sandy Cripp se omlouvá, zůstane doma. Chtějí s námi jet Fernando a Diego.“ řekl Jackie.
„Souhlasím.“ kývl Enkra.
„Dohodla jsem se s bráškou, že on zůstane a já pojedu,“ usmála se Asthra, „Jako druhá pojede Jennie. Myslíte, že stačí dvě holky, co pracují s Ohněm?“
„Možná ještě na nějakou přijdem,“ mávl rukou Enkra, „Já bych rád věděl, kolik tak asi bychom měli vzít lidí. Horní hranice je tak sto třicet. Víc se na loď nevejde!“
„Já navrhuji plný počet,“ řekl Roger, „A to proto: nevylučuji, že se nevrátíme všichni. Denis tam přišel o jednu loď a polovinu lidí. Nemůžeme se spoléhat, že

budeme mít větší štěstí.“
„Chceš jim říct, že počítáme s tím, že někdo z nás tam jde na smrt?“ zamračil se Enkra.
„Já to každému řeknu!“ pravil Jackie pevně, „Myslím, že je to čestnější než jim lhát. A naši kamarádi jsou takoví, že když vědí, o co jde, nebudou se bát.“
„Nebudou vědět, o co jde! Neřekneme jim všechno!“
„Nejsou taky blbí. Dojde jim, že si tam nejedeme hrát, až uvidí ty přípravy. Vybereme takové, co vydrží a nesesypou se...“
„Koho navrhujete za kapitána lodi?“
„Já mám dva,“ řekl Enkra, „Sebastiana Mendozu a Elliotta la Sala. Jsou nejzkušenější námořníci a dokážou plout i do neznáma!“
„Oba mají svoje kšefty!“
„Ale už dlouho. Myslím, že se jich rádi na nějaký čas zřeknou. A nepřítel je tam už zná a dává si na ně pozor. Poslední dobou Sebastiano říká, že piráti utíkají, jen

ho vidí!“
„Nedivím se. Kdybys viděl Sebastiana, taky bys zdrhal! Zvlášť při těch jeho způsobech!“
„Nabídnu mu to,“ řekl Roger, „Elliottovi samozřejmě taky. Ostatně, všichni projdeme kursem v řízení lodi.“
„Dobře,“ pokračoval Enkra, „Kolik šelem? A jaký vyberem?“
„Já myslím od každých. Urazili by se, kdybysme je nevzali.“
„Denis měl nějaký šelmy?“
„Myslím, že jednoho tygra. Ovšem zpátky se už nevrátil. A neví se, co s ním bylo.“
„Tohle mi jde pěkně na nervy! Neví se, ztratil se, nic o tom není známo...“ vrčel Roger.
„Musíme počítat se vším. Šelmám musíme jasně říct, o co půjde.“
„Když to budou vědět, budou chtít všichni!“
„Vezmeme jen ty nejlepší. Když bude třeba, uspořádají si svoje hry a vyberou se.“
„Zbývá poslední věc,“ řekla Asthra, „A sice, říct to siru Lerovi. Kdo to udělá?“
Jak se předtím překřikovali, teď nastalo ticho, které bylo možno nazvat trapným.
„Měl by to být někdo, kdo už nemá co ztratit. Protože sir Lera bude hrozně zuřit!“ řekl Roger.
A pak bylo opět trapné ticho. Až řekl Mike:
„Dobře. Projednám to s ním.“

Sir Lera dlouho mlčel. Vypadal staře a unaveně a Mikovi ho bylo skoro líto. A řekl:
„Když mi Denis vyprávěl o Ztracených ostrovech a své expedici, chtěl jsem tam jít. Celé své dětství jsem měl jedinou touhu: jít se tam podívat. Ale teď jsem už

starý...“
„Ty s tím souhlasíš?“
Vládce zvedl oči, které byly nevýslovně smutné a unavené.
„Nesouhlasím. Nepustil bych. Zakázal bych to. Ale oni si prosadí svou, vždycky si prosadí svou, jako si prosadili jindy. A ty jim v tom pomáháš. Tebe s sebou

vezmou?“
„Ano.“
„Vidíš. Tobě se ten sen splní.“
„Nemám povinnosti, které by mě tu držely.“
„Já vím. Všechno vím a všemu rozumím. Došel jsem už tak daleko, že chápu i Enkru, jeho touhu poznávat nepoznané a vidět neviděné. Budeme mluvit rozumně.“
„Ano, souhlasím.“
„Chcete jít, tak tedy jděte. Mojí povinností je vydržet, dokud se nevrátíte. Neboj se, já to vydržím. Počítám, že... nevím, kdy přijdete, ani vy to nemůžete vědět.

Denis jednou počítal svá léta a počítal je... zvláštně. Nevím, jak. To uvidíte až tam.“
„Vrátíme se co nejdřív!“
„Hlavně se vraťte. Mohu tě o něco poprosit? Přes všechno, co se mezi námi stalo?“
„Ano. Myslím, že mi věříš, že nezradím.“
„Ti ostatní jsou děti. Ty jsi dospělý a měl bys mít rozum. Dohlédni na ně, ať nedělají žádné pitomosti! Ať se vrátí zpátky! Přiveď mi Enkru a pokud možno i všechny

ostatní...“
„Slibuji.“
„Tak na rovinu, jak jsi myslel ty svoje sliby... těm ostatním?“
„Ano, tak na rovinu.“
„Hm... tak jdi. Hodně štěstí!“
Mike odcházel. A měl pocit, že poprvé co ho zná, mu je Vládce upřímně líto. Zůstane tu sám; jeho princ a následník zmizí ze světa a starý muž bude čelit všem

nárazům zla, které ho jistě napadne. Mike byl zvyklý chránit svoji zemi před tím zlem, a i když už nebyl odpovědný za všechny události v Arminu i mimo něj, cítil určitou
povinnost. A proto byl smutný, neboť věděl, že tu povinnost nebude moci plnit.

Roger na něj čekal. „Tak co?“ ptal se.



„V pořádku.“
„Cože? Chceš říct, že to přijal klidně?“
„Tak klidně, jako kdyby to čekal.“
„Nekřičel? Nevyhrožoval?“
„Prosil, abychom se vrátili.“
Roger si skousl rty a sklopil oči. A pak řekl:
„Asi se budeme muset doopravdy vrátit.“



Perla moře
 

Hongkongský přístav je místo plné zmatku a ruchu; člověk, který není zdejší a nerozumí místní řeči, je tam téměř ztracen. Tedy byl by, kdyby neexistovali ochotní
zaměstnanci turistických kanceláří, kteří ho velmi rádi a s tváří plnou úsměvů dovedou za mírný obnos na místo, kam je třeba. Tak přivedli na správné místo taky
skupinu turistů, kteří se měli nalodit na výletní parník Perla moře a plout na něm do Manily na Filipínách. Zatím se ovšem někteří proplétali davem nosičů, lodníků,
všelijakých podomních obchodníků, zevlounů, zlodějů, dopravních strážníků a jiných pochybných individuí ze všech konců světa.

Perla moře byla nádherná bílá loď vyzdobená všelijakými něžnými malůvkami, které jí měly přinést štěstí a přilákat zájem turistů. Patřila společnosti, která se
jmenovala Krásná cesta neboli Wonderful Way, taky nějak čínsky, ale to nikdo nedokázal přečíst. Na komíně hrdě hlásala tuto pravdu dvě dvojitá W, stejně jako na
sousední lodi Mořská víla, která však jela do Singapuru.

Přestože po lodi pořád pobíhala spousta nosičů a všelijakých dalších zaměstnanců, horní paluba se už plnila turisty, kteří se zájmem pozorovali dění na lodích i na
molech. Kromě jiného tam byly dvě dívky; seznámily se tak, že černovláska v riflích se vyhýbala proutěnému křeslu, do něhož se rozvalila tlustá Číňanka s černými
brýlemi a nafoukaným obličejem, a přitom vrazila do blondýnky ve volné bílé říze, která zcela zakrývala její postavu. Byla to velice hezká dívka s vlasy až po ramena,
a když se černovláska roztržitě omlouvala, jen se rozesmála. Opřely se spolu o zábradlí.

„Jedeš taky do Manily?“ ptala se černovláska.
„Doufám, že to tam dojede!“ zasmála se blondýnka, „Ráda bych!“
„Já taky. Může to tam bejt príma, ne?“
„Já to tam neznám. Asi jako tady, ne?“
„V Hongkongu je hroznej blázinec. Já jsem z Milána a tam je proti tomuhle klid... abych nezapomněla, já jsem Ketty...“
„Mně říkají Claudia.“
„Francouzka?“
„Švédka.“
Ketty povolila uzdu své vrozené upovídanosti a komentovala vše, co viděla. Claudia spíš mlčela, jak se sluší na seveřanku, nebo možná neuměla anglicky dost

dobře, i když na výslovnosti to nebylo poznat.
„Jé, podívej! To je krásnej chlap!“
Na sousední Mořské víle přicházel na palubu vysoký muž s dlouhými světlými vlasy a s tygrem na řetízku. Za ním nesl domorodý chlapec kufr a pouzdro, které

mohlo skrývat jedině pušky. Blonďatý chlapík měřil ke dvěma metrům výšky, takže všem Číňanům a Malajcům viděl pohodlně přes hlavy, choval se rozhodně a pyšně
a tvářil se, jako by mu to všechno patřilo.

„Nějakej boháč!“ zasnila se Ketty, „A při tom tak nádhernej... nevíš, kdo to je?“
„Nevím.“ řekla Claudia.
„Já ho znám,“ řekl nějaký chlapík, kterému se asi některá z dívek líbila a tak se vmísil do jejich rozhovoru, „Tady ho zná každý. Jmenuje se Sebastiano Mendoza

a je ochránce lodí.“
„Cože, ochránce? Co to znamená?“
„Chrání lodi před piráty. Možná dostal nějakou zprávu, že na tu Mořskou vílu chtějí zaútočit piráti, tak ji přijel chránit...“
Muž jménem Sebastiano se zatím vítal s kapitánem, který tím byl velice poctěn. Zašli spolu do kabiny, zatímco tygr se vyhoupl na střechu, tam zůstal ležet

s prackami přes okraj a sledoval dění.
„To nechají to zvíře bez dozoru?“
„Nemylte se, slečno!“ chlapík už zjistil, že je vítán, takže vysvětloval: „Je z Ostrova, to jako Arminu. Perfektně vycvičený na stopování a hlídání, dokonce umí

i trochu mluvit. Oni to tam dělají. Pomáhá Sebastianovi...“
Vyprávění toho muže bylo dlouhé a rozvláčné; řekněme to stručněji a víc podle pravdy.
Sebastiano pracoval jako ochránce už tři roky a za tu dobu si získal určitou proslulost a majetek. Už se neskrýval, naopak se choval hrdě a dával najevo, že si

poradí s každým pirátem. Dost jich už zlikvidoval, ale pořád ještě nějací zbývali; a protože turistické lodi vozily i nějaký zajímavý náklad, rádi je přepadali. Když se
setkali s ochránci, měli ovšem smůlu.

Sebastiano byl vždycky veliký, dorostl výšky 197 cm. Byl na to velmi hrdý a toužil ze srdce vyrůst ještě o ty tři centimetry; posměváček von Cross mu vymyslel
speciální soustavu cviků, Sebastiano je pečlivě procvičoval a každou chvíli se měřil, aby se přesvědčil, jak to účinkuje. Soudní lidé byli přesvědčeni, že moc ne, ale on
tomu zatím věřil. Lidi pod dva metry považoval za neduživé a byl toho názoru, že je třeba je chránit. Pokud to ovšem nebyli piráti.

Orientálci vyvinuli různé metody boje holýma rukama i předměty denní potřeby. Sebastiano to všechno ovládal a tady se v tom ještě zdokonalil, takže byl prakticky
nepřemožitelný. Jeho mistrovským kouskem bylo narazit si soupeře na koleno a přerazit mu hrudní kost. Když to udělal několikrát, už se to vědělo a kdo se necítil, šel
mu radši z cesty dobrovolně. Ale ještě existovalo pár zkušených mistrů karate, kteří toužili změřit s ním síly.

Sebastiano spolupracoval s ostatními ochránci, ale většinou pracoval sám; jediným jeho společníkem byl chlapec Teng, který mu sloužil. Sebastiano mu zachránil
život, když jeho rodiče chytili a zabili piráti; naučil ho číst a žít jinak než v bídě, a kluk mu za to byl oddán jako pes. Staral se o pánovy pušky i tygřího stopaře, už se ho
ani nebál. Teď vyšel, sedl si vedle tygra a zřejmě chtěl hlídat; Sebastiano zůstal v kajutě, protože při vyjíždění z přístavu ho nebylo zapotřebí.

Tohle všechno povídal ten muž dívkám; zatím se dívali, jak po palubě pobíhají nosiči, mnozí s velkými těžkými bednami a pytli, a nosí to sem a tam. Na Perle už
kapitán a jeho pomocníci popoháněli nosiče a vyhazovali všechny, kdo tu nemají co dělat. Chlapík, který na poslední chvíli přitáhl veliký koš, dostal vynadáno, že se tak
loudá.

Bylo zajímavé, jak loď vyplouvala z přístavu. Nebylo to lehké, přístav i celá zátoka byly plné všelijakých džunek, obytných člunů, dopravních loděk a nejrůznějších
pochybných plavidel. Turisté to sledovali s paluby a teprve když se dostali na širé moře, přestali mít zájem.

Při obědě seděly obě dívky spolu a ten chlapík s nimi. Už bylo zřejmé, že si vybral Ketty, ježto Claudia se o něj nijak zvlášť nezajímala. Dokonce se po obědě
sebrala a řekla, že si jde odpočinout do kabiny; možná jí nebylo dobře. To Ketty nezajímalo; lehla si v plavkách na příď a povídala si se svým novým známým. Lodní
bazén na palubě bohužel nebyl, tak luxusní loď to nebyla. Z dlouhé chvíle pozorovali pestrý dav domorodců na dolní palubě, chvílemi podřimovali; a Ketty se zdálo
o krasavci Sebastianovi.

Během dvou dní plavby se Claudia objevovala jenom málo, většinou na jídlo. A chodila pořád v těch velice volných šatech, jako by ani neměla nic jiného. Vysvětlila
to Ketty tak, že ji nic nestahuje; Ketty si vzala taky volnější oděv a pod něj co nejmíň, neboť bylo horko.

Když se dostali mezi filipínské ostrůvky, bylo aspoň na co se dívat. Ten chlapík mezitím začal Ketty otravovat; žvanil sice pořád, ale nic jiného neuměl a do její
přízně se vtíral tak neobratně, že mu zatím nemohla podlehnout. Pořád ještě si nebyla jistá, zda se jí líbí a jestli mu něco dovolí. Ještě uvažovala, že se o tom poradí



s Claudií.
Projížděli archipelagem malých zelených ostrůvků; tu a tam viděli rybáře nebo nějaké menší džunky, dokonce motorové čluny. A pak přijeli k nějakému menšímu

přístavu, protože k lodi se sjíždělo větší množství různých člunů.
Ketty s tím mužem stála u zábradlí, kam se přišla podívat taky Claudia. Přes ruku měla moderní košík, asi chtěla něco nakupovat. Projevovala o poznání větší zájem

než jindy - a v jedné chvíli řekla tak rázně, jako ještě nikdy: „Zmiz do kabiny nebo si aspoň lehni! Tady to za chvilku bude dost horký!“
„Cože? Tím myslíš, že bude vedro?“
„Nic za to nedám, že tamti jsou piráti!“
První z motorových člunů projížděl okolo Perly; náhle posádka stáhla plachtu z přídě a objevilo se, že je tam kulomet. Kapitán něco vykřikoval, zatímco další tři už

natáčeli hlaveň kulometu na palubu. Ketty zařvala leknutím.
Claudia vytáhla z košíku dva těžké revolvery. Vypálila naráz z obou hlavní; řvoucí kapitán to dostal do čela a ani nekvikl, zatímco kulometčík udělal salto dozadu

a padl do moře. Ostatní dlouho nepřežili; Claudia střílela oběma rukama a velice přesně.
Na palubě nastal hrozný zmatek; Ketty chvíli vůbec nechápala, co a proč se děje. Z můstku vyřvával cosi kapitán Perly, na palubě se rozkřikovala tlustá Číňanka.

A ze spodní paluby lezli nahoru polonazí Číňané, ozbrojení dýkami a nějakými dalšími podivnými zbraněmi. Z džunek a motorových člunů po lodi stříleli, jedna džunka
přirazila a další piráti se hrnuli nahoru. Z kabiny kapitána vyběhl Sebastiano s automatickou puškou M 16 v rukou; poklekl na můstku a začal střílet, aniž se na cokoliv
ptal.

Claudia ze sebe jedním škubnutím servala tu volnou bílou řízu. Teď to byl kluk a měl na sobě jenom slipy, zato ty zlaté vlasy mu zůstaly. A tělo měl pokryté
tetováním, kvůli kterému se nechtěl ukazovat obnažený. Střetnul se s prvním Číňanem, udeřil ho hranou dlaně do krku tak, že mu rázem zlámal vaz; dalšího kopl do
podbřišku a příštího chytil za ramena a narazil si ho na koleno; bylo slyšet, jak zapraštěla hrudní kost a vzápětí se už Číňan válel po palubě a svíjel se v předsmrtných
křečích.

Tlustá Číňanka, která zřejmě velela útočníkům, už pochopila, že to není v pořádku a chtěla svoje lidi odvolat; bohužel za jedním z ostrůvků se vynořila loď na první
pohled policejní a její kulomety začaly ohrožovat čluny. Kdo mohl, dával se na útěk; Sebastiano po nich ještě chvíli střílel, a většinou zasáhl. Chlapec se zatím zbavil
několika útočníků, kteří se váleli kolem něho; taky předvedl, že umí sebrat jednomu z těch lotrů dýku a hodit ji po dalším tak přesně, že sebou už jenom škubal. Dva
dohola ostříhané chlapy, kteří nejspíš dělali tělesnou gardu tlusté Číňance, přerazil o koleno tak, jak to dělal Sebastiano; a samotné velitelce zabránil v odchodu tím, že jí
strčil před nos vlnitý malajský kris.

Sebastiano vyčistil taky kus paluby; teď už neměl žádnou práci, tak přišel blíž. Oblečen byl v riflích kraťasech, a jeho svalnaté tělo jenom hrálo. Zamával na velitele
policejní lodi a ukazoval mu něco na prstech; potom přišel k Číňance a s úsměvem se jí uklonil.

Ketty už se přestala bát, vstala a rozhlížela se. Po palubě se válelo nejmíň dvacet mrtvých a raněných pirátů, nejméně tolik jich zmizelo v moři. Taky na dolní palubě
bylo pár zabitých; to měli na svědomí námořníci, kteří taky účinně zasáhli do bitvy. Kapitán právě přicházel.

„Výtečně, skvěle!“ usmíval se, „Podařilo se ti to, Sebastiano!“
„Měli jsme dobré informace,“ pokrčil ochránce rameny, „Abych nezapomněl, to je můj bráška Claudio. Chtěl vidět, jak se to tady dělá...“
Claudio podal kapitánovi ruku, ještě zakrvácenou. Mile se na něj usmíval.
„Och... tak mladý chlapec a takový hrdina?“ rozplýval se kapitán.
„Proč mladý? Je mi už čtrnáct!“ řekl Claudio hrdě. Pak si všiml Ketty a kývl na ni: „Bráško, tohle je Ketty! Moc ses jí líbil!“
„Vážně?“ Sebastiano pohlédl na Ketty ze své výšky a usmál se, „Ahoj... pak pokecáme!“
Přistoupil k Číňance, kterou hlídali dva námořníci s revolvery.
„Paní Wong, královna pirátů!“ řekl přívětivě, „Co tě to napadlo, ty stará rachomejtle, aby ses připletla rovnou do akce?“
Něco mu řekla čínsky, zřejmě sprostě, protože se rozesmál i Claudio.
„No jistě, ta bedna s léky v podpalubí je! Ale není tam tolik heroinu, jak sis myslela. Já se ti divím, bábrle, žes nám to sežrala...“
„Srabe!“ řekla paní Wong vztekle, „Nemysli si, žes všecko vyhrál! Má pomsta tě nemine, tebe i toho tvýho mizernýho bráchu! Mám ještě dost lidí, co tě

s potěšením zabijou!“
„Vážně?“ Sebastiano udělal pár kroků a špičkou boty otočil hlavu jednomu z mrtvých, „Claudio naklusej, budu povídat pohádky o strašidlech! Například tohle je

Šang Li, nepřemožitelný mistr kung-fu! Cos mu chudáčkovi udělal?“
„Tohle že byl Šang Li? Kdybych to byl věděl, v životě bych si na něj netroufl!“
„Koukám, žes mu vrazil ohryzek až do krku a potom mu ještě přerazil vaz!“ prohlížel si mrtvolu Sebastiano, „Měl bys mít trochu úcty k zasloužilým hrdinům!

A tohleto... nebyli to bratři Čengové?“ ukázal na dva strážce s oholenými hlavami, „Ti byli taky moc dobří...“
„Mně je to líto!“ omlouval se Claudio, „Já nemohl vědět, že jsou tak moc dobrý! Když to nebylo nikde vidět...“
„Nojo! Víš, Wongová, mě to moc mrzí, že ti náš malej udělal mezi tvejma hrdinama takovou paseku. Kdyby se víc bránili... jenže, i hrdinové stárnou a chátrají,

což?“
Číňanka vztekle mlčela. Mezitím dojel člun od strážní lodi policie a nahoru vyběhlo několik vojáků a důstojníků. Ten nejvyšší si zdvořile podával ruku se

Sebastianem; pak mu představili Claudia a on nešetřil chválou. Na paní Wong se všichni policisté dívali jako na pohádkovou bytost; nedovedli pochopit, že se mohla
dostat do pasti.

„Sebastiano, to je ta krásná paní Wong, co se o ní povídají ty legendy?“ vyptával se Claudio.
„No, paní Wong to je. Ale krásná... kdysi prý byla, ale to bylo už dávno, byla ještě mladá a měla sem tam nějaký ideály. Teď už je bohužel nemá...“
„Ale mám ještě přátele!“ vzpomněla si paní Wong, „Dokonce i s váma jsem kdysi obchodovala a platila za neútočení!“
„Nějak dlouho už jsme žádný peníze neviděli!“
„Domlouvala jsem se vždycky s tím tlustým prolhaným čarodějem! Peníze vzal a tobě dovolil na mě útočit! Ať shoří v pekle!“
„Kdy že jsi zaplatila naposledy, bábrle?“
„Protože ten váš čaroděj už není u moci!“ vyhrkla, „Komu jsem měla platit, když tam nebyl? Snad tobě, nebo co?“
„Teď už ti to může být jedno. Stejně půjdeš do lochu, Wongová, a zůstaneš tam, dokud ti nevypadají všechny zuby. Míň jak dvacet let nedostaneš, to ti zaručuju...“
„Do roka budu venku, a potom se těš! Ukážu ti, ty hajzle!“
Důstojník pokynul a policisté ženu odvedli.
„Pojedu s tebou,“ řekl Sebastiano, „Sepíšeme protokol... Claudio, mohl bys zůstat tady na lodi a pohlídat to tu?“
„Jasně! Konečně, do večera jsme v Manile!“
„My pojedem napřed, jsme rychlejší. Tak potom mi vem věci...“
Claudio počkal, až slezli do člunu a odrazili. Několik policistů zůstalo, prohlíželi zabité a raněné piráty a ohlíželi se na Claudia jako na svého velitele.
„Tak pojedem!“ řekl Claudio kapitánovi, „Ať se tam do večera dohrabem...“



Ketty využila příležitosti. „A tamten je fakt tvůj brácha?“
„Jasně. Jestli chceš, seznámím tě... jestli bude mít čas. Máme naklapat domů, mají pro nás nějakej malej kšeftík!“
„Ještě mi vysvětli, jak to, že se objevil tady na lodi! Sama jsem ho viděla na té druhé!“
„Viď, to je kouzlo! Wongová se taky divila; to se dělá tak, že se zajde hodně s parádou do kabiny ke kapitánovi. Tam se svlíkne ta paráda a vezmou se čínský

hadry. Na hlavu slaměnej klobouk, aby schoval ksicht, a hodně velkej balík, aby se člověk musel hrbit, když je velikej jako bráška. S ním se pak odejde a přijde na tu
druhou loď. Na první zůstane tygr a sluha, to stačí, aby ji nikdo nenapadl. A když se o přepadu ještě ví předem...“

„Ten tvůj brácha je geniální!“
„Ani ne. Jenom žije a kouká. Postupem času mu lidi sem tam něco řeknou. Za mírnej obnos, to se rozumí. A on se postará...“
„Je skvělej! Tak chytrej a šikovnej, a všechno se mu daří! Já ho obdivuju... ty ne?“
„No, já ho znám celej život. Je dobrej, to jo. Ale nic moc. Takový jsou u nás všichni. Ale je to můj brácha, proto s ním táhnu partu. Zkusil jsem si, jestli by mi to

šlo...“
„Já jsem viděla! Pane Bože, tys dneska pobil tolik lidí jako nikdo...“
„On mi je Sebastiano nechával... víš, je to dobrej brácha, chtěl mi udělat radost. Proto mi je předhodil...“
„A fakt byli tak dobří?“
„Rozhodně si to mysleli. Možná bych se jich i bál, kdybych to věděl. Jenže v boji to nejde se moc rozmejšlet... to je fofr!“
Ketty si ho prohlížela, jako by takového kluka viděla poprvé. Pak si sedla na lehátko, nasadila si brýle proti slunci a řekla:
„Ještě mi povídej o Sebastianovi...“



Podezřelé okolnosti
 

Allan Stafford, rezident CIA v Kingtownu, vypadal a choval se jako typický arminský úředník ve vyšším postavení. Byl hezký, sympatický, neměl nic na práci, měl
dost peněz, uměl se kamarádit s každým a zařizovat drobné výhody, což mu otevíralo jakékoliv dveře. V civilu, když jednal s podřízenými, to byl přísný šéf, kterého se
všichni báli. Ovšem před domorodci by se tak nikdy nechoval, pověst mu byla i nad okamžitou výhodu.

Jenže momentálně měl poradu se svými agenty, nasazenými různě na všelijakých místech v zemi.
„Dozvěděl jsem se jednu informaci, ovšem nevím, jak ji správně vyhodnotit.“ říkal jeden z nich.
„Vyhodnocení je moje věc!“ řekl Allan, „Ty řekni, o co jde!“
„Enkra vydal příkaz překopírovat na CD disky některé filmy. Je jich poměrně dost a Enkra trvá na vysoké kvalitě reprodukce a na dlouhodobé nezničitelnosti

záznamu. Například se jedná o filmy: Sedm statečných, Malý velký muž, Podzim Cheyenů, Mackennovo zlato, ale taky Popelka a Sněhurka a sedm trpaslíků. Dál
večerníčky se psem Filipsem, Tomem a Jerrym...“

„Jenom americké filmy?“
„Ne, ze všech zemí. Dozvěděl jsem se o tom, protože tyhle filmy nemají ve filmotéce dost kvalitní kopie, jsou poničené promítáním - dali si je k tomu účelu poslat ze

Států, z Filmového archivu.“
„A ty ostatní filmy?“
„Viděl jsem jen některé papíry. Třeba z ruských celá Vojna a mír, Andrej Rublev a taky Pruhovaná plavba, taková veselohra s tygry...“
„Kolik má být těch filmů dohromady?“
„Nevím. Ale podle některých řečí několik set titulů...“
„Cože? Několik set?“
„Ano. Právě to mě na tom zarazilo. Kdyby se jednalo o jeden dva hity, tak bych myslel, že si to kluci chtějí promítat někde na chatě na videorekordéru...“
„A teď si myslíš co?“
„Já nevím. Takové zásoby si člověk dělá, když chce odejít někam na pustý ostrov! Pořizují si dokumentaci celé lidské kultury!“
„Přesně řečeno kovbojek!“ zasmál se někdo.
„Možná jsem dal špatný příklad. Jsou tam westerny, sci-fi, ale taky klasika i pohádky. A řada zeměpisných dokumentů...“
„Na CD záznamech, skoro nezničitelných?“
„To je princův požadavek. Vydal příkaz každou kopii prohlédnout a ujistit se, že je bezvadná.“
„Kdyby se dalo lítat na cizí planety, potom bych si myslel, že chce letět to vesmíru!“ řekl kdosi posměšně a Allan se nasupil.
„To není tak k smíchu, jak si myslíš!“
„Přece to nemůžeš brát vážně!“
„Je jasné, že se někam chystá! Dal příkazy k vybavení lodi, zjevně na dlouhou plavbu. A možná nebezpečnou...“
„Nebezpečnou? Na tomhle světě už není nic nebezpečného!“
„To vím taky, vy pitomci!“ praštil Allan do stolu pěstí, „Tak přemýšlejte, kam chce jet, když dělá takové přípravy!“
Ztichli a možná skutečně uvažovali.
„Nedalo by se... něco zjistit?“
„Všichni vědí, že někam jede, ale nikdo neví, kam to bude! Zřejmě to nikomu ani neřekli...“
„Nebezpečné místo! Říkají, že jedou někam do Tichomoří. Tam není nic, co by je mohlo ohrozit! V Honolulu je člověk možná bezpečnější než v New Yorku...“
„Co když se chce vypravit proti pirátům? Tam někde se s nimi bojuje...“ navrhl někdo.
„Na piráty nepotřebuje lejzrová děla ani světovou filmotéku! Takže: chce někam jet a chce tam jet lodí. Musí to být v akčním rádiu té jeho plachetnice, takže to

může být jen na zemi!“
„Je jediná možnost,“ řekl ten nejchytřejší z podřízených, „Jet tam s ním!“
„Myslíš sledovat ho? Bude sledován z družice, to je zařízeno. Máme přehled o všech lodích, které plují na oceánech.“
„Myslím vytvořit expedici, která by byla schopna ho sledovat. Tam, kam pojede on, jet taky. A za těch samých okolností...“
„Na plachetnici a se spoustou zbytečností?“
„Možná to není zbytečné! Myslím, že ti kluci nejsou tak naivní, aby si hráli. Jestli něco dělají, pak zatraceně dobře vědí, co a proč!“
Allan se nad tím zamyslel. „Oznámím to nadřízeným. Ať oni rozhodnou. Ale pro vás, pánové, platí neustále totéž: sledovat všechno, všechny, čtyřiadvacet hodin

denně. Všechny informace jsou důležité a zajímavé, i když vám se zdají nepodstatné. Každý detail dokumentovat a hlásit. Zjistit, co se povídá, i kdyby to byly
fantastické nesmysly. Tady nikdy nevíme, co je pravda!“

Agenti pokyvovali hlavami a tvářili se, že jim šéfova slova leží na srdci.
„Od doby, kdy vymysleli svoje vyučovací stroje, se jim podařilo vynalézt spoustu nových zajímavých věcí. Létající talíře, lejzrové zbraně, speciální slitiny. A to

nemluvím o výzkumu hypnózy, různých narkotik a studeného ohně. Všechno je prozatím přes veškerou naši snahu jejich tajemstvím. A to je naše chyba, pánové! Jsme
tady proto, abychom jejich umění ovládli a využili pro sebe, a nemáme tak malé platy, abychom za to nemuseli nic dělat!“

Agenti sklopili zraky. Tohle bylo obvyklé šéfovo téma. Někdy se rozhovořil i šíře a mluvil o jejich neschopnosti a možné zradě zájmů vlastního státu. A vždycky
končil stejně: „Pánové, v našem vlastním zájmu je třeba se zmocnit toho, co vidíme tady kolem nás! Protože jestli to nedokážeme, oni se nám vzdálí tak, že je už
nedokážeme dohonit. Máme převahu v technice, ale oni dokázali získat převahu v lidech! To musíme změnit!“

Když říkal tohle, ti zkušenější si už skládali svoje papíry. Protože ještě dodal:
„Pánové, do práce! Úkolů je hodně a povinnost nás volá!“
Pak se rozešli. Allan zavolal sekretářku:
„Zařiď mi telefon do Washigtonu. Langley...“

Chlapec Teng, Sebastianův osobní sluha, byl povahy uzavřené a podezíravé, jediným jeho bohem byl Sebastiano. Viděl toho u něj hodně, co ho přitahovalo,
zejména jeho schopnost boje. Teď přijal do rodiny Claudia, ale k dalším Arminům cítil nedůvěru, trochu i strach. Když se ocitl v Indiopolisu, pracoval pro svého pána
dál jako dřív, ale protože měl povinností málo, toulal se po městě, přístavu a tržišti, koukal a nebavil se skoro s nikým. Prošel vzděláváním, ale rozumu mu to moc
nepřidalo.



Tržiště v Indiopolisu je veliké a rušné, možná největší v celé zemi, rozdělené na různá oddělení: rybí trh, zeleninový trh, masný trh, prodej látek, kovového zboží
a všeho možného. Dá se tam bloudit dlouhé hodiny a turisté to skutečně dělají a pilně fotografují. Teng taky procházel, očumoval a ničeho si nevšímal.

A tak ho dva chlapi chytili, zatáhli do uličky mezi stánky a zakryli mu ústa šátkem. A už ho nakládali do malé dodávky, šikovně přistavené, a vezli někam do
domorodé čtvrti. Tam ho vyložili a zavedli do jednoho domku. Nejdřív křičet nemohl, teď už mu to nebylo nic platné.

Čekal tam na něj starý Číňan, kterého dosud neviděl. Měl odpudivou tvář, vyžrané černé zuby a výraz darebáka, což Teng přece jen poznal.
„Ty jsi Teng, syn Lin Chua?“ ptal se.
„Můj otec Lin Chuo je mrtev.“ řekl Teng. Bál se, ale zmínka o otci ho přece jen zaujala.
„Není mrtev.“ Číňan pokynul oběma mužům a oni odešli z pokoje. Číňan pokynul, aby si Teng sedl proti němu.
„Ale... můj pán Sebastiano řekl, že zemřel! Ti lidé, kteří ho unesli, ho zabili, když zjistili, že nemá peníze a nemůže jim být užitečný! Mne Sebastiano zachránil...“
„Chtěli tě zabít?“
„Ne, pane. Sloužil jsem jim.“
„Tak vidíš. I tvůj otec sloužil těm lidem. Byl přece šikovný člověk! Vyřezával ozdobné skříňky...“
Teng se rozzářil: „Ty jsi ho znal, pane?“
„Znám ho. Vím, kde je. Není už u těch lidí, kteří ho tehdy unesli, ale u jiných. A já vím, kde to je...“
„Jak ti to můžu věřit?“
Číňan vylovil z rukávu útržek papíru. Bylo na něm psáno něco čínskými znaky. Teng věděl, že jeho otec uměl psát, ale on sám se naučil písmu až od Sebastiana.
„Můj draze milovaný synáčku Tengu, udělej, co chce muž, který ti přinese tento papír. Tak zachráníš můj život a prokážeš mi veliké dobrodiní.“ přečetl.
Měl v duši velký zmatek. Viděl na papíru značku svého otce, tu znal dobře. Ale značku může nakreslit na papír kdokoliv. Avšak proč by to dělal?
„Co mám udělat?“ zeptal se.
„Lidé, kteří vězní tvého otce, jej propustí za jediné; za život Ohavného Bílého Ďábla, tvého pána, kterému říkají Sebastiano Mendoza. Jinak tvého otce umučí

k smrti...“
„Ale... Sebastiano je můj dobrodinec! Zachránil mi život a prokazoval mi vždycky jenom dobro!“
„Ale zatajil ti, že ví o životě tvého otce! Potřebuje tě jako sluhu, proto ti lže!“
Chlapec Teng nebyl nijak zvlášť otevřená hlava. Spíš naopak; Sebastiano ho nenaučil nic, vlastně si ho všímal spíš jako domácího zvířete než člověka. A i když

Teng dostal všechny možné kursy, nepomohlo mu to v úsudku.
Číňan zřejmě věděl, s kým má tu čest. Když se Teng rozhořčil a začal Sebastiana vehementně bránit a vychvalovat, Číňan začal logickými argumenty zdůrazňovat,

že pravdu má on. Trvalo to dlouho, ale Číňan měl času dost. A nakonec Tenga propustil s tím, že se přijde zeptat, jak se rozmyslel. A že mu přinese další zprávy od
jeho otce.

„Ale přemýšlej!“ řekl mu na rozloučenou, „Máš život svého otce ve svých rukou; jestli nás zradíš, tvůj otec zemře tak, jak bych nepřál umírat ani nejhoršímu
nepříteli...“

Teng odešel. Přemýšlel usilovně a když se vrátil domů, dlouho váhal, než se zeptal: „Bylo by možné, aby můj otec ještě žil?“
„Zabili ho piráti, už jsem ti to řekl!“ prohlásil Sebastiano netrpělivě, měl práci a neměl čas se s ním bavit o hloupostech.
„A ty jsi viděl jeho mrtvolu?“
„Co? No ano, samozřejmě.“
„Jak víš, že to byl zrovna můj otec?“
„Říkal mi to jeden z pirátů. Jmenoval ho Lin Chuo, to je přece jméno tvého otce!“
„Ale předtím jsi přece mého otce neznal!“
„Ani bych ho nepoznal. Byl zřízený k nepoznání, tvář rozbitou...“
„Takže to nemusel být on!“
„Ale všechno tomu odpovídá.“
Teng zalezl a uvažoval. Všechny argumenty, které řekl Sebastianovi, byly námitky Číňanovy, a co odpověděl, Tenga nijak nepřesvědčilo. Vrátil se k tomu večer,

když měl Sebastiano lepší náladu a víc času.
„Bylo by možný, aby se ten pirát, co jsi se ho ptal, mýlil? Kde je ten člověk teď?“
„Zkusil mě napadnout. Musel jsem ho zabít.“
Teng dobře věděl, jak rychle Sebastiano zabíjí svoje nepřátele. Věděl taky, že pirát mohl ze strachu plácnout první jméno, které ho napadlo, a Sebastiano se při

výslechu moc nemazlil.
„A co kdyby můj otec byl u pirátů ještě teď? Kdyby ho třeba zajali, aby jim sloužil?“
Sebastiano odpověděl uvážlivě a klidně: „Když jsi ke mně přišel a řekl mi o svém otci, zajímal jsem se o něho. Oznámil jsem, že ho hledám, byl jsem dokonce

ochoten zaplatit za nějakou informaci - nikdo se neozval. Potom jsem se dozvěděl, že někde na ostrově Djambo mají zajatce a šel jsem tam. Tam mi ukázali jeho
mrtvolu. Říkali, že to byl starý člověk, řezbář uměleckých předmětů. Myslím si, že to byl se vší pravděpodobností tvůj otec, Tengu.“

„Ale mohl to být někdo jiný! Mohl ses zmýlit nebo se mýlil ten pirát! Třeba je můj otec ještě pořád u těch lidí...“
„Dobře, pozeptám se ještě jednou. Ale moc nevěř na zázraky, Tengu. Už jsi příliš velký na to, abych ti lhal...“
Tak Teng odešel a v jeho mysli sílila představa, že jeho otec na něj někde v dálce čeká a záleží jen na pánech toho úlisného Číňana, co se s ním stane.

Sheltie Rabowski si s ničím starosti nedělal. Byl sirotek, jeho původ byl obestřen tajemstvím; přesně řečeno, o otci se nevědělo nic. Matka kromě něho vychovávala
ještě tři dcery a jednoho syna, staršího o patnáct let. Zemřela, když Sheltiemu bylo pět let, a nechala ho na starost bratrovi, neboť sestry se o sebe postaraly samy. Alec
Rabowski se rozhodl sehnat peníze rychle a bez námahy; odešel do nějaké války a tam ho zabili. Sheltieho odkázal kamarádovi, který ale za dva měsíce padl taky.
Takže se o chlapce staral Bůh a freefighterská armáda.

Jejich péče byla taková, jaká mohla být: neumřel hlady a nikdy by ho nenapadlo, že mu něco v životě chybí. Dneska, v šestnácti a půl letech, vlastnil majetek, který
se pohodlně vešel do vojenského pytle. Měl, co vyfasoval nebo mu to někdo věnoval darem. Dokonce ani v Costa Negře k ničemu nepřišel, ježto armáda byla nucena
odejít bez kořisti. Zato bral život s veselou myslí, z ničeho si nic nedělal a považoval svět za permanentní zábavu. Život ho naučil přijít včas, když se vydávalo jídlo nebo
něco fasovalo. Na ostatním mu moc nezáleželo.

Že pojede s Elliottem la Salem, svým velitelem, na výpravu do Tichomoří, ho naplnilo velkou radostí. Byl by jel na exkurzi i do pekla. Jeho přípravy na cestu se
odbyly sbalením pytle.

Když se tak procházel po parku v Indiopolisu, přiběhl k němu velký kosmatý pes: „Hele, ty jedeš na tu výpravu na moře?“



„Jedu!“ pochlubil se Sheltie.
„Nepotřebuješ na tu akci dobrýho čokla?“
Sheltie se zasmál, slovo čokl mělo v hantýrce freefighterů dva významy. Obvykle znamenalo psa do boje, stejně jako se pro muže používá slovo chlap. Ale někdy

znamenalo taky psa, ze kterého se udělá pečeně a kožešina se použije na nárameníky Everettova pluku.
„Třeba bych potřeboval. Ty o nějakým víš?“
„Já se ti dost nezamlouvám?“
Sheltie si ho prohlídl. Byl to hafan pořádný, měl silné tlapy jako vlk, při tom dobrácky vyhlížející hlavu se silnými čelistmi a svěšenýma ušima. Zřejmě čistokrevný

kříženec, pouliční směs.
„Jestli myslíš, že jseš dobrej čokl...“
„Možná lepší než ty chlap!“
V tu chvíli ho Sheltie kopl do čenichu. Tedy o vlas, protože pes ho vzápětí chytil za kotník, taky o vlas. Podnikli oba pár bleskových útoků, kterým se vyhnuli, ale

pes byl lepší; podařilo se mu dostat Sheltieho na zem a brzo už mu ležel na prsou a cenil na něj tesáky.
„No, zdá se, že jseš dobrej.“ usoudil Sheltie, „Ale nevypadáš! Je mi líto, ale já jsem si vždycky psa představoval jinak...“
„A jak? Mohl bych třeba... s tím něco udělat?“
„Především jsem si myslel, že bude mít postavené uši! Ne takhle legračně svěšené!“
„Pokud je to podstatnej problém, tak bys mi je musel seříznout! Nůž snad máš!“
„To ne! Radši je necháme, jak jsou. Vypadá to, že ti na tý cestě dost záleží...“
„Záleží. Hledám někoho, kdo by mě vzal.“
Sheltie ještě chvíli váhal. Ale myšlenka, že by měl psa, který by s ním chodil, ho lákala. „Jak se jmenuješ?“
„Barth. A žil jsem i mezi lidmi, neboj se!“
„To jsi už tak starý?“
„Budou mi tři roky. Dost na zkušenosti...“
Sheltie si uvědomil, že ho už delší chvíli drbe za ušima.
„Nojo! Tak dobře... tak tě teda vezmu. Nějak to dopadne...“
A pes Barth byl rád.

Na rozdíl od Sheltieho pocházela Tanya Wallerová ze slušné rodiny. Její otec byl technickým ředitelem v Kingtownských Přádelnách a Tkalcovnách, matka byla
uměleckou návrhářkou, i když ve svém oboru nepracovala, majíce kromě Tanyi ještě syna Petra a malou holčičku Lucy. Nikdy v životě se nestalo, aby Tanya nedostala
všechno, na co si vzpomněla, i když někdy po kratší výchovné diskusi. Také nyní jí přivážel otec pár drahých dárků, protože dovršila patnáct let a to bývá v životě jen
jednou.

To bylo tak: patnáct měla ve čtvrtek. Otec Waller byl v tu dobu služebně v Iron-city, měl tam jednání v Ocelárnách. Dohodli se, že oslaví její narozeniny v sobotu,
kdy je na to víc klidu, ačkoliv Tanya jako studentka gymnázia nedělala nic celý měsíc. Jenže, podařilo se mu zkrátit ta jednání a proti svému zvyku se vracel domů už ve
čtvrtek v noci. Nebude-li Tanya spát, dostane svoje dárky ještě dnes, ve svůj slavný den. Když už spát bude, uvidí je ráno, jen co se probudí. Pan Waller se už těšil.

A tak přijel k domu krátce před půlnocí. Trochu ho zarazilo, že celý dům byl rozsvícen jako maják, otevřenými okny vřeštěla moderní hudba. V tiché vilové čtvrti to
nebývalo zvykem, ale jen ať se sousedé dozvědí, že slečně Tanye nadešel slavný den! Možná si pozvala pár kamarádů a oslavuje s nimi. Konečně, proč ne?

Dveře byly samozřejmě otevřené. Tanya snad nikdy nepochopí, že dveře je třeba zamykat. Zlodějů není mnoho, ale jsou. Otec Waller vstoupil do předsíně, odložil
dárky na lavici a zouval se. Vůbec se nedivil, že ho v tom randálu zevnitř nikdo neslyší.

Vtom se otevřely dveře. Stála v nich dívka, zřejmě některá z kamarádek, a mírně se kymácela, zjevně opilostí. Byla docela nahá, po celém těle pomalovaná
nějakými klikyháky a na hlavě jí zůstalo jenom pár pruhů vlasů. Blbě se na něj zazubila a pak mu padla do náruče.

„Hele, tys přišel?“ zeptala se, „To je dost! Naši kluci jsou úplně vodvařený. Jdem na to?“
Pan Waller ji odložil. Otevřenými dveřmi zíral na spoušť, která se rozprostřela v jeho přepychovém bytě: všude rozházené součásti oděvů, zbytky jídla zašlapané do

koberce, skvrny od alkoholu, prázdné láhve. A mezi tím se neúnavně milovalo několik párů mladých. Další potom obsadili lůžka v ložnici rodičů i dětí, pohovky,
koupelnu... zkrátka všude, kde bylo trochu místa. A všichni byli takhle zvláštně upravení.

„Hele, přišli hosti!“ oznámila dívka, která ho uvítala, „Novej chlap...“
Mladí mu věnovali pozornost zhruba takovou, jako kdyby vstoupil pes. Pán domu se chvíli tiše vzpamatovával a vzbouzel se v něm vztek.
„Kde je Tanya?“ zeptal se, „Kde je?“
„Tady... tady někde byla...“ sdělila a udělala zmatený kruh kolem, „To je správný - nejdřív hostitelku! Je jí dneska patnáct, víš?“
„Vím, moc dobře!“ odsekl a hledal.
„Až bude mně patnáct, taky mi udělají takovej mejdan! Kluci mi slíbili, že takovej kolotoč jsem ještě nezažila...“
Pan Waller měl chuť jí dát facku, ale potom se rozhodl nechat si to pro svoji dceru. Pořád ještě ji nenašel; taky ji nebylo lehké poznat, ježto všecky dívky byly

takhle zvláštně ostříhané a pomalované. Kluci ostatně taky.
Zřejmě jeho nápadný zjev, protože byl jediný oblečen, vyvolal přece jen trochu zájmu. Neboť se objevila samotná paní domu, slečna Tanya. Taky nahá, s tělem

dokonale vyholeným a hlavou hladkou jako vajíčko. Smála se a padla mu kolem krku.
„Jé, tati, ty ses vrátil? To je fajn!“
Pan Waller nenahlížel, že by to bylo zrovna moc fajn. Naopak ji hodlal začít trestat, ale Tanya se nenechala odradit: „Hele, tohle všecko jsou mí kamarádi

a kamarádky! Kdybys věděl, co mi všecko udělali! Nejdřív ze mě udělali dort, víš, jak se to dělá, ne? A pak mi všichni kluci gratulovali. Taky podívej, nezbyl mi ani
vlásek...“

„Jak se provádí taková gratulace?“
„No, nejdřív se s tebou pomazlí a pak si za to ustřihne proužek vlasů...“
„Ty jsi spala se všemi, co tu jsou?“
„No jasně... kluci jsou moc milí!“
Waller se překvapeně rozhlížel. Zdálo se mu, že těch kluků je tu přece jen trochu moc.
„Snad jsi věděl, že nejsem panna,“ řekla Tanya se smíchem, „Je pravda, že něco takovýho jsem ještě nehrála, ale je to fajn...“
O Wallera se pokusil další záchvat. Jak se tak rozhlížel kolem sebe, spatřil, že jedním ze spících okolo je jeho syn Petr. Pro toho se takovéhle zábavy ještě vůbec

nehodily, takže se pokusil ho zvednout a probudit. Nešlo to, chlapec byl úplně vláčný.



„Ten se nalil,“ smála se Tanya, „Nediv se, měl spoustu práce! Holky ho používaly jako kadeřníka a všelijak si s ním hrály...“
Pan Waller lapal po dechu.
Tanya zatím zjistila, že jedna dívka je pozoruje. I když nebyla starší než ona, zdálo se, že je mnohem inteligentnější. Kromě toho jediná byla ne sice střízlivá, ale

aspoň při smyslech.
„Jo, tati, tohle je Sheilla. Čarodějka, moje velitelka. To jsem ti ještě neřekla, vybrali mě do expedice! Ona to zařídila...“
Waller zíral na čarodějku dost vyjeveně. Ona si ho prohlížela a její modré oči ho zkoumaly jako rentgen. Ale usmívala se.
„Tvoje dcera je velice inteligentní!“ zapředla.
„Vidíš tati, a ty pořád říkáš, že jsem pitomá!“ vyhodnotila se Tanya, „Hele, Sheillu bys měl za odměnu projet! Má to ráda a z kluků na ni nikdo pořádně nestačí...“
Sheilla se usmívala, jako kdyby jí ta představa vůbec nevadila.
Pan Waller se zděsil. „Já?“ rozkřikl se, „Já a taková... co si to vůbec myslíš? Jak se opovažuješ...? Jak ses mohla opovážit něco takovýho... v mém domě?“
„Ale tati!“ řekla Tanya překvapeně, „Přece všecky holky slaví svoje narozeniny!“
A pan Waller už nevydržel. V obýváku měl na stěně všelijaké zbraně, taky bič na psy; strhl ho a vší silou švihl svou dceru do obličeje. Tanya vykřikla, ale on bil dál;

Tanya couvla z dosahu a tak z nedostatku cíle praštil taky Sheillu, která se pořád potměšile usmívala.
To padla kosa na kámen. Sheilla měla vrozenou resistenci vůči bolesti a být bita ji vzrušovalo. Rozesmála se nahlas a všelijak se nakrucovala, aby ji karabáč lépe

zasáhl. Toho si všimli ostatní, kteří už taky postřehli, že se něco děje.
„Děvko! Mrcho! Čubko!“ soptil Waller a tloukl kolem sebe, padni komu padni. Mladí si našli novou zábavu, skvělou jako vždycky: skákali mu do rány a vřeštěli

nadšením, když je zasáhl.
„Ven!“ řval Waller a mlátil kolem sebe bičem, „Ven, vy dobytku! Vy děvky, vy prasata!“
Vyhrnuli se ven, ale smáli se při tom. Zdálo se jim zábavné být vyhnáni uprostřed noci do města, nazí a opilí. Taky čarodějka, která vydržela nejvíc, se chystala

odejít.
„Tati!“ vřískala Tanya, „Jsou to přece moji hosté! Kamarádi!“
„Tak táhni taky! Mám dceru kurvu... ne, už nemám žádnou dceru! Táhni ven, ty děvko!“
Tanya vypadla; přesně řečeno, vyprovodil ji koncem karabáče. Venku se jí ujala Sheilla a něco jí povídala, jak se zdálo se smíchem. Pak všichni odtáhli pryč

a zpívali při tom.
Zůstal tu jenom zcela bezvládný Petr, a pak spoušť všude kolem. Waller ještě chvíli jako smyslu zbavený třískal do všeho, co mu přišlo do rány. Pak našel pár

součástek intimního prádla, těžko říct, které dívky, a vztekem to rozerval na kousky. A pak si sedl doprostřed toho nepořádku a rozplakal se.
Ráno bývá moudřejší večera; taky toho dne přišlo a přineslo střízlivější myšlenky. Waller se především zajímal, kam se jeho dcera ztratila. Mezitím se vrátila paní

Wallerová; odešla i s menší dcerou k příbuzným, aby mladí nebyli rušeni při zábavě. Samozřejmě netušila, co se tu bude dít, a dala se do pláče. Taky se probral Petr,
koukal divně a tvrdil, že večer to byla skvělá legrace. Waller mu dal domácí vězení a zakázal televizi i počítač.

Do oběda se Tanya nevrátila, do večera taky ne. To už paní Wallerová měla strach a domlouvala manželovi, aby něco udělal. Konec konců, nic tak hrozného se
nestalo! Dneska ty děti mají všelijaké zábavy a některé kamarádky už toho mají za sebou víc. Jistě Tanyu, tu hodnou holčičku, ozdobu rodiny, jenom svedly, a ona toho
teď lituje! To jistě ta čarodějka... přece každý ví, jaké jsou čarodějky!

Tanya se nevrátila ani v noci, ani ráno. To už byla sobota a když se Waller opatrně ptal kamarádů, většinou soudili, že se mladí vypravili na některou chatu v okolí.
„Nic si z toho nedělej!“ řekl mu prokurista firmy, „Ta naše káča už vůbec nechodí domů, ani se vyspat! Když náhodou přijde, nacpe se k prasknutí, zbytek jídla

zabalí do zásoby a zas ji měsíc nevidíme...“
„Kolik jí už je?“ ptal se Waller. Kolegovu dceru si nejasně pamatoval, když nosila copánky a on jí kupoval lízátka.
„Bude jí sedmnáct. Taky študuje...“
„Hm... a jde jí to?“
„Jak jim to může nejít? Hlavu jí strčí do té mašiny, spustí magneťák a za půl hodiny má naučeno. Od té doby, co vymysleli Wallis, nemá už vzdělání žádnou cenu.

Teď ho má každý...“
„Představ si, že mi řekla, že chce jet na tu bláznivou expedici do Tichomoří! Prý ji vybrali... co myslíš, je to pravda?“
„Docela možný! Jestli o tom rozhoduje Roger Monroes, tak klidně. Tvoje Tanya je hezká...“
„Monroes? Myslíš, že by s ní mohl...?“
„Docela jistě. Roger nenechá na pokoji žádnou holku, tak si nemysli, že ta tvá by mu utekla. A bojím se, že jí by to vůbec nebylo proti mysli, jak o ní mluvíš.“
Waller se zděsil. Spřádal plány, jak najít své nešťastné dítě, a nevěděl.
„Heleď, jestli se neobjeví do pondělka, tak se zkus podívat na universitu. Budeš asi muset mluvit s tou Sheillou. Ta tam je...“
Chtěj nechtěj, vypravil se Waller v pondělí za Sheillou. Bylo to maximálně trapné. Nevěděl, jak se Sheilla jmenuje a musel ji popisovat. Studenti a pracovníci

university chodili všichni v krátkých bílých tunikách, hlavy měli oholené a tvářili se povzneseně. Waller měl pocit, že si z něho dělají blázna. Nakonec ho pustili k Sheille,
byla v laboratoři a něco tam bublalo, vřelo a smrdělo. Sheilla měla taky bílou tuniku, hlava se jí leskla a oči vypadaly posměšně.

„Ano, já vím!“ řekla, „Je mi líto, že Tanya se nechce vrátit domů. Ale jednal jsi s ní velice nepřívětivě, to snad uznáš...“
Waller už byl naprosto defenzívní. „Unáhlil jsem se!“ přiznal zkroušeně, „Nechtěl jsem jí ublížit, ale v té chvíli... přece jenom jsem měl o jejích způsobech lepší

mínění!“
„Tanya říká, že už domů nepůjde. Dobu do odjezdu stráví někde u kamarádů.“
„Ona chce opravdu odjet?“
„Dostala možnost. Je to šikovná laborantka a já ji potřebuji.“
Sheilla mluvila přísně. Waller sklopil oči a v rozpacích si prohlížel rituální tetování na jejích nohou.
„A co tak důležitého děláte?“
„Třeba teď? Tohle bude preparát, který zajistí lidem dobrou náladu. I tobě, jestli to potřebuješ. Nevypadáš moc dobře...“
„Nějaké jedy?“
„Každý lék je současně jedem.“
Možnost, že by Waller o čemkoliv přesvědčil čarodějku, předem zamítl. Diskuse byla příliš ožehavá.
„Chtěl bych, aby se Tanya vrátila domů!“
„Věřím. Jenže, momentálně získala místo v ubytovně. Sám lord kancléř se přimluvil...“
„Kdo?“ zesinal Waller.
„Roger Monroes.“ vysmívala se Sheilla.
„Tak Roger! To znamená, že mu neunikla... lord Roger znamená morální zkázu pro každou dívku, se kterou se vyspí!“



„Nepřeháněj. Lord Roger je velmi příjemný a inteligentní mladý muž a například já se vůbec necítím být morálně zkažená.“
„Úplně stačí, když to cítí jiní!“ vykřikl Waller zoufale. Z těch jejích chytrých modrých očí se mu dělalo špatně.
I teď se laskavě usmívala. „Nepopírám, že mám vlastní morálku, která mi nebrání užívat rozkoší života. Tvoje dcera, pokud vím, toto pojetí morálky schvaluje bez

výhrad. Myslím, že bys byl šťastnější, kdybys dokázal užívat života a netrápit se nad věcmi, které nemůžeš změnit!“
„Já chápu, co tím myslíš!“ řekl sklesle, „Ty mi moji dceru nevrátíš a ona sama se taky nevrátí. Příliš jsem ji rozmazlil... vždycky jsem jí všechno dovolil, dal jí, co si

přála a nic jí neodepřel. Teď si to bere sama... a dokud ona sama nedostane rozum, nevrátí se!“
„Obávám se, že ne.“
„Tak... ji aspoň pozdravuj!“
Přímo se vyplížil; musel se držet stěny, aby nevrávoral. Jako kdyby na něho znenadání padla celá tíha tohoto světa...

Enkra Weston se vracíval domů velmi pozdě. Přípravy na expedici byly složité a vyžadovaly značné úsilí. A přesto, když se vrátil, oznámil mu velitel stráže Ronny
dvě návštěvy.

Ta první byl krásný veliký lišák, rezavý a bílý, s černýma nohama a bílou špičkou oháňky. „Jmenuji se Semmi a posílá mne moje matka. Ve Francii jsi jí zachránil
život...“

„Cože, Sindy? Už jsem ji neviděl... jak se jí daří?“
„Posílá mne za tebou. Myslí si, že bych ti mohl být užitečný na tvé daleké cestě...“
„Myslím, že lišku s sebou ještě nemám... dobře, vezmu tě. Ale nepočítej s velkým pohodlím! Spíš s námahou a nebezpečím!“
„Ještě jsem neviděl lišku, která by dávala přednost povalování před dobrodružstvím!“
„Jak říkám, vezmu tě. Ale mám podmínku: musíš si sehnat družku. Znáš, co je to princip Noemovy archy?“
„Po páru od každého stvoření?“
„Správně, jsi vzdělaný! Takže si vezmeš s sebou lišku, která v tobě nalezne zalíbení. A smíříš se s tím, že možná... najdeš nový domov. Nebo aspoň někdo z tvých

dětí.“
Semmi mu olízl ruku. „Uvidíš, nebudeš litovat! My lišky jsme chytré a užitečné!“ Aby to dokázal, hned se vecpal do křesla Enkrovi za záda a sledoval tu druhou

návštěvu.
Tou byl mládenec, vysoký a štíhlý, s tmavou zachmuřenou tváří a bělošsky ostříhanými vlasy. Oblečený v riflích, vojenské košili a kanadách a s dlouhým karabáčem

ze spletených pruhů kůže.
„Říkají mi Falko. Sebastiano Mendoza slíbil, že mne doporučí.“
„Zatím mi nic neříkal, ale Sebastianovo slovo je pro mne velmi závažné. Co žádáš?“
„Slyšel jsem, že jedeš na konec světa; a možná ještě dál. Dál, než sahá lidská moc.“
„Ano, to je pravda.“
„Je na mne vydán zatykač nejen v několika státech, ale taky Interpolem. Na tomto světě už není místo, kde bych mohl žít.“
Enkra mu pokynul, aby se posadil. Falko místo přijal a lišáka, který si ho přišel očichat, nejen pohladil, ale vzal si ho na klín. Na Semmim bylo vidět, že se mu

návštěvník zamlouvá.
„Povídej, co jsi vykonal!“
„Byl jsem v Evropě jako turista. V jedné krčmě v Makarské jsem poznal dívku. Tančili jsme spolu. Oslavovala šestnácté narozeniny a to, že druhý den odlétá na

zábavní cestu do Egypta. Zavezl jsem ji na letiště. Nespali jsme spolu, byla Evropanka a ještě příliš mladá. Ale políbila mne na rozloučenou a slíbila z Egypta poslat
pohlednici. Čtyřiadvacet hodin na to byla mrtvá.“

„Letecká katastrofa?“
„V letadle byla bomba. Pilotovi se podařilo přistát v Limassolu na Kypru, ale letadlo začalo hořet. Zahynulo šest lidí, ona mezi nimi. V místní nemocnici. Ohořelo jí

šedesát procent kůže. Trápila se ještě víc než osm hodin.“
„Co jsi udělal?“
Falko zvedl svůj karabáč. „Ten bič je spletený ze šesti pruhů kůže. Každý pruh pochází z jednoho člověka. Náčelníka teroristické skupiny, jeho dvou zástupců a tří

mužů, kteří tu bombu vyrobili a položili do letadla. Chytil jsem je živé a kůži z nich stahoval. Trvalo jim dlouho, než zemřeli.“
Enkra překvapeně vydechl, ale zněl v tom víc obdiv než hrůza nebo pohoršení.
„Takové činy lidé neodpouštějí. Po mé stopě jde policie i ta organizace. Kromě těch šesti jsem musel zabít i některé jiné, co se připletli do cesty. Ale ty jsem šetřil,

zabil jsem je rychle.“
„Rozumím ti, Falko. Ano, zasloužíš si, abys šel se mnou. Jsi čestný muž a tvoje pomsta byla oprávněná a ušlechtilá.“
Enkra mu podal ruku a Falko ji stiskl. Tím Enkra přijímal na sebe záruku za jeho beztrestnost na území Arminu.
„Jeď do Indiopolisu. Je tam Sebastiano, ten už ti dá práci. A dávej bacha na lidi od konkurence, asi po tobě půjdou...“
„Těch šmejdů se nebojím víc než komárů. Dám ti jejich hlavy na míse, když budeš chtít...“
„Není třeba. Ostatně, je to tvůj boj. Policie tě otravovat nebude, za to ručím.“
„Díky, princi! Věděl jsem, že mi pomůžeš.“
Ronny vyprovodil Falka ven, pak se vrátil k Enkrovi a lišákovi.
„Ten Falko je pěknej řízek,“ prohlásil, „Když na tebe čekal, předváděl nám, co umí s bičem. Zasáhne minci v letu a špičkou podřízne člověka jako šavlí...“
„Tušil jsem to. Příjemný chlapec! Mělo by takových být víc...“

Roger Monroes byl upozorněn, že stráže chytily v laboratořích university tři muže. Dva byli strážci, třetí zřejmě odborník, protože než ho dostali, stačil prozkoumat
a ofotografovat řadu přísně střežených tajemství. Trojici drželi v poutech ve sklepení university. Než Roger přišel, vyslechli je a srovnali se záznamy počítače tajné
služby.

„Ti dva jsou zřejmě obyčejní pohůnci,“ hlásil Rogerovi Tinny d°Archer, obvykle s hlavou zářící rudými kadeřemi, ale teď jako na universitě ostříhaný a v bílé tunice.
„Podle výpovědi Brazilec Manuel Ribeira a Korejec Kon-Sok. O žádném z nich nejsou záznamy. Zřejmě pracovali jenom ve zločineckých kruzích...“

„Řekli na sebe něco?“
„Běžná práce. Dělali tělesnou stráž, někoho zmlátili, někoho i zabili. Nic velkého.“
„Viděli něco?“
„Zdá se, že ano, ale nic z toho nechápou. Nejsou to žádné otevřené hlavy!“



„Přesto. Mohli by je nějak donutit mluvit. Vědí toho málo, ale příliš, aby to směli přežít.“
Roger si přišel ty dva prohlédnout. Přestože byli v poutech, hlídali je čtyři strážní.
„Jsou dost nebezpeční,“ řekl Tinny, „Kladli odpor při zatýkání. Ten Korejec je zkušený v taekwon-do a Brazilec umí capoeiru. Francoise poznamenal břitvou dost

škaredě...“
„Jo břitvou!“ řekl Roger zamyšleně, „Inu což... vygumovat!“
„Ty hajzle!“ zasyčel Brazilec, „Jestli se odtud dostanu, podříznu ti krk, srabe!“
Korejec mlčel. Jeden ze strážců mu přiložil na spánky elektrody a zapnul proud. Korejec sebou škubl, zařval bolestí, pak klesl. Svlékli mu pouta a odnesli ho do

sousední učebny.
„Co to s ním děláte? Co s námi bude?“
„Nedělej si starosti...“ řekl Roger laskavě.
Řval, když mu připínali elektrody. Když jím projel proud, vykřikl a když přišel k sobě, začal žvatlat jako malé dítě.
Roger přešel do sousedního sklepení. Tam seděl na zemi muž s pouty na rukou. Taky jeho hlídali, i když se nerval.
Tinny d°Archer o něm měl několik listů.
„Hubert Reinisch, původem z Kolína nad Rýnem. Doktor přírodních věd, profesor na universitě v Cincinnatti, potom v San Franciscu. Autor několika skvělých

odborných publikací. Kandidát na Nobelovu cenu za fyziku před šesti lety...“
„Ach Bože!“ vydechl Roger.
Doktor Reinisch mlčel a nereagoval.
„V rámci kandidatury na Nobelovu cenu se bohužel ukázalo, že tu práci neudělal tak docela on sám. Použil prací svých žáků... no, přesněji je dost sprostě okradl.

Byl z toho skandál a byl nucen odejít z university. Pracoval jako expert NASA, pak... po dalším skandálu odešel asi do některé tajné služby. Jednou pracoval taky jako
vládní expert. Před rokem se jeho stopa ztratila, až se objevil tady.“

„Po čem šel?“
„Lejzrové zbraně, vrhače silových polí, taky plazmový oheň, horký i studený. Zjistil toho dost, aby mohl... něco použít.“
„Pro koho pracoval?“
„Pro Američany, samozřejmě. Vojenskou rozvědku, ne CIA...“
Roger pozoroval tvář doktora Reinische. Byla docela vyrovnaná, klidná a netečná. Zřejmě se naučil dokonale ovládat. Taky dobře věděl, že ho nečeká nic

pěkného.
„No, to je věc! Nikdy by mě nenapadlo, že pošlu lámat kámen kandidáta Nobelovy ceny! Zničit takový mozek...“
„Chceš ho nechat běžet? Je nebezpečný!“ řekl důrazně Tinny, „Tím víc, že ví, po čem jde!“
„Nemůžeme ho nechat! Dokonce uvažuju o tom ho zlikvidovat!“
„Taky se k tomu přikláním!“
Reinisch na chvíli pohnul očima. Ale Roger si toho povšiml.
„Co se mnou chcete udělat? Je pravda, že používáte nějakou techniku... vymytí mozku? Že se z člověka stane dítě ve chvíli zrození a potom... idiot?“
„Pracovník na manuální práci.“ řekl Roger.
„Ach...“ řekl doktor Reinisch a zmlkl. Z očí se mu kutálely slzy, ale neříkal nic.
„Nechat žít tě nemůžeme,“ řekl Tinny, „To musíš přece chápat. Jsi příliš nebezpečný...“
„Vím.“ řekl sklesle doktor.
„Je docela zajímavé, jak bude takový skvělý mozek pracovat potom,“ řekl Roger, „Poznamenej si, Tinny: po zásahu pravidelně sledovat. Taky záznamy testů

inteligence. V případě, že přesáhne toleranční mez, izolovat a střežit, případně zlikvidovat...“
„Ne!“ vykřikl doktor Reinisch, „Proboha, ne!“
Nevšímali si ho víc než pokusného zvířete.
„Elektrody!“ nařídil Roger.
„Ne!“ zařval Reinisch. Pak se jeho hlas změnil v nejasné dětské žvatlání...

Rezident Allan Stafford se tvářil povážlivě. Jeho podřízení se tvářili spíš vylekaně.
„Shrnu situaci. Zdá se, že okolnosti se stávají nebezpečnými! Princ shromažďuje na tu cestu nebezpečná individua, v některých případech přímo zločince.

Vyzbrojuje je zbraněmi, jaké nemá nikdo z potenciálních konkurentů. Připravuje se na akci dalekosáhlého významu.“
Muži mlčeli a chvěli se.
„Poslední zpráva je, že v trestanecké kolonii se objevili noví lidé. Se zásahy do mozku. Mezi nimi také doktor Reinisch, ten, kterého propustili pro nespolehlivost

z vojenské tajné služby. Pro koho pracoval, ani my nevíme, ale podezírám druhou stranu!“
„Udělali z něj idiota?“ ptal se někdo.
„Jako ze všech ostatních. Láme tam kámen.“
Nikomu z přítomných ta perspektiva nebyla nijak příjemná. Mohlo se to snadno stát i jim.
„Jak dopadly konzultace ve Washingtonu?“ zeptal se kdosi, aby dal jednání nový směr.
„Přijali moje návrhy. Dostanete nového šéfa, pánové. Já dostal za úkol zorganizovat expedici, která bude sledovat princovu loď, kamkoliv se vydá. Nevíme, co

chce dělat, ale chceme být přitom.“
„Stejným způsobem?“
„Dokonce do té míry, že naši loď vybaví i pohonem na plachty!“ usmál se Allan, „Někteří naši experti se domnívají, že to má nějaký význam. Zkrátka, půjdeme za

ním...“
„A když opravdu... půjde někam jinam?“
„Až se vrátím, řeknu ti to. Jestli se ovšem vrátím. A jestli se taky vrátí on...“
„Jejich tisk mluví o zábavní cestě!“
„Jestli ano, tak si aspoň užiju jednou za život příjemnou dovolenou. Můžete mi závidět, pánové, chcete-li.“
Ale nebyl nikdo, kdo by mu záviděl.



Loučení
 

V polovině června prošel Enkra posledním povinným vzdělávacím cyklem a vzápětí složil závěrečné zkoušky s prospěchem vynikajícím. Dostal vysvědčení
s jedničkami odshora až dolů, dokonce i z chování. (V poslední době se stalo tradicí, že klukům ze smeček dávali z chování dvojku kvůli jejich rváčským manýrám.
Bylo věcí cti každého kluka tuhle dvojku mít, ale u prince si to přece jen netroufli.)

Okamžitě po skončení školy předložil universitě absolventskou práci na téma Psychologické aspekty léčby a rekonvalescence velkých kočkovitých šelem. Jak jeho
oponenti, tak vědecká veřejnost ocenila velmi zajímavé závěry práce a její celkový rozhled; opatrně připomenuli, že pro kandidátův nízký věk (necelých osmnáct) je
zřejmě nedostatečně precizně vypracována. Host university profesor Hasseltime se vyjádřil, že pan kandidát má sice obrovské znalosti a dobře se seznámil s problémy
nemocí kočkovitých šelem, ale práci ušil horkou jehlou a prospělo by mu, aby ještě pár let srovnával a hodnotil, než si troufne vědecky publikovat. Jenže týž profesor
Hasseltime prohlásil také, že by Enkra doktorský titul na universitě získal, i kdyby místo té práce namaloval na papíry jenom necudné obrázky. Buď jak buď, Enkra
promoval a stal se doktorem veterinární medicíny. Fakulta mu doporučila věnovat se spíš práci koordinátora než specialisty; ostatně nikdo nemyslel, že by si otevřel
lékařskou praxi a začal léčit nemocné tygry.

Stejně tak všichni Enkrovi kamarádi ukončili svá studia, vědecké práce, vojenskou službu, rozdělanou práci a podobně, a chystali se vyjet na veselou zábavní cestu
po Tichomoří. Noviny o tom psaly, uveřejňovaly jména a životopisy účastníků cesty (až na výjimky) a bavily čtenáře, jak se dalo.

Loď stála na molu v Indiopolisu a neustále do ní nosili další a další zásoby, jako kdyby se chystali na dlouhé roky plavby. Stěhovali se tam i jednotliví mořeplavci;
kabiny byly dávno plně obsazeny, visutá lůžka natažena i v chodbách a na palubách byly postaveny stany pro ty nejméně náročné účastníky. Kolik jich dohromady
bude, o tom už dávno všichni ztratili přehled. Byl odhad, že loď poveze možná dvojnásobek kapacity cestujících.

Enkra se sbalil zázračně rychle. Důležité věci už poslal předtím, teď měl všechen svůj majetek v jednom vaku a pouzdru na zbraně. Bylo mu vidět na očích, jak se
hrozně těší.

Mary Westonová plakala a hořekovala, že ho už víckrát neuvidí. Enkra jí neřekl, kam doopravdy má namířeno, ale mateřským instinktem nejspíš pochopila pravdu
a nedala se nijak utěšit. Robert Weston už dávno ztratil důvěru, že by měl na jednání svého potomka jakýkoliv vliv; nikdy mu neodpustil, že se stal princem, a když se
napil, občas se rouhal velezrádnými výroky, které všichni velkoryse přehlíželi. Řekl Enkrovi svoje, ale ten to samozřejmě pustil z hlavy, aniž projevil sebemenší zájem.
Zato matky mu bylo líto, utěšoval ji jak mohl, ale vzdát se cesty nechtěl. A Mary byla nakonec nucena pochopit, že její chlapec je už dospělý a má svoje zájmy, které
ona musí respektovat. Od té chvíle plakala už jenom tajně.

Sir Lera se rozloučil s Enkrou na slavnostní audienci za přítomnosti dvora a hostí. Oficiálně byla celá cesta odměnou za dobré výsledky ve škole a studijním
pobytem za účelem získání širšího rozhledu. Enkra zdvořile poděkoval a slíbil, že bude i nadále pracovat k rozkvětu vlasti. Ty projevy vyšly v tisku v nezkráceném znění.

Když se potom sešli k večeru v soukromých komnatách sira Lery, mluvil trochu jinak. Přítomen byl i Mike Cross, který se oficiální slavnosti nezúčastnil, nemaje
žádné státní funkce.

„Celý život toužím vypravit se tam, kam teď jdete vy!“ řekl sir Lera, „Už od chvíle, kdy se vrátil Denis Baarfelt. Říkal, že je to svět plný nebezpečí a zvláštních věcí;
varoval mne, abych tam nechodil. Od té chvíle po tom toužím a jestli se vám podaří najít spolehlivou cestu, chtěl bych, až odejdu do výslužby, aspoň zkusit, co tam
je...“

„Nemůžeme ti bohužel nic slíbit. My sami nevíme, co nás tam čeká!“ řekl Mike.
„Já vím. Vím všechno, co můžete vědět. Právě to mne láká. Nikdy jsem nedostal příležitost jít do neznáma. Vždy jsem chodil jen po cestách příliš dobře

vyšlapaných...“
„Jsi Vládce.“
„Vím. Ale nepřineslo mi to štěstí. Přestože jsem se leckam do světa podíval, v rámci státních návštěv. Jenže to chodíš tam, kam tě vede tvůj hostitel a musíš při tom

myslet na tisíc dalších věcí, aby tě někdo neoblafnul při jednání... Ty už to určitě taky víš, Enkro...“
„Vím,“ pokrčil rameny chlapec, „Nelíbilo by se mi jezdit po státních návštěvách. A ještě míň je doprovázet...“
„Budeš si muset zvyknout. Konečně, všichni si zvykli. Tohle je asi poslední cesta organizovaná tak, jak chceš. Až se vrátíš...“ Vládce se zarazil, pak pokračoval: „Já

věřím, že se vrátíš. A ujmeš se vlády.“
„Vrátím se, pane.“
„To samé slíbil Denis Baarfelt. Vrátil se, ale později, než čekal. Kdy se vrátíš ty?“
Enkra se v rozpacích ohlédl na Mika. A řekl: „Nevím přesně. Až prozkoumám celou tu zemi a zjistím všechno, co chci vědět.“
„Jestli chceš poznat celou zemi, potom se nevrátíš nikdy.“
Enkra sklopil oči. Vládci si netroufal říct to, co povídal každému jinému.
„Za starých časů vyjížděli mladí muži do světa, aby tam hledali dobrodružství.“ řekl Mike.
Sir Lera se po něm ohlédl.
„A zabíjeli draky a ochraňovali princezny, ne? A ty máš být kouzelník Merlin, který chrání svého krále a učí ho vládnout?“
„Snad jsem tolik neřekl...“
„Neřekl, ale stačilo, cos napovídal Enkrovi! Zlákal jsi ho na tu cestu a teď chceš ohrozit samy základy říše tím, že ho tam někde přesvědčíš, aby se do něčeho

zapletl. Dobře tě znám. A svého syna taky!“
Enkra začal něco vysvětlovat, sliboval, že se do ničeho plést nebude a tak dál. Mike radši mlčel a čekal, až to nějak ukončí.
„Já vím,“ řekl sir Lera, „Právě jsem řekl, že tě znám. Oba dva vás znám, až moc dobře. Na tebe, Enkro, nespoléhám vůbec. Na Mika trochu, i když se často

přesvědčuju, že je to chyba. Ale doufám, že to aspoň dobře dopadne.“
„Já taky doufám!“ řekl Mike.
„Především tobě říkám... k čertu, co vůbec ti mám říct? Když řeknu, abys mi nechodil na oči, jestli se jim něco stane, tak tím riskuju, že se už opravdu víckrát

neobjevíš!“
„Neboj se. Jestli se jim něco stane a já to přežiju, určitě přijdu. I kdyby to mělo být jen proto, abych tady přijal trest.“
„I tomu věřím. Jsi takový, že bys skutečně přišel. Ale stejně chci věřit, že se nic takového nestane. Že se vrátíte ve zdraví.“
„Já taky doufám. Ale Denis odejel se dvěma loděmi, vrátil se s jednou a troskami posádky. Kdo ví, co ho tam potkalo!“
„Jsem rád, že jsi na to připraven. Doufám, že líp než Denis.“
„Máme lejzrové pušky a děla, elektrické dělo, klasické vybavení a... víš, co je silové pole? V poslední době vymysleli inženýři z university a Asthřiných laboratoří

takový přístroj; vytváří pole okolo objektu, který se mu určí. Zatím do velikosti pěti set metrů v průměru, ale to na naši loď docela stačí. Přes tu bariéru neprojede nic
hmotného!“



„Ani lejzrové paprsky?“
„Zkoušeli jsme to. Neprojdou. Nic, co znají lidé, nás nemůže zasáhnout. Ale... pokud chceme střílet, musíme to pole zrušit. Zatím je to ve stádiu pokusů, my máme

první spolehlivý prototyp. Namontovali ho před šesti dny.“
Sir Lera chvíli uvažoval. „Silové pole...“ opakoval rozvážně, „Ve stádiu pokusů... no, snad to má nějakou cenu. Já ti věřím, Miku, žes udělal všechno, co se dalo.

O to víc ti věřím, že jsi už jednou udělal chybu a vyvázl z ní šťastně. Podruhé už si každý dává větší pozor...“
„Dělám, co můžu.“
„Já vím... dobře. Budu věřit a čekat. Nelíbí se mi to, ale vím, že musím čekat.“ sir Lera se nuceně zasmál, „A ještě něco. Chtěl bych, abys v případě, že se setkáte

s lidmi, vystupoval jako představitel našeho státu. Jsi komthur a máš povinnost starat se o státní zájmy!“
„Už nejsem komthur.“
„A!“ Vládce mávl rukou, „Nemluv hlouposti! To o tvém odvolání jsem nikdy nemyslel vážně a ten tvůj kříž mám pořád ještě ve stole. Chápeš, že to bylo nutné,

kvůli politické situaci. Ale teď už je snad všechno v pořádku!“
„Přesto netoužím mít státní funkci!“
„Je úplně lhostejné, po čem toužíš a po čem ne. Jednou tu funkci máš a to stačí. A musíš svou zemi reprezentovat, protože nikdo lepší tam nebude.“
„Teď jsem pochopil!“ uklonil se Mike, „Já to beru, když se mi to správně zdůvodní. Ale nevezmu si ten kříž; mám svůj a myslím, že tam ti lidé těžko budou vědět,

co který znamená.“
„To už je tvoje věc. Nechám ho u sebe až do tvého návratu.“
Všichni tři zmlkli. Rusové mají takový zvyk, před odchodem chvíli posedět. Oni taky seděli, dívali se jeden na druhého a uvažovali, jestli a kdy se setkají. Nakonec

nevydržel Enkra:
„Já ti děkuju!“ řekl zjihle, „Moc děkuju. Za všechno, co jsi pro mě udělal... i za tuhletu cestu. Za všechno, víš?“
Sir Lera jej pohladil po vlasech. „Já ti taky děkuju! Ty dobře víš, že tě mám rád. Sešli jsme se sice za divných okolností, někdy jsme si třeba i nerozuměli, ale...

vybral jsem si dobrého syna. Jsem rád, že jsi takový, jaký jsi. I s tou nezkrotností a nerozvážlivostí. Chtěl bych, abys byl takový, i až se vrátíš. Aby tě to nezlomilo...“
Enkra chtěl něco říct, ale Lera ho zarazil.
„Ne, už nic neslibuj! Slib je lehké vyslovit, ale někdy těžší splnit. Pamatuj na to, co jsem ti řekl. O co jsem tě prosil.“
A tak Enkra řekl jenom: „Ano.“
„Tak jděte,“ řekl sir Lera, „Hodně štěstí...“

Přístav v Indiopolisu byl celý vyzdoben vlajkami, květinami, fábory. Kdo něco znamenal, byl tady, buď mezi odplouvajícími, nebo aspoň vyprovázejícími. Na loď se
nosily poslední věci, většina cestujících byla už ubytována. Vyfasovaly se už také uniformy: jako tradičně to byly bílé šortky a bílé tričko s osmihrotým křížem na srdci.
Takové uniformy nosívali námořníci císaře Charryho; jenom důstojníci měli na tričku našité hvězdičky a seržanti proužky na rukávech.

Někteří navrhovali, aby se uspořádalo něco jako zasvěcení, rituální stříhání a podobně; Enkra neprojevil velký zájem, v poslední době se k povinným účesům
choval laxně a nechával všemu volný průběh. Takže si jenom poopravili vlasy na společensky únosnou délku a nechali je volně splývat na ramena.

Dopoledne se v městské katedrále konala slavnostní mše. Sloužil ji sám biskup a věnoval vzpomínku všem lodím, které z toho místa vyplouvaly na svoje výpravy,
především expedicím Denise Baarfelta. Požehnal mořeplavcům a vyjádřil přání, aby se všichni vrátili živí a zdraví.

Večer pak věnovali oslavám a loučení. V Indiopolisu se umí oslavovat i loučit a nikdy tam nebyla nouze o alkohol. Ani tentokrát nebylo člověka, který by se
nenapil; mnozí vypili tolik, že by to stačilo otrávit slona. Celou noc bylo veselo, až když se nad hory vykulilo slunce, potácely se vrávoravé postavy k přístavu, aby
nastoupily na loď.

Enkra si v noci sice taky moc neodpočal, ale koukal svěže; stál na můstku, obklopen svými důstojníky. Jako jeden ze tří měl na hlavě třírohý důstojnický klobouk;
dva druzí byli Sebastiano Mendoza a Elliott la Sale, kapitáni lodi. Enkra byl z titulu své funkce admirálem moře Oceánu a nejvyšším velitelem. Roger Monroes
námořnickou funkci neměl a ani o ni nestál. Úplně mu stačilo, že stál vedle Enkry na můstku a sledoval dění potměšilýma zelenýma očima. V davu na molech byla
spousta jeho milenek, a u některých byl docela rád, že se jich zbaví.

Připlul vlečný parníček; Liberty by byla sice dokázala vyplout z přístavu sama, ale nebylo to zapotřebí a mohla by se nešťastnou náhodou poškodit srážkou
s nějakým člunem, které se napletly všude, kde bylo místo. Proto bylo nařízeno vyvléci loď do zátoky, kde napne plachty a vyjede na otevřené moře.

Elliott požádal Enkru o svolení k vyplutí. Enkra vydal rozkaz a vzápětí jej Elliott tlumočil námořníkům. Osm vazounů se opřelo o ruční vrátek, aby vytáhli kotvu. Sice
se obvykle spouštěla i vytahovala elektrickým motorkem a vrátek tu byl jen jako záloha, ale připadalo jim to daleko stylovější.

Z lodi na břeh a z břehu na loď proletěly papírové stužky. Lidé na druhé straně je chytali a drželi pevně v ruce; bylo to poslední rozloučení, poslední pouto se zemí.
Když se loď pohnula, vítr stuhy napjal a lidé je drželi, dokud se nepřetrhly; potom si jejich zbytky uvazovali na krk nebo do vlasů. Všichni křičeli a mávali, vojenská
hudba městské námořní posádky spustila hymnu, zvony všech městských kostelů i pagod zvonily, chlapci a dívky skákali do vody a alespoň kousek plavali s lodí.
Mnozí plakali nebo křičeli nadšením.

Vanul příznivý vítr; vlečný parníček vytáhl Liberty z přístavu, tam vypojil tažné lano a odsupal. Elliott vydával příkazy, bocmani pískali na píšťalky a námořníci se
vyšplhali do lanoví, aby uvolnili plachty. Všichni si počínali co nejlépe, protože pracovali před očima celého města, vesměs námořních odborníků.

Mike stál na přední palubě u zábradlí. Došla k němu Ťapka, zastavila se vedle něho, on ji objal pravičkou a ona mu položila hlavu na rameno. Mlčeli a dívali se na
město a oba mysleli na to, jestli se sem ještě vrátí.

A Mike myslel ještě na něco jiného. Na otázku, kterou mu položil sir Lera, když odcházel: „Myslel jsem, že teď, když jsi našel to děvče, nebudeš už tolik toužit po
dálkách...“

„Teď jsme dva, kdo po nich toužíme.“ řekl mu tehdy Mike. A když se teď díval na svoji mladou a krásnou ženu, cítil znovu, že je šťastný. Že mu život dal všechno,
co mu mohl dát.

Loď se rozjela; vítr napjal plachty a hnal Liberty ke vjezdu do zátoky. Nad nimi se zvedly temné skály s omšelou zříceninou pevnosti Alexandretty; kousek od ní
bylo možno rozeznat na skalách skupinu totemů a za nimi velkou hromadu kamení. Tam včera každý z účastníků výpravy položil svůj kámen. Až se vrátí zpět, každý si
jeden kámen z hromady vezme. Co zbude, je pomník těm, kteří se už nevrátí.

A každý z nich si říkal:
„Kdo ví? Vrátím se já?“
A pak loď Liberty vyplula ze zátoky a vyrazila na širé moře.



První, kdo zemřel
 

První zastávkou na Enkrově cestě byl Rangún v Barmě, obvyklé turistické místo Arminů. Enkra si prohlédl Zlatou pagodu i město, strávil tam noc a pokračoval.
Jeho Liberty objížděla Barmu, shlédla pobřeží ostrova Jávy, stavila se v Singapuru a v téměř každém přístavu, který byl na cestě. Nikam se nespěchalo, veselí mladí lidé
v bílých uniformách se bavili a smáli se, jako by na světě neexistovaly žádné starosti. Zásadně se používaly jen plachty, motor při manévrování v přístavech. Na celé
cestě se Enkra nevyhýbal novinářům ani televizním kamerám a odpovídal jim vtipně a bezstarostně na jakoukoliv otázku. V Manile na Filipínách se uvolil svést exhibiční
utkání s několika místními borci v karate a všechny je porazil, čímž se stal miláčkem celého souostroví a všech televizních diváků.

V Arminu samém se o jeho expedici pomalu přestávalo psát. Nezřetelně; nejdřív jí byly plné noviny a spousta fotografií, pak míň, potom zase míň a nakonec jen
krátká zmínka s jednou fotkou. To omezení bylo plánovité a řízené centrálně pro celý tisk.

V Djakartě už Enkra jednou byl, když jel na Filipíny, teď se tam ještě vrátil. Novinářům se svěřil, že bude pokračovat podél pobřeží Sumatry, Kalimantanu
a Suwalezi až ke kouzelnému ostrovu Bali. Někdo z novinářů se zeptal, zda ho lákají místní vyhlášené krásky a Enkra odpověděl stejně zvesela, že o nich hodně slyšel
a že někteří jeho kamarádi po nich velice touží.

Beppo Scornazzi byl obyčejný kluk, nebylo mu ještě patnáct a na výpravu byl vybrán vcelku jen jako člen družiny. Patřil Bello Corronovi, takže je jasné, že byl
z Indiopolisu. Toho večera mu kluci svěřili hlídku na dolní palubě a odešli do města. Beppo tiše zuřil, že on nemůže, ale co se dalo dělat, někdo hlídat musel. Takže si
připjal opasek s revolverem, zalezl do přístřešku se zásobními plachtami a tam se uvelebil, aby nějak přečkal dobu, než ho přijdou vystřídat. Kromě něho hlídalo pár
šelem, ale ty radši zalezly, aby na ně nebylo moc vidět.

Beppo sice podřimoval, ale hned se probudil, jakmile zaslechl podezřelý zvuk. Někdo byl na palubě a šel velmi tiše v gumových podešvích. Bylo jasné, že nějaký
pitomec se rozhodl zkontrolovat, jak se hlídky starají. Beppo se opatrně vyplížil a jako had se sunul za ním. Povšiml si tmavé postavy, oblečené jen v šortkách; zřejmě
přišel vodou, aby si ho nevšimla hlídka u můstku z mola.

Skočil mu na záda; ten muž byl zřejmě velmi dobrý bojovník, okamžitě se vysmekl a odrazil Beppa tak skvělým úderem karate, že by ho byl zabil, kdyby Beppo
nebyl zkušený rváč. Okamžitě znovu zaútočil a tentokrát toho chlapa nabral chodidlem a mrštil jím na stěnu kabiny; muž vyhekl, odskočil a v jeho tváři se objevil
zvířecký strach. A v té chvíli taky Beppo pochopil, že to není nikdo z velitelů, ale docela cizí člověk. Zřejmě domorodec a tudíž nepřítel.

To už ale po něm skočil. V poslední chvíli spatřil záblesk na ostří nože, ale už se nestihl vyhnout; ten nůž mu rozpáral břicho širokou ranou a Beppo se skácel. Muž
nečekal na nic a dal se na útěk. Beppo z posledních sil vytáhl svůj revolver a dvakrát vystřelil. Ta druhá kulka prostřelila ničemovi lebku.

Výstřely přilákaly ostatní. Přiběhl velitel hlídek jaguár Arrgattsamwoogh; dal okamžitě příkaz k dopadení lotra, ale ten byl už mrtev.
O Beppa se staral Sheltie Rabowski; sháněl někoho, kdo umí pracovat s Ohněm, ale už viděl na první pohled, že chlapci není pomoci. Beppo byl při vědomí a tiše

skučel jako štěně.
„Kdo... kdo to byl?“ zeptal se.
„Nevím. Nějaký Malajec. Zřejmě zloděj...“
Beppo bolestně obrátil oči v sloup. Ještě přišel k vědomí a přerývaně mluvil: „Tak vidíš... budu první, kdo... zahyne na týhle výpravě! Ani jsem se... tam nedostal...“
„Neboj se! Poslali jsme pro Asthru!“ přesvědčoval ho Sheltie. Asthra byla ve městě, nemohla to stihnout.
„Drž... aspoň mě drž za ruku!“ prosil Beppo a pak ještě chvíli skučel, než ztichl. Sheltie klečel vedle něho až do chvíle, kdy přišel Enkra a Sebastiano, které

narychlo sehnali.
„Je mrtev,“ řekl jim Sheltie, „S tím se nedalo nic dělat. Rozpáral ho jako králíka...“
Enkra si zamyšleně prohlížel nůž.
„Malajský kris. Dobrá práce... těžko to byl obyčejný zloděj!“
„Jak se zdá, nic tu neukradl,“ řekl Sebastiano, „Myslím, že ani nechtěl. Spíš vyzvídal; znám takový typy, pár jsem jich dostal!“
„Jsme v nebezpečných vodách.“ řekl Sheltie.
„Jestli je dostanu, rozsekám je na hadry!“ vztekal se Enkra, „Tohle má určitě na svědomí nějaký náš nepřítel!“
„Tady na jihu je nepřátel víc než hvězd na nebi,“ mávl rukou Sebastiano, „Budeme muset stavět víc hlídek. A dát jim pokyn, aby dávali víc pozor. Konečně, ten

kluk si za to mohl sám!“
„Jak se zdá, moc tě jeho smrt nedojímá!“ vyletěl na něj Enkra, „Jsi nějak moc klidný!“
„Už jsem viděl pár mrtvých, kteří vypadali jako tenhle; zvykl jsem si. A ty si laskavě uvědom, že nejedem na výlet, ale na závažnou a důležitou cestu! Asi to nebude

jediný mrtvý...“
„Ty myslíš, že to někdo z nich už ví?“
„Určitě neví, kam jedeme. Ale dobře ví, že tu máme cenné věci a dobré zbraně, po těch piráti jdou. I celá loď by se jim hodila, to se neboj! Tohohle asi poslali na

zvědy; byl bych moc rád, kdyby zůstal naživu. S chutí bych se ho vyptal, komu slouží!“
„Máš chuť zase jim srovnat hřebínek?“
„Piráti mě moc dobře znají, ale možná už zapomněli, jak chutnají moje pěsti! Neškodilo by jim to připomenout!“
„Ne! Nemáme čas na takové akce. Musíme dodržovat časový plán!“
„Dobře! Ale zapamatuji si to!“

Beppa Scornazziho pohřbili v tichosti na hřbitově pro chudé v Djakartě. Nazítří ráno zvedli kotvy a pokračovali v plavbě podél ostrovů. Před nimi byl ostrov Bali,
pozemský ráj, země šťastných a bezstarostných lidí. Nepřistáli kupodivu v žádném turistickém centru, ale v nepatrné vesnici. Loď musela zakotvit kus od břehu a lidé
dojet člunem. Kdo zůstali na lodi, se potápěli s noži a lovili žraloky, kterých tu bylo požehnaně.

Samozřejmě, že vesničané vyjeveně zírali na tu ohromnou parádní plachetnici. Moc často se tady takové lodi neobjevovaly, takže se lidé co nejkrásněji ozdobili
a chystali se oslavovat příjezd lodi zpěvem a tancem.

Náčelník vesnice jim přišel vstříc. Byl to muž mohutné až rozložité postavy, teď k stáru s důstojným břichem, které je u těchto ostrovanů symbolem moci
a bohatství. Kdyby nevěděli, že je mu určitě přes šedesát, nepoznali by to, neboť vypadal velmi dobře a mladistvě.

Prohlíželi si ho s velkým zájmem; byl tmavé pleti, zvláštního odstínu až nazelenalého, jeho vlasy byly černé s kovovým nádechem a téměř rovné proti kučeravým
vlasům lidí z okolí. Když se člověk dobře podíval, povšiml si, že i řada mladších se vyznačuje týmiž znaky; náčelník měl se čtyřmi ženami celkem dvaatřicet živých dětí
a ty měly spousty vnoučat a pravnoučat. Děti do deseti let se neoblékaly vůbec, muži nosili bělošské trenýrky nebo useknuté rifle a dívky pestrobarevné sukně,
s odhalenou horní částí těla. Všichni měli krásné postavy a vypadali zdravě a spokojeně.



Samozřejmě, že si Armini nedělali žádné násilí a zachovali se stejně; domorodci jim zavěsili na krk věnce z květů a doprovázeli je do vesnice veselými popěvky.
Náčelník je usadil do stínu před svým domem postaveným z bambusu, podivné konstrukce s opěrnými trámy, podobném domům na Novém Zélandu. To vše si
prohlíželi s velkým zájmem, neboť to byly první náznaky cizího světa, do něhož směřovali.

Nejdřív se jen tak povídalo; ženy zatím připravovaly jídlo, totiž pečené prasátko v jámě se žhavým popelem. Pilo se kokosové mléko a jedly se banány zapečené
v palmových listech a různé jiné dobroty, o jejichž původu bylo lépe nic nezjišťovat. Enkra vydal pokyn, aby nikdo zbytečně neodmítal pohoštění, pokud bude s to je
pozřít, takže jen Asthra a pár dalších odmítalo maso s omluvou, že je pro ně tabu. To domorodci chápali.

Mike, Enkra a Roger vyčkali, až slušnost dovolí obrátit se na náčelníka s důvodem jejich návštěvy. Pak Mike řekl:
„Slyšel jsem, náčelníku Tahukio, že jsi byl za mladších časů účastníkem plavby našeho rodáka Denise Baarfelta na lodi Arrow!“
Náčelník se uvážlivě usmál.
„Plavil jsem se v mládí na mnoha lodích.“
„Na téhle jsi byl lodivodem a Denis tě velmi chválil za všecko, co jsi pro něj udělal.“
Náčelník Tahukio se pořád usmíval. Vůbec se stále zubil, zřejmě aby zakryl jiné myšlenky.
„Vidím na odznaku, který máš na krku, že patříš k jeho lidu.“
„Nejen to. Jsem i dědicem jeho hodností a práv a znám mnohá jeho tajemství.“
„Denis byl čaroděj.“
„I já jsem čaroděj. Každý z nás umí něco z toho, co nás Denis naučil. Proto také známe to, co znal on. I o tobě víme.“
Náčelník jim věnoval další svůj úsměv: „Lidé se hodně dozvědí, když chodí po světě a dívají se otevřenýma očima.“
Mike se rozhodl zaútočit zpříma a bez kliček. „Narodil jsi se daleko odtud, Tahukio. Někde na ostrovech jako tyto, ale pod jiným sluncem a jinými hvězdami. Plavil

jsi se s Denisem, pak jsi přišel sem a usadil ses tady, abys tu žil a založil svůj rod.“
„Ano, přicházím z dálky.“
„Jedeme tam. Celá naše výprava.“
„Pochopil jsem to, když jsem viděl vaši loď. Už není mnoho takových lodí na moři.“
„Když to víš, zřejmě také víš, že loď musí být schopna nechat se pohánět větrem a mořem, aby se dostala, kam potřebuje.“
„Mluvíš příliš moudře na můj rozum. Jsem jen obyčejný chudý rybář a neznám to všechno, co ty chceš a potřebuješ.“
„Nechceš s námi o tom mluvit?“
„Budu s tebou mluvit o čemkoliv. Ale musíš mi odpustit, jestli nevím, o co ti jde. Já neznám nic, co tě zajímá.“
„Zajímají mne Ztracené ostrovy a země Kam, která leží za nimi.“
„Neznám nic o Ztracených ostrovech. A nikdy jsem neslyšel nic o zemi Kam.“
„Denis tvrdí, že jsi tam s ním byl.“
„Třeba se mýlí. Lidé se často mýlí.“
„Ale nemýlí se, když mluví o takových věcech. Vím, zakázal ti možná o tom mluvit. Ale uplynulo už mnoho let a čas se změnil!“
„Nevím nic, co chceš slyšet.“
Náčelník Tahukio se usmíval, mluvil vlídně, leč rozhodně. Mike do něj mluvil ještě dlouho, zkoušel to ze všech stran, ale slyšel jen klidné:
„Já nevím nic o tom, co chceš slyšet.“
„Copak se nechceš vrátit domů?“ ptal se Roger.
„Můj domov je tady, kde mám ženy a děti. Ani kdybych se měl vrátit na svůj ostrov, neudělal bych to. Mám tu domov a přátele.“
„A ty jsi jejich náčelníkem. Vidím na lidech, co tady žijí, že jsou s tebou spřízněni...“
„Ano. Většina jsou moje děti.“
„Vidím to na jejich tvářích i tělech. Jsou už na pohled jiní než ostatní lidé odtud!“
„Ty jsi také jiný. Lidé bývají různí.“
Mike to vzdal. S náčelníkem nemělo cenu mluvit o ničem, o čem mluvit nechtěl. Povídal sice skoro pořád, chlubil se svými úspěchy i velkou rodinou, vyprávěl o lovu

ryb a pěstování vepřů a o všem možném, ale o tom, co bylo třeba, nic říct nechtěl.
Roger rozhodl, že to zkusí později a jinak. Zatím bylo doneseno to pečené prasátko a palmové víno, takže se všichni věnovali jídlu a pití. Tahukio zřejmě dal pokyn,

aby se dívky cizincům věnovaly a ty to velmi ochotně plnily. Rogera, který prohlašoval, že by rád prozkoumal anatomické detaily obyvatelstva, to velice potěšilo a byl
ochoten začít s výzkumy třeba hned; taky to řekl nahlas a Tahukio to vzal jako lichotku. V jeho světě se kromě síly, šikovnosti a obratnosti velmi oceňovala také
sexuální výkonnost a on z toho důvodu nabízel ochotně svoje dcery a vnučky milým hostům. Taky Enkrovi přidělil jednu z nejmladších dívek a Enkra se na to netvářil
moc nadšeně, ale poslechl.

Roger měl v záloze osvědčené síly. Například Tanya Wallerová se v jeho péči stala absolutně tvárnou osobností, ochotnou k čemukoliv. Stačil jí jemný pokyn
a posadila se k náčelníkovi, podávala mu maso a tykev s vínem, jak to činily dívky hostům. Tahukio ještě víc omládl, začal jí pozornosti oplácet a sem tam ji hladil různě
po těle. A hodně pil, na což Tanya nezapomínala.

„Myslíš, že to má nějaký smysl?“ zeptal se Mike Rogera, když byli o samotě. Domlouvat se před náčelníkem nebylo bezpečné, kdoví, co ho Denis všechno naučil.
„Tanya ho zpracuje, neboj. A my zpracujeme ty ostatní, mají pro to zřejmě pochopení. Neboj se nic, zítra ho máme, kde ho chceme mít...“
Palmové víno je ďábelský vynález. Nevypadá nebezpečně, ale silně opíjí a domorodci jsou zvyklí jím nešetřit. Armini to pochopili až ve chvíli, kdy bylo pozdě

a hlava se jim už pěkně motala. Když to poznali, nechali všemu volný průběh a dělali, co se od nich žádalo. Takže večer skončil všeobecnou spokojeností.
Ráno všechny příšerně bolela hlava a většina měla potíže se rozvzpomenout, co vyváděli včera večer. Jediný, kdo byl jako rybička, byl náčelník Tahukio, který už

se chystal na další jídlo a pití. Arminy se snažila uvést do použitelného stavu Asthra hypnózou, ale moc jí to nešlo, neboť tvrdě odolávali. Enkra byl ve stavu
zbědovaném, Roger o trochu líp, ale bystrost jeho mozku byla silně omezena. Mike se s nikým nebavil a nejevil patřičnou aktivitu.

„Včera večer se náčelník Tahukio dal do hry na kytaru a zpěvu,“ informovala Ťapka, „Nahrála jsem to na kazeťák, je to v neznámé řeči. Zřejmě jeho mateřština.
Byl pěkně udělaný, i když ne tak jako vy.“

„Tebe kopnu do hlavy!“ řekl jí Roger, „Nemůžu za to, že na tebe alkohol nepůsobí!“
„Působí na každýho. Ale já ho nepiju po putýnkách jako někdo!“
„Co povídá ta malá... Tanya?“ ptal se Mike.
„Je nadšená. Říká, že takovýho milence jako je náčelník, ještě neměla. Překonává všechny, i mistry svého oboru, Rogere!“
„Sakra, co reješ pořád jenom do mě? Přece tu jsou i jiný, ne? Nemůžu za to, že má lepší nářadí... viděli jste je bez kalhot?“
Viděli, a trochu jim kleslo sebevědomí.
„Normální holka by tím tak nadšená nebyla,“ řekl Enkra, „Tanya je mimořádně... vznětlivá. Já jsem s tou svojí neměl problémy!“ rozpačitě zmlkl, sotva se na něj



podívali.
„Bodejť!“ řekl Roger, „Přidělili ti nějakou puberťačku, kdoví kolik jí je! Já měl holku tak kolem osmnácti a měl jsem s ní spoustu práce. Ale byla fantastická!“

zasnil se.
„Pokud vím, nedělali jste to pro zábavu, ale kvůli tomu, abyste se něco dozvěděli!“ řekl Mike. Skoro mu nerozuměli, kuňkal jako skokan zelený nebo porouchané

potrubí vodovodu.
„No, právě!“ řekl Enkra a sklopil hlavu.
„Já jsem... nějak jsem to neodhadl,“ doznal se Roger, „Zkoušel jsem s ní mluvit, ale nevím už přesně, co mi odpovídala!“
„To je pěkný!“ řekla Ťapka, „Kluci, to nejde! Já vyslýchala Tanyu, taky nemá o ničem ponětí! Kromě toho je otřesně hloupá!“
„Taky jsme ji s sebou nebrali, aby nám dávala duchovní rady!“ Roger zaúpěl, protože vystrčil hlavu na slunce a zdálo se mu, že do ní dostal kladivem.
„Asthra taky nic neví?“ ptal se Mike.
„Asthra říká, že celej večer musela uhejbat jednomu z těch místních borců. Zkusila si ho zhypnotizovat, ale moc jí to nešlo. Usnul, ale nemohla ho nadráždit, aby

mluvil...“
„Byla taky nalitá jako my?“
„No zdali! Ještě teď kouká jako citron z kredence a nevydá souvislou větu!“
„Tohle se nedá nic dělat,“ řekl Roger a vstal, „Vyhlašuju rozkaz: koupání, spaní, odpočinek. Až se dáme trochu dohromady, tak budeme pokračovat. Tohle by byla

hrozná ostuda...“
Zjistil, že disciplína je v jeho vojsku vzorná, nikdo neměl sebemenší námitku. Poslušně se zvedli a odešli na pláž, kde se vykoupali, pak zalehli s hlavami do stínu

a usnuli. Spíš se to podobalo bezvědomí.
Odpoledne to už bylo lepší; vstávali dost s chutí, sháněli se po něčem k snědku a po další zábavě. Náčelníci se sešli taky a s radostí se ujistili, že jsou v pořádku.
„Jestli jsou všichni jako Tahukio, tak musíme dávat bacha,“ řekl Roger, „Přemůžou nás, ani s náma nemusej bojovat!“
„V každým případě si budeme muset dávat pozor na to, co pijem!“ řekl Enkra, „A vůbec na všechno, i na jejich ženský!“
„Nejhorší je, že jsou nezhypnotizovatelný!“ řekla Asthra, „Já to zkoušela i teď, slíbila jsem jedný holce, že udělám Oheň. Zkrátka: oni usnou, ale neposlouchají

příkazy. Mají v sobě něco, co tomu brání...“
„Přijdeš na to?“
„Když budu moct dělat pokusy, tak jo. Zkusím si najít na někom citlivý body na hlavě, ale to ho budu muset ostříhat, a to asi nebude chtít. Aspoň ne takhle naráz...“
„Skutečně nemáš žádnou rozumnou radu?“
„Něco do nás perou, co neznám. Může to být v jídle, pití nebo ve vzduchu; všichni jsme museli dostat dávku hned po příjezdu, jinak už jsem to dávno objevila!

Jsou lepší než my!“
Nakonec náčelníci vyhlásili zdrženlivost v pití a bedlivý pozor na všechny okolnosti. Cíl akce: opít a vyzkoušet hostitele a nedostat se sami do nepříčetného stavu.
Tahukio se usmíval a byl nadšen, že chtějí absolvovat další oslavu. Vážná řeč s ním nebyla, ale bavit se chtěl třeba rok.
Dopadlo to přesně stejně: probudili se druhý den a hlava je bolela ještě víc než včera. A opět nikdo nic důležitého nezjistil a každý se cítil, jako by ho pomleli ve

šrotovníku.
Celý den opět odpočívali a k večeru se náčelníci sešli k poradě.
„Má to nějakou cenu?“ ptal se Mike.
„Nemá,“ řekl Roger, „Zabalíme to?“
„Zabalíme.“ řekla Asthra.
Cítili se trapně; dát se porazit nějakými polynéskými divochy, když dokázali bez potíží mávat se vzdělanými bílými lidmi, to byla pro všechny nezměrná ostuda. Ještě

štěstí, že o tom věděli jen oni sami.
„Zítra odplouváme!“ rozhodl Enkra.
Poslední večer pili už jen symbolicky. Ráno je sice bolela hlava a nevěděli, co se s nimi dělo, ale byli aspoň schopni tak náročné činnosti, jako je vytáhnout plachty

a odjet. Roger byl už ochoten nařídit spuštění motorů.
Než odešli, náčelník Tahukio si vzal na chvilku Mika stranou: „Ty jsi z nich nejstarší,“ dotkl se rozměrnou dlaní jeho šedivých vlasů, „A měl bys být nejmoudřejší.

Chci ti něco říct!“
„Poslouchám.“ Mike vytušil, že se přece jen něco dozví.
„Vy skutečně chcete jít tam, kde jsem se já narodil a odkud jsem odešel?“
„Chceme. A chtěli bychom, abys nás provázel!“
„Ne. Radím vám: nechoďte! Já se tam už nikdy nevrátím a nikoho ze svých dětí nepustím, i kdyby chtěli. Vím, co to je.“
„Je to tak zlé?“
„Už nikdy se tam nechci vrátit. To je všechno, co ti můžu říct!“
A víc už taky neřekl. Mike mu položil ještě pár otázek, ale Tahukio na nic neodpověděl. Tak se rozloučili.
Když Liberty odplouvala, stáli domorodci na břehu a mávali jim.
Mike řekl náčelníkům, co mu říkal Tahukio.
„Možná ví, co dělá,“ řekl Enkra, „Ale my to taky víme! A chceme to vidět na vlastní oči. Nepolekáme se...“
„Ať nás čeká cokoliv - vpřed!“ dodal Roger a rozesmál se.



Noc v Honolulu
 

Enkra vydal přísné příkazy, aby se nikdo nepohyboval sám, ale zásadně s doprovodem, aby byl chráněn proti případným nepřátelům. Bylo to opatření rozumné
a taky každý poslechl. Ovšem až na plukovníka Chrise Everetta.

Chris chodil samozřejmě sám a nikomu se nesvěřoval kam. Tím spíš v tak veselém městě jako Honolulu; toulal se po ulicích a dával při tom přednost barům, které
už na první pohled vypadaly podezřele. V jednom z barů zaujal jeho pozornost jakýsi chlapík šibeniční tváře, který si ho pozorně prohlížel. Po chvíli dokonce přistoupil
a poručil dvakrát whisky, pro sebe i pro Chrise.

„Napijete se se mnou, plukovníku?“ zeptal se s divným úsměvem, „Myslím, že jste plukovník Chris Everett, ne?“
„Jsem Everett.“ řekl Chris bez vzrušení.
„To jsem rád! Hledal jsem vás, plukovníku.“
„Hm. Proč to?“
„Mám pro vás obchod.“
„Vy, to je kdo?“
„Jistá organizace, kterou zastupuji.“
„Myslím, že jsem pochopil. Můžu vědět, s kým mám tu čest?“
Pochybně vypadající muž se opatrně rozhlédl. Pak prohlásil tónem velice podezřelým: „Tady ne! Popovídáme si o tom někde, kde na nás nebude tak moc vidět.

Tady je moc zvědavých očí a jistě by vám to taky nevyhovovalo!“
„Zatím nemám žádný důvod, abych s vámi o něčem jednal!“
„Obchod, který nabízím, není důvod?“
„Ještě o něm nic nevím.“
„Stačí, když řeknu, že nabízím sto dolarů na osobu a den?“
„Nestačí. Není to zlá cena, ale v téhle chvíli mám lepší kšeft.“
„Dobře. Stopadesát dolarů!“
„Ale já vážně nemám čas!“
„Co se dá dělat. Dvě stě dolarů!“
„Na osobu a den?“
„Ano, samozřejmě. Dvě stě na osobu a den.“
Chris zvážněl. „To je dobrá nabídka. Taková, že skutečně stojí za to o ní uvažovat. No dobrá, půjdeme si o tom popovídat...“
Vyšli z baru. Město Honolulu, ačkoliv leží na Havaji, nazývané perlou moří, nevypadá vůbec jako domorodá vesnice z časů kapitána Cooka; naopak je to velice

americké a nesmírně rušné město, kde sviští taxíky, zní veselá hudba a po ulicích se toulají spousty divných existencí. A má i zapadlé uličky, kde se nacházejí podezřelé
lokály; tam vedl ten chlapík Chrise Everetta a při tom se podezíravě ohlížel, zda je někdo nesleduje.

Chris se výborně bavil. Málokdy se bavil tak dobře; usmíval se a vypadal bezstarostně. Přišli do zapadáku, ve kterém se klidně mohl točit film z prostředí banditů;
kdyby režisér hledal potřebný kompars, mohl si vybrat z povalečů, kteří tam popíjeli u baru. Chrise a toho chlapa si nikdo nevšímal, asi vypadali stylově.

„Půjdem do kanceláře!“ navrhl ničema.
„Nejdřív se napijem,“ řekl Chris, „A ty bys mi mohl říct, o co vlastně jde v tom tvým kšeftu!“
„No... o takovou akci. Potřebujem domluvit jedný vládě...“
„Kde?“
„V jedný zemi v Jižní Americe.“
„Fuj! Nemám rád Jižní Ameriku.“
„To je škoda! Ale já to potřebuju, ta vláda neposlouchá a já musím... a platím docela dobře! Nemůžeš se přemoct?“
„Která je to země?“ Chris se i se skleničkou obrátil zády k baru a prohlížel si lokál i muže, co tam seděli. Mnozí se po nich dívali, ale teď sklopili oči ke svému pití.
„Tím chceš říct, že bys měl čas?“
„Momentálně bohužel ne. Ale mohl bych dohodit kšeft kamarádům, kteří třeba čas mají...“
„Ale nám jde speciálně o tvý lidi! Ty jseš nejlepší, koho známe!“
„Už dávno ne, kamaráde. To jsou vzpomínky na dávný léta...“
„A to, co máš, se nedá odložit?“
„Ani bych to odložit nechtěl.“
„Je to tak dobrej kšeft?“
„Docela jo.“
„Ve který části světa? Doufám, že ne tady v Tichomoří!“
„A kdyby?“
„To by mě zajímalo, jakej kšeft přitahuje svobodný bojovníky!“
Chris neřekl nic. Jenom se usmíval.
„Vážně by mě to moc zajímalo...“
„To věřím, že by tě to zajímalo.“
Ničema se ohlédl po těch mužích. Už nepili, sledovali diskusi a k něčemu se chystali. „Tak co?“ zeptal se.
„Pro koho děláš?“ zeptal se Chris.
„Tady se ptám já!“ vypjal se ničema v celé výšce.
Chris se naopak zamračil: „Radši se nevyptávej!“
Teď už pochopili všichni, že nemá cenu jednat s ním po dobrém. Ti muži vstali, postavili se kolem něho a ničema řekl:
„Máš smůlu, chlapče! Asi jsi nepochopil, že my tady máme právo se ptát na cokoliv! Ty nám budeš buď odpovídat, nebo si to s tebou srovnáme! A to se ti asi

nebude líbit...“
Chris se rozhlížel. Bylo jich hodně a byli ozbrojení, zatím jen noži a klacky, ale možná měli taky střelné zbraně po kapsách.
„Nojo,“ řekl tedy, „Tak to jsem neodhadl. Co se dá dělat...“



„Takže půjdem nahoru!“ řekl ničema, „Nezkoušej na mě žádnou blbinu, já moc dobře vím, co dokážeš! A hlídáme tě, nezapomeň!“
„Já vidím dobře.“ řekl Chris.
Nahoře se nacházelo pár malých pokojů; dřív to byl asi bordel. Ten chlap a dva další zavedli Chrise do jednoho z nich, asi toho nejlepšího, ale i tak hluboce pod

úrovní. Ti dva se postavili za něho, ničema si sedl důležitě ke stolu a pustil magnetofon.
„Tak mluv! Všechno o cílech a záměrech vaší výpravy!“
„Jednoduché. Pátráme po pokladech, ukrytých piráty na ostrovech.“
„Jakých pokladech?“
„Nevím přesně. Princ má mapu, na které je vyznačen úkryt pokladu. Velmi cenného...“
Ničema chvíli koukal, jako kdyby tomu věřil. Pak se rozvzteklil a bouchl do stolu: „Na to taháte lejzrový zbraně a další přepychovou techniku? Nemysli si, že jsem

takovej blbec, chlapečku, nebo tě to bude mrzet!“
„Nevím, co víc bych ti mohl říct!“
„Pravdu!“ zařval darebák, „Čistou pravdu! Jestli se ještě pokusíš lhát, nedostaneš se odtud; a to, co tě čeká před smrtí, nezávidím ani nejhoršímu nepříteli...“
Chrisovi se to líbilo čím dál míň. „Tak dost! Nezdá se, že bys to byl zrovna ty, kdo pořádá to představení ve vlastní režii! Máš nějakýho šéfa, pro kterýho děláš,

a já chci vědět, kdo to je. Vem laskavě na vědomí, že budu mluvit s tvým šéfem a tomu možná na něco odpovím. Ale s kdejakým poskokem se bavit nebudu!“
„Budeš se bavit s tím, kdo se bude bavit s tebou, rozumíš?“ zasípěl mizera, „Nebo tě donutíme k řečí - my to dobře umíme!“
„No dobře, já taky nemám moc času. Santiago!“
To poslední slovo vykřikl. Současně vyskočil, jednoho ze strážných kopl do břicha a druhého udeřil hranou dlaně do krku. První sice klesl, ale zkoušel vstát; Chris

ho kopl do hlavy a jak zvrátil hlavu dozadu, udeřil ho sevřenými prsty do ohryzku. Je to smrtelná rána, taky ho na místě zabila. Ničema zkusil sáhnout do stolu pro
revolver, ale Chris mu přirazil ruku do šuplíku.

Dveře se rozlétly. Dovnitř vpadl nejdřív velký kosmatý pes neurčité rasy, potom Sheltie Rabowski s pistolí a nakonec Cvrček, který vedl hostinského s jednou
rukou zkroucenou do nemožnosti a druhou zlomenou.

„Tady je to dobrý!“ řekl jim Chris, „Prohledejte barák, jestli tu není jeho šéf! Nic jsem z něj nedostal, vezmu si ho s sebou!“
Přehodil si ničemu přes rameno. Mezitím se probudil strážce, který byl ještě naživu, a pokusil se sáhnout pro pistoli. Čokl Barth skočil a jeho tesáky jednou hluše

třaskly.
„Dělejte, chlapi!“ řekl Chris, „Musí tady po nás zůstat čisto, a měli bysme sebou hodit, než sem někdo vlítne...“
„Uklidit?“ zeptal se Cvrček a naznačil zapalování Ronsonem.
„Radši ne! Žádný přivolávání místních poldů, radši po dobrým!“
Scházel dolů po schodech a chlapa si nesl na rameně jako pytel otrub. Dole stál uprostřed lokálu Falko, v ruce držel svůj bič a okolo něho se válelo pár chlapů

v krvi. Když viděli svého šéfa v zajetí, dva se pokusili pohnout; Falko dvakrát švihl, jednomu prosekl špičkou biče krk a druhému vyrazil jedno oko.
„Říkal jsem nehejbat! Nebudu to nikomu povídat dvakrát!“
V tu chvíli zaslechl ničema, že ozdobný knoflík na Chrisově košili něco zachrochtal. Chris odpověděl: „Nojo, dyť už jdem!“
A darebák pochopil, že od první chvíle někdo slyšel všecko, co si s Chrisem povídali a že tedy od počátku nebyl lovcem, nýbrž kořistí. A zaštkal. Pochopil, že jeho

život má jen takovou cenu, co ví a žít bude do té doby, než se to dozvědí oni. Milost čekat nemohl; sám by ji taky nedal.
Venku ho Chris postavil na nohy, ale držel okolo ramen. Přidali se dva další, smáli se, zpívali a vedli svého poněkud podnapilého kamaráda někam, kde jim ještě

nalejí. Kdyby se jim pokusil utéci, nikdo mu neuvěří, že ho chtějí zabít. V tuhle noc všichni pijí, baví se, tančí a smějí se. Jenom jeden zemře.
Přicházeli další; s nimi blonďatá holka s pronikavýma modrýma očima, která zřejmě požívala mezi ostatními značné úcty. Prozkoumala ho a usmívala se při tom.
„Nic neřeknu!“ zasípěl ničema.
„Budeš muset.“ řekla mírně.
Chrisovi bylo lehké mlčet. Věděl, že kamarádi ho slyší a budou tady v pravý čas. On neměl žádnou šanci, jeho kamarádi už nebyli. Nebo neměli sebemenší chuť

následovat ty, co už nežijí.
Dívka mu položila ruce na spánky. Pocítil cosi jako slabý úder proudu a ztratil vlastní vůli. Od té chvíle odpovídal jako stroj.
„Jak se jmenuješ?“
„Chalkovič. Norbert Ivanovič.“
„Ty nejsi Američan?“
„Narodil jsem se v Chicagu. Jsem.“
„Tvůj otec se přistěhoval? Odkud?“
„Měli jsme statek na Ukrajině. Otec byl baron a důstojník carské osobní gardy...“
„Co dělal v Americe?“
„Vrátného v nočním podniku.“
„Co děláš ty?“
„Obchoduji s drogami a kradenými věcmi.“
„Kdo tě najal na tuhle akci?“
„Georg Wallace.“
„Kdo je to?“
„Američan. Zřejmě obchodník.“
„Kde se s ním máš sejít?“
„Seznámil mě s ním Slim, barman v Orionu. Ten mu oznámí, až s ním bude mluvit...“
„Co jsi měl udělat?“
„Zatknout a vyslechnout plukovníka Everetta.“
„Proč právě jeho?“
„Pan Wallace ho zná.“
„Jak dlouho znáš ty toho Wallace?“
„Od včerejška.“
„A barmana Slima?“
„Dlouho. Co jsem tady.“
„Co jsi měl udělat potom?“



„Až vyslechnu Everetta, mám dostat tři tisíce dolarů.“
„Proč ho nevyslechne rovnou Wallace?“
„Nevím.“
„Pro koho pracuje ten Wallace?“
„Nevím.“
Pak už byla diskuse velmi jednostranná: na každou složitější otázku odpovídal zajatec, že neví. Nebyl neochotný vypovídat, skutečně nevěděl nic víc. Nebyl to

žádný velký myslitel a práce, kterou mu svěřili, odpovídala jeho přirozené inteligenci.
„Co uděláme?“ ptal se Chris Everett.
„Zmáčknem toho Slima!“ navrhl Falko.
„Přímo v jeho baru, že jo? A za chvilku na nás vlítnou poldíci! Nemůžem pořádat žádný manévry, to by nás šéf přetrhl...“
„Nechte mě něco zkusit!“ řekla Sheilla, „Naprogramuju ho...“
„Zkus to...“ povolil Chris.
Sheilla si odvedla Chalkoviče na lavičku, sedla si k němu a začala se lísat. Objímala ho, mazlila se, jeho ruku si položila za blůzku a druhou do klína. Rafinovaně ho

dráždila a on se jí podvoloval s patrnou chutí. „Teď pro mě musíš něco udělat, miláčku!“ šeptala mu, „Musíš pro mě zavolat Wallace. Půjdeš do Orionu a řekneš
barmanovi Slimovi, že s Wallacem musíš mluvit. Já budu pořád s tebou, neboj se... budu ti říkat, co máš dělat!“

Chlapci sledovali její činnost mlčky a se zájmem. Chalkovič neměl žádnou vlastní vůli, nejdřív se potácel jako opilý, ale pak se uklidnil a dal se od Sheilly dovést do
Orionu. Armini udělali kolem baru dokonalé obklíčení.

Barman Slim se stále usmíval. Usmíval se, když míchal nápoje, když radil pánům, která dívka je nejochotnější i kde se dají výhodně proměnit peníze. Usmíval se na
Chalkoviče i jeho dívku. A usmíval se, i když někam telefonoval.

Wallace přijel v mercedesu a v bílém obleku; vypadal dobře a o peníze neměl nouzi. Vešel do baru a ptal se Slima, kde je Chalkovič. Potom ho uviděl, a s ním
i Sheillu.

Reagoval hrozně rychle, rychleji, než někdo mohl zasáhnout. Prvním výstřelem zasáhl smějícího se barmana Slima do hlavy. Druhým Chalkoviče, taky do hlavy.
Sheilla neměla revolver; hodila nožem a zasáhla ho do stehna. Kulka, kterou jí určil, ji minula, uskočila včas. Wallace vyběhl ven, ale chápal, že zraněný se moc daleko
nedostane; a u jeho auta už byli oni. Reagoval opět rychle: střelil se rovnou do úst.

Když k němu doběhli, byl už mrtev.
„No... to se nám povedlo!“ řekl Cvrček.
„Šéf nás přetrhne.“ soudil Sheltie.
„Zřejmě poznal Sheillu,“ mračil se Chris, „Zná ho někdo? On nás zřejmě znal všechny...“
„Což je pochopitelný, když šel do akce.“
Přiběhla Sheilla a oznámila, že ani barman, ani Chalkovič nejeví známky života.
„Mizíme!“ řekl Chris, „Zvrtali jsme to! Policajti...“
Zmizeli a než přišla policie, byli pryč. Enkra je neuvítal moc nadšeně, ani to nemohli čekat.
„Akce se nepodařila,“ řekl mu Chris, „Počítal jsem, že zkusí naťuknout Cvrčka, Sheltieho nebo někoho z mladých. Já jsem měl být v akci - zřejmě rozhodli jinak...“
„Zřejmě jsi předpokládal špatně!“ řekl Enkra, „Teď víme, že po nás jdou, ale nevíme nic o tom, kdo a proč. A byla to poslední možnost to zjistit, další vhodné

místo už nebude. Musíme to nechat osudu...“
„Myslím, že to není taková škoda,“ soudil Roger, „Nejspíš Američané, zřejmě náš tradiční soupeř CIA. Zmizíme jim z dosahu a můžou si dělat, co je napadne.

Nebudeme nikde na tomto světě!“
„A co když vědí víc, než tušíme?“
„Co například?“
„Nejsou hloupí. Můžou vědět, kam jdeme!“
„Myslíš, že zkusí jít za námi?“
„Možná.“
„A co? Chceš kvůli tomu odvolat akci?“
„Ne, to ne. Máme šanci, že se tam nedostanou, že nevědí, kudy a jak. Musíme to udělat!“
„V tom případě je nechme, ať si dělají, co dokážou. Máme svoje starosti. Jen nesmíme nechávat naše bez dozoru. Nikdy a nikde!“
„Souhlasím. Ostatně, zítra odplujeme...“
Rozešli se; Sheilla zamířila do kabiny, kde Mike Cross a pár dalších bádalo nad hvězdnou mapou a Ťapka počítala koordináty. Posadili se a poslouchali, co jim

vyprávěla.
„No dobře, a co se ti nelíbí?“ zeptal se Jackie Therlowe. Během poslední doby se hodně zajímal o astronomická pozorování.
„Nejsem si jistá, že to byla CIA.“
„Proč?“
„Nevím. Připadalo mi to moc amatérské.“
„Máš nějaký důvod, nebo jen pocity?“
„Jenom pocit. Ale nechápu, proč by jednali tak nesmyslně. Celé je to jaksi uhozené, tam v Djakartě i tady. Nelíbí se mi to.“
„Dobře. Zdá se, že víš, co říkáš. A co s tím chceš dělat?“
„Nic. Jenom se mi to nelíbí.“
Chvíli všichni mlčeli. Pak řekla Sheilla:
„Miku, proč nemáme s sebou delfíny?“
„Myslíš jako průvodce? Nejde to...“
„Já vím, že existují dokonalejší systémy vyhledávání cizích lodí v prostoru, ale za starých časů snad delfíni sloužili spolehlivě! Já bych je rozhodně s sebou chtěla!“
„Já vím. Ale Denis zakazuje delfíny. Měl je s sebou a všichni mu do dvou měsíců zahynuli v křečích. Ve vodě je tam něco, co je zabíjí, ale lidem ani jiným

suchozemcům neublíží. Dokonce někteří odvážnější delfíni chtěli jet s sebou, ale já jim to zakázal.“
„Škoda, že to nejde! Byla bych o poznání klidnější...“
Mike ji objal a pohladil po vlasech.
„Taky si děláš starosti? Já také. Myslím na to pořád a nevím, co počít. Někdy si dokonce myslím, jestli doopravdy není chyba provokovat osud a chodit tam. Ale

nesmíme se bát...“



„Já se nebojím.“
Vyšla ven. Měli ještě hodně práce s hvězdami, teď jejich polohu zaznamenávali několikrát za noc. Bylo to zřejmě třeba.
Když vyšla na palubu, chvíli tam stála a pozorovala moře. Město zářilo tisíci světly, lidé se smáli a bavili. Nikdo ještě neví, že dnes zemřeli lidé, a proč se to stalo.

Ale možná nezemřeli všichni, někdo zůstal a ten teď už ví a dělá svá opatření. Kdoví, jaká budou.
Přešla palubu. Povšimla si tmavého stínu, který seděl na zábradlí a taky se díval na město. Když přistoupila blíž, obrátil se k ní a oči mu zazářily ve tmě. Byl to

Enkra.
„Taky nemůžeš spát?“ zeptala se.
„Přemýšlím. Ti lidé nebyli sami.“
„Já to vím, Enkro. Všichni to víme. Jsme na ně připraveni...“
Enkra jenom pokýval hlavou.
„Tak to je dobře.“ řekl.



Raiatea
 

Bylo poledne a všechno bylo zmožené vedrem. I ptáci v korunách palem přestali zpívat a kluci, kteří se do té doby neúnavně potápěli a lovili pestrobarevné
korálové rybky, se teď natáhli do stínu a nechtěli se ani hnout.

Mike taky spal, přesněji řečeno dřímal ve stínu. Jedině Ťapka byla schopna něco dělat, ale ta se zase neopovážila ostatní rušit nějakými svými nápady. Takže
rušitelkou klidu byla nakonec Sheilla, když náhle zprudka zvedla hlavu, něco zavřískala a pak se rozesmála.

„Copak?“ ptal se Cvrček.
„Ale, něco se mi zdálo...“
„To musel bejt pěkně pitomej sen, že sebou tak škubeš!“
„Někdo mě honil. Nějakej příšernej chlap...“
„Nepovídej; ty že by ses lekla chlapa?“
„Jenže on mě chtěl podříznout a sníst! Tady to byli za starejch časů lidožrouti!“
Rozesmáli se. Už se jim nechtělo ani válet a odpočívat. Cvrček se ozval první: „Miku, proč je tenhle ostrov posvátnej?“
„Víš to sám, prošel jsi školením...“ povzdychl si Mike líně a převalil se na druhý bok.
„No jo, ale tam to nebylo dost objasněný! Povídej nám o tom, ty to umíš tak pěkně...“
Přidali se i další, nikomu se už nechtělo spát, naopak si chtěli povídat. Nakonec kapituloval.
„Tento ostrov Raiatea byl sídlem posvátné sekty, jíž se říkalo Ariori. Byli to vybraní bojovníci, kteří se v případě potřeby vydávali do boje po celé oblasti ostrovů,

třeba tisíce mil daleko. Jezdili na velkých vahadlových kánoích, na jednu se vešlo tak padesát mužů. Jejich ženy byly čarodějky, uměly spoustu věcí. Sekta Ariori měla
obdiv a úctu všech ostrovanů a každý se jich bál... dokud nepřišli běloši.“

„Je pravda, že vynikali i v lásce?“ zeptala se Tanya, která z toho jinak moc nechápala.
„Ano. Jejich náboženství jim přikazovalo učit lidi i v tomto oboru a dělali to rádi; taky je všude rádi viděli. Tohle byly šťastné ostrovy, kde lidé nevěděli, co je hřích;

láska pro ně byla potěšením a všichni se jí oddávali bez zábran...“
„Ostatně, jako teď!“ řekl Sheltie, který si už stihnul namluvit nějakou místní dívenku. Teď odpočíval víc po těch výkonech s ní, než kvůli panujícímu vedru.
„Ještě kapitán Cook ty jejich velké kánoe viděl. Říká, že to byli skvělí námořníci a bojovníci, jen o jejich mravech se vyjadřuje s despektem. Ale to se není co

divit.“
„Co myslíš?“ řekla Sheilla, „Jezdili jenom na téhle straně, nebo mohli i na druhou?“
„Přemýšlel jsem o tom. Teoreticky jim nic nebránilo v přechodu. Měli docela dobré lodi, znali skvěle astronomii a nebyli to žádní pitomci. To jsou jenom představy

bílých lidí, že civilizaci sem přinesli až oni. Mnozí kněží přírodních národů byli velmi moudří a jestli se jim to jednou povedlo, jistě to využívali.“
„Byl jsem se podívat na ten jejich chrám, říkají mu marae.“ řekl Cvrček, „No, nic moc. Je to taková hromada kamení. A nikdo už neví, na co to vůbec bylo...“
„Civilizační úsilí bílých lidí,“ smál se Mike, „Místní už ani nevědí, co to byli Ariori a co znamenali pro místní vývoj...“
„V podstatě byli naši předchůdci.“ prohlásil Sheltie, „Docela bysme se k nim hodili!“
„Za války přece i u nás existovala nějaká lóže Ariori,“ řekla Sheilla, „Jenže ji zlikvidovali...“
„Možná ji založili právě kluci, co se vrátili s Denisem! Dneska už to nikdo neví, všechny jejich záležitosti byly tajné. Jenomže ta lóže se zvrhla, začali zabíjet a loupit

a nakonec bojovali i proti vlastním, proti nám...“
„Ty to snad pamatuješ, nebo co?“
„Když jsem byl kluk, ještě se občas objevoval na zdech takový znak, dvojité A. Znamenalo to Ariori Alliva - Ariori žije! Taky jsme to sem tam psali, když jsme si

hráli na bandity!“
„To by nebylo marný, vzkřísit takovou sektu! Trochu provětrat lidem faldy... já bych si třeba vzal na starost to nafoukaný Honolulu! Amíci by se divili, kdyby se tam

objevila válečná kánoe a trochu jim to načechrala...“
„Mysleli by, že je to turistická atrakce!“
„To už bysme jim dokázali rozmluvit!“
„No, jestli tady chceš zůstat a zkoušet to...“
„Ale... já myslel, až se vrátíme!“
„To už asi budeme mít jiný nápady! A jistě i jiný hrdiny, který budeme popularizovat...“
„Ty o tom chceš něco napsat, Miku?“
„Podle toho. Možná ano.“
„Enkra říká, že všechno bude tajný!“
„Pokud se to povede utajit.“
„Proč by se to nepovedlo?“
„Už o tom ví moc lidí. Včetně těch, co po nás jdou. A jak se zdá, šlapou nám tvrdě po krku.“
„Myslíš ty, co jsme si podali?“
„Podali jste si jenom jejich pohůnka. Šéfové žijou, daří se jim dobře a nějakýho toho střelce si vždycky seženou...“
„A my ho zase zlikvidujeme!“
„Nepochybuju. Ale je účelnější zlikvidovat je rovnou od hlavy! Jestli zjistíme, kdo je šéf a jak ho dostat, nemusíme se špinit se služebnictvem. A máme navěky

pokoj!“
„Jenže šéfové, to je CIA. A ti mají moc šéfů a jsou daleko od nás. Jen tak je nedostaneme...“
„Nejsem si tím jist.“
„Že je nedostanem?“
„Že v tom jede CIA. Nezdá se mi to.“
„Proč? Máš s nimi přece zkušenosti!“
„Právě proto. Přemýšlel jsem o tom; nebyl jsem u toho, když ten jejich člověk zpanikařil a zlikvidoval všechno včetně sebe. Ale nedokážu to pochopit, takhle přece

jednat nemusel!“
„Nechtěl se nám dostat do drápů!“
„Ten chlap nebyl žádná vysoká šarže. Kdykoliv se mohl vymluvit na příkazy nadřízených, zapírat, mohl... tisíc věcí. Aby střílel, navíc na sebe, byla blbost. Zpanikařil



moc okatě, a to nechápu!“
„Co měl udělat podle tebe?“
„Měl reagovat klidně. Když pochopil, že je v naší moci (což ani zdaleka nebyl), mohl se uklonit a říct: »Sorry, pánové, prohrál jsem. Dělejte si se mnou, co chcete!«

Nic tak hroznýho by se mu u nás nestalo. Momentálně nejsme ve válce s CIA.“
„Třeba se bál mučení!“
„Třeba. Ale taky věděl, že momentálně nebudeme vyhledávat konflikty a nebudeme ho mučit, když nevíme, oč se mu jedná. Mohl se domluvit, to mi nikdo

nevymluví. Ledaže nebyl od CIA.“
„A od koho?“
„Nevím. A to mě právě trápí. Myslím, že po nás jde ještě někdo. Američané nás sledují běžně, to není nic divného. Jde jim o naše kšefty, které by byly zajímavé

i pro ně. Ale někdo jiný má z nás strach. Větší strach než ze smrti!“
„Samé záhady! A hlouposti. Nevíš nic a hádáš, co to znamená...“
„Ano, to je pravda. Jenomže nemůžeme dělat nic jiného než se dohadovat. Protože pravda je od nás daleko. A já mám jen strach, aby nás ta pravda nedohnala

a neohrozila...“
Mlčeli. Byli opatrní stejně jako on a větřili nebezpečí jako šelmy. A nepochybovali, že se na ně upírá pozornost mnoha očí.

Roger Monroes by nemohl být šťastný, kdyby neuspořádal nějakou legraci. Ostatně loučili se se světem lidí a to je zapotřebí nějak důstojně oslavit. Takže uvažoval
o nějaké zábavě společně s domorodci a věřil, že to přijmou s nadšením.

Někteří členové výpravy, jako Mike, by to ani radši neměli vědět. Jiní, jako Asthra, se smáli a nechali mu volný průběh. A opět jiní, například Sheilla, mu slíbili
pomoc.

„Když oni do nás palmovým vínem, tak my jim to vrátíme nějakým čajem!“ vysvětlil Roger, „Ty bys mohla něco uvařit, Sheillo!“
„Co by to tak mělo být?“
„Víš, pořád myslím na jejich sektu Ariori! Co takhle uspořádat něco, aby si vzpomněli, jak to bylo tehdy? Přece v nich musí být něco jako atavistická paměť, ne?“
„Nevím, co v nich je, ale něco na povzbuzení nápaditosti jim udělat můžu. Ale... nebudou pak nebezpeční i nám?“
„Proč? Přece patříme k nim, mluvíme jejich řečí a mají nás tu rádi! Ariori přece taky bojovali za svoje přátele, ne?“
Sheilla byla čarodějka, ale neměla zatím tu pravou rozvahu. Takže se dala pilně do práce a uvařila kotlík čaje.
Náčelník vesnice byl pořádný chlap. Příroda mu dala vyrůst do výšky a blahobyt přidělil řádně vykrmené tělo, takže mu už zbývalo jen se bavit se svými ženami.

Sice měl mít jenom jednu podle křesťanské víry, ale farář byl daleko a největším pánem v téhle vesnici byl on, takže se vše řídilo dle jeho vůle. Hosty měl rád, všichni
lidé tam jsou velice pohostinní. Dal upéct vepře a připravit palmové víno a ženám vesnice dal pokyn povolit své přirozené náklonnosti k poznávání cizích mužů. A těšil
se na dívky, především světlovlasé a modrooké.

Když Roger ohlásil, že jeho skupina připravila místo hostitelů speciální čaj, který vyléčí a dá sílu, Mike podezíravě zavětřil; ale dovolil to, nic jiného se nedalo dělat.
Mohl se svobodně rozhodnout mezi čajem nebo palmovým vínem, a s tím už byly nepříjemné zkušenosti. Takže se pil čaj a kupodivu i domorodcům velmi zachutnal
a s potěšením se napájeli.

Záhy se začalo zpívat; domorodci hráli na jakési primitivní kytary a bubínky a záhy jejich písně začaly mít dost nezvyklý charakter. Všichni Armini rozuměli jejich
řeči, ale v písních občas zazněla slova nebo i celé věty, které neznali; záhy vysvitlo, že si tyhle písně pamatují z dávné minulosti. Teprve tehdy Mikovi došlo, co to asi
Sheilla připravila za čaj. Jenže, taky on už to vypil. Taky on byl současně státník, reprezentant své země, i čaroděj řádu Ariori.

Náčelník vypil nejvíc. Palmového vína i toho Rogerova čaje. Zpíval silným hlasem, objímal Tanyu, kterou mu po zkušenostech přidělili a občas koulel očima. Ostatní
přizvukovali, včetně Arminských hostů, kteří byli vždycky pro každou dobrou zábavu. Až když noc postoupila a blížilo se k půlnoci, náčelník najednou vstal a začal
zmateně, ale dost srozumitelně mluvit:

„Já dobře vím, kam jdete! Pochopil jsem to, když jsem viděl vaši loď! A dobře se pamatuji na vašeho čaroděje Denise, který u nás také byl, když šel na svoji
cestu! To jsem byl ještě velmi malý, ale viděl jsem ho a pamatuji se na něj! A byl tady také, když se vrátil a když slíbil, že bude další, nová expedice!“

„Je dobře, že to víš,“ řekl Roger, „Nepochybovali jsme, že vy muži z Raiatey znáte tajemství cesty do jiného světa!“
„Naši muži tam byli a bojovali tam!“ bušil se náčelník do rozměrných prsou, „A půjdeme tam znovu! Rozešlu svoje posly do všech vesnic, na všechny ostrovy!

Postavíme flotilu z tisíce kánoí a svými kamennými sekerami zničíme každého nepřítele, našeho i našich přátel!“
„Ale my nemáme nepřátele!“
„Váš čaroděj Denis udělal chybu!“ hovořil náčelník s pevným odhodláním, „Kdyby povolal do boje muže z Raiatey, nemusel válčit tolik let a mohl se vydat znovu

do Ztraceného moře! A my bychom byli šli s ním!“
„A umíte bojovat?“ ptal se někdo.
„Jak se můžeš tak ptát? My, sekta Ariori, se nebojíme smrti a porazíme každého, kdo se nám postaví do cesty! Porazíme ho, ukážeme mu život a naučíme ho žít

jako my! Znovu vyjdeme do světa a obnovíme slávu svých předků!“
„Ariori už neexistují!“ namítl Roger.
„My jsme Ariori! My jsme dědici říše a jejího božského poslání!“
„Nevěřím! Vaši bohové odešli nebo jsou mrtvi! Vaše marae je jen hromada kamení a duše vašich předků k vám už nemluví. Nedokážete vyplout na moře ve

vahadlových kánoích!“
Náčelník se strašlivě rozčílil. Skákal kolem ohně, mával rukama a bušil se do prsou, křičel a vřískal. A řval při tom:
„Naši bohové žijí! Nejsou tak slabí a nicotní jako bohové bílých a umějí přežít dobu zla a zániku! Chceš je vidět?“
„Chci! Pak uvěřím...“
„Pochodně!“ zavelel náčelník.
Zatímco mladí bojovníci sháněli dostatek pořádných pochodní, náčelník ze sebe serval všechno oblečení. A křičel při tom:
„K našim bohům se nesluší přicházet v hadrech bělochů! Oni stvořili naše těla, ne hadry, jaké nám prodávají handlíři!“
Roger se rychle svlékl. Měl na sobě jen květovanou sukni, nedalo mu to moc práce. Ostatní taky všechno odkládali; náčelník ale zabránil Mikovi, když chtěl odložit

svůj osmihrotý kříž. „Tohle si nech! Je to odznak čaroděje, máš na to právo. Denis měl taky takový...“
Všichni si dle zvyklostí domorodců pomalovali tváře a do vlasů vpletli květiny. Taky na krku nosili květinové věnce. Posilovali se při tom pořád dalším palmovým

vínem a vypili i zbytek čaje.
„Teď půjdeme k našim bohům! Ale varuji vás: bohové dobře vědí, jaké má kdo srdce a ztrestají toho, kdo nemá právo předstoupit před jejich tvář. A jsou-li

uraženi, je možno jejich hněv usmířit jenom krví!“



Nikdo se nepolekal. Vydali se ve veselém a zpívajícím houfu na cestu a kráčeli bambusovou džunglí do nitra ostrova. Náčelník je vedl, kráčel jistě a bez váhání; až
došli ke břehu laguny. Ostrov Raiatea není velký a obsahuje jen pár malých vesniček; o laguně, kam teď šli, nikdo ani nevěděl, patřila k nejpřísněji střeženým tajemstvím
ostrovanů.

Náčelník se bez obav ponořil do vody a kráčel až po pás ne ve vodě, ale v řídkém bahně při břehu. Pak se potopil až po ramena, a proklouzl pobřežním porostem
do další zátoky laguny. Ještě chvíli šli vodou a pak vystoupili na břeh.

Tam se nacházelo cosi, co původně vypadalo jako obyčejná hromada kamení. Jenže pak zjistili, že je to marae, větší než to, u něhož byli někteří odpoledne a kam
domorodci vodili turistické výpravy, když se náhodou objevily. Ve čtyřech rozích stály sochy, už dávno omšelé a k nerozeznání, zřejmě obrazy bohů. Uprostřed byl
kamenný oltář, veliký plochý kámen, otesaný jako stůl. Nebylo vyloučeno, že se na něm kdysi obětovali lidé.

Náčelník je zadržel, aby zůstali kolem marae. Sám vystoupil k oltáři, zvedl ruce ke hvězdám a křičel mohutným hlasem:
„Slyšte mne, bohové! Jsem tady a přivedl jsem s sebou lidi, kteří jsou hodni slyšet váš hlas! Projevte svou vůli a přesvědčte všechny, kdo nechtějí slyšet a věřit!“
Roger zaváhal, co se bude dít; ale náčelník začal zběsile křepčit okolo oltáře a při tom se dal do zpěvu. Zpíval ve zcela neznámé řeči, které zřejmě nerozuměli ani

domorodci. Mike zaslechl, jak Ťapka za jeho zády cvakla spouští magnetofonu. Jako obvykle myslela na všechno. Náčelník opakoval posvátný text několikrát; zdálo
se, že trochu komolí slova, protože ani on jim nerozuměl, jen je přejal od jiných.

Stejně jako jejich náčelník, začali pozvolna zpívat i ostatní ostrované. Armini se snažili připojit alespoň k melodii, velmi jednoduché; nakonec opakovali
nesrozumitelný a velmi zkomolený text všichni sborově. Některé ženy začaly neartikulovaně kvílet, kňučet a válet se po zemi, muži se bušili do prsou nebo mávali klacky
a bili do země. Jeden z nich padl na zem a tloukl čelem do kamenné podezdívky marae, až mu krev tekla z rozbité hlavy.

Náčelník rozpřáhl ruce, stál před oltářem a křičel:
„Učiním velikou výpravu! Svolám muže ze všech ostrovů! Postavím tisíc kánoí lepších než ty, na kterých se plavili předkové! Vrátíme se na Ztracené ostrovy

a dobudeme je! Vytvoříme mohutnou, nepřemožitelnou říši Ariori! Každý se nám bude obdivovat!“
Řev a jásot ostrovanů se začal podobat šílenství. Lidé křičeli, zpívali, tančili; bylo to veliké a bláznivé a nikdo je nedokázal zarazit. Tančili až do chvíle, kdy padli

vyčerpáním a zůstali nehybně ležet.
Probuzení bylo neobvykle trapné. Armini byli ještě jakž takž v pořádku, ale ostrované trpěli a kromě toho se trochu styděli. Náčelník zjistil, že hosté poznali

tajemství jeho nejtajnější svatyně a dokonce odtud odcházejí za dne; jediné co ho uklidňovalo bylo, že jsou na každý pád přátelé.
„Co jsem slíbil, splním!“ sliboval Rogerovi, když se vraceli, „Svolám lidi a s kánoemi vám půjdeme pomoci...“
„Radši ne,“ řekl Roger uvážlivě, „Myslím, že to zvládneme sami. Ostatně, ty kánoe by na tak dlouhé plavbě nebyly k ničemu.“
Náčelník byl velice rád, že nemusí svůj slib plnit, dobře věděl, jak je nesmyslný; ale taky musel zachovat tvář.
„Naše lodi propluly celým mořem oceánem, když jsme mu ještě vládli!“ pravil hrdě, „Nejsou horší než tvoje loď!“
„Vím a věřím ti! Dobře, dohodneme se takhle: kdybychom potřebovali, pošleme ti zprávu a ty nám přijdeš na pomoc!“
Tohle si slíbili s velkou radostí; náčelník svůj slib odpřisáhl a ani mu nepřišlo na mysl, jak by to Roger asi udělal, aby ho dokázal přes propast světů přivolat na

pomoc.
Mike se zajímal o nahrávku, kterou udělala na slavnosti Ťapka. Na lodi si ji pustili a zaznamenali slovně celý text, několikrát opakovaný. Bádali nad ním všichni, ale

nikdo si nevěděl rady.
„V každém případě je to polynéský jazyk, který nemáme zatím zdokumentovaný! Zřejmě tajná řeč, možná obřadníků nebo kněží...“
„Podle záznamů měli Ariori vlastní jazyk, kterému nikdo z lidí nerozuměl,“ řekl Mike, „Pořád na to musím myslet...“
„Na co?“
„Staré kroniky je popisují jako lidi velkých postav a tělesné síly převyšující obvyklý lid z ostrovů. A měli obrovskou moc, protože jich bylo hodně. Přemýšlím, jak

se všichni vešli na tak malý ostrov, jako je Raiatea.“
„Už chápu!“ nadchl se Roger, „Ty myslíš, že to vůbec nebyli lidé z Raiatey, že tady měli jenom něco jako přestupní stanici? Že přicházeli rovnou odtamtud?“
„Nevím. Nevylučuji to.“
„Ale pak by museli vědět nejen jak se dostat tam, ale i jak se dostat zpátky, tedy to, co my zatím nevíme!“
„Ano, to je samozřejmé.“
„Myslíš, že si to někdo může pamatovat?“
„Nevím. Těžko. Kdyby to věděli, asi by to udělali a netrčeli tady. Nebo je to tak, jak nám říkal ten člověk na Bali: nechtějí zpátky, protože tady je to lepší.“
„Uvažuju nad Velikonočním ostrovem,“ řekl Enkra zamyšleně, „Nad stavbami obrovských soch, co tam jsou. Škoda, že se tam nemůžeme jet podívat. Co když se

taky týkají těch lidí?“
„Předpoklady, domněnky, nápady! Až přijedeme na místo, uvidíme, co je pravda a co ne. Ale každopádně už víme, že to není nebezpečné. Lze přejít tam i zpátky

a lidé to dělali, dokonce často a hromadně. Není se čeho bát...“
Mike si ještě jednou pustil pásek. „Tohle dobře schováme! Až poznáme jazyk domorodců na druhé straně, možná se dozvíme, co znamená tahle píseň. A možná

pro nás bude nějak důležitá, stejně jako pro ně...“
Přemýšleli ještě dlouho; ale nikdo na nic rozumného nepřišel. A nebylo divu; ještě jim všem třeštila hlava po včerejším čaji.



Ostrov číslo 46
 

„Kolik máme času?“
„Skoro osmačtyřicet hodin. Co budeme dělat?“
Enkra se rozhlížel. Moře bylo klidné, jemně a přátelsky se vlnilo a chovalo se jako polévka. Na dohled viděli dva malé korálové ostrůvky porostlé palmami a ze

všeho nejblíže opuštěné skalisko, na němž rostla sotva tráva.
„Prozkoumáme ty tři ostrovy.“ rozhodl.
„Myslím, že se tam přistát nedá,“ prohlížel si Sebastiano ostrovy dalekohledem, „Alespoň ne s lodí jako Liberty. Navrhoval bych zkusit to se čluny, ty by se tam

dostaly...“
Samozřejmě, všichni byli pro. Roger přišel ještě na jednu věc: „Ostré cvičení! Je to generálka na průzkum ostrovů, které najdeme tam! Vezmeme si zbraně

a všechny pomůcky...“
„Má to smysl? Docela jistě tam nic a nikdo není!“ oponoval Elliott.
„Aspoň se nám nikdo nebude smát, až budeme skákat od palmy k palmě s lejzrovačkou!“ odbyl ho Roger tvrdě.
Takže se fasovaly zbraně, alespoň osobní. Pro vyšší náčelníky taky speciální nože, vyrobené v Santanuevových ocelárnách a výzkumném středisku. Měly podobné

vlastnosti jako Enkrův meč Excalibur. Byly zasazeny do pouzder připomínajících bandasku nebo polní láhev a vysunovaly se vyšroubováním. Jejich ostří, potažené
mikroskopickou vrstvou speciálně slinutých protonů, řezalo vše včetně oceli, kamene a diamantů a poškodilo by i pochvu, kdyby se jí při neopatrném používání dotklo.

Enkra a Sebastiano se svým oddílem vyrazili na prohlídku ostrova číslo 45, Roger a Elliott na ostrov 47. Připluli ke břehu, zajišťovali pečlivě člun a pohybovali se
přískoky od jedné palmy ke druhé. Pravidelně brali vzorky všeho, nač narazili, a ukládali je podle potřeby.

Bohužel ostrůvky byly maličké a přejít je netrvalo moc dlouho. Za chvíli byli na druhém konci, položili vše na písek a vykoupali se. Pak zkoušeli chytat ryby do ruky
a všelijak se bavili; tím taky utekla nějaká hodina. Jídlo uvařili z mořských živočichů, odpočinuli si a provedli všechno, co se vůbec ještě dalo. A nakonec už museli
konečně jet zpátky. Vzorky zahodili, nebyly jim k ničemu a museli by je zbytečně tahat s sebou.

Zpět k lodi jel Enkra kolem ostrůvku 46. Sebastiano neúnavně všechno kolem sledoval dalekohledem a všímal si zvláště skal.
„Počkat!“ zavelel, „Přirazte blíž ke břehu!“
„Co tam vidíš?“ ptal se Enkra, ale okamžitě zavesloval blíž ke břehu. Obepluli celé skalisko, jinak se tam dostat nedalo; a teď už byli tak blízko, že bylo vidět

pouhým okem.
„Nemýlil jsem se!“ ukazoval Sebastiano, „To musel udělat někdo z výpravy!“
Do jedné ze skal byl vytesán velmi omšelý, ale jasně patrný osmihrotý kříž.
„Chtěli po sobě nechat památku...“ soudil kdosi.
„Vystoupíme a prohlídnem to!“
Přístup k té skále byl velmi obtížný, ale přece jen lehčí než na jiných místech, kde byl ostrůvek naprosto nepřístupný. Hnízdili tu ptáci, jinak byl zcela opuštěný.
„Všimněte si!“ řekl Sebastiano, „Tohle není korálový ostrov vyrostlý ode dna! Na úbočí samozřejmě rostou korály, ale je to skála... kdoví, jak dlouho už tady

stojí...“
Ostatní zaujal spíš osmihrotý kříž. Ten, kdo ho vytvořil, si s ním musel dát hodně práce, tehdy ještě neexistovaly nástroje s protonovým ostřím, kterým by se to

lehko vyřezalo.
„Mám takový nápad,“ řekl Elliott, „Myslím, že tady někde něco schovali. Asi pořádně, aby to přečkalo všechny ty roky... protože tohle asi udělali, když odcházeli,

ne při návratu!“
„Denisovo poslední sbohem?“
„Kdybych odcházel a nevěděl, jestli se ještě vrátím a tušil, že za mnou půjde další expedice, udělal bych to takhle.“
Začali oťukávat a prohlížet skálu. V okolí kříže byla zcela nedotčená a chvíli pochybovali o účelnosti svého jednání, ale potom Cvrček odhrábl jemný štěrk u úpatí

skály.
„Hele, tohle přece není kámen! Vypadá to jako beton, nemyslíte?“
„No jasně! Zahrábli to trochu štěrkem, aby to nebylo nápadný...“
„Beton? To by chtělo sbíječku!“
Nechtělo. Sebastiano vyšrouboval svůj nůž a zarazil do betonu. Podařilo se mu proříznout betonový blok a společnými silami ho vysunuli; byl tam úkryt a v něm

láhev z pořádně silného skla, rovněž se skleněným uzávěrem. Nedočkavě tu láhev otevřeli.
„Mapa!“ roztáhl ji Cvrček.
„Dokonce dvě mapy. Kreslené podle nějakého jiného originálu, řekl bych...“
První mapa znázorňovala hvězdnou oblohu, ale nebyla to obloha našeho světa. Cizí souhvězdí a naprosto nejasná souvislost. Takové mapy měli už dvě; jedna byla

uložena v Aurrgharru, druhou si přinesl Mike z kláštera Šangri-la.
Druhá mapa zpodobovala nějaké souostroví. To taky říkal nápis na okraji: Předpokládaná mapa Šťastných ostrovů.
„Šťastné ostrovy! Krásné jméno!“
„Jak se zdá, Denis neztrácel čas. Tuhle mapu zřejmě získal od domorodců na ostrovech; tehdy před šedesáti lety třeba ještě někdo věděl, co je na druhé straně!“
„V každém případě se nám ta mapa bude hodit! Vezmem si ji nebo ji překreslíme?“
„Ofotografujeme a zkusíme překreslit, ale na cestu si vezmeme tenhle originál.“
Kromě map tam byl list papíru. Na něm bylo napsáno pevnou rukou:

 



 
„Denis Baarfelt,“ řekl Enkra, „Pozdravuje nás přes propast věků. Ale vrátil se a proto jeho pokyny zřejmě souhlasí.“
„Obdivuji na něm tu jeho lapidárnost,“ řekl Sebastiano, „On nepochybuje, že za ním půjde další expedice. Vůbec neříká, aby někdo šel. On jim rovnou uděluje

praktické pokyny...“
„Věděl, že půjdeme. Tuhle svoji promluvu napsal arminsky!“ řekl Enkra, „Věřil a věděl, že budou i po letech lidé toužící po neznámu. Chtěl bych vědět, jaký ten

člověk doopravdy byl...“
„Napíšem taky něco?“ ptal se Cvrček.
„Proč? My přece víme, že se vrátíme!“
„Možná najdeme víc takových vzpomínek. Denis nenechává nic náhodě, ukrývá všechno, co potřebujeme. Tam na ostrovech možná budou další osmihroté kříže

a další vzkazy...“
„Řekl vše, co bylo třeba říct. Nebudeme k tomu nic přidávat. Jenom to vrátíme...“
Odpluli s člunem k lodi; tam ofotografovali celý nález a vytvořili pokud možno přesnou kopii mapy Šťastných ostrovů. Tuto kopii, pokyny a mapu hvězdné oblohy

vrátili zpátky, vsadili zpět bloky betonu a zacementovali spáry. A přihrnuli štěrk, aby místo nebylo jasně patrné.
Potom už vážně nebylo co dělat; jen čekat. Koupali se v moři, odpočívali, opalovali se. A na příkaz velitelů procvičovali nejrůznější činnosti, které budou

potřebovat v akci.
Enkra taky naposledy svolal celou posádku a promluvil k ní:
„V tuhle chvíli máme poslední možnost k návratu! Je možné, že je mezi vámi někdo, kdo se na naši výpravu přihlásil jenom proto, že šli ostatní nebo neodhadl

přesně, co to znamená. Ten má nyní poslední možnost se vrátit. Neříkám, že to je něco příjemného, přiznat na poslední chvíli, že se na to necítím; ale je to lepší než
zklamat, až na tom bude záležet. A proto vám říkám na rovinu: Jestli je tady někdo, kdo teď už ví, že tam nechce a chtěl by se vrátit, může odejít. Až překročíme bránu
do jiného světa, už nebude cesty nazpátek a každý, kdo s námi bude, bude muset vydržet. To dobré i to zlé...“

Uznávali, že jeho varování je čestné. Ale nenašel se nikdo, kdo by se chtěl vrátit. Vydali se na výpravu, aby to viděli, ať to bude cokoliv; a tak to taky vidět chtěli.
Na počátku cesty se nikdo nevrací.

Jenom někteří si vzpomněli na svoje otce a matky, které nechali doma, a na kamarády, kteří sledují jejich plavbu. Vzpomněli si, ale nezaváhali ani na okamžik.
Protože kdo by se vrátil, byl by navěky poskvrněn pověstí zbabělce a ubožáka; to si nebyl nikdo z nich ochoten přiznat. Raději zemřít, než být zbabělcem; to staré heslo
je provázelo po celý život a i teď jim svítilo na cestu jako maják. A tak provolali svému princi slávu a chystali se na největší cestu svého života.



Brána se otevírá
 

Té noci nikdo nespal. Přestože služby byly dávno rozděleny, bylo nutno vydat přísný rozkaz k jejich dodržování, protože o každou, i sebemenší práci se hlásilo tolik
rukou, že se to nedalo organizačně zvládnout. V životě nikdy se tolik lidí nehlásilo o žádnou práci. I tak se všichni drželi na palubě, nejen oblečení do slavnostních
uniforem, ale i ozdobení svými odznaky, jako kdyby šli na slavnost.

Velitelský můstek byl plný lidí. Enkra a oba kapitáni stáli hned u kormidla, které svíral Grizzly; tvrdil, že člověk, který chce v takové chvíli loď přímo řídit, musí být
nadán co největší tělesnou silou, ačkoliv to vůbec nebylo třeba. Mike, Asthra, Sheilla, Ťapka, Jackie a Fernando počítali postavení hvězd a neustále je kontrolovali se
skutečností. Ti ostatní se potom starali o řadu dalších faktorů, například stav moře, větru, magnetického pole. Používali k tomu účelu řadu přístrojů, které obsluhovaly
určené laborantky.

Od večera stála loď na kotvách u ostrůvku 46. Oba ostrovy, 45 a 47, byly na dohled po obou stranách. Zbývalo pouze čekat, tím spíš, že moře se vlnilo jen zcela
nepatrně a bylo naprosté bezvětří. Plachty líně visely dolů a ani nezapleskaly o ráhna.

„Čas?“ zeptal se Jackie do tmy.
„22.47.06.“ hlásila od chronometru Tanya.
„Vítr?“
„Nula. Absolutní nula.“
„Kolik zbývá do styku?“ ptal se Enkra.
„Hodina a dvacet minut.“
Nikdo nic neřekl. Na dolní palubě se ozývaly tiché hlasy, sem tam se někdo zasmál, ale spíš poslouchali ty nahoře na můstku.
„Něco by se mělo začít dít,“ řekl Enkra, „Už není moc času!“
„Ale jo,“ řekl Mike, „Času je dost.“
Mezi nohama se protáhl lišák Semmi a začal se třít o Enkrovo koleno. Enkra jej pohladil jako obyčejně, ale neříkal nic.
Čas plynul. Citlivé přístroje zaznamenávající proudění vody hlásily, že moře pod lodí se hýbe asi jako polévka v talíři. Několikrát změnili hloubku ponoru, leč

bezvýsledně.
„Chtělo to vzít ponorku!“ řekla Sheilla.
„Ponorka má vlastní pohon.“
„Jako doprovod. Aby sledovala, co se bude dít s námi, chápeš?“
„Mohlo by ji to poškodit nebo i zničit.“
„Nějaký dobrovolník by se jistě našel...“
Diskuse vznikla, ale nikdo se nepřipojil a tak zas utichla. Fernando měřil postavení hvězd a kontroloval je s chronometrem.
„Do styku dvacet minut.“ řekl.
„Neměli bychom odpočítávat?“ napadlo někoho.
„To nemá cenu,“ řekl Enkra, „Zatím jsme nezjistili žádnou aktivitu. Až zjistíme...“
Někde nahoře pleskla plachta. Všichni se otočili, ale nic dalšího se nestalo.
„Náhoda.“ zhodnotil Sebastiano.
„Do styku deset minut.“ hlásila Tanya.
„No...“ řekl Enkra s nadějí.
Nedělo se nic. Hvězdy zářily jako stříbro.
„Jestli se nepletu, cítím nějaký proud.“ řekl chlapec, který měl na starosti vodoměry.
„Jaké intenzity?“
„Slabé. Takové lehké proudění.“
„Připravit se k akci!“ řekl Enkra suše, ale ta jeho slova zelektrizovala všechny.
Opět zaslechli zapleskání plachet. Silnější.
„Začíná to!“ řekla spokojeně Asthra.
„Do styku sedm minut.“ řekla Tanya.
Fernando držel v ruce astronomický kvadrant.
„Fotografii!“ nařídil, „S časovým údajem!“
Cvakl fotoaparát.
„Tanyo, hlásit po deseti sekundách čas!“
„Pět čtyřicet... pět třicet... pět dvacet...“
„Aktivní proud. Čtyři stupně.“
„Kterým směrem?“
„Dopředu, do průlivu mezi ostrovy.“
„V pořádku.“ řekl Enkra.
„Tři minuty dvacet... deset... tři minuty!“
„Fotografii každých deset sekund!“ přál si Fernando, který neodkládal svůj kvadrant.
„Minuta deset... minuta... padesát... čtyřicet... třicet... dvacet... deset... nula...“
„Styk!“ hlásil Fernando.
„Vítr,“ hlásil Sheltie, „Kurs správný...“
„Uvolnit kotvy!“ nařídil Enkra.
Loď sebou škubla a začala se pohybovat. Plachty se nadmuly, pod lodí se objevil proud.
„Síla větru?“ ptal se Enkra.
„Tři a půl... ne, čtyři stupně!“
„Proud vody?“
„Sílí, ale... Enkro, nevím, co se děje! Je to jako bychom se nořili do víru... jako by před námi byla hladina nižší! Je to nějaký splav!“



„Cože je to?“ Enkra se naklonil přes zábradlí, jako kdyby tam mohl něco vidět.
„Jako kdyby nás něco silně vsávalo do velkého odpadu,“ hlásil z přídě Kurt Diettermann, „Asi by nemělo moc velkej smysl, kdybysme teď zkoušeli motory proti...“
„Jaká je to síla?“
„Těžko říct, když nás nese. Ale mám dojem, že by si poradila i s křižníkem!“
„Snížení hladiny!“ řekl Mike, „Tak jednoduché - a tak geniální! To mě nenapadlo!“
„A vítr, který nás žene,“ dodala Asthra, „Už jsme na cestě... brána se otevírá!“
Fernando se už neudržel v přímém postoji a pozorovat hvězdy moc nemohl; ale fotografování přerušeno nebylo, i když občas zabíralo jinou oblast, než bylo třeba.
„Hlavně nepromeškat tu chvíli, kdy přejdeme do jiného prostoru! Chtěl bych přesně zaměřit, kdy to bude...“
„Poznáme to tak přesně?“
Fernando neodpověděl. Nebyl tu nikdo, kdo by na to dokázal odpovědět. Loď plula, teď klidněji, ale stejnoměrně a jistě. Přímým směrem.
Radar měl na starosti Sonny Albert. Sledoval, jak daleko míjejí oba ostrůvky, které zaměřovaly jejich plavbu, a jiné drobnosti.
„Za námi nějaký předmět!“ ohlásil.
„Jaký předmět?“
„Dost veliký... nevím, co to je.“
Roger k němu přešel a sklonil se nad radarem.
„Už je to pryč,“ řekl Sonny, „Jenom na chvíli se objevil nějaký stín... Hned zmizel!“
„Třeba velryba!“ řekl někdo.
„Myslíš, že to bylo schopný unést velrybu?“
„Bez problémů...“
„Čas?“ zeptal se Mike.
„23.11.24...“ hlásila Tanya.
Pořád ještě byli na svém světě. Pořád ještě jim planuly nad hlavou důvěrně známé hvězdy.
„Podaří se to vůbec?“ ptal se Enkra, „Jedeme už dost dlouho...“
„Brána, kterou projíždíme, bude gigantická,“ řekl Roger, „Není to asi žádný jednoduchý strojek, který kdysi někdo spustil a on do teďka běží bez poruch a bez

opravování...“
„Pokud není opravář na druhé straně,“ řekla Sheilla, „Doufám, že zrovna nezasahují do dění...“
Nikdo se nezasmál. Všichni zírali do tmy.
Najednou je zprudka do očí udeřilo slunce. Byla to taková rána, že na malou chvíli oslepli; to slunce bylo veliké, žhavé, rudé a palčivé, museli zavřít oči a když je

otevřeli, kolem se vlnilo stejné moře a nad ním stejná modrá obloha. A na ní to slunce.
„Slunce...“ řekl Enkra, „Tady je den!“
Protírali si oči, rozhlíželi se kolem sebe.
Moře bylo modrozelené, vlnilo se a příjemně šumělo, ale nebylo to jejich moře. Obloha byla modrá, nádherná a laskavá, ale nebyla to jejich obloha. A to slunce...
„Dokázali jsme to!“ Enkra si zakrýval oči dlaní, jako by se snažil ochránit oči, ve kterých se zaleskla slzička.
„Tak jsme tady.“ konstatoval Sebastiano, rozhlížel se kolem sebe a hledal něco, co by ho upoutalo. Nikde nic nebylo, jenom moře a klid. Dole na palubě se

vzmáhal křik a jásot. Už se taky vědělo, jak se pokus podařil.
„Směna na místa!“ velel Roger a po něm hned totéž Elliott. Samozřejmě uposlechli, někteří se ani ze svého místa nevzdálili.
„Kurs, pane?“ zeptal se Grizzly, opírající se o kormidlo. Všichni se rozesmáli.
„Kurs rovně dopředu,“ řekl Enkra, „Kdopak ví, kde vůbec jsme!“
„Měření!“ velel Mike, „Voda, atmosféra... taky bysme mohli prozkoumat to slunce!“
„Nedá se do něj vůbec podívat,“ řekla Asthra, „Připadá mi větší než naše... a zářivější!“
„A oproti našemu má víc rudou barvu. Myslím, že víc pálí...“ dodala Ťapka.
„Zase mám stín na radaru,“ řekl Sonny, „Něco jsme chytili a teď to plave s námi. Ale je to daleko, neuvidíme to...“
„Mohla by to být loď?“ ptal se Roger.
„Klidně. Kdyby nebyla větší než Liberty, jevila by se asi takhle. Nějaká jachta, člun domorodců... třeba jedou navštívit příbuzné...“
„Slušnost by velela, aby se nám představili,“ řekl Roger, „Ustavíme hlídku na stěžeň?“
„Já bych to bral!“ ozval se Cvrček.
„Tak vyjeď nahoru!“
Cvrček už šplhal do lanoví. Ostatní mu trochu záviděli, že na to přišel první.
Mike skládal hvězdnou mapu a rozprostíral mapu Šťastných ostrovů. Fernando trochu litoval, že nemohl srovnat mapu s hvězdnou oblohou rovnou, ve chvíli

přechodu.
„Je to jednoduché,“ řekl Mike, „V noci se to otvírá od nás sem. Tady je den. Až přijde noc, otevře se brána zpátky...“
„Možná, že to kdysi fungovalo v noci tam i tady; za ta dlouhá tisíciletí se to mohlo rozsynchronizovat...“ řekla Asthra.
„Myslíš, že zpátky to funguje dnes v noci?“
„Nevím. Nemám nejmenší tušení.“
„Na to je dost času. Třeba to někdo ví, nebo to vypočítáme...“ mávl Roger rukou.
„Nejdřív musíme vědět, jak si stojí hvězdy!“ řekl Fernando, „Která je vůbec která. Potom můžeme srovnat, jak chodí hodiny!“
„Kolik je teď asi hodin?“
„23.48.39!“ řekla přičinlivě Tanya. Všichni se rozesmáli.
„Nech na nich pozemský čas! Na jedněch musí zůstat, abychom věděli, jak je u nás doma. Na ty druhé nastavíme místní!“
„Může být tak kolem jedenácté dopoledne!“ soudil Sebastiano.
„Pokud jsme v tropickém pásmu. Ostatně, jak se chová kompas? Jedeme na jih nebo na sever?“
„V tropech asi jsme, podle toho vedra. Spíš v tavicí peci...“
Sklonili se nad kompasem. Už se uklidnil a podle jeho střelky loď plula k jihovýchodu.
„Doufám, že mapa je orientována podle našeho kompasu a sever je nahoře,“ bádal Roger ve Šťastných ostrovech, „Až připlujeme k první zemi, zorientujeme se...“
„Co myslíte, jak určíme poledne?“ zeptala se Asthra, „Provedli bychom měření sextantem, abychom měli aspoň nějaký údaj...“
„Uvidíme, jak to půjde. Ve chvíli, kdy bude nejkratší stín... ostatně, máme dost času. Zatím se musíme zkusit rozkoukat.“



„Zatím není na co! Ani rybičky, ani vtáčika letáčika...“
„Ani lidojeda s válečnou sekerou...“
„O lidojedech Denis nic neříká!“
„Třeba si s nimi poradil sám!“
Smáli se a vtipkovali. Sem tam si otírali pot, který všem tekl po těle.
„To by mi nikdy nenapadlo, že mi bude tak hrozně horko!“ řekl Diego, „Jsem přece Armin, odjakživa v horkém podnebí! Ale to je příšerný...“
„V poledne asi všechno spí ve stínu.“
„My jsme taky v podstatě ve stínu! Přitom z nás leje jako z vola!“
„Co takhle se svlíknout?“ Diego si sundal košili, pak i šortky.
„Co takhle namazat se nějakým ochranným krémem, filtrem proti slunečnímu úpalu?“ řekla Asthra.
„Blázníš? My, rodilí Armini?“
„Změřte někdo intenzitu ultrafialového záření z toho slunce!“
„Asi o jeden a půl procenta víc než u nás...“
„Jeden a půl procenta... hm... akorát dost na pořádnej úžeh! Kamarádi, nedá se svítit, ale budeme se muset natírat olejem na opalování. Jako běloši, když se

přijedou podívat na naše pláže!“
Zatím to u všech vyvolávalo smích. Sheilla šla vydat rozkazy a dole se smáli taky; hned se fasoval ochranný krém a všichni se, samozřejmě navzájem se svými

dívkami, natírali.
„Možná proto mají zdejší lidé tak tmavou barvu,“ řekla Asthra, „Intenzita se taky může všelijak měnit... ráda bych je viděla!“
Loď plula klidně. Slunce stoupalo výš a výš po obloze a s časem to taky nějak nevycházelo.
„Řekla bych, že se planeta otáčí pomaleji než naše země,“ soudila Asthra, „Podle toho, jak pomalu stoupá slunce...“
„Jak je asi veliká?“
„Možná větší než ta naše. Kdo ví...“
„Denis prozkoumal jenom kousek...“
„Hlavně, že se vrátil v pořádku!“ Diego si mazal nos a bručel přitom nevolí. Považoval to za ponižující, když byl rodilý Armin.
„Bude nejlepší vyhlásit odpočinek. Kromě hlídek všichni do stínu a spát!“ řekl Elliott.
„Máš pravdu. Stejně se nic neděje!“
Příkaz vzbudil určitou nevoli, ale ne tak moc velikou. Stejně se kolem nic nedělo a všichni se cítili unavení. Skutečně zalezli a pokoušeli se spát, což se v tom vedru

nedalo.
Všichni podřimovali; čas se líně vlekl. I Enkra pospával opřen o zábradlí; Asthra občas srovnávala slunce se stínem svého nože, zabodnutého do paluby, a dělala si

čárky. Jiným způsobem se čas měřit nedal, hodinky byly naprosto k ničemu.
„Budeme muset upravit hodiny, aby šly pomaleji,“ řekl otráveně Roger, „Čtyřiadvacet hodin... jaký nudný stereotyp! Zkusíme šestatřicet nebo osmačtyřicet, ne?“
„Nebo jednatřicet a deset minut,“ řekla Ťapka, „Nemusí přece existovat jen naše měření...“
„Ryba!“ ukázal Elliott.
„Kde?“
Všichni se nahýbali, ale neviděli nic.
„Už asi zmizela...“
„Zkusíme nahodit udici?“
„Zkusit se to může...“
Z boku spustili plošinu a pár nejnadšenějších zkusilo vykoupat červa. Místo návnady použili syrové kousky masa.
„Jestli ovšem zdejší ryby rády naše maso...“
Za první hodinu se nechytilo nic.
„Já bych si zaplavala!“ řekla Sheilla, „Co vy na to, kluci? Voda je teplá jako kafe...“
„Loď pluje dost rychle! Nedostala by ses už zpátky...“
„A když se uvážu na lano? Vytáhnete mě...“
„To si rozmyslíme!“
Spustila do vody aspoň nohy. „Skvělá vodička! Perfektní koupání - škoda, že to nemůžeme vyzkoušet!“
„Někde zastavíme a vykoupem se.“ řekl Enkra.
„Myslím, že už je po poledni,“ řekla Asthra, která si hrála se svými čárkami, „Konečně se už stín začíná zase prodlužovat!“
„Dobře,“ Roger prohlížel její čárky kriticky, „Zítra v tuhle dobu nastavíš chronometr. Od té doby budeme počítat čas. Rozdělíme si den a pak určíme, jak dlouho

budou trvat hodiny...“
Sheilla zatím udělala další podrobný rozbor vody. Nezjistila nic zvláštního oproti zemi. Nic toxického, nic nebezpečného.
„Koupat bysme se mohli!“ konstatovala.
„Potom se vykoupem, neboj se pořád!“
A opět plynul čas. Nejmíň dvě hodiny se nestalo absolutně nic; až potom někdo křičel, že se mu podařilo chytit rybu. Sešli se na ni všichni, kdo se kolem vůbec

natlačili.
Ryba byla dlouhá asi třicet centimetrů, měla ploutve obvyklého tvaru v obvyklé velikosti, v hubě zoubky, na stříbrošedém těle skvrnky.
„Já bych řekl, že je to pstruh!“ soudil Roger.
„Jenže žije ve slané vodě!“ řekl Enkra, „Já bych to tipoval na nějakou místní tresku!“
„Vypreparujem nebo uvaříme?“ ptala se Sheilla.
„Vypreparujem, samozřejmě! Ale maso bysme do polívky dát mohli!“
„Třeba jich tu takových bude víc! Naložíme ji do lihu, ať máme památku na prvního tvora, který nás tady uvítal!“
„K vlastní škodě,“ řekla Asthra, „Myslím, že si rybička uvítání nepředstavovala zrovna takhle...“
„Chceš ji pustit zpátky do vody?“
„Myslíš, že nám to přinese štěstí?“
Ryba ještě žila. Enkra ji pohladil po hřbetní ploutvi a hodil zpátky do vody. Ale háčky ve vodě zůstaly a netrvalo ani deset minut a už táhli další rybu. Chvíli se

dohadovali, jestli to je ta samá, protože byla přesně stejná. Pak ji odnesli k preparaci a kuchařské přípravě.



„Myslím, že rybářskýho boha jste patřičně usmířili!“ řekla Asthra, „První úlovek byl vrácen moři, nemělo by nás trestat!“
„Zatím nás trestá nevšímavostí. Jedeme celý den, a zatím jsme neviděli vůbec nic...“
„Počkáme večer.“
Směny se střídaly a ti, kteří spali, se už probouzeli, docela svěží. Divili se, že je pořád ještě bílý den a vedro nepolevuje.
„Nedá se nic dělat,“ řekl Enkra, „Skasat plachty, zmírnit rychlost! Budeme se koupat. Takhle se už nedá vydržet...“
„Můžeme zkusit potápění?“ ptala se Sheilla.
„Kvůli čemu? Nic v té vodě není!“
„A tamty ryby? A co když potkáme něco jinýho?“
„Žraloka, třeba! Stejně se divím, že nás ještě žádnej neobjevil - za lodí u nás vždycky něco plave a čeká na odpadky...“
„Co když tady tolik lodí není?“
„Zatím jsme nic neviděli. I radar je prázdný!“
„Žádný letadlo, žádná loď. U nás by dávno někdo zaregistroval naši přítomnosti...“
„Je zajištěnej odposlech rádia?“
„Jo, Sheltie si s tím hraje...“
„Sheltie, jo?“ zasmál se Cvrček, „To se teda vsadím, že ten něco určitě objeví!“
„Hele, Cvrček! A co že jsi tady, neměl bys mít hlídku na stěžni?“
„Snad ale ne na doživotí! Vystřídali mě, tak se jdu najíst!“ Cvrček zamával důkladným kusem chleba s marmeládou, „Ale Sheltie určitě něco objeví, je to klikař

a má vždycky pořádný štěstí! Když nikdo, tak on něco najde!“
„O co se vsadíš?“ ptal se někdo.
„O cokoliv! To nemůžu prohrát!“
„Hele, mně je to jasný,“ řekl Kurt, „Sheltie je tvůj kamarád, jistě jsi se s ním dohodl, že na nás něco vymyslíte. Za chvilku přilítne a bude tvrdit, že něco chytil...“
„Odjakživa tvrdím, že seš pitomec!“ urazil se Cvrček a věnoval se svému chlebu. Ostatní se líně rozhlíželi po neměnné vodní hladině a zvolna podřimovali.
Pak přiběhl Sheltie, oči navrch hlavy. „Něco jsem zaslechl!“ ohlašoval, „Chytil jsem toho jenom kousek a hrozně špatně, ale myslím, že to musí být rádio! Jako

kdyby Japonci...“
Uvítal ho strašlivý smích; Sheltie se zarazil a nechápal.
„No dobrý, kluci!“ chechtal se Sebastiano, „Já vím, že jste na nás domluvený s Cvrčkem!“
„Ale my nejsme na ničem domluvený!“ trval na svém Sheltie, „Nevím, co vymejšlí Cvrček, ale já to opravdu slyšel! A mám to nahraný na magneťáku, abyste mi

věřili!“
Nechtělo se jim, ale nakonec je přesvědčil, tak se jich houf nacpal do rádiokajuty. Sheltie pustil nahrávku a všichni napjatě poslouchali.
„Hm - no a tomu říkáš vysílání?“
„Trochu to utrpělo, ale myslím, že to je dost zřetelný...“
„Já slyším jen atmosférický poruchy,“ řekl Enkra, „Ani jednomu lidskýmu slovu se to nepodobá. A japonštině už vůbec ne!“
„Magneťák to zkresluje!“ stál na své pravdě Sheltie, „Já vím, že je tam spousta magnetických poruch, ale stejně poslouchejte!“
Poslouchali ještě jednou. A potom ještě, protože si to poručil Sebastiano. A zdálo se, že je nějak vážnější než předtím.
„Tak co, věříš mi už konečně?“
„O tom není řeč,“ mávl Sebastiano rukou, „Ale slyším něco jinýho a horšího. Tyhle atmosférický poruchy vypadají na příznaky tajfunu. A pořádnýho, jestli ještě

trochu rozumím moři!“
„Tajfun? Na nebi není ani mráček!“
„Viděl jsem spousty tajfunů, co přišly z jasnýho nebe. Odhaduju, že s tímhle budem mít pěknou práci, abysme vyklouzli!“
„To není žádná legrace!“ řekl Enkra, „Musíme něco udělat!“
„Podle těch atmosférických poruch soudím, že tajfun je někde před námi, ve směru plavby. Tomu ostatně odpovídá i směr větru, oko tajfunu nasává vzduch

z okolní atmosféry. Může to být pěkně velká oblast a nechci odhadnout, jak silný by mohl být...“
„No dobře - co teda dělat?“
„S takhle přecpanou a přetíženou lodí nemůžeme tajfunem proplout! Navrhuji prchat, co nám budou plachty stačit!“
„Kam?“
„Zatím plujeme podle našeho názoru k jihovýchodu. Můžeme jet kolmo na tenhle směr, to jest k jihozápadu nebo severovýchodu. Na severozápad ne, to by bylo

zpátky a proti větru naše Liberty plachtit neumí, aspoň ne účinně...“
„Dobře, poplujem kolmo... kterej směr bude lepší?“
„Nevím. Nevím nic o tom, kam se dostaneme. Ani nemůžu nic radit.“
„Jak se rozhoduješ, když si nevíš rady?“
Sebastiano vytáhl z kapsy deseticent. „Panna jihozápad, orel severovýchod!“ řekl a vyhodil ho. Všichni se sklonili nad mincí.
„Jihozápad.“ řekl Elliott.
Všichni se rozběhli na svá místa. Za okamžik loď ožila; směna ve službě se hnala do plachet, ostatní se chystali pomáhat.
„Počítám, že to bude pěkná bouřka!“ řekl Sebastiano, „Ty stany na palubě nám to smete jako smetí, musíte je složit a schovat! A vůbec všechno, včetně

posádky...“
„Kam je dáme? Dole je i tak přecpáno!“
„Já jsem si nevymyslel, že s sebou vezmeme dvojnásobek kapacity lodi a ještě navíc všelijaký náhodný cestující. Mám i tak dost starostí s váhou lodi a narušeným

těžištěm...“
„Koho bys navrhoval nechat doma, kdybys dělal výběr lidí ty?“
„O tom nemluvím. Jenom, že to byla blbost...“
Tyhle Sebastianovy výhrady už byly známé a nikdo je nebral vážně. Teď ani nebyl čas na hádky; všichni se vrhli na práci a zakrátko odstěhovali z paluby vše, co

mohla bouře zničit.
„Jak dlouho to tak asi bude trvat?“ ptala se Sheilla, „Pár hodin to přečkáme i zmáčknutí...“
„Zažil jsem tajfuny, které trvaly třeba dva tři dny!“ potěšil ji Sebastiano, „A to ještě nevím, jakou sílu mají tady!“
Loď se probíjela k jihozápadu. Vítr foukal do boku a tak se Liberty kymácela mnohem víc a nepříjemněji, než když jeli přímo. Po nakloněné palubě se dalo chodit

jenom s obtížemi.



Do Sheltieho rádiokabiny se nastěhovali čtyři další kamarádi. Pobízeli ho, aby zkusil chytat další relace z éteru, ale ať to zkoušel jakkoliv, nechytil nic kromě
atmosférických poruch.

„Teď to nemá cenu! Praská v tom jako ve starým nábytku... to je tím tajfunem. Zkusím to, až se setmí, večer bývá poslech lepší!“
„Proboha, kdy už bude večer?“ vzdychl někdo, „Plujeme osmnáct hodin a pořád ještě se ani nestmívá! Pěkně dlouhej den!“
„A taky to dopadá blbě s příkazama, co dal Denis! Nařídil, aby se okamžitě změřila poloha pro zpětnej návrat, jenomže jak, když jsme za celej den neviděli žádnej

orientační bod?“
„Neboj! Máme změřenou plavbu, všechno můžeme přesně zakreslit!“
„I teď, když jsme změnili směr?“
„Známe rychlost plavby a její dobu. Takže můžeme přesně vypočítat, kde jsme byli, když ta plavba začala. Jen co vyjdou hvězdy, uděláme si přesný záznamy...“
„Jenom jestli vyjdou hvězdy!“ řekl Sebastiano, vyhlížeje ven z kulatého okénka. Raději vyšel na můstek; tam byl přece jenom o něco užitečnější než tady dole.
Elliott chodil po můstku a rozhlížel se po obzoru; občas dokonce dalekohledem. „Moc se mi to nezdá! Nevidím nikde žádný stopy, že by měl přijít uragán nebo

tajfun! Jseš si jistej tím, co povídáš?“
„Viděl jsem tajfuny, který přišly z čistýho nebe a byla to pěkná čina! Ostatně, nebe má divnou barvu a to slunce...“
„Tohle slunce je docela jiný než naše! Nikdo nemůže říct, co se v příští chvíli stane...“
„Zdá se mi, že zesílil vítr. Od té doby, co se loď obrátila bokem k větru, je to čím dál horší a horší...“
„Doufám, že to bude mít nějaký smysl...“
Stáli na můstku a mlčeli až do chvíle, kdy k nim došel Enkra.
„Tak co, jak to vypadá?“
„Všude klid a pořádek, nic se neděje. Jen něco zlého čekáme...“
„To je nejhorší!“ řekl Enkra a zůstal s nimi. Prohlédl si trasu lodi, zaznamenanou zatím na čistém papíru, orientovaném podle záznamů kompasu. „Už by bylo na

čase, aby přišla noc! Hrozně rád bych viděl ty zdejší hvězdy...“
„Dočkáš se. Dokonce mám dojem, že se už pomalu stmívá... támhle, na obzoru!“
„To není stmívání.“ řekl Sebastiano, „To je ten náš tajfun. Aspoň si to myslím.“
„V jihovýchodním směru to je!“ řekl Enkra.
Opět mlčeli. Vítr ještě zesílil, teď dosahoval rychlosti vichřice.
„No, kamarádi, bude veselo...“ řekl Elliott.
„Snad abysme skasali plachty! Aspoň hlavní, nemusely by vydržet!“
„A co zkusit zapnout motory?“
„Bylo dohodnutý, že motory necháme na nejhorší případy! Aspoň do doby, než získáme možnost sehnat nějakou naftu. Musíme počítat s tím, že tady možná ani

nebude existovat...“
„Dobře. Omezíme plachty...“
Směna ve službě se vrhla na stěžně. Plachty byly upoutány k ráhnům a rychlost lodi poklesla. Zůstaly jenom vrcholové a manévrovací, které i tak stačily loď hnát

v žádaném směru.
„No, a teď budeme čekat...“
„Umím si představit, co cítili námořníci na starých karavelách! My máme ráhna z duralu a letecké oceli, ale co oni, když měli jenom dřevo? Takovej tajfun jim musel

tu loď pěkně očesat...“
„No, moc nevykřikuj! Ještě nevíme, jak přežije naše Liberty!“
„Stejně by mě zajímalo, kde jsou ty Denisovy Šťastné ostrovy!“
„To je fakt! Měli jsme na ně už dávno narazit... jestli tedy jsme opravdu na správným místě!“
„Co myslíš? Že jsme projeli někam, kde Denisova mapa neplatí?“
„A co když nejsme tam, kam přišel Denis? Co když to funguje jako... přestupní stanice na několik různých míst?“
„Úplně jiná planeta?“ Sebastiano se začal smát, „To neříkej ani ze srandy! Už jsme si na ten náš cíl tak pěkně zvykli!“
„Není jedno, kde jsme? Stejně houby víme, jak se odtud dostat!“
Nebe ztmavlo, na celém východním obzoru se rozprostřely jakési podivné mraky. Vše mělo odlišnou barvu, jako by to byla fotografie vyvolaná špatnou vývojkou.

Samozřejmě, dokumentaristé pilně fotografovali, ale v mracích se občas objevovaly barvy přímo neuvěřitelné. A taky záblesky, zřejmě elektrických výbojů.
„Jak je vidět, blýská se tu jako u nás!“
„Což je dobře. Aspoň místní lidi pochopí, co je to náš řád Blesků!“ smál se Elliott.
„V tom případě doufám, že tu kvetou taky lilie. Jinak by si organizace musela vymyslet nějakou jinou kytku do znaku!“
„Máte ale pěkně blbý vtipy!“
Na můstek přišel i Jackie Therlowe; nemohl to už dole vydržet napětím. „Kluci, je něco novýho? Už se to nedá...“
„Tajfun. Ale není novej, pořád ten samej co od začátku.“
„No, v každým případě má pěknou barvu.“
„To teda jo! Jenom nevíme, co ty krásný barvičky nesou. Možná taky sníh nebo kroupy...“
„Ale jděte, kluci, nekecejte! Jsme v tropech!“
„Že víš tak přesně, kde jsme! Co když tady je takový teplo i v mírným pásu?“
„Já bych myslel, že jsme na rovníku. Ale zase vás nechci tolik hecovat, aby potom nebylo na mně, kdyby došlo k omylu...“
Zaujalo je něco na obzoru; jako kdyby se tam objevila ještě jedna barva, tentokrát nádherně zelená. Zamazala celý obzor mezi tmavým mořem a tmavou oblohou,

rostla a šířila se.
„Co je tohle, proboha?“ ptal se Jackie.
„Déšť. Stěna vody.“ řekl Sebastiano.
„To bude fantastický!“
Teď už mlčeli. Byli odvážní mladí muži ze země, která neznala strach; ale v tu chvíli cítili, jak jim mráz přebíhá po zádech.
„Vydrží to vůbec loď?“ zeptal se Enkra.
„Jestli ne, tak o ni přijdeš,“ řekl Elliott, ale neznělo to moc vesele a ani se o to nesnažil. Fascinovaně zíral na vodní spoustu, která se na ně řítila.
„No, tak hurá do toho...“ řekl Enkra, když se rozrostla do obrovské výšky a hrozila je zavalit jako hora.
Pak se na ně převrhl oceán vody. Dusili se, lapali po dechu, hroutili se pod údery vodních provazců jako pod biči. A stáli na můstku a dívali se, jak svět zmizel



a všude kolem je jenom voda; nahoře, dole i po stranách. V té vodě se zmítala loď Liberty, a v trupu to praskalo a skřípělo, jako kdyby plakali vodní ďáblové. Teď
nemohli mluvit, ani by se neslyšeli; jen se křečovitě drželi zábradlí a čekali, až to přejde a bude zas trocha klidu.

První nápor bouře trval asi hodinu, během níž nikdo nevěděl, co se děje. Nikdo nemohl z můstku odejít, nikdo nemohl přijít. Kdo byl, musel vydržet. Voda padala
kolmo shora, nahoře bylo tam, kde s hrozivým rachotem šlehaly blesky. Co je dole, nikdo nevěděl, protože tam nebylo vidět. Co je po stranách, nedalo se ani hádat.
Kdyby se byla loď v tuhle chvíli sešla s nějakou skálou, skončila by jejich expedice dřív, než vůbec stačila začít.

Po té hodině si povšimli, že směr dešťových kapek se začíná měnit; nepadaly už kolmo, ale šikmo, a tímtéž směrem začal foukat vítr. Loď se srovnala aspoň natolik,
že bylo možno odhadnout, kterým směrem je hnána; ale zakreslit to do mapy nebo zkoušet zjistit světové strany nemělo žádný smysl.

Elliott nařídil střídání směny. Bez ohledu na čas, protože považoval za potřebné poslat ty, kdož vydrželi první nápor, si odpočinout. Společně s nimi slezl dolů do
podpalubí i Enkra, podívat se, jaká je tam situace. Zjistil, že nikdo nespí; většina vyčkávala, jak se situace vyvine, posedávali po chodbách a buď mlčeli, nebo šeptem
džapovali na růžencích. Velkému množství bylo špatně, přestože už zažili mořskou nemoc; ta ovšem nebyla nic proti šílenému tanci, který teď zachvátil Liberty. Ti,
kterým bylo nejhůř, odešli nebo byli odneseni na ošetřovnu a protože nestačila, byla vyklizena jídelna a nemocní byli uloženi i tam. Asthra většinu z nich uvedla do
transu, aby se jim ulevilo.

Jeden z nejhůře postižených byl Roger. Což nikdo nečekal, neboť byl zkušeným plachtařem a slabost mu nebyla vrozena. Zatím se léčil sám autosugescí: seděl
opřen o stěnu, oči zavřené, šeptal si jogínské mantry a byl bledý jako plátno. Po chvilkách uklidnění ho přepadaly záchvaty dávení, kdy na svoje jogínské cviky
zapomněl a vykloněn z okénka, potupně vrhnul.

„Nechceš taky uspat?“ ptal se ho Enkra, „Podívej, Mikovi bylo taky zle, Ťapka ho uložila, takže teď spí a nemá potíže...“
Roger byl sice zubožen, ale pořád nezlomen. „Já to vydržím!“ řekl chraptivě, „Neboj se, už jenom chvíli... ono to musí zabrat!“ zavřel oči, vzpomínal na sánskrtské

verše, ale vzápětí se vymrštil a vyklonil se z okýnka.
Enkra ho nechal a vrátil se na můstek. Nic se nezměnilo, loď skákala jako koza a déšť a vítr ji bičovaly. Až na to, že se setmělo.
„Zdá se, že konečně přišla noc...“
„Jo. Měli jsme pozorovat hvězdy... to si teď budeme muset nechat zajít chuť!“
Sebastiano jenom mávl rukou. Kdo by v téhle chvíli myslel na hlouposti? Kdo ví, za jak dlouho se vyčasí a přijde ráno!
A loď Liberty hnal tajfun do neznáma...



V podpalubí
 

V chodbách a skladištích nebylo k hnutí. Ti, kteří trpěli mořskou nemocí tak, že je bylo nutno ošetřovat, obsadili jídelny a ostatní přístupná místa a kdo se cítili líp,
zalezli do skladiště. Tam posedávali a polehávali na bednách, většinou v nemožných a zkroucených pozicích a když někdo z nich musel ven, přelézal a přeskakoval
kamarádům přes hlavu a různě po nich šlapal. Oni mu za to nadávali a dostávali vynadáno od ostatních.

Tajfun trval už třetí den; ti, kdo měli práci ve službách, to považovali za vysvobození, protože aspoň měli nějakou činnost. Ostatní mohli jenom sedět na svém
kousku místa a čekat, co se bude dít. Nedělo se nic. I ti nejlenivější už dělali šestnáct kol džapy denně, teď se příšerně nudili a když k nim přinesli jídlo, vyzvídali, co je
nového. Nového nebylo nic, loď se stále potácela do neznáma a před ní byl pořád volný oceán bez jediného záchytného bodu.

Nakonec je nuda přemohla a začalo se ozývat: „Pojďte něco hrát!“
„A co? Tady se nedají hrát ani karty!“
„Něco, co bysme mohli hrát všichni!“
„Tak budem trénovat výslech, ne?“
Výslech byla oblíbená hra mladších studentů diplomatických škol. Byla zavedena, aby se její absolventi utužili pro případ vyslýchání nepřítelem a měla složitá

mnohotvárná pravidla, která se pružně měnila. Účelem bylo dokázat vyslýchanému nějaký zločin, lhostejno jaký. Přitom nebylo jasné, kdo je zločinec, kdo svědek, kdo
koho vyslýchá; každý hrál sám za sebe, ale taky se mohli spojit proti jinému. Vítězství bylo těžké odhadnout a většinou se zjišťovalo podle toho, kdo druhého oklamal
nebo zblbnul. Byla to hra na dlouhou dobu a provozovala se v dopravních prostředcích či při dlouhém a nudném čekání.

„Myslíš, že to má nějaký smysl? Na týhletý zemi snad žádný fízláci nejsou!“
„Aby ses nemejlil! Fízl je svině, ten vleze všude, a kam nevleze, tam se přímo narodí!“
Tohle řekla nějaká dívka. Neudělala dobře, protože jí vzápětí někdo položil ruku na rameno: „Jak jste to myslela, slečno?“
Což ji malinko zarazilo; tuhle hru neznala.
„Co blbneš?“ otázala se nejistě.
„Chovejte se slušně, slečno, doporučuji vám to! Mohlo by vás to tykání mrzet!“
Zaváhala, co má říct; ale to už se zeptal někdo z druhé strany: „Vaše jméno, prosím?“
„Kateřina Crownová...“
„Můžete to dokázat nějakým průkazem?“
„No... teď nemůžu! Kartu jsem předala při odjezdu jako všichni!“
Někdo v tmavé díře mezi bednami se zasmál.
„To máš teda smůlu, telátko!“ zasyčel.
„Vy tam mlčte!“ řekl vyšetřovatel, „Taky na vás dojde, nebojte se! Zatím si můžete rozmyslet výpověď. A vy laskavě odpovězte, jak se mám přesvědčit o tom, že

jste Kateřina Crownová a nikoliv někdo jiný...“
„A proč bych to měla dokazovat?“
„Vy nehodláte dokázat svoji totožnost?“
„Hodlám, ale nemůžu, když žádný průkaz nemám! To je snad jasný!“
„Nevím, komu je co jasné, slečno, nám ne. Doporučuji vám chovat se poněkud pokorněji a více spolupracovat...“
„Ale proč? Co jsem udělala?“
„Otázky tady klademe my!“
Tahle klasická věta Kateřinu asi uklidnila. Druhý vyšetřovatel se zeptal: „Co jste dělala v úterý 18. května večer?“
„Cože? Co to bylo za den?“
„Vy si nepamatujete, co děláte?“
„Já nevím, kdy to bylo!“
„Osmnáctého května. Znáte snad kalendář, nebo ne?“
„Nemohu si vzpomenout.“
„Byl to den, kdy se oslavovalo přijetí do expedice. Už víte?“
„Ano, to už jo. A co chceš... chcete vědět?“
„Popište nám vlastními slovy, co jste dělala tento den. Klidně a beze spěchu. Nerozčilujte se, máme na vás dost času...“
„Ale já se už nepamatuju!“
„Nebojte se, my vás necháme rozvzpomenout!“
„No... ráno jsem se asi probudila.“
„Kde jste spala?“
„U kamarádky. Gwendolin Irishové.“
„Poznamenejte si, pane kolego. Gwendolin Irishová... jak se to píše? Doufejte, že potvrdí vaši výpověď!“
Kateřina si uvědomila, že udělala chybu. Řekla jméno, to byla nejhrubší chyba, protože mohli do věci zatáhnout kamarádku.
Výslech pokračoval, pomalu a metodicky. Měl určitá pravidla; nesmělo se používat násilí ani žádných dalších prostředků. Zato se mohlo cokoliv říct, včetně

naprostých nesmyslů. Byla jen jedna metoda, jak stoprocentně odolat, a to mlčet a neříct ani slovo. Jenomže to každý nedokázal, zvlášť po delší dobu.
„Kde jste byla na večeři?“
„Já už nevím.“
„Říkáte, že jste šla na večeři. Kam?“
„Nevím, jak se to jmenovalo. Zapomněla jsem!“
„Co to bylo za podnik?“
„Hospoda, někde na Nábřeží.“
„Kdo tam byl s vámi?“
„Nikdo.“
„Byla jste tam jediný host?“
„Ne, to ne. Bylo tam plno.“



„Proč tedy tvrdíte, že jste tam byla sama?“
„Nebyl tam nikdo, koho jsem znala.“
„Zajímavé. Ale přece jste s někým musela sedět u stolu!“
„Ne... nikdo tam nebyl.“
„Říkáte, že tam bylo plno.“
„Tak moc plno tam zase nebylo.“
„Zajímavé. Jste atraktivní dívka; to si nikdo za celý večer nechtěl přisednout?“
„Ne.“
„Proč myslíte, že si vás nikdo nevšímal?“
„Nevím. Nestarala jsem se o to.“
„No dobře. Co jste jedla?“
„Myslím, že to byly nějaké ryby.“
„Přesněji, prosím!“
„Smažené ryby. A k tomu bramborové hranolky. A nějaký salát. Mnoho všelijaké zeleniny.“
„To není špatné. Co jste k tomu pila?“
„Myslím, že nějaké víno.“
„Jaké víno?“
„Myslím, že to byl ryzlink, podle nálepky.“
„Byla jste v hodně podnapilém stavu?“
„Ne, vůbec ne!“
„Vypila jste sama celou láhev, ne?“
„Ne, proč? Vypila jsem jenom sklenici.“
„Viděla jste nálepku na flašce?“
„Viděla jsem, jak hostinský naléval.“
„Lžete, slečno. Hostinští nikdy nenalévají víno z láhve před hostem. Buď přinesou celou láhev, nebo skleničku na podnose.“
„Tenhle mi to naléval u stolu.“
„Jenže, takový postup používají hostinští, když nalévají více hostům ze společné láhve. Možná nalil vám a ještě někomu jinému?“
„Možná.“
„Ale v tom případě víte, komu naléval!“
„Nevím. Byli to cizí lidé.“
„Zřejmě ne tak cizí, abyste si s nimi nedala společně něco k pití!“
„Byli docela cizí! Ale koupili si také to víno, to je všechno!“
„Hm. Kolik jste za to zaplatila?“
„Za všechno? Dolar šedesát.“
„To není možné. Smažené ryby, brambůrky, víno... to je sotva dolar. Za co jste dala těch šedesát centů?“
„Nevím. Možná jsem si dala kávu nebo nějaký zákusek, nebo něco dobrého, já už nevím!“
„Je taky možné, že to platil váš společník!“
„Já už nevím!“
„Co platil on a co vy?“
„Kdo on?“
„Ten chlapec, co tam byl s vámi!“
„Ale se mnou nikdo nebyl!“
„Mýlíte se. Už jste se přiznala, že jste měla nějakého společníka. Kdo to byl?“
„Ale já tam byla sama!“
„Nekřičte a nebuďte hysterická, prosím. Odpovídejte na moje otázky klidně a uvážlivě, jinak můžete vzbudit dojem, že něco zatajujete. Je to tak?“
„Ano, ovšem.“
„Co, že něco zatajujete?“
„Ale ne! Že mám odpovídat klidně a uvážlivě.“
„Když to víte, tak proč to neděláte?“
„Já fakt nic nevím! Proboha, nechte už toho, mě už to nebaví!“
„Co vás nebaví? Není vám výslech příjemný?“
„Tobě by byl příjemný?“
„Řekněte nám pravdu a budete mít klid! Když se přiznáte, je to polehčující okolnost a vaše svědomí bude zase čisté...“
„Ale já se nemám k čemu přiznat!“
„To posoudíme. Tak kdo platil tu večeři? Vy nebo váš společník?“
„Neměla jsem žádného společníka.“
„Ale slečno! Přece jste už přiznala, že někdo s vámi večeřel. Je to i v protokolu!“
„Já jsem nic nepřiznala!“
„Ale jděte! Mám vám to přečíst z protokolu?“
„Ne, ne... já nevím! Já už nevím!“
A vtom zasáhl druhý vyšetřovatel: „Kdo vás obsluhoval?“
„Cože?“
„Ptám se, kdo vám donesl to jídlo a pití!“
„No... přece číšník, ne?“
„Jak vypadal ten číšník?“
„No - vypadal jako číšník.“



„Byl malý, velký, mladý, starý?“
„Normální. Docela normální...“
„Popište ho, jak vypadal.“
„Nevím. Docela normálně!“
„Výška?“
„Tak... sto sedmdesát.“
„Barva pleti?“
„Byl... zřejmě běloch. Ale možná taky měl nějaké asijské předky.“
„Vlasy?“
„Černé. Nebo tmavě hnědé.“
„Jak učesané?“
„Normálně. Ani dlouhé, ani krátké.“
„Oči?“
„Asi taky černé.“
„A tvar očí?“
„Možná... trochu šikmé. Já nevím.“
„Jak byl oblečen?“
„Měl bílou košili. To vím jistě.“
„A jinak? Kalhoty nebo dhótí?“
„Nevím. Bylo to tmavé... asi zástěru.“
„Platili jste taky jemu?“
„Ano, taky.“
„Kde nosil peněženku?“
„V kapse na tom... ne, měl kalhoty. Teď si vzpomínám. Peněženku měl v kapse na boku.“
„Kolik v ní bylo peněz?“
„Nevím. Nevšimla jsem si.“
„Opravdu ne?“
„Proč bych si měla všímat cizí peněženky?“
„Vážně vás nenapadá nějaký důvod?“
„Copak mu ji někdo ukradl?“
„No vida, že si vzpomínáte. Tak prosím!“
„Co? Já nic nevím!“
„Ukradla jste mu tu peněženku vy nebo to byl váš kamarád? A kde jsou ty peníze?“
„Já jsem nic neukradla!“
„A váš společník?“
„Ten taky ne! Nikdo nic neukradl!“
„Kdo to tedy byl? Viděla jste ho, musela jste si všimnout, když jste sledovala, kam číšník schovává peněženku! Přiznejte se!“
„Ale já to neviděla!“
„Řekla jste, že víte, kam ji dával! Do kapsy na boku, že ano?“
„No ovšem, schoval ji tam!“
„Jaká to byla peněženka? Číšnická, s jednotlivými přihrádkami, kam se dávají bankovky?“
„Ano, taková.“
„Co bylo kromě bankovek v té peněžence?“
„Nevím. Nevšimla jsem si!“
„Čím jste platila?“
„Dala jsem mu pětidolarovku. Měnil mi ji...“
„Kolik vám tedy vrátil?“
„Tři dolary a čtyřicet centů.“
„V bankovkách nebo v mincích?“
„Myslím, že dva dolary byly bankovky. Zbytek v mincích. Byly tam dva půldolary...“
„Víte to jistě?“
„No ovšem... Stan říkal, že...“ zarazila se.
„Dopovězte to! Co říkal Stan?“
„Že se z nich dají udělat znaky na čepici. Na stříbrném půldolaru je pěkná tygří hlava, dá se vypilovat a...“
„Na co Stan potřeboval odznaky na čepici?“
„Ale co já vím? Mně nic neříkal!“
„Jak se jmenuje ten Stan?“
Už pochopila, že se zapletla a udělala chybu. Teď se snažila usilovně zapírat: „Nevím! Neznám jeho příjmení!“
„Stan - co to je? Stanley, Stanislaw, nebo co?“
„Nevím. Jenom tohle vím!“
„Byl tam s vámi?“
„Ne! Byl tam... náhodou!“
„Ale říkala jste, že jste nikoho neznala!“
„Stan se tam jenom zastavil. To už jsem odcházela. Nevím, kde se tam vzal!“
„Proč říkáte, že ho neznáte, když jste mu dala ty dva půldolary? To dáváte peníze celkem neznámému člověku?“
„Snad ještě mám na to, abych mohla rozdat dva půldolary, když je někdo potřebuje!“



„To asi. Zvlášť, když jste se pak odškodnila na peněžence toho číšníka - že?“
„Ale já jsem mu tu peněženku neukradla!“
„To my moc dobře víme. Nebyla jste tam kvůli krádeži, ale kvůli něčemu docela jinému - že?“
„No samozřejmě! Byli jsme se najíst!“
„Samozřejmě, to taky. Jenomže šlo vám o něco, co bylo ještě v té peněžence. Co to bylo?“
„Proboha, co je zas tohle? Nic!“
„Ale něco tam mělo být. Co to bylo?“
„Já už nic nevím!“
„Například nějaký lístek!“
„Nevím nic o žádném lístku!“
„Měly tam být instrukce pro vaši činnost. Pokyny, jak organizovat špionáž a diverzi!“
„Proboha! Jakou diverzi, proti komu?“
„Proti nám, to je samozřejmé. Nebo snad chcete zapírat, že patříte k tajné organizaci, která chce svrhnout vládu a nastolit anarchii a všeobecný chaos?“
„Ale já nejsem v žádné organizaci!“
„Ne? A co ten váš Stan?“
„Stan taky v ničem není! Docela jistě, já ho přece dobře znám!“
„Milá slečno, vy nám pořád a soustavně lžete přímo do očí! Před chvílí jste tvrdila, že neznáte žádného Stana. Pak jste tvrdila, že jste tam byla sama. Pak jste nám

chtěla namluvit, že jste neukradla tu peněženku. Ale ke všemu jste se nám nakonec přiznala a všechno jsme vám to dokázali. A teď zkoušíte zapřít svoji příslušnost
k nepříteli. Ale nebojte se, dokážeme vám i to a potom uvidíte, jak se umíme rázně vypořádat se špióny a zrádci! Nebo se chcete radši přiznat?“

Kate neřekla nic. Byla vyděšená.
„A jmenovat svoje spoluviníky?“
„Ale já nic nevím...“ vzdychla.
„To nevadí. My máme čas.“
„Proč jste si zasedli zrovna na mě? Proč si myslíte, že jsem to byla zrovna já?“
„Na světě neexistují nevinní lidé; každý je něčím vinen. Záleží jenom na tom, jak důkladně se jeho případem zabýváme a jak chytře a důsledně ho vyslýcháme. Vy

sama jste se přiznala...“
„Ne, ne! Už dost, já už nechci!“
„Nezáleží na tom, co chce vyslýchaný. Kdo se jednou dostane k výslechu, nemá už šanci. Jenom se přiznat a říct pravdu!“
Kate neříkala nic.
„Tak co? Přiznáváte se?“
„Dobře. Já se teda přiznávám...“ zašeptala.
„No vidíte, jak vám to jde! A ti spoluviníci? Například ten váš Stan... jak se jmenuje?“
„Já nevím! Já nic nevím, nevzpomínám si, nikdy jsem nic nevěděla! Proboha, už mě nechte!“
„No dobře, necháme vás odpočinout. Ale nemyslete si, že to je konec všeho. Ještě si vás pozveme k dalšímu výslechu, takže zatím přemýšlejte o svém chování.

Bude zapotřebí přiznat se a podat nám správné informace, pamatujte si to!“
„Ale já nic nevím!“
„Nevadí. Však si vzpomenete...“
Někdo z velitelů řekl: „No, už dost! Tak už ji nechte!“
„A proč? Tak pěkně jsme začali...“
„Nevidíš, že je v koncích? Je úplně grogy...“
„Za takovou chvilku? To jsme ji dost šetřili, protože to nikdy nehrála a nezná fígle...“
„Vykašlete se na ni! A ty, Kate, se radši nesnaž montovat mezi policajty. Nemuselo by ti to bejt zdravý, nechat se chytit...“
„Proboha... to je to doopravdy takovýhle?“ zaštkala dívka, která se stěží sbírala.
„Ještě horší. To si s tebou jen hráli... jenom si začínali hrát. Já jsem už nějakej výslech absolvoval a můžu potvrdit, že to není nic pěknýho. Radši si dávej pozor...“
„Prosím tě, a jak jsi to přežil?“
„Vidíš, že jsem přežil, ne? Zapřel jsem všechno, co se dalo. A když se nedalo, zapíral jsem dál, jak se říká. Nakonec začali pochybovat. Pak jsem zneškodnil

strážnýho a zdrhnul.“
„Zabil jsi ho?“
„Ne, jen omráčil. Byl to takovej neškodnej starej strejda, nemohl uvěřit, že bych to dokázal. Bylo mi patnáct a byl jsem docela vzhlednej hošík...“
„A co jsi vlastně udělal?“
„Byl jsem spojka. Nesl jsem vzkaz, ten nebyl moc důležitej, ale znal jsem jména a adresy. Chtěli to ze mě dostat, ale používali zatím jenom mírný metody, tak neměli

šanci. Ale nechtěl bych takovej výslech držet ještě jednou...“
Jeden z vyšetřovatelů položil Kateřině ruku na rameno. Mluvil pobaveně: „Hele, chceš vysvětlit, jaký jsi dělala chyby? Abys věděla pro příště...“
„Ne, ne! Radši už nikdy o tom nechci slyšet!“
„Ty ale vážně nic nevydržíš! Hele, zkuste to se mnou, já mám výdrž dobrou...“
„Kašlu na tebe, ty seš starej profík! Přihlaste se někdo, kdo to nezná, ať se doopravdy pobavíme!“
„Vykašlete se na to na všecko, kluci!“ řekl ten velitel, „Já se jdu radši podívat, jestli už nám schystali mináž! Mám hlad a zdá se, že ten blázinec už trochu

ustupuje...“
„No, bylo by na čase! Já už chci ven, tady se nedá vydržet!“
„To bys teprv viděla, co všechno se dá vydržet, když je potřeba! No, já se jdu podívat...“
V kuchyni chystali zeleninový guláš. Nic jiného se v takových podmínkách nedalo. Všichni byli vzteklí, taky mu patřičně vynadali už jen za to, že sem má tu drzost

vlézt. Ale nakonec mu přece jenom dali kotlík jídla a on je odnesl kamarádům do skladiště. Všichni se nadšeně shrnuli a dali se do jídla, až jim lupalo za ušima. Už si
zvykli na nepříjemné podmínky a nic jim nevadilo, že loď se kymácí a hází sebou. Když se najedli, většina se uložila ke spánku, aspoň na chvíli.

V kuchyni se zatím sešla vybraná společnost a rokovala o situaci. Rokovali dlouho a téměř šeptem a když tam přišel někdo cizí, raději ještě ztišili hlas. Radili se
dlouho a byli by se radili ještě déle, ale proslechlo se, že Enkra se štábem obchází loď a zjišťuje situaci. Tak se rozhodli zahájit útok a promluvit s ním. A vybrali k tomu
účelu Tanyu Wallerovou, protože z nich byla nejhloupější a tím nejvíc ochotná hádat se s nadřízenými.



Enkra zahájil dotazem, jak se tu všem daří a jestli jim nevadí dlouhá nečinnost. Nebyl to nejchytřejší dotaz; takový šéfovský.
„To ani ne,“ řekla Tanya, „Ale rádi bychom se něco dozvěděli. Jestli nám můžeš odpovědět!“
„No... jestli budu vědět?“
„Snad jo. Totiž, kde vlastně v tuhle chvíli jsme a kam plujeme.“
„Tak to je jednoduchý. Nevím.“
„A kapitán to taky neví?“
S Enkrou chodil Elliott. Sebastiano spal a na můstku velel Jackie Therlowe. Elliott se usmál a odpověděl podle pravdy:
„Momentálně plujeme tam, kam nás žene tajfun. Ale neboj se, nic zlýho nám nehrozí. Nejsme v centru, spíš v okrajovým proudění.“
„Tak tos mě uklidnil. Kam nás ale nese to okrajový proudění?“
„Nemám bohužel ani zdání. Až se vyčasí a až to bude možné, změříme polohu lodi a zjistíme situaci. Ovšem teď to nejde.“
„A jak je možný, že si s náma tajfun dělá, co chce? Je snad dvacátý století, ne? Ty časy, co živly unášely lodě, kam se jim zachtělo, snad už minuly a já bych ráda,

abysme alespoň věděli, co a proč děláme...“
„Uznávám,“ odpověděl Enkra, „Že by bylo možné nějak se pokusit změnit směr; ale k čemu by nám to bylo? Já myslím, že je v tuhle chvíli docela jedno, kam

plujeme, stejně nevíme, co je před námi a co za námi. Až se zorientujeme, bude čas zjišťovat, kam plout.“
„Ale proč loď neřídíte?“
„My ji řídíme. Plujeme s větrem, ale to jen proto, že je to nejjednodušší možnost.“
„Já myslím, že je lepší spustit motory a vrátit se na původní místo!“
„To je docela možné. Ale máme bohužel málo nafty a nemáme zatím možnost sehnat další...“
„Máme plné nádrže! Nemůžem něco obětovat, když jsme v beznadějné situaci?“
„Zatím nejsme ještě v tak moc beznadějné situaci. Jak víš, že nepřijde ještě horší? Potom možná budeme naftu potřebovat víc. A jestli zdejší lidé ještě naftu

nevynalezli, budeme je to muset naučit, to chvíli potrvá. Takže jsme rozhodli, že to není nutné.“
„Jenže je tady ještě jedna věc! V Denisových instrukcích je příkaz okamžitě po průchodu zaregistrovat postavení hvězd! To jsme neudělali. Já jsem si to

představovala tak, že zastavíme na tom místě, kde jsme prošli, a budeme dělat měření. Vy jste ovšem pluli dál, jako kdyby se nic nedělo. To ještě šlo, protože jste měli
záznamy, kam a jakou dobu. Jenže potom přišel ten tajfun a od té doby už nevíme vůbec, kam jedeme. To nemůžete popřít a nám všem už je jasné, že jsme nadobro
ztratili orientaci. A už nikdy nenajdeme místo, kudy jsme sem přišli! Což znamená, že se už nikdy nedokážeme vrátit domů!“

Teď Enkra neodpověděl hned. Díval se z jednoho na druhého, zřejmě váhal s odpovědí. Pak řekl: „Já vím.“
„A co teda budeme dělat?“
„Budeme hledat cestu. Nevím, jestli ji najdeme, ale budeme to zkoušet. Myslím, že času budeme mít víc než dost. Já si nedělám legraci, tohle myslím vážně. Možná

mě chce někdo obvinit, že jsme si počínali lehkomyslně. No ano, počínali. Jenže jsme nešli na prohlídku Národní galerie, ale do neznáma. A všichni s tím souhlasili,
přihlásili se dobrovolně. I ty, Tanyo. Nevím, s čím jste počítali. Já počítal se zmatky, nebezpečím, možná se smrtí. Co je proti tomu zůstat tady a už nenajít cestu?“

„Takže ty to bereš tak klidně?“
„Já to vůbec neberu klidně. Já vím, že jsme se dostali do neřešitelné situace. Ale každá situace se dá vyřešit. Jsme tady teprve pár dní a poznali jsme zatím ty horší

stránky. Možná to potom půjde líp a vyřešíme všechno...“
„Ale co teď? Co chceš teď dělat?“
„Nic. Počkáme, až to bude lepší. Nic jiného dělat nemůžeme. Možná má někdo z vás lepší nápad, tak prosím, poraďte. Já to skutečně nevím!“
„Copak jsme se všemi znalostmi a technikou docela bezmocní?“
„Ano, jsme. Protože stojíme proti silám celé této planety. Vyzvali jsme ji na souboj. Zatím jsme dostali první ránu. Je tvrdá, ale ještě nevíme, jestli byla vedena plnou

silou, nebo je to jen mírná hra. Nejdřív to musíme zjistit, pak si můžeme něco troufat. To je můj rozum a všichni ostatní se na tom shodli.“
„Co tedy budeme dělat?“ ptala se Tanya.
„Řekl jsem ti. Nebuď hysterická, nemá to žádnou cenu. Až se něco dozvíme, samozřejmě uděláme patřičná opatření. Zatím by to byl nesmysl, to musíš pochopit.

A už se neptej; řekl jsem ti všechno, co jsem věděl. Ani já nevím nic víc. Musíš čekat jako já a všichni ostatní.“
S tím Enkra odešel - ale nikdo nebyl spokojen.

Když si Enkra nevěděl rady, zvykl si chodit se radit s Asthrou. To udělal i nyní; Asthra a její štáb sídlili v kabině, které se říkalo laboratoř a kde skutečně byly různé
vědecké přístroje. Teď tu ovšem taky bydleli a měli po zemi roztahané spacáky. Momentálně tu byli všichni, kdo patřili k mozkovému trustu lodi; kromě čarodějek
Asthry a Sheilly taky Jennie, Mike Cross, Ťapka, Cvrček, Fernando a další podobné elementy, včetně jaguára Arrgatsamwoogha.

Enkru přivítali přívětivě, nabídli mu šálek čaje (přesněji řečeno plechový hrnek, loď se pořád ještě potácela jako opilá) a vyptali se, co ho trápí. Enkra jim to řekl.
„Taky jsme o tom uvažovali,“ řekla mu Asthra, „Uvažujem, až se nám dělají boule za ušima. Ale zatím jsme na nic nepřišli.“
„Já jo! Ty přece umíš ovládat počasí, ne? Už jsem zažil, žes utišila bouři a vyvolala jinou, s příznivým větrem. Proč to neuděláš i teď?“
Asthra poněkud zrudla. „To je právě to, o čem mluvíme. Už jsem na to taky myslela, dokonce jsem... teď se ti musím přiznat. Já to už zkusila...“
„Kdy? Ničeho jsem si nevšiml!“
„No právě. Druhý den, když to vypadalo, že nás to odnese někam moc daleko. Zkusila jsem si, jak vnímám zdejší silová pole. Můžu to říct jedním slovem: mizerně.

Zkrátka, nejde to!“
„Tím chceš říct, že tady nic nedokážeš?“
„Dokážu, ale ne tak jako doma. Samozřejmě, něco tady cítím a vidím, něco dokážu ovládat, ale ne živly celé planety! A ještě něco: musela bych zapálit Oheň. Ale

kde? Tady v laboratoři? Nebo na palubě, v tom dešti a větru? Kdyby se mi to nepovedlo, mohla bych podpálit loď, stačilo by jenom, aby sebou nevhodně hodila. Co
bys chtěl dělat potom?“

„A zkusit bys to přece jen nemohla? Nahoře už tolik neprší...“
„Mně ani Ohni by to nevadilo, ale lodi! Přece pochop, kdyby se stalo a Oheň mě neposlechl, utopíme se jako koťata! A i kdyby ne, způsobí neodstranitelné škody.

Zkrátka, já to nerisknu, dokud neudělám patřičné pokusy!“
„Já ti rozumím. Taky bych se bál, kdybych to měl na triku já. Jaké jsou ty zdejší proudy, co o nich mluvíš? Co je na nich nebezpečného?“
„Bohužel nevím. Cítím, že silnější než u nás doma. To je hlavní...“
„Silnější? Čím to?“
„Tahle planeta je větší než naše. Mám pocit, že je větší a má vyšší hmotnost. Ale necítíme to, protože se otáčí pomaleji. Ovšem síla, kterou cítím, je fantastická...“
„Co to pro nás znamená?“



„Jestli planetu ovládneme, jestli poznáme a naučíme se ovládat její přírodní síly, budeme mocnější než kdykoliv dřív. Jenomže není vyloučeno, že vyhraje příroda.
A potom to tady nebudeme mít lehké...“

„Dokážeš to, Asthro?“
„Nebojím se. Dokonce se na to těším. Tento svět je ovládán jinými mocnostmi... jinými polobohy! Chci vědět, co dokáže jejich síla...“
„Zkus to! Opatrně, ale co nejlíp. Budeme ti v tom samozřejmě všichni pomáhat, včetně mě. A rád bych se té práce zúčastnil.“
„Asi se budou muset zúčastnit všichni, kdo tomu rozumějí. Pochopitelně ani tobě nedáme pokoj, kam by to vedlo...“
Enkra odešel docela spokojen. Asthra si po jeho odchodu sklesle povzdychla.
„Dala jsi mu aspoň naději!“ řekl jí Mike.
„Nelhala jsem. Skutečně si myslím, že to dokážu. Věřím si...“
„Já ti taky věřím, neboj se...“
„Radši budem pokračovat,“ řekla a lehla si na stůl, „Uspi mě! Jennie bude zapisovat...“
Sheilla jí omotala hlavu dráty, jejichž konce přilepila leukoplastí na citlivá místa lebky. Když byla Asthra uspaná, připojila zdroj vytvářející mikroproudy; Kate

sledovala jednotlivé přístroje a Jennie zaznamenávala změny.
„Magnetická žíla vlevo od nás, epicentrum asi čtrnáct kilometrů!“ hlásila Asthra, „Velmi silná magnetická indukce. Bolí to... čtrnáct stupňů...“
„Soustřeď se na proudění tajfunu!“ řekl Mike.
„Nemůžu. Ta žíla mě ruší. Bolí to...“
Jemně ji hladil po hlavě, po spáncích. „Ještě?“
„Pořád to bolí. Ale soustředím se na tajfun... epicentrum dosahuje patnáct celých, dvacetdva setin Beaufortovy stupnice... Tady u nás slábne...“
„Slábne? Bude po tajfunu?“
„Magnetické pole, které tajfun řídí, je už slabší než před dvěma hodinami. Očekávám, že během deseti hodin bude konec...“
Potěšilo je to, ale nevzrušilo; všichni seděli nad svými přístroji a pořizovali záznamy.



Šťastné ostrovy
 

Noc byla ještě bouřlivá a větrná, ale k ránu déšť ustal a vyjasnilo se. Byla však zima, takže směna chodila v riflích a ve svetrech, přesto se všichni klepali, zvlášť na
můstku. Velel tam Kay Wulffssonn; Sebastiano, který velel druhou část noci a Enkra, který byl na můstku celých víc než deset hodin tmy, si šli odpočinout do kajut.

Pomalu vyšlo slunce; zůstal sice vítr a zima, ale to už nikomu nevadilo. Všichni, kdo tak dlouho trpěli v různých úkrytech, teď vylezli na palubu, nadýchat se
čerstvého vzduchu; bylo jasné, že tajfun skončil. Asthra dala zase vynést přístroje a pořizovat záznamy. Její značky na palubě déšť smetl, musela měřit znovu.

Liberty přestála tajfun v poměrně dobrém stavu; ráhna vydržela všechna, plachty byly sice trochu potrhané, ale to se dalo snadno vyspravit nebo vyměnit. Nejhorší
úraz utrpěla socha Svobody na přídi: ruka s pochodní, vztažená dopředu, se ulomila a spočívala teď někde v hlubinách moře.

„Takhle to nejde!“ rozhodl Cvrček, „Chudinka naše Liberty... ruku jí musíme dodělat!“
„To nebude problém, dílnu máme dobrou. Jenom seženeme nějakej dobrej kus dřeva a vysoustruhuju ti ručku, že se za ní každej otočí!“ slíbil Frenn Morris, jeden

z nejšikovnějších a taky nejochotnějších k práci.
„Jen abysme sehnali to dřevo! Zatím je oceán čistej jako naše svědomí...“ rozhlížel se Cvrček po obzoru, dokonce dalekohledem.
„A vůbec, ty už máš bejt na stožáru! Co kdyby zemi první uviděl někdo jinej?“
Cvrček si vzal ještě jeden svetr a vatované kalhoty a vyšplhal nahoru do pozorovatelny. Tam zůstal, přestože ho vítr profukoval; ale časem, jak slunce stoupalo,

ohřívalo vše včetně Liberty. Cvrček svlékl svetr, kalhoty, potom druhý svetr; neboť nastalo vedro jako prvního dne. Dole po palubě už chodili nazí.
Cvrček se rozhlížel poctivě, přestože nebyl žádný důvod. Jednu chvíli se mu zdálo, že vidí na obzoru černou tečku, ale považoval to za klam smyslů. Ale když se

tam podíval za chvíli znovu, tečka nezmizela.
„Země na pravoboku!“ oznámil s potěšením.
Potom už jenom sledoval, jak dole na palubě nastává zmatek. Všichni chtěli vidět zemi - bohužel zatím nebylo vidět téměř nic. Přišel Enkra a všichni ostatní; zřejmě

se moc nevyspali, ale nevadilo jim to. Za Cvrčkem vylezl Sebastiano s vlastním dalekohledem, asi mu nedůvěřoval.
„Je to malý ostrov!“ oznamoval, „Zřejmě nějaký korálový atol!“
„Hlavně, že je to země,“ řekl Enkra, „Nejspíš jsme se dostali k těm Denisovým Šťastným ostrovům. Připravíme se na průzkum...“
Cvrček zjistil, že mu právě uplynula doba jeho hlídky. Sešplhal, poslal na pozorovatelnu někoho na střídání a hlásil se k průzkumu. Protože tam byla Sheilla, vzali

ho; chystali dva čluny, jednomu velel Enkra a druhému Roger Monroes.
„S největší pravděpodobností tam nic nebude,“ usoudil Enkra, prohlížeje si ostrov, „Ale je tam vegetace a možná nějaká zvěř!“
„Ta vegetace je v každém případě zvláštní!“ řekl Roger, „Listy jsou žluté a červené. Buďto je podzim nebo to je normální barva. Škoda. Já mám rád, když jsou lesy

zelený...“
„Slunce tu pálí víc než u nás,“ řekl Mike, „To je asi důvod pozměněných barev. Ale ty stromy se mi nějak nezdají. Spíš než jako palmy vypadají jako pravěké

plavuně. I když nevím, jak plavuně vypadaly, jen jak je maloval Zdeněk Burian.“ Protože Burianovy kresby pravěku byly všeobecně známé, nebylo třeba nic
vysvětlovat.

„Prohlídnem to a uvidíme...“
Okolo ostrova se pěnila voda, zřejmě tam byly podmořské útesy. Zakotvili poměrně dost daleko od břehu, spustili čluny a slezli do nich. Veslovali ke břehu velmi

usilovně; Sebastiano objevil vhodnou zátoku, takže tam dovesloval a chtěl přistát.
„První by měl na břeh vystoupit velitel!“ řekl na to Roger z druhého člunu.
Dopadlo to jinak. První ze člunu vyskočil samozřejmě Cvrček, aby ho podržel. Pak s nevinným úsměvem pokynul Enkrovi, že už jako může. Vyskočili do vody

a brodili se dál na břeh, pokrytý pískem jemným jako mouka. Dál od břehu začínala už křoviska a jemná, měkká travička. Bohužel měla odpudivě hnědozelenou barvu
jako vojenské kabáty a listí na keřích bylo oranžové.

„Ty barvy jsou prasecký!“ stěžoval si Roger, „První co udělám, až se někde usadíme, že zasadím normální zelený rostlinstvo!“
„Záleží, co ti z toho vyroste...“
„Myslíš, že nevzejde?“
„Co já vím? Záleží, jakou si zjednáš zahradnici na polejvání!“
Všichni měli náladu na vtipkování; bavilo je, že se konečně dostali na pevnou zemi. Roger chytil jaguára Arrgatsamwoogha za ocas: „Hele, čičino skvrnitá, neulejvej

se a hledej myšičku! Něco tu přece musí žít!“
Mezi těmi stromy, trochu palmami a trochu plavuněmi, rostla vysoká tráva, kterou se brodili po kolena a někde až po pás. Jaguár se taky brouzdal, ale

cílevědoměji; najednou vletěl do jednoho křoviska a vzápětí odtamtud vzlétl nějaký pták. Byl velký jako slušná husa, jenomže měl kovově lesklé peří modrozelené
barvy. K tomu zahnutý zobák a dlouhý krk; nepříjemně zakrákal a odletěl rozhněvaně pryč. Všichni na něj zírali, dokonce nikdo ani nefotografoval.

„No!“ řekl jaguár rozhněvaně, „To bylo keců! A teď nikdo ani nestihl vystřelit! Příště se vám na nahánění zvěře vykašlu!“
„Pěknej ptáček,“ řekl Roger, „Hele, příštího už vážně trefím, spolehni se! A dostaneš taky ochutnat; tak se trochu snaž!“
Prošli trávou i křovinami, ale nic dalšího už nevyplašili. Arrgattsamwoogh tvrdil, že tu žádná zvěř nežije a vypadalo to, že má pravdu.
Celým ostrovem prošli na druhou stranu za hodinku; zjistili, že tam není nic a nikdo, takže mohou klidně zpátky na loď. Cvrček ale objevil kousek od pláže zbytky

ohniště, bohužel dost starého.
„Tak vidíte, že tu žijí lidé!“
„Nejspíš tu byli naposledy tak před dvěma měsíci,“ prohlížel ohniště Enkra, „To nám moc nepomůže. Řekl bych, že rybáři...“
Hrabali se v ohništi tak dlouho, až objevili napolo zuhelnatělou kost. Chvíli diskutovali a rozhodli, že je to kost ptačí, nejspíš ze stehna. A to stehno asi patřilo

ptákovi, jakého se podařilo vyplašit.
„Nedivím se, že je tu tak málo zvěře! Zdejší lidé ji asi loví a pojídají!“ kroutil hlavou Roger.
„Těžko by nás asi někdo cizí přesvědčoval, že nemáme zabíjet kuřata, protože mu připadají vzácná a neobvyklá...“
Několik kluků objevilo na pláži mušličky nějakých mlžů, velice krásné a barevné. Protože se domnívali, že ve vodě budou lepší, přinesli si ze člunu potápěčské

vybavení i s harpunami a lovili. Někdo chytil velikého kraba a přinesl k prozkoumání. Enkra a jeho skupina se jali řešit, co na krabovi je stejné a co odlišné, pak chytali
ještě další podobné živočichy; nakonec se natáhli na jemný písek a odpočívali. Zjistili, že v tomto moři se plave líp než v jejich, i když nevěděli proč. Asthra tvrdila, že
působí na kůži velmi příjemně; asi však jen na lidskou, neboť delfínům příjemné nebylo. Na mělčině plavaly fantastické korálové rybky a každou chvíli někdo nějakou
přinesl.

Na té pláži přečkali i poledne. Po poledni si osmažili některé větší ryby a zkoušeli je jíst; vzájemně ochutnávali a asi jim to chutnalo, nejspíš proto, že to bylo něco
nového. A potom Enkra zavelel, aby se všichni vrátili zpátky na loď.



Když se scházeli, zjistili, že chybí Gregg Fouler, jeden z Bellových kluků z Indiopolisu. Byl od moře a uměl plavat dřív než chodit, takže se usoudilo, že zřejmě
zkouší někde něco lovit. Ale když čekali asi hodinu a při tom hledali, volali a pískali, znervózněli.

Enkra vybral deset nejzkušenějších plavců a spolu s nimi propátral okolní korálové útesy. Pak plavali ještě kus dál do moře, až kam se dalo; vrátili se a zjistili, že
Gregga není nikde vidět a nikde nejsou ani žádné stopy.

„Znovu!“ rozhodl Enkra, „Pátráme po dně...“
Jediný úlovek přinesl kluk zvaný Sting, kamarád Gregga Foulera. Byla to harpuna, zapíchnutá do písku, ale ještě předtím zlomená zřejmě nějakým strašlivým

úderem. Když složili její pozůstatky k sobě, poznali, že se tu zřejmě stalo něco velmi nepříjemného.
„Vypadá to jako překousnutý!“ řekl Roger.
„V každým případě přelomený velkou silou. Neumím si to ani představit...“
„Tohle by mohly být stopy zubů... jestli nastavil harpunu na obranu...“
„Myslíte, že by ho to sežralo tak, aby se vůbec nemohl bránit? Gregg byl zkušený lovec, žraloky lovil pro legraci tesákem!“
„Obávám se, že s čím se sešel, bylo nebezpečnější a silnější než žralok!“ řekl Enkra smutně, „Budeme muset dávat mnohem větší pozor; všechny zdejší tvory

nemůžeme zkoumat bez stoprocentní opatrnosti!“
„Ty myslíš, že je mrtev?“ vzlykla jedna dívka.
„Obávám se, že ano. A myslím, že už pro něho těžko můžeme něco udělat. Leda pojmenovat po něm ostrov. Ostrov Gregga Foulera.“
„Obávám se, kdyby to věděl, asi by se ti na takovou poctu vykašlal!“
„Co jinýho ještě chceš?“
„To je snad jasný, ne? Najít a zlikvidovat tu potvoru, co mu to udělala!“
„Kde ji chceš hledat?“
„Gregg se jistě nepotápěl daleko. Tu harpunu jsme našli tak padesát metrů od břehu, to znamená, že ta bestie se přibližuje ke břehu. Dojdu si tam pro ni

s lejzrovačkou a uvidíme!“
„Tebe mrzí, že jseš ještě živej, žejo? Chceš asi bejt další oběť tohoto ostrova?“
„Lejzrovačka je spolehlivá zbraň a já nejsem žádnej blbec! Přinesu to zvíře a přesvědčím ho, že nemá žrát naše kamarády!“
Enkra se mračil a vypadal velmi nespokojen.
„Ne! Gregg zahynul, to je jasné; ale to pro nás není důvod, abychom tady něco zabíjeli! Já to vůbec nepovažuju za správnou lekci tomu zvířeti, které ho zabilo;

představuju si takovou obludu jako dost tupé stvoření, které zřejmě nemá tak vysokou inteligenci, aby pochopilo lekci, co mu chceš udělit, Stingu. A myslím, že není
rozumné se mstít něčemu takovému. Nemůžeme zabíjet všechno co vidíme, jenom proto, že to náhodou nevyhovuje našim představám!“

„Takže jseš pro to, abysme se nechali od něčeho klidně sežrat?“
„Ale to vůbec ne! Když na tebe něco zaútočí, braň se jak umíš, chraň svůj život. To je rozumné a správné. Ale když už se stalo, nebude asi dobře pořádat nějaké

hony. Naopak, budeme si to pamatovat pro příště. A každý bude s sebou neustále nosit zbraň. I při koupání, odpočinku, zkrátka pořád. Gregg Fouler podcenil
nebezpečí zdejší přírody. Nechali jsme se ukolébat těmi Šťastnými ostrovy a nepochopili, že v tomto světě je možná docela normální, že neopatrné plavce sežerou
všelijaké bestie!“

Ostatní mlčeli. Především Sting se tvářil velice nespokojeně, poplácával se po pouzdru s laserovou pistolí a polohlasem vykládal, jak by si na to zvíře počíhal a co
by s ním udělal. Ale na Enkrův příkaz se disciplinovaně vrátili zpátky na loď.

„Co napíšem do lodního deníku?“ ptal se Elliott.
„Pravdu.“ řekl Enkra.

 

Dny v tomto světě jsou dlouhé; do setmění ještě zbývalo víc než čtyři hodiny, dle Asthřina odhadu, a to byl docela dobrý důvod přemístit se někam jinam. Liberty
zvedla kotvu a vyrazila po směru větru, to jest na jihozápad. Zakrátko za sebou nechali nešťastný Foulerův ostrov, ale to už viděli v dálce další tmavý bod a po něm
třetí. Byly to ostrůvky ještě menší než Foulerův, jenom malé kousky pevné země porostlé těmi podivnými rostlinami a plavuněmi. Opatrně je obepluli z obavy před
podmořskými korálovými útesy, ale spokojili se jenom prohlídkou z lodi; nenašli žádný důvod k vystoupení na břeh. Pak až do setmění pluli dál, volným oceánem.
Asthra se v odhadu dne spletla; nebyly to čtyři hodiny, ale víc než šest.

Konečně mohli stanovit délku dne, i když jenom dnešní; neznali, jaká je roční doba a jak se délka dne a noci mění v různých obdobích. Dnes trval den od východu
slunce do západu šestadvacet hodin, třiadvacet minut a šestnáct vteřin. To říkaly Asthřiny chronometry, ty se nemýlí.

„Páni, šestadvacet hodin!“ protahoval se Cvrček, „To vážně budeme celý takový dny vzhůru?“
„Budeme asi muset. Nebo zřídíme nějaké rozumné přestávky, třeba polední spánek. Ovšem některý lidi to nebudou využívat ze strachu, aby jim něco neuteklo...“
„Schválně, jak dlouho bude trvat noc!“
„Odhaduju tak jedenáct hodin.“
„Takže planeta se otočí kolem své osy za sedmatřicet hodin. No, pěkný... to by znamenalo, že bude pořádně veliká!“
„Ani bych se nedivil. Všechno mi připadá trochu větší než u nás. I ten pták, co jsme ho vyplašili, byl pořádnej kousek!“
„A ta potvora, co sežrala Gregga!“
„Ty už víš, jak vypadala?“
„Nevím. Ale Sting sedí na přídi a vykládá klukům, že to bude pěkná obluda. Chystá se na ni, jen co se zas objeví. Spočítal, že má rozpětí tlamy asi sedmdesát

centimetrů, podle toho vypočetl velikost hlavy a celýho zvířete. Odhaduje ichtyosaura dlouhýho deset dvanáct metrů.“
„Sting je podle mýho pitomec. Jak pozná tu bestii, co zabila Gregga, od ostatních? Ledaže by ji Gregg před smrtí poznamenal harpunou. Jenomže, takový píchnutí

by jí asi těžko ublížilo...“
„Sting už přišel trochu k rozumu, už se nechce slepě mstít. Ale chce vědět, co to bylo a jak se před tím bránit. Včetně toho, že zabije jednu takovou a prozkoumá ji.

S tím se dá jen souhlasit.“
„To jo. To se dá považovat za rozumný...“
„V každým případě, Sting už se od žádný potvory překvapit nedá!“



Stmívalo se. Všichni byli na palubě; čekali, až se objeví hvězdy. Těšili se na to a představovali si něco nového a krásného - hvězdná obloha byla po celý jejich život
něco neměnného, hádali podle ní čas, orientovali se na moři, pod hvězdami líbali svoje dívky. Takže každý chtěl vědět, jaké hvězdy má tahle země.

Nejdřív, ještě před západem slunce, se objevila na východním obzoru jasná hvězdička podobná Večernici. Taky dostala tohle jméno; a někteří nadšenci ji už hledali
v hvězdné mapě.

„Neblázněte! Tohle je pravděpodobně nějaká místní planeta, obíhá okolo slunce! Ještě si ji budeme mít čas prohlídnout...“
Ve Fernandově dalekohledu byla ta hvězdička okrouhlým kolečkem s několika barevnými šmouhami.
„No jasně, planeta. Dokonce s velkými horami, jestli je to možný odhadnout. Je blíž k slunci než my a podle mýho názoru docela hezká. To ovšem je pohled

milovníka, ne vědce...“
„Bude nás zdravit...“
Slunce zapadalo do krvavě rudých červánků. Bylo jich mnoho a hořely na obzoru ještě dvacet minut poté, co se obrovský sluneční kotouč ponořil do mořských vln.

Pak se ovšem rychle stmívalo a obloha pozvolna nabývala barvu inkoustové černi. A v té černi hořely hvězdy, veliké a jasné, zářící stříbrným světlem... a docela cizí.
„Nejsou cizí!“ řekl Fernando, „Odpovídají té hvězdné mapě, jen podívejte! Tohle souhvězdí je támhle... a tyhle tři hvězdičky jsou támhle to! Vždyť vůbec nejsme

v cizině, když máme svoje hvězdičky, a dokonce je máme pojmenovaný! Například tohle je plameňák, podle mapy...“
Zatím se pilně fotografovalo, měřilo, hodnotilo. Na mapu si položili průsvitný papír a na něm zaznamenali skutečnou situaci.
„Mapa obsahuje zřejmě celou oblohu, letní i zimní. My vidíme tenhle výřez,“ vysvětloval Fernando Mikovi, který v astronomii nevynikal, „Brzo přijdem na to,

kterému období to odpovídá a jak se podle toho orientovat. Líbí se mi, že na mapě je dodržena orientace světových stran, to jest východ napravo a západ nalevo,
takže je sever nahoře a jih dole...“

„Takže už víme, že Denisova mapa je správná.“
„Můžeme předpokládat, že i mapa Šťastných ostrovů odpovídá skutečnosti. Co myslíš, který je vlastně Foulerův ostrov?“
„Kdo ví, ze kterýho směru jsme se sem dostali. A jestli je vůbec takový ostrůvek zakreslen na mapě. Ten archipel, který jsme viděli odpoledne, tu taky není. To

souostroví bude asi větší, než si zatím umíme představit. Ale neboj se, máme dost času na prozkoumání...“
„To máš pravdu,“ Mike zmlkl a rozhlížel se po palubě. I když byla noc, panovalo dusné vedro a většina lidí se ukládala přímo tady ke spánku, uvnitř se nedalo

vydržet. Potřebovali to, byli zavření po celou dobu tajfunu.
„Co myslíš - dokážeš najít zpáteční cestu?“ zeptal se konečně Mike. Dlouho se odhodlával.
„Já? Proč já?“
„Jsi nejlepší astronom.“
„Myslíš, že to souvisí s hvězdami?“
„Bránu z našeho světa otevíraly hvězdné hodiny. Co když tuhle otvírají taky?“
„Určitě to něco společného má. Ale jestli mám odpovědět podle pravdy, nevím. Pochybuji, že zjistíme, kterou dobu jsme sem přišli. Kdybychom mohli zaměřit

hvězdy v té chvíli, potom bychom zrekonstruovali jejich postavení v době průniku. Ale teď...“
„Máme přesný čas. A přibližný směr plavby...“
„Velmi přibližný, bohužel. Zatím jsme se ještě nezorientovali; ale máme dost času, jak ses velmi správně vyjádřil.“
„Moc tomu nevěříš, co?“
„Věřím. Kdybych nevěřil... ale budeme muset zkoumat. Porovnávat a měřit. Hledat, zjišťovat. Bude s tím spousta práce...“
Mike mlčel. Opíral se o zábradlí a díval se na ty cizí hvězdy.
„Je krásné plout do neznáma. Ale ještě krásnější je vracet se domů. Myslíš, že to dokážem?“
Fernando neodpověděl. Až po chvíli řekl: „Přijde čas...“
Opět dlouhou dobu mlčeli. Až Fernando řekl:
„Tys prý dělával něco jako... duchovního mistra.“
„Ano.“
„Tak mi řekni... co bych měl dělat, když se nevrátíme?“
Mike se na něj ohlédl a usmál se.
„Žít, Fernando. Žít tam, kam ses dostal. Třeba na druhém břehu moře, které nemůžeš překročit. Vybudovat si tam nový domov.“
„Myslíš... zůstat tady?“
„Pokud to bude nutné...“
„Zůstat s představou, že se ožením, budu mít děti... a pak těm dětem vyprávět, že jsem přišel z docela jiného světa, kde tráva je zelená a ještěři nepožírají neopatrné

plavce?“
„Ano, tak nějak. A ještě víc než to. Budeš se muset stát něčím jako vládcem kraje. Šlechticem, ochraňujícím svůj lid.“
„Co když tam už bude někdo takový? To s ním mám bojovat?“
„S tím musíš počítat. Pokud bude přijatelný, můžeš s ním žít v míru a přátelství. Dokonce uzavřít spojenectví. Ale může se stát, že budeš muset taky bojovat.

Neradím ti to, jenom říkám, že musíš vzít v úvahu veškeré možnosti.“
„Bere je v úvahu... taky Enkra?“
„Určitě ano.“
„Mluvil jsi s ním o tom?“
„Zatím ne. Nechci mu působit větší problémy, než už má.“
„Nebo s ním mluvila Asthra?“
„Myslím, že ani ona doposud ne.“
Fernando potřásal hlavou a tvářil se pochybovačně.
„Ty přece znáš příběh o první kolonizaci Arminu?“
„No jistě. V dějepise jsem byl vždycky dobrej.“
„O šlechticích, kteří se přebrodili příbojem, zapíchli svoje meče do písku na pláži a přísahali, že neopustí tuto zemi, že jí budou vládnout a pečovat o ni...“
„Na diskách máme všechny filmy, co o tom pojednávají.“
„A o plánu na rozšíření šlechtických rodů?“
„Miku, já mám z dějepisu maturitu. Chceš mě zkoušet?“
„Ani ne. Chci ti spíš říct, že se tě to týká taky. Jsi v přesně stejné situaci jako ti, kteří kolonizovali Armin.“
Fernandovi svitlo. „Tím myslíš začít prosazovat svoje potomky za všech okolností, jako to dělali Baarfeltové?“



„Ano. Starý biblický termín je ze semene. Velení řádu za první kolonizace rozhodlo, že semeno šlechtice je cenné a je nutné, aby bylo řádně rozséváno.“
„To znamená plodit děti, chápu. Jenže současný trend je užívat si co nejvíc a dětí mít co nejmíň!“
„Myslíš, že to nevím? Řadě lidí se to nebude líbit, ale nastala situace, ve které je to nezbytné...“
„Vrátit se ke stavu, kdy muži vlastně jen bojovali, ženy jim rodily děti a staraly se o ně a neměly tušení, jestli se jejich chlap ještě někdy vrátí a v kolika kouskách?“
„Přesně tak.“
„No, to řekni holkám! Ty budou nadšený!“
„To je důvod, proč nechci zbytečně zneklidňovat Enkru.“
„Jo - takže ty to myslíš vážně? To si neděláš srandu?“
„Já obvykle myslím vždycky všechno vážně.“
„To tě napadlo až tady, nebo už při přípravě expedice?“
„Daleko dřív, než jsem o ní poprvé mluvil.“
„Takže při výběru se k tomu přihlíželo?“
„Samozřejmě. Existuje několik eventualit. Ta nejjednodušší je, že se v pohodě vrátíme domů a budeme vyprávět, co jsme zažili. Ale velitelé počítají s možností, že

se vrátí až naše děti nebo případně vůbec ne.“
„A že se nám nic neřeklo předem!“
„Ono se leccos řeklo. Jenomže v nastalém nadšení nikdo nebral všelijaká varování vážně... ty snad ano?“
„Já jsem...“ Fernando zaváhal, pak si odplivl do moře.
„Já bych o tom taky nemluvil... ale když ses zeptal...“
A potom přišla Sheilla a s ní kamarádi.
„Hele, co tady vůbec sedíte a kecáte? Copak to vůbec nebudem oslavovat? Jsme tady už dobu a ještě jsme ani neoslavili šťastný průnik!“
Rozesmáli se.
„Ty seš Sheillo asi opravdu blázen. Ale je krásné oslavovat, když je co...“

Dle některých tvrzení této noci prohlásila Sheilla za oficiální hymnu expedice oblíbenou píseň:
 

Zatracená ještěřice, ta nás mohla kousnout!
Kdybychom se jí nebáli, mohli jsme si... zazpívat,
anebo taky... zazpívat,
anebo taky... ?



Domorodci
 

Noc trvala dvanáct hodin a tři minuty. Sekundy se Asthra rozhodla považovat za pominutelné, protože přesný okamžik východu slunce se nedal určit; východní
obzor byl zakryt nějakými mraky. Ale jakmile slunce začalo stoupat, rázem bylo světlo a teplo. Hlavně teplo.

„Dobrý ráno, hezkej den a žádný spáleniny!“ popřála Asthra, když přišla na můstek, „Kamarádi, dneska nás zas čeká dalších šestatřicet hodin nepřetržitýho
zkoumání...“

„Kolik přesně?“
„Přesně osmatřicet hodin a šestadvacet minut. Dost na dlouhou šichtu, ne?“
„Jak pro koho, mně by to stačilo... Hlavně co dneska krásnýho a zajímavýho uvidíme!“
„Hlavně aby nás to nesežralo dřív, než to stačíme vidět my!“
Hned po snídani viděli hejno ptáků. Letěli ve velké výšce tak nešikovně, že bylo vidět jen jejich černé siluety. Nafilmovali je a usoudili, že se podobají velkým husám

až kormoránům. Jakékoliv bližší zkoumání nebylo možné.
Plovoucí udice chytily během rána několik ryb, vesměs podobných těm, co už viděli. Jediná byla asi metr dlouhý dravec podobný štice, ale s velkou trojhrannou

ploutví a šerednou tlamou.
„No prosím, zdejší dravec! Řekl bych, že se chytil na nějakou menší rybičku...“
„Pěkný klacek! Kůži a hlavu vypreparovat, ostatní usmažit!“
Ochutnali a usoudili, že štiky budou chytat rádi a s potěšením.
Pak viděli několik ztracených ostrůvků, které byly příliš malé na to, aby na nich něco žilo. A potom spatřili větší ostrov; tentokrát měl dokonce uprostřed dost

vysokou horu kuželovitého tvaru, nejspíš vyhaslou sopku.
„Doufejme, že doopravdy vyhaslou!“ řekl Enkra.
„Vidím u břehu něco plavat!“ hlásil Sebastiano, „Vypadá to... čluny! Kluci, jsou tam lidi!“
„No sláva! Konečně uvidíme lidi... utíkají nebo se na nás těší?“
„Zdá se, že se moc nebojí. Asi ještě netuší, jak důkladně je budem zkoumat!“
Asthra přiběhla na můstek a tahala se o dalekohled s Jackem Therlowem. Ostatní se chystali na průzkum; dokonce se na to oblékali do svých bílých šortek a triček

s osmihrotým křížem, aby na domorodce udělali patřičný dojem.
„Mám pocit, že tam všichni chodí nazí! Asi na ně velkej dojem neuděláme...“ konstatoval Jackie.
„Zdravej rozum zvítězil.“ vzdychla Asthra.
K lodi se blížily dvě vahadlové kánoe. Byly plné domorodců ozbrojených oštěpy, kamennými sekerami a noži ze zvířecích zubů. Všichni ti lidé byli docela nazí,

pomalovaní nějakými barvami a někteří muži ozdobení dlouhými černobílými péry. Každý jedním, maximálně dvěma, zastrčenými v husté hřívě kudrnatých vlasů. Jen
jeden měl takových per šest, z čehož usoudili, že je náčelník.

Obě kánoe zachovávaly vzdálenost na hod oštěpu. Domorodci ji zřejmě považovali za bezpečnou. Povykovali, cenili zuby a mávali, jak se zdálo, velmi nadšeně.
„Zdá se, že náš příchod vyvolává všeobecnou a naprostou radost!“ řekl Enkra.
„To je tím, že už tu byl Denis. Zřejmě si na to pamatují, aspoň z legend, a považují nás za něco jako bohy...“
„Nebo nás považují za kořist a těší se, až nás upečou a snědí!“ hudral na přídi Sting a připjal si k opasku lejzrovou pistoli.
„Neblbni! Jsou to krásní kluci, podívej se na ně!“ chválila Tanya, „Zdejší holky musejí užít spoustu zábavy...“
„Jestli se vrhneš na prvního kluka a hned si ho budeš chtít někam zatáhnout, dám ti na držku!“ sliboval Bello Corrona, „Napřed dohoda o přátelství, pak se uvidí, co

bude...“
„Co uděláme?“ ptal se na můstku Kurt Diettermann.
„Zakotvíme. Pak spustíme čluny.“
Zakotvili v zátoce, kde bylo na břehu mezi stromy vidět nějaké pestře pomalované dřevěné stavby. Okolo pobíhali lidé a radovali se. Asi.
Kánoe vyčkávaly, co se bude dít. Dělo se to, že byly spuštěny čluny a do nich sedli náčelníci, až na Frenna Morrise, pověřeného hlídkou. Veslovali pomalu a bez

zábran směrem k pobřeží.
Náčelnická kánoe jim najela do cesty. Muži na ní gestikulovali, křičeli, smáli se.
Enkra vstal na přídi. Rozpřáhl ruce, usmíval se, mluvil; cokoliv, ale uklidňujícím tónem. Na kánoi stál muž se šesti péry a taky se usmíval; tak dojely obě loďky

k sobě.
Domorodci měřili kolem stoosmdesáti centimetrů a na nahých tělech jim hrály všechny svaly. Mnozí byli po celém těle tetováni a navíc pomalováni pozoruhodnými

ornamenty. Nikde nebylo vidět žádný kov ani jiný průmyslový výrobek, jen lidová tvořivost ze dřeva, kamene, kosti.
Enkra se náčelníkovi hluboce uklonil. Ukazoval, že nemá v ruce žádnou zbraň ani nic jiného. Za to mu ukázal náhrdelník ze skleněných perliček, jakých měli

v podpalubí několik beden.
Zdálo se, že náhrdelník náčelníka zaujal. Pokynul rukou ke břehu, jako by Enkru vyzýval k přistání; něco brebentil, ale samozřejmě si navzájem nemohli rozumět.

Enkra nařídil, aby se člun obrátil do zátoky, k přístavišti.
Obě loďky, člun i kánoe, přistály téměř současně. Domorodci vyskakovali z kánoe do vody a vytahovali svoje plavidlo na písek. Enkra vyskočil taky do vody, ale

jak vytahoval člun, uklouzl a vymáchal se. Ne, že by mu to moc vadilo, ale mělo to pro domorodce svůj význam.
Všichni obyvatelé vesnice, stojící pod palmami-plavuněmi, už čekali. Vrhli se k příchozím, prohlíželi si je, sahali na ně; především na jejich šaty, kterým nijak nemohli

rozumět. Mnozí Armini měli světlé vlasy; ty zaujaly především ženy. Všude se pletly děti; nikdo se nebál a nikdo se ani na chvíli neostýchal.
Náčelník zřejmě hodlal zachovat určitou důstojnost; jeho suita se za něj seřadila dle významu a teprve potom se přiblížili k Enkrovi a jeho doprovodu. Něco

pronášel a pomáhal si při tom mohutnými gesty obou rukou; zdálo se, že je to řeč přátelská.
„My všichni jsme rádi,“ řekl mu Enkra, „Že se setkáváme s tak milými a přátelskými lidmi, jako jste vy. Pluli jsme zdaleka a nyní dospěli k cíli své cesty. Proto jsme

upřímně rádi, že si můžeme pohlédnout z očí do očí.“
To vše řekl zčásti arminsky, zčásti ve směsici polynéských dialektů, například řeči ostrovanů z Raiatey a Havaje. Domorodci ničemu nerozuměli, ale zřejmě usoudili,

že i jeho řeč je plná přátelství a tak se chovali vesele a bezstarostně.
Enkra si dal podat pytlík se všelijakými cetkami; nejkrásnější náhrdelník dal náčelníkovi, pak obdaroval jednotlivé význačné bojovníky a jejich ženy. A nakonec

i dívky, které se mu líbily, protože ty s nadšením očumovaly všude kolem. Věděl, že pokud by někoho vynechal (snad kromě batolat), považoval by to dotyčný i celá
jeho rodina za hrubý poklesek a vyjádření nepřátelství, takže si dával pozor, aby se na každého dostalo. Vyvolalo to veselí a všeobecnou radost.



Náčelník pokynul a dívky přinesly věnce z květin, téměř stejné jako v celém Tichomoří; až na to, že ty květiny měly barvu modrou a zelenou a všelijakou, kupodivu
však ne červenou a žlutou, jako rostlinstvo okolo. Věnců bylo zatím málo, protože přistání netrvalo dost dlouho, ale některé ženy už pilně chystaly další, aby se dostalo
na všechny. Opět všichni povykovali a dohadovali se, a opět si nic nerozuměli.

„Tady se nedá nic dělat,“ řekl Enkra, „Asthro, nedalo by se to nějak zařídit, abysme si aspoň trochu rozuměli?“
„Ale jo, dalo. Někoho z nich naučit arminsky. Jenže na to bysme ho potřebovali dostat na loď!“
Jejich dohadování neuniklo náčelníkovi. A taky to, že Asthra je dívka; přistoupil k ní a sáhl jí rovnou na prsa, ovšem přes tričko. Zřejmě ho ten zvláštní povlak

zaujal, nikdy to neviděl, proto ji ohmatával a divil se. Asthra si to nechala líbit, ale pak kývla na Tanyu, která si přistání samozřejmě nenechala ujít, a přizvala ji blíž.
Náčelník viděl další dívku, tentokrát dokonce s nezvyklou barvou vlasů; přijal výměnu a začal ji prozkoumávat. Tanya se rozesmála a přetáhla tričko přes hlavu, aby na
ni mohl líp. To vyvolalo veliký zmatek, smích a nadšení, takže se Tanya svlékla i z kalhot a obojí půjčila domorodcům k prohlédnutí. Nejen že je prohlíželi, očichávali,
olizovali a brebentili; jedna žena se pokusila natáhnout to na sebe, bohužel nevěděla, do které díry strčit kterou končetinu. Všichni se tomu vesele smáli.

Náčelník přistoupil k Enkrovi, promnul v ruce jeho mokré tričko - pak si sáhl vedle na Jackieho, který zůstal suchý, a moc se divil. Enkra uznal, že je na čase se
přizpůsobit; svlékl se a ostatní ho napodobili, k velkému nadšení domorodců. A většinou rozdali součásti svého oděvu, aby se dostalo na všechny.

Náčelník rozhodl provést hosty po vesnici. To je velmi zaujalo, zvlášť ty, co měli fotoaparáty a videokamery. Prošli se a zjistili, že vše je postaveno z těch plavuní
s palmovými listy; domy byly maximálně jednoduché, téměř otevřené, chránící spíš proti slunci než proti špatnému počasí. Všechno ale bylo krásně zdobeno
vyřezáváním a malováním rostlinnými barvami.

„Připadá mi to jako stavby Maorů na Novém Zélandě,“ poučoval Mike, „Podívejte na to spojení trámů; typicky Maorský způsob!“
„Chceš říct, že tihle lidé a Maorové jsou nějak příbuzní?“
„Nevylučuji to. Poznal jsem v jejich řeči asi deset slov, která jsou zřejmě maorská. Dohromady samozřejmě nerozumím ničemu...“
Protože se domorodci vyjadřovali převážně jednotlivými slabikami, nebylo těžké uvěřit tomu, co Mike povídal. Avšak žádný praktický význam to nemělo.
Vesnice se skládala celkem ze šesti chat, dost velikých; zřejmě v každé bydlela jedna velkorodina, skládající se až z padesáti lidí. Celkový počet domorodců

dosahoval tří stovek, což byla zřejmě krajní možnost, kolik se jich na tomto ostrově mohlo uživit. Z domácích zvířat viděli tlusté ptáky podobné slepicím, ale s dlouhým
zahnutým zobákem, tlustá krátkonohá prasátka s velikými páráky, vyčnívajícími z něžně směšných rypáčků a ohyzdného šedozeleného ještěra, který spal někde ve
stínu. A samozřejmě byla všude spousta ryb, které se sušily na natažených provazech rostlinného původu. Ryby byly základní potravinou domorodců a sušily se na zlé
časy.

Chystala se hostina - a hostina, to je především vepřové! Hosté mohli sledovat postup prací, který rozhodně nebyl nezajímavý. Nejdřív se náčelník s předními
bojovníky dohadovali, které prase bude použito; potom vytvořili kruh a začali nebohého čuníka pronásledovat. Prase to brzy vycítilo a dalo se na útěk, ostatní prasata
začala kvičet a ječet a skučet a utíkat, ale velmi brzy zjistila, které je přímo ohroženo a ta ostatní se uklidnila. Ostrované honili vyhlédnuté prase dál, až je obklíčili;
přinesli si na to oštěpy a kamenné sekery a chystali se je utlouci. Prase funělo, rozhlíželo se kolem; a když jeden mladík neopatrně přišel blíž, ohnalo se po něm, že ho ty
páráky škaredě poznamenaly na lýtku. Nikdo si z toho nic nedělal, všichni se tomu smáli a dobře se bavili. Jednotliví bojovníci tloukli čuníka sekerami, bodali ho kopími;
nakonec náčelník vytasil nůž, který se Enkrovi už dlouho líbil, zřejmě zub nějaké šelmy, dlouhý asi třicet centimetrů, špičatý a zbroušený. Tímto nožem náčelník probodl
čuníka, až s táhlým sténáním vypustil svou ubohou dušičku. Náčelník se hrdě rozhlížel a všichni ho za jeho skvělou ránu obdivovali.

Když začali podobnými noži toho vepříka porcovat, Enkra už nevydržel. Kývl na Jackieho; ten měl na opasku nůž z dobré oceli, teď ho vytasil a šel pomáhat. A že
nůž byl dobře broušený, šlo mu to jedna radost a domorodci na něj užasle koukali. Jackie věděl, co dělat - jakmile skončil, podal nůž náčelníkovi jako svůj dar.
Náčelník si nůž už dávno žádostivě prohlížel; teď jej zkoušel tím, že se pokoušel zapíchnout si jeho špičku do dlaně. Což se perfektně podařilo, ale vůbec ho neodradilo
od dalších experimentů. Píchal se a škrábal ostřím do ruky, až tekla krev, a nadšeně ji ukazoval ostatním, aby to taky viděli.

Jackie se víc zajímal o náčelníkův nůž ze zubu; uvažoval, jaký to tak asi může být zub. Taky to řekl ostatním.
„Já osobně hádám na zub té potvory, co sežrala Gregga Foulera,“ soudil Enkra, „Ta velikost na to vypadá. Jenom nechápu, že byl Gregg takový tele a dal se s tím

do boje...“
„Tady bude víc zajímavých věcí,“ řekl Mike, „Já bych například docela rád věděl, z čeho pocházejí ta jejich náčelnická péra. Musí to být pořádný pták, i když má

těch per asi málo...“
„Na Nové Guineji jsou rajky, které mají v ocase daleko delší péra. I když jenom dvě na kus...“
Sledovali, jak domorodci připravují maso k pečení. Balili je do listů těch palem, přidávali nějaké listí a štiplavé koření, které uchovávali v dovedně vydlabaných

lasturách.
„Tak mám dojem, že by se jim hodilo všechno; včetně prázdných flašek a plechovek od konzerv!“ usoudil Jackie, „Podle instrukcí se takový věci neházely přes

palubu, ale schovávaly, takže...“
„Jo, správně. Ohlas na loď, aby to sem vzali.“ souhlasil Enkra.
„Vydrž!“ řekla Asthra, „Musíme něco udělat s tím tlumočením. Už mě to přestává bavit...“
„Co chceš podniknout?“
„Spousta lidí tady má všelijaká zranění, a nikdo s tím nic nedělá. Zapálím Živý Oheň.“
„Moc neblázni! A nepolekej je!“
„Tyhle lidi mají pro strach uděláno, to teda spolehlivě! Když se nepolekali nás a naší Liberty, tak už asi vůbec ničeho...“
Cvrček měl zvláštní schopnost nalézat podivné typy lidí, schopných začlenění do arminského systému. Teď se dokázal za tu chvíli spřátelit s mládencem tak

osmnáctiletým, který se jmenoval Kaneo a projevoval vysokou inteligenci. Kromě toho se mu líbila Sheilla, což se nelíbilo zas Cvrčkovi, ale zatím to přehlížel.
Když Asthra na pláži zapálila Oheň bez použití jakýchkoliv prostředků, všechny to překvapilo; domorodci pobíhali kolem a povykovali, i když ještě neznali, jaká

forma ohně to je. Ale když potom do Ohně ponořila ruce až po loket, všichni křičeli obdivem. Asthra s uspokojením zjistila, že její Oheň funguje i tady spolehlivě
a kývla na Cvrčka, aby to šel zkusit.

Za napjaté pozornosti domorodců Cvrček vstoupil do plamene. Domorodci pokřikovali, když na něm vzplanula špína a především vlasy; když ale vystoupil z Ohně
živ a zdráv, ačkoliv s ohořelou hřívou, projevovali nadšení. Vzápětí udělala totéž Sheilla; už se na to dobu těšila. Potom Asthra pokynula a Cvrček vyzval Kanea.

Už vypozorovali, že k přednostem domorodců patří nebojácnost za všech okolností. Kaneo nemohl dát najevo, že by se bál; taky se, jak se jim zdálo, nebál víc než
bylo normální. Vstoupil do Ohně s kuráží a bez váhání, ani nevykřikl, když na něm chytlo pomalování a kudrnaté vlasy. Potom se ale šťastně rozesmál, když pocítil
příjemný pocit lehkosti a štěstí; a když vystoupil, líčil svoje zážitky ostatním tak nadšeně, že mnozí to chtěli zkusit taky.

Asthra kývla na Sheillu a přivolala ji blíž.
„Vemte toho kluka na loď a zkuste prohnat Wallisem! Nejdřív otipni, jak má rozložený místa na hlavě, ale zdá se mi, že je to typicky lidská palice, nic zvláštního.

Hoďte sebou, abyste byli k obědu zpátky...“
Jediná potíž byla v tom, že na Liberty chtěl jet nejen Kaneo, ale i pár dalších. Cvrček je zpočátku odmítal, ale Asthra řekla:
„Jen je vezmi! Oni nám taky všechno ukázali; a ten tvůj Kaneo se aspoň nebude tolik bát!“



„Ten a bát se? Skoro bych byl radši, kdyby se bál aspoň něčeho!“
„Na lodi jsou šelmy. Asi nebude moc nadšený, až uvidí prvního tygra...“
Cvrček už dál nediskutoval. Nalezli se všemi domorodci, čerstvě vykoupanými v Ohni a tudíž s holými hlavami, do člunu a vyrazili k lodi.
Náčelník Akauno sledoval činnost Asthry se zájmem; samozřejmě si taky přál okusit Oheň. Vyhověli mu, ale předtím Enkra pokynul, aby si vyndal z účesu pera

a odložil veškeré své ozdoby; což se samozřejmě stalo. Potom tedy náčelník hrdě vstoupil do plamene a nechal se jím očistit. Aspoň mu přestaly krvácet rány na ruce,
které si způsobil při zkoušení Jackova nože. Když z Ohně vyšel, s potěšením si hladil holou hlavu i celé tělo, smál se a vykřikoval nějaké nadšené proslovy.

Mike seděl opodál na kládě a sledoval dění. Enkra přišel k němu a sedl si taky. „Tak co si o nich myslíš?“
„Jsou to skutečně obyvatelé Šťastných ostrovů. Málokdy uvidíš lidi tak spokojené, veselé a za všech okolností klidné...“
„Zdá se, že nemají žádnou organizaci ani nic podobného. Žijí v prvobytně pospolném stavu, jen ten náčelník jim velí. Jiné pány neznají a nic je nedokáže

překvapit...“
„Začínám si myslet, že jsou to obyvatelé z našeho světa, kteří sem pronikli. Nedokázali se už dostat zpět, tak tu zůstali a vytvořili vlastní civilizaci. Možná s námi to

bude stejné!“
„Třeba by mi ani nevadilo tady zůstat. Ty bys tu mohl dělat kouzelníka...“
„Ohlížel jsem se po nějakém místním šamanovi, ale zdá se, že ani nic takového tu nemají. Neznají nemoci, drobných zranění si nevšímají. Je tu jeden muž, má nohu

ukousnutou nad kolenem, skáče o holi a vůbec mu to nevadí. Nějaký ten prst chybí každému...“
„Inu, bojují s přírodou!“
„Jsem zvědav, zda znají cestování a vůbec tuší, že existují jiní lidé než oni. To se dozvíme, až získáme tlumočníka!“
„Uvažuju o tom, s jakými příšerami tady jsou zvyklí bojovat. A jakými prostředky; ty jejich zbraně jsou úplně směšné!“
„Je to ráj. Skoro mám výčitky svědomí, že je z toho ráje trochu vytrhneme. Poznají jiný svět a možná začnou přemýšlet, jak být jiní. Snad jsme je ani neměli

vyrušovat...“

Cvrčkova skupina zatím dorazila k lodi. Stalo se přesně to, co očekával: domorodcům ani nenapadlo se čehokoliv bát, vylezli odvážně na palubu a hned si začali
všechno prohlížet a rozebírat. Uvítal je tygr Wagarra, šavlozubák, kterého se za normálních okolností báli i lidé v Arminu dlouhodobě naturalizovaní. Domorodci zajásali
a hned ho začali zkoumat a osahávat; naštěstí byl dobrák a nechal si to beze všeho líbit. Pak hladili i další šelmy a podivovali se krásným kožešinám.

Cvrček a Sheilla přesvědčili Kanea, aby šel s nimi do laboratoře. To přesvědčování nebylo nic těžkého; šel kam šli oni a nepřemýšlel, že by se mu mohlo něco stát.
V laboratoři si sedl na židli a strpěl, aby mu Sheilla jezdila po hlavě přístrojem měřícím intenzitu bioproudů v mozku, z čehož cizinci většinou mívali nevysvětlitelné obavy.

„Nic divnýho na něm nevidím,“ řekla Sheilla nakonec, „Strčíme mu tu palici do Wallisu, ať se děje, co chce...“
Wallisy byly na lodi dva. Jeden staršího typu, humpolácky hrubý, kterému ale nevadil prach a špína; ten měli instalovaný v laboratoři. Druhý, mnohem dokonalejší

stroj, byl uložen v bednách v podpalubí, ale vyžadoval dokonalou aseptičnost, filtrovaný vzduch, stálou teplotu a řadu dalších faktorů. Sheilla pracovala radši s tím
starým.

Kaneo vypil sklenici nápoje, kterou mu Sheilla podala; hlava se mu zatočila a během minuty spal jako nemluvně. Přiložili mu na lebku kontakty, nasadili přílbu
a strčili hlavu do stroje; Sheilla spustila program a stroj se rozjel.

„No, máme pětačtyřicet minut času. Ty se na ně jdi podívat, ať něco nevyvádějí... Já tu u něho počkám sama!“
Hosté nevyváděli nic, jenom lezli po celé lodi a prohlíželi si ji. Všecko jim připadalo k smíchu a velice dobře se tady bavili. Námořníci by je někdy s chutí nakopali

do zadku, když byli příliš bezprostřední, ale byli to hosté, tak se chovali na úrovni.
Za tři čtvrtě hodiny přišel Cvrček do laboratoře; stroj už dobíhal. Zúčastnil se odkládání přílby a kontaktů a přihlížel, jak Sheilla dává Kaneovi čichat

k povzbuzujícímu prostředku. Kaneo sebou zaškubal, vzdychl, kýchl a otevřel oči. Nejdřív moc nechápal, co se s ním děje.
„Tak co, chlapče, jak ti je?“ ptala se Sheilla.
„Dobře... Hlava mě bolí...“ řekl bez přemýšlení. Pak mu zřejmě došlo, kdo se ho ptá, posadil se a rozhlížel kolem sebe.
„Vy mluvíte naší řečí?“ zeptal se.
„Ne. Ty ses naučil náš jazyk.“ řekl Cvrček.
„Jak se to stalo?“
„To je takový náš způsob. Používáme k tomu tento stroj; říká se mu Wallis.“
Kaneo se rozesmál: „Vaše kouzla jsou dobrá!“
„Potřebujeme, abys překládal, co říkáme vašim lidem. Pojedeme zpátky do vesnice, až ti bude líp...“
„Mně je dobře. Proč nenaučíte všechny vaši řeč tím kouzlem?“
„Není to tak lehké, jak si myslíš. Vyžadovalo by to mnoho času a nebylo by to k ničemu...“
Vyžadovalo by to taky spoustu energie, kterou loď neměla na rozdávání, ale to mu nevyprávěli. Kaneo přijímal všechno tak, jak to bylo a nedělal si zbytečné

problémy.
Ostatní domorodci byli bez sebe nadšením, když zjistili, co se s Kaneem stalo. Mluvili jeden přes druhého a všichni chtěli, aby jim překládal nejdřív, takže se nikdo

nemohl s nikým domluvit. Nakonec rozhodla Sheilla, že mluvit musí vždy jeden a pak počká, až to Kaneo přeloží; tak to bude i s Arminy, mluvit bude buď ona nebo
Cvrček. Tím bylo dosaženo trochy klidu; teď začaly otázky a odpovědi. Především se hosté zajímali o loď a různé věci, které viděli. Cvrček se snažil vysvětlit jim
všechno, co věděl a zdálo se, že jsou velmi chápaví.

Pak odpluli zpět do vesnice; tam touhle dobou všechno spalo. Bylo zvykem domorodců spát v době poledního žáru a Armini se zařídili velmi ochotně podle nich.
Zábavné bylo, že nikdo už neměl vlasy ani nic jiného, všichni už prošli Ohněm. Arminští chlapci a děvčata si sice mohli účesy lehce obnovit, ale zatím nechtěli vytvářet
zmatky.

Sheilla a Cvrček si taky odpočinuli, ale moc dlouho jim to nevydrželo; probudil se Enkra a Mike, taky náčelník Akauno. A protože už měli tlumočníka, mohla být
zahájena konference. Takže usedli do stínu, ženy jim přinesly palmové víno a začaly otázky a odpovědi. Občas sice došlo k neshodám, protože Kaneo sice znal
arminské výrazy, ale nevěděl, s čím je spojit ve své řeči; takové věci tu zkrátka neexistovaly. Armini se však naučili počínat si trpělivě.

„Jak se jmenuje zdejší ostrov?“
„Koto-Ahau.“
„Jak říkáte celému souostroví?“
„Nijak. Ostrovy.“
„Kolik je ostrovů v celém souostroví?“
Tady právě nastal zmatek. Ostrované uměli počítat jen do deseti, vše ostatní bylo pro ně převelice mnoho. Ostrovů bylo víc než deset a náčelník a přední



stařešinové se dohadovali, jak to vysvětlit hostům.
„Na kolika ostrovech žijí lidé?“
Opět byla delší diskuse. Nakonec náčelník pozvedl čtyři prsty a vyjmenoval: „Tanga, Pe-Watiano, Tutumi a Bala-Bala.“
„S vaším ostrovem tedy na pěti.“
Náčelník se rozesmál. Napadlo mu to poprvé a moc ho to pobavilo - jejich svět byl dokonale známý a nikoho nenapadlo přemýšlet nad jeho podstatou. Nebo

počítat, kde všude žijí lidé.
„Setkáváte se s nimi někdy?“
„Ano, velmi často. Když se konají slavnosti, jezdíme my k nim a oni k nám. A taky si vyměňujeme ženy, když je čas květu kakai.“
„Proč jenom tehdy?“
„To tak má být.“
V tu chvíli zasáhla Tanya, která zastávala u náčelníka důležité postavení momentální společnice: „Jak a proč se to dělá?“
Náčelník tohle vyprávěl rád a s chutí: „Když přijedou lidé z jiného kmene, uspořádá se slavnost. Když některý muž chce nějakou ženu, řekne to. A potom se

zápasí, s jejím otcem nebo manželem, a kdo vyhraje, ten si tu dívku vezme. Nebo když má otec dceru a už ji nechce ve svém domě, tak řekne mladým mužům: vemte si
ji někdo! Pak se zase bojuje a kdo vyhraje, ten si ji odvede. A pak se to všechno oslavuje...“

K tomu chtěla mít Tanya ještě nějaké dotazy, ale Enkra měl důležitější starosti: „Doprovodí nás někdo k těm dalším ostrovům a ukáže nám cestu?“
Náčelník zaváhal, pak chvíli uvažoval. Nakonec se jeho tvář rozzářila štěstím: „Ano! Pojedeme s vámi všichni!“
„Co všichni? Celá osada?“
„Všichni, kdo se vejdou do kánoí, jako když se vypravíme na slavnosti! Budou veliké slavnosti, ó, to bude krásné! Doma zůstanou jen starci a malé děti...“
Enkra vyjádřil určité pochybnosti, co na takovou návštěvu řeknou sousedé, ale náčelník vůbec neuvažoval o tom, že by mohli nesouhlasit. Přece je tak krásné jezdit

po návštěvách!
„Slyšeli jste někdy o jiných zemích, kde žijí lidé? A setkali jste se s nimi?“
„Ano! Naše pověsti vyprávějí o Čase dlouhých kánoí, kdy jezdili po mořích lidé z jiných ostrovů! Byli silní a moudří a měli spoustu dobrých a cenných věcí,

a přijížděli k nám rádi! Tehdy to bylo krásné!“
„A loď jako je naše jste nikdy neviděli?“
„Ne, nikdy. Taková loď nikdy neplula v našich vodách, ani se o tom nevypráví...“
„Ale přesto jste se nás nebáli!“
„A čeho bychom se měli bát?“
Enkra se rozhodl tuhle otázku moc nerozmazávat. Nebylo třeba ostrovany strašit. „Víš, kde jsou ty ostatní země?“
„Na severu, když se pluje mnoho dní, leží veliké souostroví Ora-Ora. Ale tam jsme nebyli a už dlouho nikdo z nich nepřiplul.“
„A jiné země?“
„Pohádek je mnoho a každá vypráví o nějaké zemi. Jsou země, kde lidé nosí na sobě jemné kůže, jaké máte i vy. Jsou země, kde je mnoho lidí a žádné moře. Ale

z nich už lidé nepřiplouvají, to se jen vypráví...“
„Chceme plout k těm zemím!“
„To vám chválím. Máte velikou kánoi, ta dopluje daleko. Jeďte tam a navštěvujte je. Bude to velice krásné a veselé!“
V té chvíli se začal s náčelníkem dohadovat Kaneo, a velmi ohnivě. Náčelník nesouhlasil, přel se, nebyl spokojen, nakonec ale zřejmě naléhání podlehl. Enkra už

začínal tušit, o co jde; a taky to tak bylo.
„Otec souhlasí, abych jel s vámi!“ oznámil mu Kaneo, celý pyšný nad tím vyznamenáním.
„Náčelník Akauno je tvůj otec?“
Nastala delší zmatená diskuse; během ní se dozvěděli, že určit příbuzenské vztahy je značně problematické. Mezi ostrovany často docházelo k různým výměnám žen

mezi sebou i se sousedy a zdálo se, že mnozí muži mají ve výměnách svého koníčka. Se ženami někdy odcházely i děti a tím se stávalo, že se příbuzenstvo měnilo.
Každopádně Kaneo se domníval, že je jedním z náčelníkových synů a zdálo se, že je to pravda. Nevyplývaly z toho ale žádné nároky, protože náčelnická funkce se
jednoznačně vybojovávala silnou pěstí. A jiné funkce v kmeni nebyly.

Enkra se ovšem netvářil tak nadšeně, jak se to zdálo Kaneovi. Naopak kroutil hlavou: „Ale nás je i tak na lodi víc, než se tam vejde! Nikoho dalšího už
nepřijímáme!“

„A proč? Já bych moc chtěl jet s vámi!“
„Ale viděl jsi přece, že loď je přeplněná! Nikdo další se tam už nevejde!“
„Jeden člověk přece zahynul! Říkali mi to na lodi; sežrala ho kababua!“
„Kababua? Co to je?“
Kaneo podal náčelníkův nůž. Předvedl ho: „Tohle je zub kababua! Je to mořský ještěr, často na nás útočí. Je velice zlý; skrývá se v korálových útesech a chytá

zlobivé děti.“
„A vy jste ze zubu té potvory udělali nůž? To znamená, že ji někdo z vás dokázal zabít?“
„Kababua už byl raněný. Něco ho poranilo; my nevíme, co to bylo, ale už umíral, tak jsme ho dobili...“
„Škoda. Chtěl bych mít takový nůž...“ řekl Enkra a Kaneo to hned přeložil. I odpověď:
„Je tvůj! Vy máte daleko lepší nože...“
Enkra pochopitelně nařídil předat ostrovanům spoustu dalších ocelových nožů. Byli velmi rádi a přední bojovníci si je hned rozdělili.
Enkra byl rád, že se zamluvila otázka účasti Kanea na výpravě; ale Kaneo nezapomínal a připomenul, že ještě nedostal odpověď.
„Dobrá, promyslím to. Podle toho, jaká bude situace; ještě nejedeme. Je možné, že by ses nám hodil jako tlumočník i na druhých ostrovech!“
Kaneovi to stačilo. Náčelník Akauno měl ovšem něco na srdci, a velmi důležitého: „Jde mi o toto: vy máte mnoho žen! Jsou to krásné ženy! I já mám mnoho žen.

A líbilo by se mi vyměnit si je! Bojovat o ně! Navrhuji, že budeme bojovat o vaše ženy a vy zase o naše! To bude pro obě strany moc dobré a zajímavé!“
Enkra se ohlédl na Mika; už předtím, když se dozvěděli o zvyku ostrovanů, oběma napadlo, že to přijde na přetřes, ale zatím doufali. Teď se ujal slova Mike:
„Tvoje nabídka je pro nás poctou, ale není to tak lehké, jak si myslíš. Některé naše dívky jsou pro nás velmi důležité a nemůžeme se jich zbavit. A kromě toho

nevím, jestli by chtěly navěky zůstat tady na ostrovech...“
„Cha! Žena je žena a musí poslechnout svého muže! Nebo u vás ženy neposlouchají, když se jim něco nařídí?“
„Ne, naše ženy neposlouchají, když nechtějí. Já vím, že tobě to připadá k smíchu, ale u nás žena sama volí, koho chce a koho ne. A když někoho nechce, pak s ním

nepůjde, i kdyby zbil všechny ostatní!“
„Tak zbije i ji a je to!“ smál se náčelník, „Vy nedáváte svým ženám výprask, když jsou neposlušné? Jen to někdy zkus a uvidíš, že ti hned bude po vůli!“



Sheilla až doposud poslouchala klidně. Teď už to nevydržela: „Hele, řekni tomu starýmu dromedárovi, že bych ho zmlátila jako psa, kdyby na mě jenom šáhnul!“
Kaneo to přeložil, s malým problémem, že totiž nevěděl, co je to pes a dromedár; obojí bylo nutno objasnit.
Náčelník Akauno se velice rozesmál. „Ta žena neví, co povídá!“
„Ty nevíš, co povídáš!“ řekla Sheilla, „Radši se mi vyhni, když budu mít špatnou náladu!“
Enkra se pokusil zarazit vznikající hádku, ale Akauno se už nedal zadržet: „Tak pojď! Chci vidět, co dokáže takový dítě!“
Enkra se tvářil ublíženě. Všichni Armini už tušili, co bude následovat, pouze náčelník Akauno si stoprocentně věřil. Takže nezbývalo, než aby Sheilla nastoupila

k boji. Udělala to s nevšedním potěšením; rvačky byly její druhá nejoblíbenější zábava. Tou první byla láska.
Akauno ji podcenil; nevěděl, jak se má chovat v boji k takové holčičce, sahající mu sotva k rameni a o polovinu hubenější. Když se jí dostal na dosah, zkrátka

a dobře po ní sáhl, chtěl ji chytit a podat si ji blíž. To neměl dělat, neboť ho popadla za ruku, škubla a přehodila přes hlavu na zem, až to zadunělo. Akauno nebyl
z cukru, okamžitě vyskočil na nohy, ale Sheilla mu jednu nohu podtrhla a byl na zemi znova. Je pochopitelné, že v kmeni nastal rozruch, ba přímo smích; to si náčelník
nemohl nechat líbit, proto vyskočil a hnal se na ni znova, teď už bez jakékoliv šetrnosti; bylo to jedno, v příští chvíli byl na zemi zase, rozpláclý jak žába. A pokaždé,
kdykoliv to zkusil.

Říká-li se, že rány do hlavy vedou k pitomosti, není to pravda. Náčelníkovi Akaunovi se naopak po sérii ran do lebky rozbřesklo. Nechal Sheillu a zatvářil se, že to
všecko je legrace.

„Ta dívka bojuje dobře!“ prohlásil, „Zřejmě jste ji schválně k tomu cvičili, že?“
„Ano, Sheilla bojuje dobře. Ale naučila se to sama, jen tak, protože často pobývala v cizině a tam potřebovala umět ochránit se před zlými lidmi. U nás umí každý

takhle bojovat; musí to umět, aby přežil...“
Když to Kaneo přeložil, nastalo ticho.
„Copak na světě jsou i zlí lidé?“ zeptal se potom Akauno nedůvěřivě.
„Divil by ses, náčelníku, kolik jich je. Věř mi, poznal jsem je už v mládí a od té doby se o tom stále víc přesvědčuju. Je třeba být neustále na stráži, máme-li se před

nimi chránit!“
„Na našich ostrovech nikdy nebyli zlí lidé!“ řekl Akauno pevně, „Kdyby přišli, nemohli by tady žít. Nikdo by s nimi nepromluvil, nikdo by je nepřijal u svého ohně.

Takový je náš svět; a já se divím, že takhle mluvíš...“
„Vážím si tebe i tvého světa!“ řekl Enkra, „A přál bych ti, abys nikdy nepoznal zlo, ať už přijde odkudkoliv a jakkoliv.“
Tím se epizoda se soubojem zdála být skončena; ovšem kdyby nebylo mladých bojovníků, kterým už svrběly dlaně, že se taky pustí do boje. Samozřejmě se hned

přihlašovali, takže bylo nutno uspořádat exhibiční zápasy. To trvalo další čtyři hodiny; ve většině zvítězili hosté, což vyvolalo veliké nadšení a podnítilo řadu místních
k dalším výzvám. Konečně se začalo stmívat.

Byla uspořádána hostina; hodně se jedlo a pilo se k tomu něco jako víno z bobulí kuki, což byly plody odporně vypadajícího keře šedohnědé barvy. Bylo sice slabě
alkoholické, ale na bolení hlavy mohlo být dost účinné, takže bylo nutno všechny včas varovat. Domorodci se nijak neomezovali, jedli a pili s chutí a dokázali toho do
sebe naskládat hodně; a neustále pobízeli Arminy, aby se taky najedli a napili. Což se samozřejmě stalo, to vepřové bylo dobré a k němu se podávala všelijak chutně
upravená zelenina, takže se najedla i Asthra a další. Ale neznali tady chleba a asi ho neměli ani z čeho upéci.

Kamarád Kaneo se taky silně napil, začalo mu to myslet a mluvit trochu šejdrem. Když noc postoupila a hostina se rozpadla na jednotlivé hloučky, přitřel se
k Cvrčkovi a Sheille, zalezli do křovisek u moře a dívali se, jak se příboj mazlí s pískem pláže.

„Něco mi vrtá hlavou!“ řekl Kaneo, „Jací jsou ti zlí lidé? Co dělají, že jsou tak špatní?“
„To si radši ani nepřej poznat!“
„Divný! Znám spoustu nových slov; ode dneška už nikdy nebudu takový, jako dřív. Polovina mojí hlavy jako kdyby spala a v druhé se probouzejí divné sny. Znám

slova a nevím, co k nim přiřadit. Viděl jsem ve snu obrazy divného světa, kde je spousta lidí a veliké chýše a věci, které se samy pohybují a kde jeden bojuje proti
druhému. Co to je?“

„Víš, náš systém vyučování je trochu zvláštní, jak ho používáme pro různé národy. Současně s názvy slov se objevují situace, ve kterých se užívají. Ty obrazy, to byl
náš svět.“

„Ale váš svět není tak krásný jako náš! Už jen ty divné barvy! U vás je všechno tak zelené?“
„Ano. Tady nám to dost chybí...“
„U nás je zelená vzácná, je to barva květů a plodů. A kolik u vás žije lidí?“
„V naší vlasti přes dvacet miliónů.“
„Co je milión?“
„Pro tebe nepředstavitelně mnoho. Zkrátka, je jich moc a jsou různí, jako je různý život.“
„V takové zemi bych se bál!“
„Věřím.“
„Můj otec se diví, proč musíte umět bojovat tak skvěle. Já to už začínám chápat.“
„Tak vidíš.“
„Váš náčelník mě nechce vzít s sebou, protože bych se nedokázal bránit. Že je to tak?“
„Nevím, Kaneo. Možná jenom chce, abys nebyl tak zlý, jako mnozí z nás. Chce, abys zůstal čistý a nevinný jako všichni tady.“
„Zlí? Chceš snad říct, že i někdo z vás je tak zlý jako ti lidé, o kterých jste mluvili?“
Cvrček zaváhal, ale pak řekl: „Mnozí z nás vyvolávají mezi nepřáteli hrůzu. A nemůžu ti zatajit, že na zlo odpovídáme zlem, na boj bojem. Kdybychom potkali

nepřátele, pak by bojovali všichni, jak tu jsme.“
„Zabil někdo z vás člověka?“
„Ano. Já tedy ne; ale třeba támhle Sebastiano. Nebo Chris Everett, Elliott... A třebas Falko, toho hledá i policie!“
„Co je policie?“
„To jsou naši nepřátelé. Původně měli chránit zákon a pořádek, ale teď už jenom ubližují lidem a snaží se nás zničit. Jsou silní a mají moc - proto nám ubližují.“
„Ve vašem světě je pořád válka?“
„Ne. U nás je mír; ale svět kolem nás je plný zla. I války...“
„Válka - to když jeden zabíjí druhého? Já to slovo znám teprve ode dneška!“
„Nesnaž se poznat. Nechtěj jít s námi do světa. Poznal bys zlo a válku...“
Kaneo přemýšlel. Pak řekl: „Už to stejně znám! Už vím, že svět není takový, jak jsem si vždycky myslel. Co když válka přijde i sem k nám, na naše ostrovy? Ne,

musím být připravený. Chci to vidět; pak se vrátím a budu střežit svoji vlast, aby jí nikdo nemohl ublížit. Ale k tomu musím poznat váš svět!“
„Ani nevíš, o čem mluvíš, Kaneo.“



„Já vím. Zatím nevím. Ale obávám se, že když je celý svět takový, jak říkáš, neujdeme tomu ani my. Musím být připravený!“
Cvrček se rozhodl. „Pojď za Enkrou!“
Enkra vyslechl Cvrčka velmi pozorně.
„Stala se chyba! Předali jsme Kaneovi řeč a spolu s tím standardní obrazy našeho světa; jinak by ničemu nerozuměl! Ale zároveň jsme mu předali i dohady,

pochybnosti a touhu vidět to všechno na vlastní oči. To mu už nikdo nemůže sebrat. Musíme ho vzít s sebou, jinak bude nadosmrti pochybovat a toužit. A bude
nešťastný; jednou postaví velkou kánoi a vypluje na moře, aby nás našel. Enkro, chci, abychom ho vzali s sebou a naučili co nejvíc. Bude to dobré pro něho i pro nás!“

Enkra při jeho řeči mlčel a díval se do Kaneových očí. Nakonec řekl: „Dobrá. Zdá se, že se nedá nic dělat. Vezmeme ho. A tvoje skupina za domácí úkol prověří
vzdělávací program pro cizince a zredukuje ho, aby se uměli domluvit, ale nepřijímali žádné zbytečné informace...“

Cvrček mohl být spokojen, ale nad poslední větou pěkně protáhl obličej: „No, to bude práce! A kdy to máme udělat?“
„Neboj se, času bude dost. Hned tak odtud neodjedeme. A dny jsou dlouhé, stejně byste se mohli nudit, tak máte program...“
Cvrček se naštval. Když odcházel, bručel.
„Je tak obtížné provést, co říká náčelník?“ zeptal se Kaneo s účastí a Cvrček odsekl: „Když jseš tak zvědavej, uvidíš to! Naučíme tě programovat, ať je nějaká

legrace!“

Náčelník Akauno byl upřímně zmaten. Důvodem byla Tanya Wallerová, která dala v průběhu večera jednoznačně najevo, že mu hodlá být společnicí a dát mu svoji
lásku; ačkoliv o ni ani nebojoval, ani si o nic neřekl. Ale dívka byla hezká a navíc cizí, což ho lákalo, takže s ní prožil noc a teď ráno na ni koukal dost vyjeveně. Asi tak
jako milý čtenář, kdyby po probuzení nalezl v lůžku vedle sebe Tahiťanku.

Tanya si rozhodně starosti nedělala. Nedovedla mu vysvětlit, že je její povinností věnovat se spřáteleným náčelníkům a poznávání cizích mužů je její koníček. Ale
dala mu najevo, že je velice spokojená a že i po ránu má na lásku náladu. Což přijal, ovšem dost překvapeně, protože se to odehrávalo v jeho domě a mnohé
Akaunovy ženy a větší děti po nich jistě pokukovaly. Ono večer se to sice taky odehrávalo za spoluúčasti celého kmene, ale to byl večer, všichni byli opilí a hodilo se
to. Zvyklosti Tanyi tu byly přece jen něco nového.

Tak nakonec Akauno vstal a šel se podívat, co nového je v kmeni. Zjistil, že i někteří další muži byli poctěni pozorností dívek Arminů, ani oni nemuseli vyvinout
žádné úsilí. Hledal, kde je Kaneo - objevil ho, jak spí v náruči Sheilly, zatímco vedle spal docela mírumilovně Cvrček s dívkou, která náčelníkovi poněkud zvedla krevní
tlak. Byla to, pokud mohl posoudit, jedna z jeho dcer, ale rozhodně se nehodila k tomu, aby ji někdo svedl. Nebyla ještě odpovídajícím způsobem zasvěcena a nebylo
o ni řádně bojováno na slavnosti k tomu určené, takže se nehodilo, aby ji zasvětil nějaký Cvrček; navíc nebylo jasné, jak ji k tomu přiměl a proč tomu nezabránil
Kaneo, který přece zná zvyklosti.

Tak se náčelník Akauno hrozně rozeřval. Což dělal, až všichni vstali a překvapeně na něho zírali, zejména Sheilla a Cvrček. Potom začal Kaneo překládat a záhy se
podařilo ozřejmit, co je příčinou jeho nelibosti. V té chvíli přišel Mike a zajímal se, co se to děje.

„Ale nic,“ zhodnotil to Cvrček, „Jenom tatík má nějaký zcela nepodstatný připomínky!“
„Ty mlč!“ zakřikl ho Mike, „Kaneo, vysvětli mi, co se stalo!“
Kaneo vysvětlil, že dívka jménem Paua dosud nepoznala muže, a aby ho mohla poznat, bylo by zapotřebí, aby náčelník vyhlásil boj o její lásku, ve kterém by se

střetli bojovníci a přízeň si vybojovali. Což se nestalo a to dává Akaunovi důvod ke zlosti.
„Tak proč to neuspořádat? Cvrček je dobrý bojovník a myslím, že si ji vybojuje!“
„To možná ano; ale není k tomu vhodný čas! Nekvete květ kakai!“
„A to musí být?“
„Ano. Jenom v tom čase se konají boje!“
„To mě velice mrzí; u našeho národa na čase nezáleží. Naopak, každý si dělá, co chce a kdy chce. Odpusť nám, ale čekat do času květu kakai by pro nás bylo

dost problematické...“
„Vidím, že váš národ nemá žádný smysl pro pořádek!“ překládal Kaneo pečlivě náčelníkovy nadávky, „To jsem ostatně viděl: vaše dívky se oddávají každému

a nedodržují staré zákony! Nebo chcete říct, že Kaneo přemohl tohoto bojovníka a získal tím právo na tu dívku? A jak ji dokázal přemoci, když jsem to nedokázal ani
já, který jsem nejsilnější ze svého kmene?“

„To je tím, že se mi Kaneo zalíbil,“ sdělila Sheilla, která se cítila poněkud zaskočena poukazem na svoje špatné mravy, „Když se mi někdo líbí, tak ho neodmítnu.
Tys ostatně taky nebyl v noci sám - poslala jsem ti Tanyu...“

„Jak to, že ty jsi poslala?“ zuřil Akauno.
„Sheilla je velitelkou dívek ze střediska,“ vysvětlil Mike, „Má právo jim poroučet.“
„Žena a právo někomu poroučet? K smíchu!“
„Sheilla není jen žena, ale i čarodějka. Umí ovládat Oheň a zná spoustu dalších věcí, které jí dávají právo velet...“
Ať už to bylo jak chtělo, Akauno se rozčiloval a nebyla s ním rozumná řeč. Mike do něho mluvil všelijak, ale všechno to bylo k ničemu; takže si nakonec povzdychl:

„Sheillo, uklidni ho!“
Sheilla stála trochu bokem za jeho zády; vztáhla ruce a dotkla se jimi náčelníkových spánků. Akauno se pokusil uhnout, ale hladila ho po spáncích a zároveň palci

po oholené hlavě, a on se kupodivu rychle uklidňoval. Nakonec zůstal stát a tupě zíral.
„Řekni mu, Kaneo, že navrhujeme uspořádat slavnosti bez ohledu na to, že není vhodné roční období. A přejeme si, aby je vedl!“
Náčelník syna vyslechl a tvářil se zpitoměle. Jako kdyby náhle nechápal, co se od něj chce a proč jsou tu všichni tihle lidé; ale pak mu Sheilla pohladila hlavu a on

řekl: „Ano. Souhlasím.“
„A taky ať souhlasí s tím, abychom se chovali podle našich zvyků!“ dodal Cvrček, „My určíme, které zvyklosti budeme dodržovat a které ne!“
„Ty seš přeci hovado!“ řekl Mike, ale Sheilla pohladila Akauna a ten řekl: „Já souhlasím.“
„Probuď ho, Sheillo, ale nějak citlivě, ať se nevzteká a ať si všecko pamatuje!“
Sheilla náčelníka skutečně probudila. Zatvářil se neobyčejně hloupě, potřásl hlavou a šel raději po svých. Zřejmě si spoustu věcí nedokázal srovnat v hlavě.
„Jen jsme přijeli, už převracíme jejich zvyky a obyčeje podle svého!“ řekl Mike česky, aby Kaneo nerozuměl, „Já vím, jejich mínění, že se lze zamilovat jenom

v době květu nějakého kvítku je pošetilost; ale kolik takových pošetilostí se udržuje mezi námi? Je to jejich zvyk, my jsme ho narušili a narušíme i další. Až odejdeme,
už nikdy nebudou takoví jako předtím. Ničíme všechno, co nacházíme...“

„Tohle je přece maličkost!“ namítla Sheilla.
„Pro ně asi ne. Pro podruhé víc uvažujte, než něco podniknete; taky by se mohlo stát, že je něčím urazíte a oni na nás vezmou ty svoje oštěpy! A i kdybychom nad

nimi vyhráli, je to nezdvořilé a špatné a já to zkrátka nechci!“
„To znamená, že se ti ty slavnosti nelíbí?“ zeptal se Cvrček, „Nakonec je ani nedovolíš?“



„Ale ne, slavte si, co chcete! Dopadlo to dobře, díky Bohu. Tak si dělejte, co je vám libo; ale pro podruhý mějte víc rozumu!“
Odešel a Cvrček se Sheillou se šklebili.
„Je starej!“ řekla Sheilla, „Už mu občas vynechává rozum. Vykašlem se na něj. Hele, Cvrčku, že o mě nebudeš moc bojovat, když někdo projeví zájem se se mnou

seznámit?“
„Tak to ne! Kaneovi jsem to dovolil, protože je to kamarád; ale ti ostatní? Nenechám si na tebe šáhnout, to si nemysli!“
„Já ti ostatní holky dopřeju ráda! A vůbec, tady je spousta pěknejch kluků! Hele, když ti řeknu, tak budeš bojovat málo, jo?“
„Já asi seřežu tebe, jestli budeš provokovat!“ vykřikl a rozběhl se za ní po pláži do moře.



Opeřená stíhačka
 

Ostrov Tutumi byl přesně stejný jako předchozí ostrovy Koto-Ahau, Tanga a Bala-Bala. Dalo se předpokládat, že i poslední Pe-Watiano bude podobný těm
ostatním a nebude se od nich moc lišit. Takže Enkra operativně rozhodl, že tam ani nepojedou, co by tam taky hledali. Jenom poslali jednu kánoi se vzkazem, aby
všichni místní obyvatelé přijeli na slavnosti na ostrově Tutumi, kde na ně počkají.

Ostrovu Tutumi velel náčelník Potikau. Měřil dva metry, vážil stopadesát kilo a usmíval se od rána do večera. Když spatřil Akauna a jeho kmen, propadl záchvatu
strašného smíchu a nešlo ho nijak zarazit. Důvod toho byl, že všichni Akaunovi lidé přišli o vlasy při koupání v Ohni, což Potikau nemohl vědět.

„Naši hosté umějí mnoho takových věcí!“ řekl Akauno trochu rozmrzele, „Ukažte mu, jaký oheň umíte zapálit!“
Armini neztráceli čas; během pobytu a toulání po ostrovech se naučili nejběžnější výrazy a mnozí se už docela slušně domluvili, Kaneo jim řekl obvyklé fráze a oni se

je naučili ve stavu aktivního polovědomí. Prozatím nepovažovali za potřebné zpracovat nějaký program, který by je řeči ostrovanů naučil dokonale.
Sheilla nezaváhala; klekla do písku, na chvíli se soustředila a už pod jejíma rukama zazářil plamínek. Vyzkoušela ho rukou a kývla na Kanea, který byl nablízku, aby

předvedl, že mu Oheň neublíží. Potom už si vybrala nejhezčího z mladých bojovníků:
„Doufám, že se nebojíš! Není to nic zlého!“
Ostrované se nebojí nikdy a ničeho. Proto i ten chlapec hned přišel blíž a zajímal se, co má podniknout. Sheilla mu jen sebrala náhrdelník z mušliček a pokynula,

aby vstoupil do Ohně jako předtím Kaneo. Zaváhal, pak to odvážně udělal. Shořelo na něm všechno, ale nevadilo mu to a nadšeně se smál, když vystoupil. Teď už
i náčelník Potikau chápal, proč ta holá hlava.

Nakonec to dopadlo jako vždycky: zkusili si to všichni a všem se to líbilo, včetně náčelníka. A především děti v dalších dnech neustále otravovaly Sheillu, aby je
nechala koupat v Ohni.

Ostrov Tutumi byl největší ze všech a jeho náčelník byl poctěn myšlenkou, že právě u něho bude konáno zasedání všech náčelníků spojené s oslavami příjezdu
hostí. Oslavy počítal tak na deset dní a zahrnoval v to i souboje předních bojovníků a milostná spojení mezi hosty a místními obojího pohlaví.

Na tu myšlenku nepřišel sám, byl to nápad Rogera Monroese. Roger byl velmi chytrý a naučil se mluvit místním jazykem tak, že už nepotřeboval tlumočníka. Takže
přišel k náčelníkům a řekl jim zhruba toto:

„Myslím, že i vy dobře víte, jak je pro život dobré osvěžit příbuzenství čerstvou krví. Proto také pořádáte boje o ženy a dáváte svoje dcery tomu nejlepšímu
bojovníkovi. Možná víte, náš přítel Akauno se už přesvědčil, že jsme dobrými bojovníky a naše krev je dobrá. Nemůžeme si ponechat vaše ženy a vzít je s sebou ani
zůstat tady na ostrovech; ale můžeme spojit naši a vaši krev tím, že oplodníme ženy, které tady jsou. My odejdeme, ale naše děti zůstanou, vyrostou a posílí vaše
kmeny. To je moje slovo a já chci, abyste se nad tím zamysleli!“

Akauno byl už zvyklý na ledacos; souhlasil s tím a neměl ani žádné připomínky. Ostatní dva náčelníci pokyvovali hlavami a neříkali tak ani tak. Potikau, hostitel
a nejbystřejší hlava mezi nimi, zapřemýšlel. „Říkáš, že děti, až se narodí, po vás zdědí dobré vlastnosti? To budou umět stavět dlouhé lodi a ovládat Oheň, co nezabíjí?“

„Bohužel, to ti nemohu slíbit. To se nedá dát dítěti darem, to se musí naučit. Ale budou zdravé a silné; a budou mít odvahu. Možná i touhu se jet podívat, co je za
obzorem. Jestli je to pro tvůj kmen dobré, přijmi. Jestli nechceš, pak pro tebe už nemůžeme nic udělat...“

Akauno se naklonil k Potikauovi a pošeptal mu do ucha několik slov. Potikau naslouchal a potom se široce rozesmál.
„Dobrá, přijmeme to s radostí; ale pak také vaše ženy přijmou lásku mých bojovníků! Nebo vy nepotřebujete osvěžit svou krev?“
„Dobrá, přijímáme,“ smál se Roger, „Většina našich žen přijme s radostí; jen čarodějky jsou samozřejmě chráněny mocným tabu, jak Akauno ví. Pochopitelně i my

omluvíme ženy, jež nemohou nebo nechtějí jít s námi...“
Potikau to nechápal, ale Akauno byl už zkušenější a vysvětlil mu, jak zvláštní zákony mají lidé z dálky. Potikau se moc smál, když zjistil, že někde na světě mají

ženské právo rozhodovat o tom, co chtějí a nechtějí, dokonce mluví do rozhodnutí svého otce a manžela; ale nakonec to uznal a šel to hned povídat jiným. Roger šel
tedy taky po svých, vysvětlit kamarádům, jak sladký život jim zařídil.

Enkra nad tím nejásal, ale Mike souhlasil: „Tady na ostrovech žijí všichni už dlouho odděleně, v příbuzenském vztahu. Z genetického hlediska je to, co Roger
dohodl, správné. I když to udělal jenom proto, aby si sám užil...“

„No promiň? Chceš snad říct, že to dělám jen kvůli sobě? Ty máš samozřejmě tytéž možnosti jako každý jiný! A jestli chceš, seznámím tě s jednou moc krásnou
a šikovnou holkou, tuším jí je tak šestnáct, ale je moc milá a...“

Mikovi nezbylo, než se rozesmát.
„Některý lidi už jiný nebudou!“ konstatoval.
Slunce oslnivě zářilo. Bylo horko a všichni rozumní zalehli do stínu a blahořečili za čerstvý vítr, který je ovíval a tím to vedro aspoň trochu zmírňoval. Do nedohledna

se táhla šedivá pláž s jemným pískem a v příboji cvičili místní mladíci se Cvrčkem údery karate, sledováni obdivnými pohledy dětí. Mnozí se také koupali nebo řádili na
mělčině.

„Tady je přeci úžasná pohoda!“ převalil se na druhý bok Roger a líně se protáhl, „Dokázal bych tu zůstat zbytek života. Vy ne?“
Ostatní si prohlédli významnými pohledy jeho společnici. Byla to jedna z dcer náčelníka Potikaua, bylo jí tak zhruba patnáct a byla velice hezká. Rogerovi sloužila

oddaně jako pes; kdyby chtěl, ovívala by ho palmovým listem.
„Tobě se nedivím,“ řekl Enkra, „Ty vydržíš všude, kde není nic na práci a je tam dost holek na obdivování...“
„Chceš snad říct, že jsem lenoch?“ urazil se Roger, ale jenom tak, aby se nemusel hýbat.
„Nechci. On to stejně každej ví.“
„Kecáš! Mike je daleko línější a tomu nic nevyčítáš! Podívej, už zase spí!“
Mike nemohl udělat nic jiného, než zvednout hlavu, aby dokázal, že to není pravda. „Přemýšlel jsem.“
„Ale ne! A o čempak?“
Mike se posadil, aby jeho slova vyzněla: „Přemýšlel jsem o tomto souostroví. Hovořil jsem s náčelníky i se staršími muži, kteří by si mohli něco pamatovat, aspoň

z vyprávění. Ptal jsem se jich na různé místní záležitosti. A vůbec si nemyslím, že jsme na správném místě!“
„Co tím myslíš?“
„Že tohle nejsou Denisovy Šťastné ostrovy.“
„Ale ne! A proč?“
„Například proto, že nesouhlasí s mapou ani s popisem v deníku. Naopak tyto ostrovy vůbec Denis nepopisuje. Jeho příroda je mnohem podobnější naší...“
„Kde tedy jsme?“
„Řekl bych, že tajfun nás zanesl daleko víc na jih, než jsme si mysleli. Někam do oblasti, o které Denis říká: Podle vyprávění domorodců se dál na jihu nacházejí

další souostroví, která jsou ale zřídkakdy navštěvována a nemají praktický význam.“



„No, pro mě za mě, aťsi. Mně se tu líbí!“ chtěl se mermomocí hádat Roger.
„Všem se nám tu líbí,“ řekl Enkra, „Teď ale jde o to, kam se obrátíme odtud. Myslíš, Miku, že se máme vrátit na sever?“
„I na to jsem se ptal místních lidí. Za jejich života nikdy nikdo nikam neplul. Ale vyprávějí, že za dávných časů připlouvaly od severu veliké kánoe - říkají jim dlouhé

lodi. Myslím, že tam na severu je daleko rozvinutější civilizace, než tady. Že zdejší lidé jsou jenom divoši, podobní izolovaným domorodcům u nás.“
„Já si to myslím taky,“ předešel Enkra Rogerově námitce, „Jsem rád, že jsme je poznali, ale je na čase se odtud hnout dál!“
„Nehledě k tomu, že bychom měli odejít, než tu sníte Potikauovi poslední prasata,“ řekla Asthra, „Já jsem se svými výzkumy prakticky hotová. Takže nemám

námitek.“
„A na co jsi přišla?“
„Nic zvláštního. Jsou lidé jako my. Typově velmi blízcí Polynésanům. Silní, zdraví, odolní - velmi dobrá rasa, pokud to mám posuzovat...“
„To jsem ti mohl říct taky!“ řekl Roger a poplácal svoji dívku po snědých zádech.
„Takže je to jasný,“ řekla Asthra, „Necháme už jenom vyblbnout Rogera a můžeme jet dál...“
„Vyblbnout, jo?“ smál se Roger, „Jenom počkej, kdybys byla pořádná holka a ne taková zámora, co se o kluky nezajímá, sama bys nechtěla pryč! Protože tady je

snad doopravdy ráj...“
„Počkejte!“ řekl Enkra a vstal.
Mezi mládeží na pláži nastal rozruch. Děti i mladí bojovníci, všichni křičeli a prchali do křoví a pod stromy. Ti, co plavali v moři, se o sto šest vraceli ke břehu.

A někteří ukazovali k nebi a vřískali rozčílením.
„Co se děje? To je nějaká drůbež!“
Ve výšce kroužil černobílý pták, podle vzhledu a tělesné stavby zřejmě dravec. Byl dost vysoko a zdálo se, že se snáší níž.
Armini se zvedli. „Letí sem...“ řekl někdo.
Poslední domorodci plavali ke břehu, jako by závodili o život. Ti v křovinách vřískali strachem. Současně sem doběhl Sting s lejzrovou pistolí a díval se na moře.
„Co je? Ta mořská potvora je tady?“ křičel.
„Nějaký pták...“ ukázal Enkra.
Sting zvedl pistoli a vypálil po něm. Pták se snášel níž, nezdálo se, že by se polekal; každým okamžikem byl čím dál větší.
„Kruci, to je ale potvora!“ řekl obdivně Enkra.
Sting střelil znovu, tentokrát z větší blízkosti. Lejzrový paprsek propálil ptákovi díru do hrudníku; zakrákal bolestí, ale nepochopil asi, co mu to způsobilo, naopak se

řítil přímo na Stinga, stojícího nechráněn na pláži. Třetí zásah dostal z bezprostřední blízkosti přímo do srdce; to už nevydržel. Zatočil se v letu, zakrákoral ještě
nepřívětivěji, pak s těžkým žuchnutím dopadl na pláž a chvíli sebou ještě v písku mlátil. Sting byl připraven k další ráně, ale už nebylo třeba.

Byl to dravec, a byl krásný. Svrchní peří měl kovově lesklé a temně hnědé, spodní, především na břiše, sněhobílé s černými tečkami. Nejhezčí byla péra na koncích
letek a na ocase; ta byla rovněž černobílá a byla to péra, jež nosili náčelníci jako odznak svého úřadu. Zobák zahnutý a jedovatě žlutý, stejně jako velké spáry. Peří na
hlavě černé a dost řídké, takže bylo vidět holý ohyzdný krk; ale vzadu trčelo několik bílých pírek jako koruna, což mu dodávalo zdání vznešenosti. Zkrátka velmi
krásný pták, až na to, že měl rozpětí křídel přes šest metrů a tomu odpovídaly ostatní tělesné proporce. Soudě dle reakce domorodců nepohrdl nějakým tím
neopatrným človíčkem k obědu či večeři.

„No,“ řekl Enkra, „Až mi zase někdo bude vykládat pohádky o ptáku Nohovi, nebudu se tomu už smát. Pořádný kousek...“
„Spíš opeřená stíhačka!“ Sting přišel k ptákovi blíž a opatrně ho postrkoval klackem, „Zdá se, že je definitivně po něm...“
„Však jsi mu taky udělal do těla tři díry! Nebo aspoň dvě, pokud ta první nezasáhla...“
„Ta první ho vzala tadyhle do boku!“ objevil Sting svůj zásah, „Jenže si toho ani nevšiml! Asi ho v životě nenapadlo, že by mu někdo mohl nějak ublížit ve vzduchu!“
„V každým případě jsi ho zasáhl dobře!“ řekl uznale Roger.
„No co! Mám už plný zuby toho, aby nějaký místní mrchy požíraly mý kamarády a já na to jenom koukal! Nejvyšší čas vysvětlit jim, kdo je tu pánem!“
Zatím se už vraceli domorodci. Přiběhli taky náčelníci, velmi překvapení. „Vy jste zabili pargu?“ vykřikoval Akauno a prohlížel si ptáka, „To je neuvěřitelné! Celý

život jsem neviděl nikoho, kdo by se odvážil s pargou bojovat!“
„Neděláme to rádi, ale nešlo jinak! Ten ptáček povídal cosi o tom, že by povečeřel a že bychom mu mohli chutnat...“ řekl Sting a Kaneo to jakž takž přeložil.
„Pargy často chytají neopatrné lidi,“ přidal se Potikau, „Hlavně děti, když se zapomenou a plavou dál do moře. Nejraději loví v moři; když se stane, že objeví

kánoi, nalétává tak dlouho, až si jednoho vybere a odnese ho. Jen je možné skočit do vody a schovat se pod kánoí; ale tam člověk nevydrží dlouho a parga je vytrvalý.
Když má dobrý vítr, dokáže létat hodiny - žádný člověk nevydrží se hodiny ukrývat...“

„Objevují se parga často? A je jich hodně?“
„To nikdo neví. Přilétají jen zřídka; zřejmě mají daleko hnízdo. A kolik jich je, nevím; nikdo nikdy neviděl víc než dvě pohromadě...“
„Občas při útoku ztratí nějaké péro,“ pronesl další bojovník, „Sbíráme je; je to odznak muže, aby byl silný jako parga!“
Prohlíželi ptáka ze všech stran; zjistili při tom, že je to stará samice. Na nohou objevili jizvy po starých zraněních a zajímali se, co je tak asi mohlo způsobit.
„Kdo ví?“ váhal Potikau, „Nikdo z nás nikdy neviděl pargu mrtvého. Ale je jeden hrdinský zpěv o bojovníkovi Tikim, který zabil pargu oštěpem. To se ale stalo už

hodně dávno...“
Postupem času se u úlovku shromáždil celý kmen; nejdřív se domorodci neodvážili přijít blíž a jen přihlíželi, jak Armini fotografují, měří, prohlížejí a zkoumají mršinu.

Pak, když si někteří kluci začali vyškubávat péra, si troufli blíž.
„Mám nápad!“ řekl Sting, „Takovou dobu tady hodujeme z cizího a vyjedli jsme pomalu už všechna prasata, co měli. Co kdybysme jim na oplátku my nabídli

z našeho úlovku? Stačilo by to třeba pro celý ostrov, aspoň na večeři!“
„Myslíš, že se taková potvora dá jíst?“
„Bude tvrdá jako podrážka, ale když se bude dost dlouho péct, co by ne? Drůbež jako drůbež...“
Když Kaneo přeložil nápad domorodcům, nastalo značné překvapení - nikdo ani ve snu nepomyslel na to sníst odvěkého nepřítele; někteří se děsili, jiní smáli

a náčelníci vrtěli hlavami.
V kmeni byl také starý Ugu. Kdysi býval předním bojovníkem, pak zestárl a už nestačil ani na boj, ani na ženy. Taky si zlámal nohu, tak se šoural o holi a do všeho

kecal. Potrpěl si na pořádek, klid a dodržování tradic, takže mu Armini šli od začátku svou nevázaností na nervy.
Starý Ugu byl především proti bojům o ženy v tuto nevhodnou dobu. A to proto, že měl dceru a ta byla nadšeně pro a taky ženu, která byla mladší než on a byla

pro ještě nadšeněji. Dceru si vybojoval jeden z Arminů hned první den, ženu získal jeden bojovník z ostrova Tanga a odvedl si ji s sebou. Bodejť by se to starému
Ugovi líbilo; napadal tedy rozhodnutí náčelnické rady, kdykoliv měl příležitost.

Teď se též přišoural, obhlížel zabitého ptáka a bručel. A když Sting navrhl ptáka upéci a dát k použití pro všechny, starý Ugu už nevydržel. Začal vztekle láteřit,
mával svou holí a hrozně se rozčiloval; nejdřív mu nikdo nerozuměl, až Kaneo přeložil:

„Říká, že ptáci parga jsou posvátní a není je dovoleno jíst! Ten, kdo se odváží sníst jenom kousek masa z pargy, zahyne a prožije strašlivé věci! A především vy, co



jste přišli přes moře, protože parga se vám bude mstít!“
Armini kroutili hlavami a tvářili se pochybovačně; domorodci ale tu a tam brali starého muže dost vážně. A Ugu se rozvášňoval čím dál víc a chrlil ze sebe všelijaké

zlé předpovědi.
Až do chvíle, kdy Mike zakročil: „Překládej, co budu říkat! Vy všichni dobře víte, že jsme čarodějové a známe spoustu věcí, které neznají lidé z ostrovů! Ptáci jako

je parga u nás nežijí, to je fakt. Ale jsou u nás jiné šelmy, které nás občas napadají; a my s nimi bojujeme a nebojíme se jich! Proto víme, že neexistují posvátní ptáci.
Parga je dravec a kradl vaše děti; teď ho za to stihne zasloužená odplata. A co víc ten, kdo bude jíst jeho maso, se stane silný a zdatný jako ten zlý pták - a jako ti, kdo
ho přemohli!“

Mezi domorodci nastal jásot; teď už na řeči starého Ugu nikdo nedal. Naopak všichni ochotně Arminům pomáhali parga rozporcovat a přichystat oheň na opékání.
Ovšem nebylo to tak jednoduché, pták byl dost starý a maso měl tvrdé; pekli ho dlouho, než se dal jíst. Ale potom si pochutnali skutečně skvěle a nikdo už nemyslel na
výhrady starého Ugu, který jediný nejedl, jen chodil kolem a soustavně nadával.

„Jo, nejsou posvátný ptáci! Komu to bude povídat? Oni mají na své kánoi symbol pruhovaného zvířete a někteří přímo na těle další obrazy zvířat a ptáků! A jejich
čaroděj? Sám to nejí, že to je moc tvrdé pro jeho zuby! A ženy chráněné tabu, které ovládají Oheň, taky ne; vůbec si nevezmou ani kousek masa! A vůbec: když v tom
není žádný kouzlo, jak by mohla síla z pargy přejít do těch, kdo ji snědí? Ať si nemyslí, že jsme pitomý...“

Najedli se skvěle; domorodci se smáli a chystali se, že až se parga znovu objeví, zkusí ho zabít oštěpy a šípy, a zas uspořádají takovouhle hostinu. Nikdo se už
nebál, dokonce i děti se kasaly, jak si s takovou potvorou poradí. Armini pro jistotu domorodce naučili pár zlepšení pro jejich zbraně a dali jim veškerý odpad, který se
v lodi nahromadil; ostrované si vyrobili z plechu od konzerv nové a velice účinné hroty k šípům.

Někteří Armini navrhovali, aby se domorodcům předaly nějaké účinnější zbraně, třebas pušky; Enkra to ale odmítl.
„Až je dostanou, nebudeme už moci nic dělat; ale dávat jim zbraně teď by nemuselo být rozumné. Ti lidé žijí zatím šťastně, bez bojů a problémů; s puškami by jim

třeba mohlo napadnout začít si své spory řešit násilím, a to nechceme...“
Skutečně to nikdo nechtěl; a tak souhlasili.
Mike myslel na něco jiného: „Je na čase vyplout na další cestu! Na severu leží veliké souostroví, kde žijí dokonaleji rozvinutí lidé; všichni domorodci to tvrdí. Poznali

jsme ráj na zemi; teď je čas poznat to ostatní!“
„A najít Kamennou korunu!“ dodal Enkra, „Ptali jsme se místních, zda o ní něco nevědí, ale v životě neslyšeli ani o koruně, ani Argerranu. Čemuž se ani moc

nedivím...“
„Už je jasné, že tohle nejsou Denisovy ostrovy a že musíme hledat jinde. Takže, hurá vpřed!“
Ostrované byli možná z odjezdu hostí smutní, ale dávali to najevo zvláštním způsobem: uspořádali další slavnosti na oslavu loučení. Při tom vyzvali Arminy, aby opět

přijeli co nejdřív a zdrželi se tu, jak nejdéle budou moci. Slavnosti trvaly další týden a všem se líbily.
Nejspokojenější ze všech byl Kaneo; rozloučil se se svými rodáky zcela beze smutku, jako kdyby jel jenom na sousední ostrov a měl se za chvíli vrátit. Nejdřív

mysleli, že si ani neuvědomuje, co všechno ho může ve světě čekat; ale pak zjistili, že Kaneo všem vypráví, že počítá s velikými a slavnými boji se všelijakými létajícími
i mořskými potvorami a sdělil příbuzným, že když se nevrátí, dozajista ho někde něco sežralo. A oni se moc smáli, poplácávali ho po zádech a považovali to za legraci.

A pak nezbylo než nastoupit na loď a vyplout. Kánoe domorodců doprovázely Liberty ještě mnoho hodin; ale potom začal foukat ostrý vítr a loď se rozjela pod
plnými plachtami. Za chvíli jim už ostrovy i jejich obyvatelé zmizeli v dálce.



Ostrov draků
 

Cesta k severu pokračovala dva dny, aniž se přihodilo cokoliv zajímavého, nebo se objevil kousek země. Když už všichni začínali mít pochybnosti, spatřili jakousi
tmavou tečku a za hodinu na to už i vlnící se palmy ostrova.

Objevitelem byl tentokrát Sheltie Rabowski. Přihlásil se o službu na stěžni v podstatě sám a byla mu ochotně přidělena, ježto marného vyhlížení měli všichni už plné
zuby. Takže Sheltie objevil ostrov a chystal se na průzkum. Doufal, že objeví něco zvláštního a už předem všechny upozorňoval.

Hned na první pohled bylo jasné, že ostrov není obydlen. Z toho důvodu Enkra netrval na osobní účasti při průzkumu a svěřil to svým důstojníkům, jmenovitě Jackie
Therlowovi. Ten velel jednomu člunu, Sebastiano druhému.

Vystoupili na břeh a prozkoumali pobřežní porost. Skládal se z trochu jiných křovisek než na Šťastných ostrovech; taky tu rostla vysoká mohutná tráva, kterou
otipovali na divoký bambus, měla pochybnou žlutou barvu a starší přecházela až do šeda. Ale byly tu taky zelené keře, i když to byla zeleň ohavně vojenské barvy, spíš
do hněda. Oba stopaři, tygr Tengirr a pes Barth, prozkoumali pobřežní pás a prohlásili, že tady nic nežije a že se jim to zdá divné. Šli po pobřeží asi dvě hodiny
a nezjistili nic pozoruhodného; takže se rozhodli, že si ohřejí jídlo, vykoupou se a vrátí se zpátky na loď s negativním hlášením.

Jediný, kdo nebyl spokojen s tímto rozhodnutím, byl Sheltie. Představoval si, že ostrov, který objevil, bude zajímavější a navrhoval, aby ho obešli celý, což může
trvat tak čtyři - pět hodin. Vysmáli se mu a prohlásili, že už toho viděli dost.

„Víš co, dojdi radši pro dříví!“ navrhl mu Sebastiano, „A dej pozor, aby tě tam něco nesežralo, ty hrdino!“
Sheltie odešel a nadával při tom na tupost velitelů a na osud, který mu nedopřál být starší a zasloužilejší, aby se na jeho mínění bral nějaký ohled. Razil si cestu

hustým bambusovým lesem a hledal nějaké vhodné dřevo - až náhle vylezl na místo, kde byla vyšlapána cestička. Bambusy tu byly podupány, jako kdyby si tu razil
cestu slon; zdálo se, že ta cesta je značně používaná, naposledy nedávno. Pes Barth varovně štěkl, ale Sheltieho nemohlo nic zastavit.

„Po stopě, Barthe!“ zavelel a rozběhl se průsekem. Pár klacků, co nasbíral, zahodil, zato v běhu rozepínal pouzdro s lejzrovou pistolí. Barth ho ovšem předběhl;
sledoval stopu, o níž zatím nedovedl říct, čemu patří, a došel za chvíli na správné místo. Vzápětí za ním doběhl Sheltie a zíral.

Na mýtině tam hodoval drak. Byl dlouhý tak deset metrů, barvy šedozelené, s jakýmisi kostěnými destičkami na hřbetě a s dlouhým těžkým ocasem, kterým
pošvihával. Příchod Sheltieho ho uvedl do velmi špatné nálady; to proto, že právě požíral nějakou menší bestii, kterou si přivlekl nejspíš z moře, kde byl na lovu. Zvedl
hlavu od žrádla, varovně zasyčel a vycenil mohutné trojúhelníkové zuby. Tlamu měl krvavou a krajně nesympatickou.

Ovšem Sheltie to viděl poněkud jinak. Od dětství obdivoval ještěrky a hady, a to tím víc, čím odpornější se zdáli jeho okolí. Je spousta lidí, kteří při spatření plaza
vřískají a omdlévají; taky jsou obdivovatelé, kteří oceňují nádhernou barevnost jejich šupin a vznešenou drsnost vzhledu. Sheltie si realisticky uvědomoval, že drak před
ním je příšerný, ohyzdný, zrůdný a strašlivý; leč právě to byl důvod, aby se do něj okamžitě zamiloval. Stál, zíral a jenom litoval, že nemá po ruce videokameru.

Jenže drak rozhodl jinak. Udělal dva kolébavé kroky směrem k Sheltiemu a ten pár okamžiků zaváhal, než se přinutil vytáhnout pistoli a střelit. Zasáhl draka do
hlavy, ale způsobil mu jenom lehké zranění, zato bolestivé. Stačilo, aby se příšera rozzuřila.

Pak se vše seběhlo hrozně rychle. Drak se velmi čile vrhl na Sheltieho. Ten vypálil znovu a zasáhl ho do hřbetu, což draka rozzuřilo ještě víc. Jak se točil, praštil
Sheltieho ocasem; byla to jeho obvyklá zbraň, podle kostěných destiček na konci. Sheltieho ta rána odhodila čtyři metry daleko, lejzrovačka mu vypadla z ruky, stačil
ještě jednou střelit, tentokrát někam do objemného břicha. Pak už si jenom zakryl hlavu; a jak natáhl levou ruku před sebe, drak mu ji na jeden ráz uhryzl pod loktem.

Sheltieho zachránil čokl Barth. Odvážně skočil na draka, štěkal a vrčel; pokusil se i kousnout, ale kůže na něj byla moc silná. Drak možná někdy viděl lidi, doposud
ale nikdy neviděl psa, takže zaváhal; pak se rozehnal za Barthem. Pes řval a štěkal, snažil se odvést nepřítele od raněného Sheltieho; ten se zatím svíjel a skučel bolestí.

Řev a hluk zaslechli i ostatní. Váhali jen chvilku, pak řekl Sebastiano: „Vypadá to, že nám Sheltieho chce něco sežrat!“
A už se rozběhl po zvuku. Měl lejzrovačku, ale taky tesák s protonovým ostřím, tím si prosekával cestu bambusem, takže na bojiště doběhl se zbraní v ruce.

Pochopil situaci téměř okamžitě, přiskočil a tesákem prosekl drakovi hrdlo. Tohle už bylo zranění, které drak nemohl přehlédnout; a Sebastiano mu druhou ranou přeťal
páteř. Pak odskočil a sledoval jeho umírání.

Sheltie ležel na zemi, řval a svíjel se. Když se Sebastiano sklonil, poznal ho a vykřikl zděšeně: „Ukousl mi ruku! On mi ukousl ruku!“
„Já vím,“ řekl Sebastiano, „Vidím to...“
Dotkl se pahýlu, aby zastavil krev; to už Sheltie nevydržel a omdlel. Sebastiano nad ním nerozhodně kroutil hlavou.
„Tady mu rozhodně nepomůžem!“ rozhodl, „Kene, vem si člun a okamžitě ho odvez na loď! A dejte jim zprávu vysílačkou...“
„To je fajn nápad, jenže k člunům jsou dvě hodiny cesty!“ řekl Ken, jeden ze starších kluků Sebastianova oddílu, „Za dvě hodiny docela určitě vykrvácí nebo umře

na šok. Potřeboval by Oheň!“
„Nikdo z nás Oheň neumí! Ale v mým báglu je lékárnička, zaškrť mu to pro zastavení krvácení a proti šoku! Víc nemůžem...“
Jedna z přihlížejících dívek se ozvala: „Já bych...“ a vzápětí ustrašeně zmlkla.
„Co je? Umíš snad pracovat s Ohněm?“
„To ne. Ale mohla bych... ho zhypnotizovat. Jestli se mi to...“
„Zkus to, ne? Ty seš Kateřina?“
„Kate Crownová...“
„Tak sakra dělej, Kate!“
Sledovali, jak poklekla k Sheltiemu a přejížděla mu prsty po hlavě. Vyplázla přitom jazyk jako malé dítě, když si pomáhá při psaní a na čele jí vystoupily kapičky

potu; ale Sheltie otevřel oči a posadil se. A neskučel.
„Vstaň! Zastav krev do ruky!“ nařídila.
Sheltie se poslušně postavil.
„Myslíš, že to bude něco platné?“
„Vyrazíme hned k lodi. Nebojte se, on půjde sám, nebudeme ho muset nosit!“
„Dobrý. Jdi s nima, Kate! My přijdem hned, jen co tu bestii zdokumentujem!“
„To je fakt, to by nám Enkra neodpustil. Já donesu kameru, ať máme nějaký obrázky...“
Drak mezitím dodělal, takže ho mohli nafilmovat a prozkoumat. Zjistili, že je to samec, o stáří se nemohli vyjádřit. Na první pohled dravec; jeho kořist byl ještěr

o poznání menší a podobný jednomu, kterého už viděli na Šťastných ostrovech jako domácí zvíře. Někdo draka rozpáral Sebastianovým tesákem; kromě jiného tam
objevil Sheltieho hodinky, rozdrcené kousnutím.

Během zkoumání se mezi bambusem objevil další podobný drak; zřejmě ho přilákal pach krve. Jen ho viděli, chopili se všichni zbraní, ale příšera jen zařvala a stáhla
se zpátky; zřejmě se jí nelíbilo, že je tu tolik podivných cizích tvorů. Nepokusili se ji pronásledovat.

„Radši se co nejrychlej stáhnem!“ rozhodl Sebastiano, „Nerad bych se tady ještě rval s jeho kamarády...“



Ken Morrison, velitel skupiny, vedl svoje lidi zpáteční cestou bambusovým houštím. Cestou sem se prosekávali, ale zdálo se, že bambusu to jen prospělo; už za
hodinu stihl narůst až nepříjemně, navíc mladé výhonky měly ostré špičky a škrábaly do nohou.

„Mám nápad,“ řekl Ken, „Zkusíme to říznout - sem jsme šli po břehu, delší cestou. Když to vezmem přes les, budeme tam dřív!“
„V každým případě tam nejsou ty blbý bambusy!“ souhlasila Kate, „Dobrý, vezmem to do lesa!“
Skutečně; prosekali se až k prvním stromům, tam bambus skončil a křoví bylo normálnější. Byly dokonce velké prostory, kudy se dalo projít bez prosekávání

a velmi rychle.
Čokl Barth běžel vpředu a revíroval pro případ nějakého nenadálého setkání. Nikdo mu to sice nenařídil, ale napadlo ho to samotného. Občas našel lepší cestu

a ohlašoval se štěkáním, ale najednou začal štěkat zcela jinak a vracel se.
„K sakru, nějaká další bestie!“ řekl Ken.
Pes doběhl k nim, jazyk vyplazený.
„Co je, Barthe?“
„Ještě větší než tamten! Ale pase se na bambusech...“
„Tam rostou bambusy? To už jsme u břehu?“
„Zdá se, že jo. Ale je tam ještěr...“
„Pomalu za náma!“ rozhodl Ken, vytáhl pistoli a rozběhl se za Barthem dopředu.
Ještěr měřil tak patnáct metrů, měl sudovité tělo, nešikovně křivé nohy, dlouhý krk a maličkou hlavu, kterou šrotoval bambusy. A dlouhý ocas - připomínal trochu

brontosaura.
„Nebudem ho rušit a obejdem ho! Ale udělám si aspoň záznam!“
Ken neměl čas se moc zdržovat, hlavní bylo dostat Sheltieho na loď. Prosekali se bambusem a vyšli na pobřeží; nemýlili se, čluny byly zakotveny o kousek dál

v zátoce. Ken se rozhodl použít přívěsný motor, aby byli na lodi dřív.
Sheltieho se okamžitě ujala Asthra a Sheilla. Ken zatím podával hlášení Enkrovi, který se velmi mračil. Ale schválil všechna jejich opatření. Sting a jeho parta

navrhovali vrátit se na ostrov a »udělat tam pořádek«, ale Enkra to nedovolil.
„Ti draci jsou tupé bestie, zvířata nevědomá si své viny a já nevidím důvod je zabíjet! Stejně tím Sheltiemu nepomůžeš!“
Vrátil se Sebastiano s druhým člunem; přivezl všechny zbývající účastníky výpravy a dokumentaci o ještěrech, kteří tam žijí.
„Podle mého nejsou jen tam! Všichni mají nohy uzpůsobené k plavání, zřejmě plavou velmi dobře. Tohle moře jich bude plné a dá se čekat, že budou i na jiných

ostrovech...“
„Souhlasím,“ řekl Enkra, „Zřejmě to je důvod, proč ten chlapík z Bali nechtěl zpátky. Jestli je tam žraly podobné ještěrky, pak se mu u nás musí dost líbit...“
Sebastiano předal videomateriál k vyvolání, své zbraně do zbrojnice a vysprchoval se. Na palubě si zřídili sprchový kout; vodu tam stříkali pod tlakem, spíš to

připomínalo hasičskou stříkačku. Ale v těchto vedrech to bylo nejlepší.
Pak šel navštívit Sheltieho; ten už byl ošetřen Ohněm, ležel na ošetřovně a ruku měl zavázanou. Sheilla ho hlídala osobně.
„Ahoj, Sebastiano,“ řekl, když viděl kamaráda a smutně se na něj usmál, „Měl bych ti poděkovat, zachránil jsi mi život!“
„Spíš tvůj Barth! Odvedl ještěra kus od tebe, jinak tě dorazil!“
„Stejně to blbě dopadlo... Já vím, že mám ještě jednu ruku, ale stejně už to nebude ono...“
„Myslel jsem, že máš dost zkušeností, abys mu nelezl pod čumák!“
„Ale jo, mám... jenže on byl hrozně krásnej. Když jsem ho tam viděl, úplně jsem vytuh a jenom zíral. Šla z něj hrůza...“
„Měl bych se ti omluvit! Víš, slyšeli jsme tě o chvíli dřív, jak křičíš, ale neuvědomili si... kdyby se jednalo o někoho jinýho, ale ty... s těma svejma legráckama!

Mysleli jsme si, že je to zas nějaká ptákovina, jako s těma Japoncema ve vysílačce!“
Sheltie zakroutil hlavou. „Ale já je doopravdy slyšel! Nekecám ti a tehdy jsem taky nekecal! Skutečně to bylo japonsky, ale nerozuměl jsem, co...“
Sebastiano se jenom usmál. „No dobrý. Hlavně se brzo uzdrav!“
Zamířil do laboratoře. Záznam byl přehraný, vzal kazetu a šel s ní k Enkrovi. Ten ji sledoval s velkým zájmem a vyptával se na spoustu doplňujících podrobností.
„Jde ještě o jedno,“ řekl Sebastiano, „Pamatuješ na první den? Jak Sheltie mluvil o tom vysílání v japonštině?“
„Jo. Proč to připomínáš?“
„Myslel jsem si, že je to takový jeho vtip. Ale před chvílí jsem na to narazil a zdá se mi, že to myslí vážně. Že opravdu něco takovýho slyšel a nekecal.“
„Navrhuješ obnovit odposlech?“
„V každým případě. A co víc, připravit se na eventuální setkání - protože jestli je někde potkáme, tak na těchto ostrovech!“
„Ale - proč zrovna Japonci?“
„Protože byla válka v Tichomoří. Američané kontra Japonci. Některá loď mohla projet náhodou nebo třeba záměrně sem. Nikdy nevíš, jaký znalosti může mít

nepřítel. Nejsme jediný, kdo dokáže zeptat se Tibetských lámů na cestu...“
Enkra mlčel a neříkal tak ani tak. Konečně se ozval velmi uvážlivě: „Nařídím okamžitý odposlech rádiem, zbystření služeb u radaru a... vůbec přípravy. Máš ještě

nějaký nápad?“
„Ne. Jenom jeden: být připraveni.“
„To jsme.“

Sheltiemu to donesl pes Barth a tomu to prozradil Enkrův lišák Semmi. Sheltie se okamžitě rozhodl, že vstane. Což taky udělal, přes odpor ošetřujícího personálu.
„Proč bych měl vlastně ležet? Nejsem nemocen, mám jenom pryč jednu ruku! Pahýl jste ošetřili, takže se rána zatáhla a já budu pravidelně chodit na další ošetření,

dokud se docela neuzdraví. Ale nic jinýho mě ležet nenutí!“
„Ztratil jsi hodně krve!“ namítla Sheilla.
„Budu hodně jíst, abych ji nahradil. Dokonce i maso. Ale svoje rádio můžu obsluhovat jednou rukou, ne?“
Nedal jinak a hádal se s nimi, dokud mu nedovolili vrátit se ke své práci. Teprve tam se uklidnil a našel svoji dobrou náladu.
„Bojovat už nebudu,“ prohlásil, „Ale nebojte se, že vám budu ujídat chleba zadarmo! Vím jistě, že mě budete potřebovat!“
Liberty pokračovala v plavbě k severu. Ostrov draků se ukázal jako osamělé místo; kolem něj bylo jen několik korálových útesů a jinak nic. Denisovy ostrovy

ležely někde dál.



Ostrov Dakota
 

Další ostrov objevila noční služba, jíž velel Jackie Therlowe. Zavolala ho hlídka od radaru a on nařídil opatrně se přiblížit a zakotvit, protože jakýkoliv průzkum
museli odložit na ráno i když měli v posádce osoby jako jaguára Arrgattsamwoogha ochotného pátrat klidně i v noci, zvlášť takhle jasné.

Už za ranního šírání se na palubě scházeli lidé ochotní vyrazit na průzkum. Enkra jmenoval členy expedice, velení svěřil Jackovi, když už to objevila jeho směna.
Jackie nařídil vyčkat, až vyjde slunce a rozežene mlhu, která se po ránu nad mořem táhla.

Když slunce vyšlo, hned se na břehu na něčem zalesklo; ta věc byla kovová nebo skleněná, jen tak mohla házet záblesky.
„Je to vrak letadla!“ tvrdil Kurt Diettermann, když prohlížel pobřeží dalekohledem z koše, „Leží na pláži, jedno křídlo má zřejmě ulomené a druhé trčí nahoru. Musí

být pěkně starý!“
„Myslíš, že někdo ztroskotání mohl přežít?“
„Těžko. Musela to být šlupka...“
Jackie se svou skupinou odrazil a přiblížil se k ostrovu, zbraně v pohotovosti. Špatné zkušenosti radily k opatrnosti. Vystoupili na břeh a tygr Jarra, stopař výpravy,

prohledal rychle okolní křoviska; zjistil, že se tu nenachází nic, co by svědčilo o přítomnosti lidí.
„Vojenská Dakota z roku 44,“ prohlašoval Joe Hawerny, původem Američan a potomek letecké rodiny, který přes to měl být expert, „Myslím, že se ztratila za

bojů v Pacifiku s Japonci. Doletěla sem a tady ztroskotala...“
Jackie mu pomohl vylézt na trup a dostat se do kabiny; byla to její silnostěnná skla, ve kterých se odráželo slunce.
„Posádku tvořili čtyři muži,“ vykládal Joe, „Pilot, navigátor, radista a střelec. Někdo z nich to zcela určitě přežil, protože tady není žádná kostra. Zřejmě ostatní

vytáhl a pohřbil.“
„Nebo je sežrala nějaká šelma!“
„To je možné, ale byli tu i lidé. Stoprocentně! Protože tadyhle byl namontovaný kulomet pro střelce, obrácený dozadu. Někdo ho vymontoval a odnesl, to by šelma

neudělala.“
„Pokud to nebyl někdo z našich!“
„Za Denise to tu ještě nebylo. Ledaže by tu někoho nechal...“
„Domorodci ze Šťastných ostrovů kulomety nepotřebují, ani nevědí, co to je. Museli to být lidé z našeho světa!“
Joe prolezl s Jackem a dalšími celé letadlo, přesně řečeno jeho zbytek, neboť ocas se ulomil a zřejmě skončil v moři.
„Není tady nic! Ani jedna nábojnice. Ten kdo to prohlížel, sebral všecko, co mohlo být k nějakému užitku. Dokonce... ale nechci to tvrdit stopro, uřezali některé

kovové části, které se jim podařilo odnést. Ten zbytek tu nechali jen proto, že je moc velkej a těžkej na jejich možnosti...“
„Potřebují kov!“ uvažoval Jackie, „V každém případě už víme, že tihle lidé budou vyzbrojeni kulomety a výbušninami...“
„Nediv se jim, obojí asi potřebujou! Jestli je na jejich území pár takových ještěrek nebo ptáčků o rozměrech stíhačky, je dobrá každá zbraň a není možný ponechat

něco osudu...“
„Dobře! Nařizuji komplexní prohlídku a průzkum ostrova! Se zbraněmi pohotově!“
Ohlásili výsledky průzkumu letadla na loď, pak se rozdělili po čtyřech a prošli nejdřív pobřeží, pak i části vnitrozemí. Uprostřed ostrova objevili sladkovodní lagunu;

prosekali se křovím s lepkavými listy a pichlavými větvemi a pod skupinou plavuňovitých palem objevili trosky domorodé vesnice.
„Že by domorodci přece jen odnesli kulomety?“ bručel Jackie, „I když, tady už dlouho nikdo nežije... víc než deset let...“
Domy s vyřezávanými trámy, podobné jako na Šťastných ostrovech, byly většinou zřícené; nebýt těch trámů, nikdo by nepoznal, že tu něco bylo. Jackie odhadl,

která chata mohla být náčelníka a nařídil zkusit se prosekat dovnitř. Kde bylo husté houští, byl nucen propálit se lejzrovačkou, jinde používal tesák s protonovým
ostřím. Protože ale obě zbraně ničily všechno, dávali průzkumníci přednost mačetám a nožům.

„Vnitřní vybavení neodnesli!“ řekl Jackie, prohlížeje si náhrdelník z velkých barevných muší, „To by určitě nezapomněli!“
Další z chlapců našel hliněný džbán, který byl jen nepatrně poškozen, i to zřejmě později. „Odcházeli asi ve spěchu...“
Tygr Jarra, který se pletl všude a nic užitečného nedělal, rozhrábl tlapou porost nízko u země. „Všichni neodešli...“
Jackie odhrabal okolí. Objevila se lebka a několik kostí. Podle velikosti a tvaru určitě lebka domorodce běžného typu, Joe hádal na muže okolo čtyřicítky.

Uprostřed čela byla drobná dírka a v týlní oblasti rozsáhlejší trhlina.
„Řekl bych armádní devítka,“ usoudil Joe, kterému Jackie přenechal iniciativu, „Běžná pistole, užívaná v každé civilizované zemi...“
„Zřejmě první dar civilizace téhle vesnici,“ řekl Jackie, „Aspoň už víme, proč tady nežijí domorodci. Zřejmě měli na něco jiný názor než posádka té Dakoty!“
„Jseš si jistej, že to byli oni?“
„Víš ještě o někom, kdo měl zbraně?“
„Ti chlapi z Dakoty, pokud přežili všichni, jistě nestříleli na potkání. Byli Američané a hledali Japonce, proti domorodcům z ostrovů nic neměli. Stopro by spíš

vyjednávali; mohli být ranění a ze zdejší přírody dost vyděšení. Těžko by postříleli jen tak celou vesnici...“
„A kdyby je považovali za lidojedy? Kdyby se třeba vylekali?“
„I tak. Vylezli z letadla a potkali se s lidmi. Měli nanejvýš pistole, letci nemívali nic jinýho. Kulomety byly ještě v Dakotě, není hračka je dostat ven; to by je

domorodci stopro zvládli i se svými oštěpy. Pobít zdejší lidi jen tak jako ovce nebude lehký, neznají strach a kdyby cítili problémy, asi by neváhali!“
„Takže to bylo jinak: přijali ztroskotance vlídně a přátelsky. Poskytli jim pomoc, možná pomáhali při odstrojení letadla. Ti lidé tady žili delší dobu, zřejmě přátelsky;

potom se najednou pohádali a postříleli všechny?“
„Třeba ne všechny! Třeba jen tohohle; postavili loď, na kterou potřebovali kulomety a chtěli někam doplout. Pochopili, že nejsou doma, podle hvězd a přírody

kolem, ale nevěděli, kde jsou. Chtěli, aby domorodci jeli s nima a ti zřejmě jeli. Až na některý, co nechtěli - ti dostali kulku!“
„To taky nehraje. Kdyby chtěli odplout, asi by s sebou nechtěli všechny, i ženy a děti. A rozhodně by neničili vlastní základnu; už proto, že nevěděli, zda se sem

nebudou muset někdy vrátit, když nenajdou nic lepšího...“
Tygr Jarra byl neúnavný; byl to jeho první průzkum a chtěl dokázat, že je stejně dobrý jako jiní. Už zase drápal porost ve druhém koutě a přivolával je k sobě.

Tentokrát vyhrabal lebku a kosti, které musely patřit dítěti kolem sedmi let. Na lebce neobjevili žádné poškození, ale nenašli taky žádnou přirozenou příčinu, proč by
dítě muselo v tom věku zemřít.

„Já nevěřím, že to byli Amíci!“ řekl Joe, „Nemám o krajanech svejch rodičů moc vysoký mínění, ale stopro vím, že to nejsou pitomci. Zabíjet svý hostitele, to není
nic chytrýho a nikdo, kdo má všech pět pohromadě, by to neudělal!“

„Co tedy myslíš, že se stalo?“
„Domorodci našli letadlo, zachránili posádku. Možná jenom část posádky, to nevím. Ošetřili je, nakrmili, starali se o ně. Žili tady a byli mezi nima šťastný, jako jsme



byli my. A potom přišli jiný lidi, který zřejmě neměli moc rádi ani domorodce, ani piloty letadel. A postříleli je za to, že jim pomohli. Možná i s nima. Pak sebrali z letadla
všecko, co se dalo.“

„Lupiči?“
„Nebo vojáci z nepřátelský strany.“
„Domorodci nemají nepřátele!“
„Jseš si jistej, že tu jsme ozbrojený sami? Já už ne, protože někdo moc dobře ví, co je to kulomet a jak se zabíjej vesničani. A stopro s náma nebude dělat moc

velký cavyky taky!“
„Ta věc se stala před lety a možná byly ještě nějaké jiné důvody! I když na to, aby pobili tolik lidí, to musely být sakra důvody... Rozhodně radím k opatrnosti!“
„Za tímto ostrovem jsou další. A tam někde se potkáme s těma, co mají zbraně z Dakoty! Radši počítej s tím, že nebudou moc přátelský...“
Jackie se mračil. A Joe Hawerny řekl:
„Myslím na vysílání v japonštině, co chytil Sheltie Rabowski hned první den. Dělali jsme si z něj srandu... Jenže asi to není tak úplná blbost...“



Ostrov Kita
 

Enkra svolal poradu velitelů. Ještě jednou upozornil všechny, že je nejvyšší nutnost jednat opatrně; rozhodl, že od této chvíle každé pátrací skupině bude velet
někdo z vyšších důstojníků. Jakékoliv samostatné akce jsou přísně zakázány. Ale jeho projev skončil jednoznačným a všemi uznávaným rozhodnutím: „Pokračujeme
dál!“

Od ostrova Dakota vyrazili krátce po poledni místního času. Vítr nebyl příznivý, byli nuceni křižovat téměř proti větru a to je poněkud víc zdrželo; k večeru nastalo
skoro bezvětří a loď se jen chabě ploužila vpřed.

Před svítáním objevili další ostrov, tentokrát dost veliký. Enkra nařídil jej obeplout kolem dokola, nebylo ale objeveno nic podobného lodi, letadlu nebo vůbec
čemukoliv umělému. Rovněž se nepodařilo zjistit známky života.

„Provedeme průzkum?“
„Nejdřív zběžnou obhlídku, jestli to vůbec má nějakou cenu!“
Podle pořadí směn vyšla průzkumná služba na Winna Sheridana. Vypravil se na ostrov se čtyřmi chlapci, jednou dívkou a tygrem. Byl to Gaddarr a byl jedním

z nejzkušenějších stopařů.
Winn rozhodl objet pobřeží; z lodi viděli cosi jako vjezd do laguny a chtěli zkusit se tam dostat tudy. Skutečně jej našli a kormidelník Gary tam zatočil; Winn nařídil

vypnout pomocný motor a člun se pohyboval jen po mocí vesel, aby nepoplašil případné domorodce.
Tygr Gaddarr stál na přídi a větřil. „Něco cítím! Velké zvíře!“
„Jaké zvíře?“
„Nevím. Cizí pach. Opice... možná!“
„Nebo člověk?“
„Nemyslím. Jako člověk to nesmrdí.“
Ohlíželi se, ale neviděli nic živého. Zato se dostali do laguny - byla dost velká, mělká a zahnívající vodními rostlinami. Winn rozhodl ji objíždět podél břehu, sám ho

kontroloval dalekohledem.
„Vidím nějaké stopy! Lidské...“
Přiblížili se ke břehu; tygr vyskočil, očichával terén a podrážděně vrčel. „To je ta opice, co jsem cítil!“
„Podle otisku chodidla je to domorodec,“ řekla dívka Valérie, která už stopu stihla vyfotit; měla za úkol pořizovat záznam.
„Domorodci byli cítit jinak!“ řekl naštvaně Gaddarr. Byl neklidný a nikdo nevěděl, proč.
„Sleduj stopu!“ rozhodl Winn, „Bruce, ty zůstaneš u člunu! Valérie taky, my na to stačíme sami! Připravte si zbraně!“
Tygr šel první. Za ním Winn s lejzrovačkou v ruce, jeho jistil Gary. Druhý nejzkušenější z nich byl černoch, stopař Akata; ten poslal nejmladšího Rudiho před sebe,

sám šel bokem a sledoval, co se děje za nimi. Sledovali stopu bosé nohy asi deset minut; ten člověk mířil do hustého porostu ostrova, kde museli jít jeden za druhým.
Tygr občas větřil a tlumeně vrčel, jako by tomuto terénu nedůvěřoval.

Konečně se dostali na volnější prostranství, kde rostly palmy; byl to jiný druh s hustšími korunami, který se jim líbil už zdaleka. Na tom místě rozhodl Winn, aby si
oddechli. Stopa pokračovala dál, tygr šel po ní a Winn to dovolil, i když ho ostatní zatím nenásledovali.

A potom zaslechl zvuk, jako když praskne houslová struna; tygr bolestivě zavřískl a Winn viděl, jak se kroutí bolestí, do boku měl vražen krátký ostrý šíp, zřejmě
z nějaké zbraně podobné středověké kuši. Winn ani nestačil domyslet a už střílel směrem, odkud šíp přilétl: bylo to z koruny jedné palmy a Winn ji celou lejzrovačkou
odřízl těsně pod korunou. Jak se kácela, vypadl z ní člověk v jakýchsi šedozelených hadrech; Winn ho v pádu ještě zasáhl svou zbraní.

Současně odevšad začaly rachotit samopaly; chlapec Rudi, který se neuměl pořádně krýt, to dostal do břicha, řval bolestí a volal maminku. Gary dostal svým
samopalem střelce ukrytého v houští, který zřejmě postřelil Rudiho; kde je Akata, to Winn nevěděl, ale doufal, že stopař se o sebe umí dost dobře postarat sám.

„Zpátky! Stahujem se ke člunu, je jich trochu moc!“
„Krej mě!“ řekl Gary, „Já vemu Rudiho!“
Winn sebral do levé ruky Rudiho samopal; tím občas kropil křoví kolem a lejzrovačkou v pravé ruce sledoval, odkud zazní výstřel. Když se to skutečně stalo,

vypálil tam a sestřelil z další palmy zákeřníka.
Odkudsi se ozval křik v japonštině: „Nebojte se! Ty papy jsou jenom tři!“
Winn zauvažoval, co to asi tak bude papa; pak ale odpověděl japonsky: „Tak si pojď, když se nebojíš!“
Na druhé straně nastala zřejmě nějaká pochybnost; ale potom se ozvalo pár sprostých nadávek, kterým Winn ani nerozuměl, a opět střelba. Winn střelil tentokrát

do křoví, které vzplanulo plamenem. Koutkem oka sledoval, kam Gary vleče bezvládného Rudiho a čekal, až bude dost daleko, aby se taky mohl stahovat. Tygr
Gaddarr se snažil lézt, ale jeho pohyby byly malátné a chabé; Winnovi se to nezdálo, protože jeho zranění nemohlo být tak hrozné, bylo to spíš jen škrábnutí tím šípem.
Ale tygr neskákal jako jindy, dokonce ani nic neříkal.

Pak se ozval výkřik arminsky: „Oslík za tebou!“
Winn se hbitě obrátil a vypálil na palmu; muž, který se tam skrýval, sletěl dolů jako kokosový ořech. Nad Winnovou hlavou se v kmeni palmy zachvíval šíp

podobný tomu, co zlikvidoval tygra: krátký, s ostrým hrotem, zřejmě velice nebezpečný.
(Proč oslík? Jak každý ví, Kršna s Balarámou šli jednou ve Vrndávanu sbírat ovoce do lesa, kde je napadl démon Dhénakásura proměněný v divokého osla.

Chlapci jeho a další osly chytali a vyhazovali do korun palem. Od té doby v řeči bojovníků znamená oslík nepřítele ukrytého na stromě. Jasné, ne?)
V křoví napravo od Winna se něco dělo; ale Winn věděl, že tam je Akata a v boji muže proti muži proti němu nikdo nemá šanci. Nechal ho, radši ustupoval; na

okamžik se objevil v průrvě křoví Akata, zamával nožem a vycenil spokojeně bílé zuby. Ukázal dva prsty, což znamenalo, že dostal dva muže.
Ti naproti postřehli, že nepřítel ustupuje; ozval se rozkaz, kterému Winn opět docela přesně nerozuměl a z křoví se vyhrnulo aspoň dvacet chlapů, všichni se

samopaly. Měli na sobě jakési stejnokroje, velmi jednoduché a zřejmě velice mizerné kvality, šedozelené barvy a divných distinkcí. Stříleli ze svých řehtaček a snažili se
zasáhnout Winna, který byl jediný dobře vidět. Winn třikrát vypálil z lejzrovačky a zasáhl tři nejdrzejší; ti ostatní se bleskově stáhli zpět do křovisek.

„Ustupuju!“ křičel Winn v nářečí Wassonga, „Akato, pokus se dostat jednoho živýho k výslechu!“
„Dobrý, jdu za tebou!“ odpověděl černoch.
Winn se stahoval k lesu. Napadlo mu, že už dost dlouho neslyšel Garyho samopal.
Tam je našel - oba. Rudi ležel schoulený u kmene jedné z palem, jako kdyby jej chtěl obejmout. Kam to dostal, Winn neviděl, ale bylo jasné, že se dlouho netrápil.

Garyho zasáhl ten divný šíp, který zlikvidoval tygra, dostal to do stehna, takže nemohl utíkat. Ale potom ho někdo ještě podřízl dlouhou a zřejmě velmi ostrou čepelí;
Gary nebyl nováček a jen tak zaříznout jako kuře by se nenechal. Winn usoudil, že to všechno zřejmě pro jejich zbraně, protože ty zmizely; zato po vrahovi nebylo
nikde ani památky.



Zahvízdal na prsty. Akata se mu ozval docela zblízka a Winn na něj křikl: „Nemá to cenu! Jdem zpátky, kluci už jsou...“
Odněkud zaštěkal samopal. Dávka sekla Winnovi okolo hlavy a náčelník se málem rozbrečel vzteky. Odpověděl lejzrovačkou a dostal dalšího chlapa v těch

kopřivákách, nebo co to bylo. Ti ostatní pochopili, že se zbraní metající blesky není žádná legrace; přece jenom se něčeho báli. A bylo jasné, že se vyznají v džungli; asi
velice dobře, stejně jako Armini.

Winn postupoval porostem a snažil se jít nejkratším směrem na pobřeží. Prosekával se protonovým nožem, lejzrovačku si přehodil do levačky a samopal mu visel
přes rameno.

Ten chlap vyskočil za křovisky. Byl vysoký a silný a v ruce měl japonský samurajský meč, kterým po Winnovi okamžitě sekl. Winn mu nastavil svůj nůž a usekl
meči špičku asi ve dvou třetinách délky - překvapený důstojník něco zařval, sekl znovu a tentokrát mu Winn urazil meč těsně u rukojeti. Než samuraj dokázal vytáhnout
pistoli, kopl ho Winn do břicha a vzápětí udeřil rukojetí nože do zátylku; přestože to byl pořádný chlap, otřáslo jím to a další rána jej spolehlivě uspala.

Když ho svazoval, objevil se Akata. Jeho oči měly nepřítomný lesk a zřetelně kulhal na levou nohu, málem ji tahal za sebou.
„Co je ti?“
„Trefili mě... tím šípem!“ vydechl černoch, „Hned jsem ho vyškubl, ale... hrozně to bolí!“
Winn ho podepřel, bylo to zapotřebí.
„Nech mě... hrozně to bolí!“ chroptěl Akata.
Žádný bojovník nikdy nepřizná bolest. I jinak vypadal Akata špatně; Winn usoudil, že šíp byl podle všeho otrávený. Složil Akatu vedle zajatce; ten už otevřel šikmé

oči a sledoval jeho počínání s očividnou nenávistí. Winn si ho dobře prohlédl: zřejmě míšenec domorodce a Japonce, pleť měl tmavou, skoro nafialovělou, k tomu
šikmé oči a rovné, hodně nakrátko ostříhané černé vlasy. Winn ho popadl za krk.

„Co jsme vám udělali, že jste nás napadli?“ křičel na něho japonsky, „Copak jste se zbláznili? Nejsme vaši nepřátelé!“
Samuraj mlčel a mračil se. Zoufalá nenávist v jeho tváři byla tak očividná, že Winn nemohl takový pocit vůbec pochopit. Třásl jím, dokonce ho udeřil; ale důstojník

řekl jenom jedinou, zato velice výstižnou větu: „Jste cizí ďábli!“
Vojáci opět stříleli. Taky vpředu u člunu se ozývala střelba, dokonce i z kulometu namontovaného na přídi. Winn vypálil z lejzrovačky, aby jim zašla chuť se

přiblížit.
„Jdi!“ řekl Akata, „Budu tě krýt... zadržím je! Odveď toho hajzla... na loď!“
Winn nabil samopal, jeho i svůj. Podepřel Akatu tak, aby mohl kontrolovat celý prostor před sebou a vtiskl mu zbraň do ruky.
„Díky, brácho...“ řekl.
„Nojo - tak už jdi!“ zachrčel Akata.
Winn postavil zajatce na nohy a postrkoval ho vlastní pistolí. Důstojník sebou cloumal a sprostě nadával; Winn se dozvěděl, že je papa, obuta a gogoha, což ho

nijak zvlášť neurazilo, neboť nevěděl, co to je. Víc ho rozčilovalo, že zajatec všemožně zdržoval postup; za zády slyšel přestřelku mezi Akatou a vojáky, a doufal, že
mu někdo přijde na pomoc. Potkali dva muže, jednoho ale Winn zastřelil a druhý se dal na ústup, když to viděl.

„Co to máš za zbraň?“ zasykl zajatec.
„Ukážu ti, když mi řekneš, kdo jste!“
„Šišišmo!“ odsekl zajatec sprostě, „Nic ti neřeknu!“
Takže se Winn o sobě dozvěděl, že je ještě ke všemu šišišma. Už ho dost zajímalo, co to všecko vlastně je; uměl japonsky stejně jako všechny ostatní řeči, ale

chápal, že jazyk se zřejmě velice změnil, mnohé výrazy jsou místní a další docela zapomenuté, neboť zajatec na jeho japonské nadávky nijak nereagoval.
Dorazili na pobřeží; Winn zařval jako leopard a vzápětí slyšel křik dívky Valérie: „Tady jsme! Ale dávej bacha, jsou...“
Vtom zarachotil samopal. Winn pobídl zajatce a pospíchal za ním; držel ho za límec, chtěl se krýt jeho tělem proti případným útočníkům. Pochopil, že projít nebude

lehké a nejspíš si vyžádá další oběti.
Dávka ze samopalu mu sekla do stromu těsně vedle hlavy. Vypálil v odpověď, ale současně se jeho zajatec dal do křiku:
„Zastřel mě! Okamžitě mě zastřel, nařizuju to!“
„Drž hubu!“ praštil ho Winn pažbou pistole, ale to nemělo žádnou cenu, důstojník se mu vyškubl a běžel přímo proti úkrytu nepřátel. „Střílej!“ ječel jako šílenec,

„Zabij mě!“
Z křovisek zarachotil samopal. Winn střelil z lejzrovačky, ale dávka prošila důstojníka skrz naskrz; musel být na místě mrtev. Obětoval vlastní život, aby nemusel do

zajetí, kde by asi přece promluvil.
Z druhé strany křoví zarachotil arminský samopal a Valérie křičela: „Sem, ke mně! Bruce už nastartoval...“
Winn se k ní rozběhl a při tom střílel po každém úkrytu, kde by se mohli skrývat nepřátelé.
„Kde jsou ostatní?“ ptala se Valérie.
„Jsem sám. Všichni padli... stříleli po nás otrávený šípy! Zdrhej ke člunu...“
Zastavila se a v očích jí zaplál vztek. „Tys je tam nechal?“
V tu chvíli ji zasáhly dvě kulky z dávky nějakého nepřítele. Winn ji popadl, přehodil si ji přes rameno a odstřeloval okolí; seběhl dolů k vodě a přehodil ji do člunu.
„Jedem! Startuj, Bruci!“
Odstrčil člun a skočil do něj. Ani si neuvědomil bolest v lýtku - teprve když se překlopil přes okraj, všiml si jí a podíval se, co to je. Nad patou mu trčel v noze

krátký šíp. Vytrhl ho a chtěl zahodit do vody, ale pak jej nechal ve člunu.
Bruce startoval; rychle odjel dál od břehu a spěchal ke vjezdu do laguny, aby se dostal na moře.
„Kde jsou všichni?“ vyptával se, „Co se tam dělo?“
„Všichni padli!“ řekl Winn, „A se mnou už to nebude dlouho trvat... ty šípy jsou otrávený!“
Naklonil se nad Valérii; hleděla otevřenýma očima do nebe, ale v těch očích nebyl žádný život. Když ji nesl, ještě žila; zřejmě dodýchala v té poslední chvíli. A Winn

se rozplakal.
Bruce vyjel na moře. Ze břehu za nimi rozčeřilo hladinu vody pár posledních dávek. Winn se snažil rychle a co nejvýstižněji říct vše, co se stalo, ale strašně ho

bolela noha, všechny šlachy a žíly, nakonec celé tělo; a cítil, jak ho opouštějí síly.
Bruce Langren dojel k lodi a podal hlášení. Mezi posádkou to vyvolalo napřed málem paniku, pak vlnu vzteku a chuti srovnat si to s nepřítelem, který expedici tak

zákeřně napadl.
Současně přiběhl Sheltie Rabowski. „Vysílačka!“ hlásil, oči navrch hlavy, „Tam, z ostrova! A mluví japonsky!“
„Už víme - promiň, Sheltie!“ Enkra běžel v čele ostatních do radiokajuty. Druhý radista pečlivě nahrával na magnetofon chraptivé zvuky, téměř nesrozumitelné, ale

byla to řeč japonská, o tom nebylo pochyb. Velitelé ukázněně vyčkali, až relace skončí; ostatně nebyla moc dlouhá. Poslední slova byla „Žádám o pomoc!“ a mluvčí je
opakoval třikrát.

Pak bylo ticho, i když radista se snažil nalovit stanici, která měla odpovědět. Nenalovil nic, jen nějaké nejasné praskání.



„Ta vysílačka je velice mizerná!“ šeptal Enkrovi do ucha Sheltie, „Nějaká archivní z války?“
„Může být. No nic, přetoč to!“
Radista přetočil magnetofon a snažil se vyladit ho tak, aby bylo co nejvíc rozumět. Hovořil nějaký mladý hlas, přeskakující vzrušením; v jeho řeči zněla některá slova

jinak než v běžné japonštině a jiná byla zcela nesrozumitelná.
 

Volám základnu! Volám základnu! Hovoří poručík Okima z ostrova Kita! Kapitán Wakanaba je mrtev, převzal jsem velení! Hovoří poručík Okima
z ostrova Kita!

Na ostrov Kita zaútočil nepřátelský výsadek o síle šesti mužů; s nimi přišlo neznámé zvíře, vypadající trochu jako kočka, ale ve velikosti dospělé
kakomy. Zabili jsme to zvíře a tři muže, třem zbývajícím se podařilo uprchnout. Jejich loď je veliká wasama s bobonami, docela neznámého typu; cizích
ďáblů je tam velice mnoho! Jsme připraveni padnout při obraně ostrova, neboť nepřítel jistě zaútočí znova! Pošlete nám nějakou pomoc!

Nepřátelé jsou bílé pleti, nosí dlouhé vlasy a vypadají příšerně. Jeden z nich byl černoch. Mají vynikající zbraně, samopaly, revolvery a jeden neznámou
zbraň vrhající blesky. Na naší straně padlo šestnáct mužů včetně kapitána Wakanaby. Ostatní přísahají, že budou bojovat do posledního náboje za naši
milovanou vlast a nevydají ji cizím ďáblům! Je nás však málo, nutně potřebujeme pomoc! Žádám o pomoc pro ostrov Kita v nejvyšším ohrožení! Žádám
o pomoc!

 
Když to skončilo, všichni mlčeli a dívali se na Enkru. On byl velitel, on musel něco říct.
„Mají z nás hrozný strach!“ řekl Enkra, „Proč se tak bojí? Nic jsme jim neudělali!“
„Přece se nemohou pamatovat na válku!“ řekl Roger Monroes, „Narodili se až po válce, nikdo je už přece nenapadal!“
„Už ani nevědí, co je tygr,“ řekla Asthra, „Zřejmě neznají nic z našeho světa...“
„Zkus k nim promluvit, Enkro! Když je slyšíme, mohou oni slyšet nás. Ale mluv klidně a přátelsky, nesmíme je ještě víc vyděsit!“
„Já bych je potloukl!“ vrčel vzadu Sebastiano, „Oni s náma taky nedělali cavyky, pobili všechny a ještě tvrdí, že jsme útočili!“
Enkra si sedl k vysílačce. Mluvil co nejzřetelněji, byl si jist, že mu nebudou dobře rozumět, jeho japonština byla jiná.

 
Hovoří velitel expedice z lodi Liberty! Volám poručíka Okimu, velitele ostrova Kita!

 
Opakoval to třikrát za sebou, ale neuslyšel žádnou odpověď. Ani ji nečekal, chtěl jenom, aby se Okima dostavil k vysílačce.

 
Jmenuji se Enkra Weston. Japonci přepisují moje jméno Enkara Wasatone. Jsem zástupcem obyvatelstva ostrova Arminu a žiju v přátelství se všemi

lidmi na světě; ani vůči vám nemám žádné nepřátelské úmysly! Jak vidíš, mluvím japonsky a často jsem Japonsko navštívil; asi před třemi měsíci jsem byl
naposledy v Tokiu na pozvání místních obchodníků a velmi se mi tam líbilo. Můžeš mi věřit, mám dokonce s sebou fotografie, které jsem tam udělal! Také
moji přátelé jsou přáteli Japonců, stejně jako všech ostatních lidí! Japonsko už dávno žije v míru se všemi zeměmi, je u nich ve vážnosti a úctě, jakou si
zaslouží! Je zbytečné bojovat a zabíjet se navzájem, je lepší přátelsky se domluvit a žít v míru! Poručíku Okimo, chci se s tebou sejít a domluvit se, jak dál
postupovat! Prosím, odpověz mi!

 
Přepnul vysílačku. Čekal, ale všude bylo jen mrtvé ticho. Enkra čekal dlouho; potom přepnul a znovu mluvil, snažil se přesvědčit neviditelného poručíka o svém

přátelství a mírových úmyslech a nějak ho uklidnit, ale nemělo to smysl, nikdo neodpovídal. Tak nakonec s povzdechem vypnul vysílačku a vstal.
„Co teď?“ zeptal se.
„Odplout od ostrova Kita.“ navrhl Mike.
„Vlítnout tam a udělat pořádek!“ řekl Chris.
„Vydrbat jim pořádně kožich, skrčkům!“ vrčel Sebastiano, „Když chceš, přitáhnu ti toho Okimu na řetěze jako opici!“
„Tím ho určitě přesvědčíš o našich mírumilovných a přátelských úmyslech!“ řekl Mike.
„A co? Winn byl můj kamarád!“
„Winn byl kamarád nás všech. Ale kvůli tomu se ještě nemusíme chovat stejně krutě a šíleně, jako se chovají oni! Já vím, dokonce máme právo mstít se za smrt

kamarádů a nikdo by nám nic neřekl, kdybychom toho Okimu zlikvidovali. Ale musíme chápat taky to, že oni o nás nic nevědí; a naše činy nebude posuzovat jenom ten
poručík a jeho pár vojáků, ale všichni, kdo tu žijí. Já skutečně navrhuji odplout, když nás tu nechtějí!“

Bylo vidět, že Enkra s jeho názorem souhlasí a sám má stejný náhled; ale Roger čekal jenom, až všichni ostatní řeknou svoje.
„To, co říkáte, je pěkný! Jenže nemyslíte na jednu věc: poručík Okima žádal pomoc; i když jsme neslyšeli odpověď a on tím spíš, někam to jeho vysílání docela

určitě doletělo. Ti lidé zřejmě tu pomoc pošlou, a my budeme ve dvojím ohni. Já navrhuji udělat útok na ostrov Kita a zajmout Okimu a jeho muže dřív, než se tady ta
pomoc objeví. Protože do té doby musíme zajatce přesvědčit o svých mírových úmyslech, jinak se do nás dají všichni!“

Nastala bouře odporu; především Enkra se stavěl proti.
„S tou pomocí přijde určitě nějaký vyšší a rozumnější velitel!“ řekl Mike, „Někdo, kdo bude mít všech pět pohromadě a pochopí, že přicházíme z jiného světa,

a tento svět není nepřátelský tomuhle světu. S tím budeme vyjednávat!“
„To bysme udělali my, přesně řečeno ty, Enkra nebo já!“ šklebil se Roger, „Ale lidé, co s náma bojujou, jsou šílení fanatici! Jestli jsou takoví, potom jsou takoví

zřejmě i jejich velitelé; těžko se změní k lepšímu jen proto, že si to přejeme...“
„Konkrétně navrhuješ co?“ ptal se Enkra.
„Máme granáty s nervovým plynem, který krátkodobě paralyzuje všechny zasažené. Akční rádius pět set metrů až kilometr, podle směru větru. Ty granáty nikomu

neublíží, ale zajistí, že poručík Okima a jeho vojáčci půjdou do zajetí a nebudou bláznit. Získáme tím strategickou výhodu pro další jednání, ať bude jakékoliv.“
Ta možnost všechny zaujala, především Enkru. Mike na něm viděl, že začíná přemýšlet a docela se mu to líbí. Především myšlenka, že dá Okimovi lekci, aniž by ho

zabil, což odporuje jeho smyslu pro humanitu. Ale nechat bez trestu smrt kamarádů se nezdálo ani Enkrovi, nebylo to v jeho zvyklostech. Jen sledoval názory ostatních
a v očích mu začalo nebezpečně jiskřit.

Mike se ještě jednou pokusil přesvědčit ho, že jakýkoliv zásah rozhodně nevyzní jako mírové úmysly, ale tentokrát mu Enkra přetrhl řeč:
„Jestli jsou takoví blázni, že rozumějí jenom řeči síly, tak jim dokážeme, že tu sílu máme! Možná budou mít víc úcty nebo pochopení pro naše názory, když to

poznají na vlastní kůži! A budeme mít zajatce, to bude argument i pro jejich velitele!“
„Správně!“ řekl Roger, „My přece nechceme nikoho zabít ani mu ublížit! Jenom jim dokážeme, že se jich nepotřebujeme bát! Na primitivy jako oni by to mělo

stačit!“



Enkra opět zapjal vysílačku a našel vlnu, na které vysílali:
 

Poručíku Okimo! Mluví opět Enkra Weston, velitel průzkumné lodi Liberty! Protože neodpovídáš na výzvy, které jsem ti sdělil, jsem nucen přijít
k jednání přímo za tebou. Abychom ti dokázali, že máme mírové úmysly, nebudeme s sebou mít žádné zbraně, kterými bychom mohli kohokoliv zabít nebo
poranit. Ale pro případ, že bys nepochopil naše mírové úsilí nebo je považoval za naši slabost, máme prostředky, jak zabránit i vám v jakýchkoliv pokusech
nás ohrozit. Uvažuj sám, jestli s námi chceš jednat jako přítel nebo poznat naši sílu!

 
Zatímco čekali na odpověď, rozhlížel se Mike po ostatních. Všichni měli ve tváři odhodlaný a velmi spokojený výraz lidí, přesvědčených o svém správném jednání.

Nikdo neměl sebemenší pochybnosti, že právě tak je nutno mluvit s nepřítelem, který je připravil o šest kamarádů.
Poručík Okima neodpověděl.
„Sebastiano, vyber dvacet zkušených lidí a vydej jim granáty! Velitelem skupiny budu sám! Nikdo nebude mít s sebou zbraně. Za dvacet minut nástup!“
„Provedu!“ vyštěkl řízně Sebastiano, obrátil se na podpatku a vyběhl. I ostatní se rozešli na svá místa; přestože to Enkra nenařídil a oni věřili, že akce se podaří,

připravovali loď na případný boj. Sebastiano vybral dvacet mužů, většinou z oddílů freefighterů, kteří už něco měli za sebou. Jediný nováček mezi nimi byl Bruce
Langren; toho vzali jako odborníka, který se na ostrově Kita aspoň trochu vyznal.

Ačkoliv to Enkra nepřikázal, oblékli se všichni do stejnokrojů FF; většinou sice měli rifle, ale k nim zelené košile s nášivkami ze všech válek, kterými prošli. Jenom
Enkra měl bílou košili se znakem Arminu na levé straně, v místě, kde je srdce.

Enkra ustrojení Sebastianových mužů nijak nekomentoval; beze slova přijal plynovou masku, přehodil si ji přes rameno a sjel po laně do člunu, který už byl
připraven. Sledoval, jak se spouštějí další, jeden po druhém; zjevně oceňoval jejich schopnosti. A že byl spokojen, obrátil se na Rogera:

„Přebíráš velení. Jestli se nevrátíme nebo o sobě nedáme vědět do... dvou hodin, provedeš další opatření podle vlastního uvážení nebo situace, jak se ti bude jevit.
Pro jistotu stále sledovat, jestli se neblíží nějaká loď nebo letadlo. Jeden nikdy neví.“

„V pořádku!“ řekl Roger.
Enkra pokynul a dva čluny vyrazily vpřed. Kdo zůstali na lodi, je sledovali pohledy, dokud se nedostaly k ostrovu; když zajely do laguny, Roger zavelel a všichni se

rozešli na svá místa.
Sheltie Rabowski měl po směně a neměl nic na práci. Chvíli okouněl na palubě, pak zašel do velitelské kajuty a otevřel lodní deník expedice. Teď se o něj nikdo

nestaral, takže si přidržel volnou stránku pahýlem levé ruky a začal psát výrazným, kaligrafickým písmem:
 

 
Sheltie odložil pero. Myslel na to, která do této knihy zapíše jména, až se vrátí výprava, kterou teď Enkra a Sebastiano vedou džunglí tohoto prokletého ostrova.

Na totéž myslel i Enkra; přistáli u břehu na místě, kde přistál Winn se svou partou. Všichni vystoupili a shromáždili se okolo Sebastiana, který vydával poslední
rozkazy:

„Po zahájení operace vytvoříte rojnici a budete postupovat na dohled od sebe. Při prvním nepřátelském útoku zahájíte vrhání granátů ve směru útoku nepřítele.
Pozor na ně, používají kromě střelných zbraní otrávené šipky, dost nebezpečné. Neubližovat nikomu, ani v případě, že to bude odveta za jejich jednání!“

Enkra se rozhodl dodat: „Možná nebudou útočit, ale budou chtít vyjednávat. V tom případě mě okamžitě přivolejte...“
Sebastiano se zamračil a řekl zostra: „Ty se nám do toho nepleť, víme co dělat! Kluci, nevěřte jim, ani kdyby chtěli vyjednávat! Nejdřív ať se vzdají, pak budeme

jednat; Enkra si to představuje moc jednoduše, ale já tyhle žlutý podvraťáky znám!“
Enkra měl sice vyšší hodnost, ale přijal jeho výtku beze slova odporu, jen se zachmuřil.
„Masky nasadit!“ velel Sebastiano, „Rojnici! A všichni vpřed!“
Enkra si taky natáhl masku; jenom on a Sebastiano v ní měli zabudován mikrofon, takže mohli mluvit na ostatní. Cítil se dost trapně, neměl kromě lékárničky nic,

čím by přispěl ostatním ku pomoci. Sebastiano taky šel s prázdnýma rukama, ale tomu to ani za mák nevadilo.
První dávka práskla někde na levém křídle; vzápětí následovalo pšouknutí granátu. Ostatní nečekali na nic a taky hodili granáty dopředu; většinou tak jeden ze tří

v rojnici. Enkra viděl kousek od sebe, jak z granátu stoupá dým, který se ale hned rozplynul. Vojáci postupovali vpřed nacvičenými přískoky, kryli se křovím a stromy
a před skokem dobře sledovali terén; zřejmě příliš nevěřili nepříteli.

Sebastiano ukázal Enkrovi, aby přišel blíž; v trávě tam ležel uspaný nepřítel, vysoký svalovec ve špinavě zelené uniformě, se samopalem v ruce. Usnul zřejmě tak
rychle, že nestačil střílet a dost ho to překvapilo; měl tvář domorodce se šikmýma očima Japonce, jak to popisoval Bruce podle Winnovy zprávy. Enkra ho zběžně
prohlédl, zjistil, že mu nic není a že se probudí, jakmile plyn přestane působit. Pokračoval dál.

Povšiml si, že plyn nepůsobí jen na lidi, ale i ostatní živočichy; se stromu se například do křoví skutálela páskovaná stromová veverka se široce roztaženýma
nohama s ostrými drápky. Vypadala velice mile a pozemsky; podobná malá zvířátka pobíhají v kanadských či amerických sekvojových lesích a žebrají od turistů oříšky
a tvrdý chleba. Jak ji Enkra prohlížel, pootevřel jí taky roztomilou tlamičku a objevil v ní řádně špičaté dravčí tesáky; nebyly veliké, ale zřejmě stačily na ptáky nebo
drobné hlodavce. Hleďme, jak zdání klame!



Sebastianovi střelci se podobnými podružnostmi nezabývali. Jinak to jistě byli chlapci citliví a zajímali se o všechno, co bylo kolem nich; ale v tuhle chvíli měli svůj
program a museli dělat, co bylo třeba. A třeba bylo zlikvidovat nepřítele, tak to dělali rychle a dobře. Postupovali vpřed, a v pravidelných intervalech házeli před sebe
granáty, zamořující celé území. Ani se nepokoušeli zjišťovat, zda se jim třeba někdo nemíní vzdát.

Sebastiano se objevil a ukazoval Enkrovi, aby šel k němu; objevil Rudiho a Garyho. A taky Akatu, kterého zřejmě dostali, když mu ještě zbývala trocha života.
Uvázali ho k nejbližšímu stromu a tam doslova rozsekali na kusy. Ani se nepodobal člověku; zvláště tvář mu roztloukli, možná pažbami, s nesmyslnou nenávistí
a strachem.

„Zešíleli!“ řekl Enkra, „Není možné, aby se lidská bytost takhle chovala!“
Sebastiano neříkal nic. Spěchali za ostatními, kteří už zase o kousek postoupili. Odněkud rachotil kulomet a pomáhalo mu několik samopalů; jedna dávka jim

zareptala nad hlavou, tak se přikrčili k zemi. Enkra si všiml, že Sebastiano má za opaskem zastrčený revolver.
„Tovární výroba!“ ukázal Sebastiano, „Taky ty samopaly. Zřejmě nějakou výrobu zavedli, jenže zrovna takových věcí!“
Kulomet zmlkl; někdo se připlížil na dosah a hodil přímo do opevnění z klád a pytlů s pískem granát. Enkra a Sebastiano tam doběhli a prohlíželi si zajatce; většinou

byli domorodého typu, jen někteří měli japonsky šikmé oči a rovné krátké vlasy. Ti normální byli kudrnatí a jejich pleť byla velmi tmavě hnědá, až skoro nafialovělá.
Kluci našli tygra Gaddarra; i na něm bylo patrno, že do něj po smrti tloukli a sekali vším, co měli po ruce, zřejmě i mečem. Taky mu vypíchli oči a uřezali uši, což

zřejmě z mrtvé šelmy potřebovali jako trofej. Nebo to mělo tygrovi zabránit, aby oživl a pronásledoval je jako strašidlo.
„Dobytek!“ řekl o nich Sebastiano.
Kousek dál spatřili v džungli střechu z vlnitého plechu; ozývala se tam střelba. Granáty uspaly poslední obránce, někdo doběhl k oknu, vyrazil je a hodil granát

i dovnitř. Pak další vykopl dveře a vpadl tam.
U stěny na provizorních lůžkách leželo několik raněných; byli všichni zastřeleni z revolveru. Uprostřed místnosti právě umíral velitel; aspoň to tak vypadalo podle

nárameníků s nějakým symbolem. Plyn ho zastihl v okamžiku, kdy si zrovna páral břicho samurajským mečem; jak se kácel, z posledních sil nalehl na meč a ten mu
vylezl ze zad. Jeho tvář byla zkřivená vztekem.

„Poručík Okima,“ řekl Sebastiano, „Takže tohle je podle všeho jejich hlavní stan...“
Vše kolem bylo primitivní a zastaralé, dle všeho získané jako kořist z lodí, jež přešly do tohoto světa, nebo od domorodců. Jen zbraně a uniformy byly vyrobené

tady a i na nich si výrobce více cenil užitečnosti než pohodlnosti a estetického účinku.
Zatímco Enkra a Sebastiano prohlíželi barák, doběhli kluci z konce ostrova a hlásili, že je celý zamořen plynem. Přinesli Enkrovi dokonce dárek: ptáka, který spadl

ze stromu, zřejmě nějakého dravce s ostře zahnutými křídly. V ohybu křídel měl pták tři drápky jako dávní praptáci, což působilo komicky.
„Konec operace!“ řekl Sebastiano, „Posbírejte zajatce, dopravte ke člunům! A vemte taky jejich zbraně, nechat tady je nebude rozumný...“
„Radši je naházíme do moře, až budeme nad hloubkou,“ řekl vztekle Enkra, „Jsou to blázni a bude asi dost dlouho trvat, než je přinutíme pochopit, že nejsme jejich

nepřátelé!“
A jeden z freefighterů ukázal na rukou:
„Blbec zůstane blbcem!“



Výslech
 

Kunoveverka i pták s drápky na křídlech, které si Enkra přivezl z ostrova Kita, vyvolali jednoznačný obdiv a nadšení. Všichni je prohlíželi, obdivovali a dokud se
ještě docela neprobudili, hladili je bez ohledu na to, že kunoveverka brzy přišla k sobě a rafala je do prstů zoubky ostrými jako jehly. Dostala kousek masa, které ihned
pohltila, ale když se sápala po drápatém ptáku, zavřeli ji radši do klece. Pták se snažil před lidmi utéci a jak ještě nebyl docela při vědomí, pokoušel se vylézt po
dřevěném obložení stěny a při tom předvedl, jak používá ty svoje drápky. Skončil v kleci taky, ačkoliv někteří navrhovali, že by mohl zůstat svobodný a vyzobávat ze
dřeva případné červotoče; soudili, že je to nějaká místní obdoba datla.

Zajatci vyvolali podstatně menší sympatie. Zvlášť poté, co se dozvěděli, jak tvrdě a úporně se bránili. I když ocenili jejich statečnost, zavilá nenávist k Arminům je
překvapovala a nevěděli si s ní rady.

Zajatců bylo šedesát sedm. Nejvyšší šarže mezi nimi byl četař a dva desátníci, pokud ovšem byly správně rozluštěny znaky na náramenících. Neměli hvězdičky ani
pásky či něco podobného - zato jakési znaky, čím složitější, tím zřejmě vyšší. Enkra si přinesl nárameníky a čepici poručíka Okimy; na čapce byl starý, značně
otřískaný odznak císařského Japonska, vojáci neměli nic.

Zajatci se samozřejmě taky probrali. Dokud byli na ostrově, vzpouzeli se, odmítali odchod a sprostě nadávali; když byli ale násilím přinuceni nastoupit do člunů,
podrobili se a při plavbě k lodi většinou mlčeli, tím spíš na palubě. Na žádné otázky neodpovídali a když měl být někdo oddělen od ostatních, druzí ho bránili a křičeli,
většinou nadávky a bojová hesla.

„Rozdělit!“ řekl Roger, „Jediná možnost je vyslýchat je individuálně! Dokud jsou pohromadě, mluvit nebudou...“
„Když je budeme brát po jednom, nedozvíme se nic ani do rána!“ namítal Enkra, „Budou mlčet!“
„Musí být několik týmů,“ navrhl Mike, „Navrhuji vyslýchat ve tříčlenných skupinách na jednoho a vybrat ty, co skýtají největší naději!“
„No - ty se v tom vyznáš, máš největší zkušenosti s výslechy!“
„Ano. Proto taky vytvořím týmy a budu na ně dohlížet.“
Když je rozdělovali, spustili vojáci strašlivý křik, vzpouzeli se a nadávali. Sebastiano nakonec ztratil trpělivost a uklidnil je kopanci; naháněl jim ze všech největší

hrůzu, tak posléze uposlechli a dali se roztřídit. Trojice si je odvedly na různá místa lodi a začaly tam probírat; bylo to jako výslechy, jimiž se bavili studenti, jenže
tentokrát na ostro.

Mike přecházel od jedné trojice ke druhé a poslouchal, jak se výslechy daří. Většinou to bylo na jedno kopyto; zajatci odmítali cokoliv, dokonce i prozradit svoje
jméno. Po delším přesvědčování nakonec jméno řekli; většinou bylo trochu japonské a trochu domorodé, taková směsice. Taky přiznali, že jejich velitelem byl poručík
Okima a kapitán Wakanaba. Dále řekli dalších pár jmen důstojníků přímo jim nadřízených či všeobecně známých. Jedno jméno vyslovovali přímo s nábožným obdivem:
admirál kníže Kimura, vrchní velitel císařské armády. Když hovořili o tom Kimurovi, vypjali se jako struny přesto, že byli spoutáni, a ve tváři se objevilo zoufalé
odhodlání nepoddat se a vytrvat.

„Až přijde Jeho Výsost admirál kníže Kimura, rozklepete se strachy a padnete před ním na tvář jako kešenu před sluncem! Osvobodí nás a potrestá vás, že jste
zabíjeli vyvolené bojovníky božského císaře!“ rozkřikl se četař, když už nevěděl kudy kam.

Mike přizval Asthru, aby se zúčastnila jeho výslechu. Četař byl ostříhán téměř dohola, takže bylo lehké najít na hlavě citlivé body; po počátečním odporu je Asthra
nalezla a muže přivedla do hypnotického stavu, aby se mohli ptát.

„Kde je teď admirál Kimura?“
„Jeho Výsost admirál kníže Kimura je na svém nejvyšším velitelském stanovišti v paláci Čtyř Větrů.“
„Co tam dělá?“
„Řídí dráhy slunce a hvězd a vládne celé zemi.“
Jeden z chlapců se pousmál, ale Asthra řekla: „Zřejmě jsou naučeni takto odpovídat.“
„Kolik má kníže Kimura vojáků?“ ptal se Mike.
„Našich mužů je nesčíslné množství; jako hvězd na nebi a kapek v moři. Jsme nejsilnější na světě a přemůžeme všechny nepřátele!“
„Kolik vojáků je přesně?“
„Našich vojáků je nesčíslné množství...“
„Kolik máte pluků a kolik mužů má pluk?“
„Nevím.“
„Jaké číslo má váš pluk?“
„Nepřemožitelný gardový pluk číslo 36 slavné císařské armády!“
„Kolik mužů je ve vašem pluku?“
„Nevím.“
„Lže!“ řekl někdo, ale Mike odpověděl:
„V hypnóze nemůže. Říká, co se mu v mozku vybaví při otázce, třeba asociace, ale vědomě jistě neklame. Když neví, tak neví.“
„Jaká jednotka jste byli?“
„Strážní četa na ostrově Kita.“
„Kolik mužů měla vaše četa?“
„Sto.“
„To je nesmysl. Chytili jsme jich šedesát sedm, šestnáct zařvalo v boji s Winnem a dvanáct raněných postřílel ten šílený poručík. Zbývá pět, o kterých nevíme. Kde

jsou?“
„Četa neměla momentálně plný stav.“
„Proč?“
„Dva muži se utopili při lovu ryb; jejich člun napadla abada.“
„Co je to abada?“
„Zvíře, které žije v moři.“
„Stejně je to ještě málo. Zbývají tři!“
„Četa má v současné době nižší stav o sedm vojáků. Velení nám stav doplní, jen co to bude možné z důvodu výcviku.“
„Má některá z druhých čet pluku plný stav?“
„Ne. Ale vojáci svojí statečností a odvahou nahradí ty, kdo dosud chybějí v našich řadách!“



„Mají v tom bordel.“ usoudil někdo.
„Nejsou sami, my taky,“ řekl Mike, „Kolik je čet v pluku?“
„Dvacet.“
„Po sto lidech, to je dva tisíce mužů. Kolik důstojníků a poddůstojníků?“
„Nevím.“
„Kolik velitelů připadá na vaši četu?“
„Kapitán, poručík, dva četaři, dva desátníci.“
„Mají všechny čety stejný stav?“
„Nevím.“
„Panebože, to je vůl!“ vzdychl kdosi.
„Nechte ho, zřejmě přemýšlí poprvé v životě! Tak dál: kolik mužů pošle admirál Kimura do akce proti nám?“
„Našich vojáků je nesčíslné množství...“
„Já vím. Ale kolik jich přijde sem?“
„Nevím. Kníže Kimura zasáhne svou nepřemožitelnou mocí, aby nás osvobodil a vás zničil!“
„Kdy tady bude?“
„Lodi knížete admirála Kimury poletí jako Božský vítr, aby vás potrestaly za drzou opovážlivost, s níž jste vstoupili na naše hranice!“
„Kolik má lodí?“
„Nevím.“
„Kolik lodí jsi viděl na vlastní oči?“
„Šest.“
„Myslíš, že je jich víc?“
„Síla našeho loďstva neustále roste a mohutní, jsme postrachem všech oceánů!“
„Jsou to lodě, které přepluly z jiného světa?“
„Naše lodě jsme vzali nepřátelům. Též vaše loď se stane ozdobou naší flotily a možná vlajkovou lodí knížete Kimury!“
„To teda těžko...“
„Kníže Kimura je admirálem všech moří světa a jeho spravedlivá ruka potrestá každého, kdo se odváží do nich vplout!“
„Jo, to chápu. Teď mi řekni: proč tak hrozně nenávidíte každého, kdo připluje ze světa?“
„To je naše země! Žádný nepřítel nemá právo vplout do našich vod!“
„A co když to není nepřítel? Co když je to jen někdo, kdo pluje náhodou kolem a vy ho napadnete?“
„Nejsou jiní lidé než my a nepřátelé.“
„Co děláte s nepřáteli?“
„Zabijeme ty, kdo se brání. Druhé zajmeme a pošleme na ostrov Honšú do převýchovné kolonie.“
„Ostrov Honšú?“ Mike vylovil mapu Šťastných ostrovů a položil ji před četaře: „Který to je?“
Četař zaváhal, zřejmě mu mapa nebyla povědomá, ale pak ukázal na jeden z ostrovů a Mike to hned do mapy poznamenal.
„Jistě máte taky ostrov Kjúšú, Šikoku a Hokkaido,“ řekla Asthra.
Četař je ukázal.
„Kde je ostrov Kita?“
Byl zcela na jižním okraji mapy, nedaleko souostroví s mnoha ostrůvky a průlivy.
„Kde je hlavní město a jak se jmenuje?“
„Eddo. Leží na ostrově Honšú.“
„Eddo je starý název pro Tokio.“ řekl někdo.
„Kolik lidí žije v Eddu?“
„Nevím.“
„Znáš ještě nějaká města?“
„Tady je Ósaka. Kjóto. Nagasaki. Nagajama...“
„Víš, že taková města jsou ještě jinde na světě? Že existuje země, které se říká Nippon, Japonsko? Tam mají svůj předobraz...“
„Jsou to města z legend.“
„Ale my jsme tam byli! Ukážu ti jejich fotografie. Lidé, kteří tam žijí, nás pozvali a hostili jako přátele! Proč vy nás nenávidíte a chcete zabít?“
„Jste naši nepřátelé! Jste cizí ďábli!“
„Ale my vám nechceme ublížit!“
„Každý cizí ďábel je naším nepřítelem.“
Mike to vzdal. Četař odpovídal na otázky, neboť nemohl nic víc než říct nahlas, co se mu projevovalo v mozku, když slyšel dotaz. Ale nemohl pochopit ani

souhlasit s tím, co mu říkali.
Už chvíli poslouchal výslech i Enkra; nyní ukázal, že se s nimi chce poradit. Nechali četaře vyslýchat jiným a srazili hlavy dohromady.
„Jestli je pravda, co povídá a jestli to tak skutečně udělají, ten admirál Kimura na nás něco pošle. A ježto ho vyhecovali, že máme lepší techniku než oni, asi pošle

víc lodí. Dvě, možná i tři. Uvažuju o tom, co podnikneme...“
„Máme sice zajatce, ale jak odhaduju jejich kulturu, pro knížete Kimuru asi pohrůžka jejich smrti nebude tak hrozná, aby něco udělal. To je spíš nechá klidně pobít

nebo dokonce zabije sám, kdyby nás dopadl!“ řekl Mike.
„Já si myslím to samé,“ řekla Asthra, „Zdá se, že ten četař je stejně zabedněný a fanatický jako jeho důstojníci. Všichni mi připadají pitomí a zaostalí. Opakují

pořád jedno a totéž!“
„Jsou potomci domorodců a japonských vojáků, kteří jistě nevynikali přílišnou inteligencí ani za války, když sem přišli. Vychovali si dorost k obrazu svému. Jsou to

sice pořádní chlapi, ale blbí jako dlabaný necky...“
„Podle mýho by bylo nejlepší zkusit vyjednávání s jejich velitelem. Knížetem Kimurou.“
„Jak se na něj chceš dostat?“
„Buď se na nás vypraví osobně, nebo pošle své nejlepší lidi. Řekl bych, že jich nebude mít nazbyt. Zajmeme je a zkusíme s nimi pohovořit. Možná mu o ně půjde

víc než o těch pár chudáků!“



„Jak je chceš zajmout?“
Enkra krčil rameny. Ale promluvil Roger:
„Zaujala mne ta mapa! Teď už víme, kde jsme a můžeme se podle ní orientovat. Kousek odtud je souostroví, Denis je označuje Archipel. Spousta malých ostrůvků

a průlivů, většinou bludiště, ve kterým se nikdo nevyzná. Kdybysme se tam schovali a čekali...“
„Na ostrůvcích může být posádka. Kromě toho, ani my se tam nevyznáme...“
„Podle mě je nejvyšší čas, aby naši vojáci měli nějaký program činnosti. Včetně kočiček, který se jen třesou na akci. Zorganizujeme-li to dobře, může se to

podařit...“
„Během noci bychom se mohli dostat k Archipelu,“ odměřil Enkra prsty na mapě, „Za úsvitu zaútočit... tentokrát bez váhání...“
„Máme jejich uniformy...“ navrhl Sonny.
„A umíme japonsky!“ dodal Roger.
Enkra pořád ještě váhal.
„Roger má pravdu v tom, že v Archipelu budeme líp chránění,“ řekl Mike, „Ale nesouhlasím s bezhlavou likvidací všech, které tam chytíme. Radši je zajmeme; čím

víc zajatců, tím větší trumfy pro jednání. Nějak už je zpacifikujeme...“
Enkra už se rozhodl. Zvedl palec nahoru a po něm vzápětí všichni ostatní.
„Elliotte, směr Archipel! Sebastiano, sebrat a rozdělit uniformy. Ti, kdo je budou mít, přizpůsobit taky účesy! První sled odpočinek, druhý sled se může ještě chvíli

bavit...“
Jednotliví důstojníci se rychle rozběhli po své práci. Enkra kývl na Mika: „Ty zkus ještě něco vytáhnout z těch pitomců! Například, kde na Archipelu mají

základny...“
Četař nevěděl o základnách nic. Připustil, že tam nějaká je, ale nikdy tam osobně nebyl a ani o tom nic neslyšel. Což při jeho rozhledu a všeobecném tajnůstkářství

armády nebylo divu.
Zvláštní funkci měl u výslechů jaguár Arrgatsamwoogh. Obcházel jednotlivé zajatce, očichával a zjišťoval, který z nich je mu sympatičtější než jiní. Mike ho požádal,

aby mu svá zjištění přišel ohlásit a jaguár vybral tři: nejlepší dle jeho názoru byl mladý voják bez hodnosti, který se jmenoval Óhira a působil při výslechu svým
vyšetřovatelům potíže, protože velmi špatně mluvil i chápal japonsky. Zřejmě byl do armády zařazen teprve nedávno a jaguár soudil, že tenhle se ho ani nebojí tolik jako
ostatní vojáci. Což bylo dost zvláštní.

Když Mike přišel a posadil se naproti Óhirovi, mladý muž si ze všeho nejdřív všiml osmihrotého kříže, který nosil na krku. Obvykle si ho nebral, ale dnes vystupoval
jako představitel státu a hodlal udělat na vyslýchané dojem. Z toho důvodu měl také plukovnické nárameníky.

„Jak se jmenuješ?“ zahájil výslech.
„Óhira.“
„Já se jmenuji Mike von Cross. Ty nemáš žádné druhé jméno?“
„Ne, pane. Na co já mít dvě jména?“
„U nás má každý více jmen. Jedno je jeho osobní a druhé jméno jeho rodu. Jméno, co zdědil po otci. Jak se jmenuje tvůj otec?“
„Otec? Já nevím, jak říct to japonsky.“
„Řekni to po vašem.“
„Otec dřív jmenoval Kavau.“
„Jak ses dřív jmenoval ty? Tvůj otec ti přece neříkal Óhiro?“
„Ne, pane. Můj otec nevzdělaný a hloupý. Říkal mi Harae. Jméno Óhira dali až potom, v armádě našeho císaře...“
„Takže se vlastně jmenuješ Harae. Po našem to je Harae Kavau.“
Mladík se rozesmál. „To přece nejde, pane!“
„Proč by to nešlo?“
„Harae rybička. Taková malá... s ploutvemi - takhle dopředu... taková rybička! Slovo Kavau znamená veliký, silný... to nejde!“
„To je hezké, že ti otec říkal Rybičko. Kde je teď veliký a silný Kavau?“
Mladík se zamračil. Sklopil oči k zemi a nic neřekl. Mike pochopil, že udělal chybu. „Neboj se! Neptám se proto, že bych mu chtěl ublížit. Nemusíš mi to říkat,

když nechceš!“
„Mému otci Kavau nic nikdo nemůže ublížit!“
„Stalo se mu snad něco zlého?“
„Stane každýmu, kdo nedá dítě vojákům, až přijdou.“
Mike sebou škubl. „Zabili ho?“
„Můj otec zaostalý a hloupý. Nevěděl, co pro mě dobrý. Nechtěl já abych šel k vojákům. Všichni v naší vesnici hloupí.“
„Vážně myslíš, že tvůj otec byl hloupý, když tě nechtěl pustit?“
„Ano, pane!“ řekl rychle Harae.
„Jenže já taky nesouhlasím s tím, aby se děti vesničanů chytaly jako zvěř a násilím zařazovaly do armády, která má chytat další děti v dalších vesnicích! Není to

správné. Jsem taky tak hloupý jako tvůj otec?“
„Ale... tak musí být! Každý musí poslouchat příkazy velitelů!“
„A já nemusím!“
„Ty cizí. Až tě chytí, budeš taky muset poslouchat. Naši velitelé silnější. Přemůžou. Jinak...“
„To se za prvé teprve ukáže a za druhé... teď už nejsi v jejich armádě. Jestli chceš, můžeš se vrátit domů, do své vesnice. Zapomeneš, že ti říkali Óhira a půjdeš

tam, kam budeš chtít...“
„Naši vesnici vypálili. Zničili. Lidé utekli, nevím kam. Nebo přestěhovali do táborů, tam můžou pracovat. Nevím, kde jsou. Já nesmím na náš ostrov, nikdy. Tak

nařízeno.“
„Který ostrov to je?“
„My říkali Kole-Kole. Nevím, jak říkají důstojníci.“
„Vyznáš se v mapě?“
„Nevyznám, pane.“
„Škoda. Zavezli bychom tě na tvůj ostrov a tam by ses rozhodl, co chceš dál dělat.“
„Já nevím, co mám dělat, pane.“
„Vidíš! Kdo to má vědět, když nevíš ty? Co bys dělal v armádě?“



„Bojoval s nepřáteli vlasti.“
„Jak dlouho?“
„Jak dlouho bude potřeba.“
„Vojenská služba nemá nikdy konec?“
„Ano, má. Ale většina vojáků padne v boji.“
„Jak dlouho to trvá, když nepadnou?“
„Nejlepší, pane, když někdo raněnej, ale přežije. Třeba přijde jenom o ruku. Nebo nohu. Takovej pak dostane práci strážnýho na plantáži. Tam může i oženit, když

vydělá.“
„To je štěstí, přijít o ruku, co?“
„Většina raněných beztak zemře. Protože... ale to ne pravda, to jenom tak říká se.“
„Důstojníci raněné dobíjejí?“
„Tak se říká.“
„Bojíš se důstojníků?“
„Oni to naši velitelé.“
„Teď si představ, že já jsem taky důstojník. Co kdybys teď patřil k mojí armádě?“
„Já... ale přece ne váš voják!“
„Nejsi. Ale já bych tě bral. Líbíš se mi, potřebujem lidi...“
„Až přijdou naši, oni zabijou mě.“
„Jenže, oni to nevyhrajou. Vyhrajeme my.“
„To těžký. Já musel bych přemýšlet.“
„Tak přemýšlej. Máš času dost...“
„To, pane, moc zvláštní myšlení. Já nikdy takhle moc nemyslel.“
„A o čem jsi přemýšlel?“
„Já tak - o všem. O tom, co život. Není nic pěknýho. Ale stejně člověk chce žít. To dobrý nebo špatný?“
„Kolik je ti let?“
„Nevím.“
„Jak dlouho je to, co tě vzali do armády?“
„Nevím, jak říct. Není dlouho. Ale zase až dost.“
„Jak se u vás měří čas?“
„Nevím. Důstojníci nějak měří, ale to já neznám.“
„Víš aspoň, co jsou to léta?“
„Nevím.“
„Pak ovšem ani nemůžeš chápat, kolik let trvá vojenská služba!“
„Tak to je, pane. Člověk dělá, co mu se řekne. Když spokojení, dají lepší práci. Třeba ne už jako voják, ale něco jinýho.“
„Ale jak se zdá, ze služby tě může uvolnit jedině smrt. Tomu se u nás říká otroctví!“
„Tak vidíš, vy že takovou věc znáte.“
„To ano; jenže byla zrušena už před mnoha sty lety, protože neodpovídala lidskosti a spravedlnosti! Jenže, co ti mám říkat?“
„Já chápu, pane. Ale ještě povídej dál.“
„Je třeba to změnit!“
„Tak dobře.“
Mike vypozoroval, že mladý muž přijímá jeho řeči s klidem, jenž dával tušit, že nemá dost přesnou představu o tom, co to znamená. Zřejmě uvažoval dost

zjednodušeně: chytili ho, zařadili do své armády. Měl možnost vypracovat se na něco lepšího, což mu vyhovovalo. Nebo padnout, což bylo zřejmě tak obvyklé, že s tím
počítal a nijak ho to neudivovalo ani neděsilo. Teď byl zajat; tady platí zas jiné zákony, ale on je přijímal stejně klidně jako ty předešlé. Možná by byl stejně klidně přijal
zprávu, že ho ráno zastřelí.

„Nechám si tě u sebe,“ řekl Mike, „Zatím jako svého sluhu. Uvidíme, co dál. Znáš takový vztah?“
„Ano, pane.“
„Později ti najdu něco lepšího, jestli budeš schopný a pilný.“
„Děkuju, pane.“
„Líbí se mi na tobě, že se mě nebojíš.“
Harae se usmál a pokrčil rameny. Mike už si myslel, že každá diskuse s ním je marná, když chlapec náhle řekl:
„Pane, co ten znak, co ty na krku?“
„Osmihrotý kříž. Znak komthura Templářského řádu Blesků. To je taková důstojnická hodnost, víš?“
„Ostatní ty znaky na tričkách.“
„Ano, správně! Patří k naší armádě.“
„U nás na pobřeží takový znak vyrytý do skály. Udělali lidi, co kdysi přepluli moře. Dobří čarodějové.“
„U vás na vašem ostrově?“
„Ano!“
„Co víš o těch lidech?“
„Babička říkala pohádky o nich. Taky člověk, co jim velel; on stejný kříž jako ty, jenom kameny červené. Ty zelené. Ten muž léčil nemocné, učil děti. Uměl oheň,

co hladí a nepálí. Babička v něm koupala, když ještě dítě...“
„I naši lidé to umějí; je jich tu několik...“
„Já nevěřil pohádky. Různé pohádky jsou některé vůbec nemožné. Já rád, že vy se vrátili.“
„Harae, musíme najít ten tvůj ostrov! Teď už musíme, chápeš?“
„Ano. Harae chápe.“
„A musíme porazit nepřítele a obnovit spravedlnost a právo! Nemůže existovat země, kde jedni lidé berou druhé do otroctví. Všichni se narodili svobodní a volní

a nikdo nemá právo je násilím utlačovat...“



Harae pokyvoval hlavou. Mike nepochyboval, že není příliš bystrý a vůbec už ne vzdělaný. Ale to se musí změnit. Projde kursem, který ho naučí, co potřebuje.
Arminsky, aby mohl mluvit s ostatními a rozumět, co si povídají. Základní informace. Pozná nový svět a sám si v něm najde odpovídající místo; tak to vždycky bylo
zvykem.

Mike vyšel na palubu, Harae s ním. Vyhledali na můstku Enkru, Rogera, Asthru a Jacka a Mike jim stručně oznámil výsledek výslechu. Vyptávali se společně
mladíka a dospěli k přesvědčení, že mluví pravdu a zřejmě se ani nemýlí. A taky se nebojí šelem, jak se zjistilo, když přišel některý tygr a Harae se ho vůbec nepolekal.
V Denisově doprovodu byly šelmy a mluvily o nich jeho pohádky, takže jakýpak strach?

„Jestli jsou domorodci tak schopní a bystří, jak se zdá být ten kluk, je tím větší provinění držet je v otroctví!“ řekl Enkra, „Teď už víme, kdo a proč zničil vesnici na
ostrově Dakota. Kdo vzal zbraně z letadla a zřejmě zabil i piloty; kdo může za vše, co se tu dělo! O důvod víc, abychom jim to zatrhli!“

„A taky víme, jakou práci přidělit vašemu novýmu chlapovi!“ řekl Sebastiano, který přišel na můstek v uniformě poručíka Okimy a druhou přinesl přes ruku, „Hele,
mladej, tohleto je stříhací strojek, ukážu ti, jak se s ním dělá! Vezmeš jím na takovýhohle malýho ježka nejdřív mě a potom tohoto vznešenýho pána, kterýmu říkají lord
Roger Monroes. Protože jak tak koukám, tahle uniforma mu docela bude...“



Archipel
 

Během noci dorazila loď Liberty do souostroví, zakresleného na Enkrově mapě. Hvězdy svítily dostatečně jasně, aby šlo ukrýt ji mezi dva nejbližší ostrůvky, pokud
možno tak, aby nebyla na první pohled vidět z volného moře. Oba ostrovy prozkoumaly ještě během noci šelmy a rozhodně vyloučily přítomnost jakéhokoliv člověka.

Za rozbřesku byla připravena přepadová komanda a okamžitě vyrážela do akce. Příkaz zněl nepoužívat motory a nedělat velký hluk ani vesly, za jakýchkoliv
okolností nezapomínat na nejvyšší opatrnost a prozkoumat nejbližší ostrovy. Komanda se vrátila s potvrzením, že na žádném ostrově nejsou lidé, jen na jednom objevil
Cvrček několik rozpadlých chatrčí, dávno opuštěných. Enkra nařídil zapnout pomocný motor Liberty a zajet do bludiště ostrůvků, kde by loď mohli objevit jen
záměrným průzkumem.

Sheltie Rabowski už od rána seděl u své vysílačky a lovil v éteru. Tak se mu podařilo zachytit ranní hlášení posádky na ostrově, kterému říkali Okinawa. Z výsledku
bylo jasné, že každá posádka se musí ráno a večer hlásit velitelství s podrobným hlášením. Podle směru a vzdálenosti se pokusil najít přibližné místo, kde Okinawa je;
usoudil, že to bude jeden z větších ostrůvků na okraji Archipelu.

„Průzkum?“ ptal se Sebastiano.
„Ano, ale žádný amatérismus! Velitel průzkumu: Cvrček. Složení: dva psi, dvě kočky, čtyři muži. Úkol: najít základnu, zjistit početní stav, místa hlídek,

pozorovatelny, obchůzkové trasy. V žádném případě nebýt vidět...“
„Provedu!“ srazil podpatky Cvrček a odešel se připravit k akci. Za chvíli odrazil jeho člun od lodi a zamířil ke břehu.
Elliott la Sale se radil s mapami, se zajatci i svým rozumem. Přišel k Enkrovi a navrhl definitivní úkryt pro Liberty: ostrov, kterému říkal Drak a který měl ideální

podmínky: rozeklané divoké pobřeží, malou zátoku s přírodním přístavištěm, hustý lesní porost. Enkra nařídil Elliottovi prozkoumat ostrov i celou zátoku a případně se
přesunout.

Celý den zachovávali pohotovost; okolo poledního zachytil Sheltie vysílání, ale tak vzdálené, že téměř ničemu nerozuměl. Především nepochopil, kdo a proč vysílá,
ale nemohl vyloučit, že je to už trestná výprava Kimurovy flotily.

Chvíli na to se vrátil Elliott. Ohlásil, že ta zátoka existuje a je nádherná. Enkra nařídil se tam přemístit; museli používat motory, mezi ostrůvky by s plachtami moc
nepořídili. Měli zatím dostatek nafty, ale někteří už se šeptem dohadovali, co podniknou, až jim nafta dojde.

Přístaviště bylo ve fjordu chráněném nebezpečnými korálovými útesy, třikrát se lomícím v ostrém úhlu. Na konci se rozšiřovalo v zátoku, ve které se mohlo schovat
i pět takových lodí. Fjord měl jen jednu drobnou nevýhodu, že totiž málokdo by se dostal dovnitř nebo ven ve dne a vůbec nikdo v noci; korálové útesy ostře trčely do
cesty a hrozily rozpárat boky lodi, přestože byly obloženy pancířem z lístkové oceli.

„Perfektní místo!“ ocenil Enkra, „Kdybychom potřebovali vyplout rychle, napíchnem se na ty skály jako jednohubka na párátko!“
„Ale nikdo sem za náma nemůže!“ usmíval se spokojený Elliott, „Takový přístaviště kdyby měli piráti na Sundských ostrovech, v životě jsme je odtamtud

nedostali!“
Enkra musel přiznat, že udělal pro bezpečnost plavby vše, co se dalo. Celou trasu dokonce proplaval vodou, prohlédl zespodu a nebezpečná místa si označkoval.

V posledním, nejužším ohybu postavil svého pobočníka, který mu ukazoval správný směr. Všichni byli rádi, když se jim podařilo dostat do zátoky a tam zakotvit
u vysoké skalní stěny.

Zbytek odpoledne strávili maskováním. Svinuli všechny plachty, na ráhna natáhli jemné sítě s kašírovanými listy stromů. Hned u břehu začínaly stromy a Enkra
soudil, že přechod je dostatečně nenápadný. I barvy odpovídaly místní skutečnosti.

„O letadlech zatím nevíme nic, ale nedá se vyloučit, že nějaká mají!“ řekl Roger, „Já bych na to rozhodně myslel a nemůžu doufat, že by admirál Kimura byl o moc
hloupější než já!“

Kamarádi se mu smáli. Harae splnil rozkaz doslova a ostříhal každého, kdo si to přál nebo koho mu označili, dle vojenského vzoru. Jednou už takový úkol dostal,
nijak se proto nedivil; vybral celou Rogerovu hlavu dohola, jenom od čela k temeni nechal vlasům asi centimetrovou délku. Armini byli sice na všelijaké hloupé účesy
zvyklí, ale ne u parádivého a nafoukaného Rogera. A co lepšího, stejně chodil ostříhaný i Sebastiano, který vždy jakékoliv stříhání rázně odmítal. Někteří se bavili tím,
že se sázeli nebo bojovali o stříhání, a poražení se museli svěřit Haraeho rukám. Ten ve své prosté dobrosrdečnosti nechápal, co je na tom tak k smíchu a ostříhal
každého, kdo mu padl pod ruku. Zpočátku trochu váhal nad děvčaty, ale postupně ho přešlo i to.

Ať už se Armini bavili jak chtěli (a jejich zábavy dovedly být pěkně nevázané), pořád zachovávali nejvyšší opatrnost a zbraně měli po ruce. Celý ostrov Drak
prošmejdily šelmy a na vhodných místech postavily hlídky. Většinou se této ujali menší bojovníci, tak do velikosti psa; ale o nic méně stateční a opatrní.

Odpoledne minulo v klidu a s večerem přivedl jeden hlídač Cvrčka s jeho člunem. Vyzvědač přišel sám a celý umatlaný od bahna, takže mu ze začerněné tváře
svítily jenom oči. Ale usmíval se a byl spokojený.

„Prošli jsme celou tu jejich Okinawu! Je to tenhle ostrůvek, Okinawa je tady v zátoce. Pevnost to ovšem není, jen opevněný tábor, řekl bych nic moc. Posádku
tvoří tak tři sta vojáků, podle toho, co jsem viděl. Mají tam dřevěné baráky, jeden trochu lepší pro důstojníky. Celý tábor je obklopen ostnatým drátem a v rozích jsou
strážní věže. Celkem pět, nakreslím ti to. Ze zátoky je dobře vidět na moře; a ostrov samotný je hlídán dalšími strážními stanovišti, na těchto místech. Hlídky tvoří pět
mužů, střídají se po čtyřech hodinách. Kromě toho tam chodí hlídky po okruzích, po celém obvodu ostrova, asi v hodinových intervalech, po čtyřech. Ty hlídky
rozvážejí na stanoviště džípem z roku jedna dvě, hrozná hajtra, zřejmě opravovaná až do nesmyslnosti. Jiné motorové prostředky jsem neviděl. Teda pozemní;
v přístavišti kotví jeden dělový člun na naftový motor a tři čluny, jeden má motor, zřejmě americký nebo... to jsem nemohl dost prohlídnout. Doplaval jsem tam a zjistil
to. Na dělovém člunu je posádka, asi deset mužů. Zbraně, pokud jsem viděl, mají různé, ale docela dobré. Na jedné té strážní základně je kulometné dvojče Wickers,
já bych řekl z toho letadla Dakoty...“

„No vidíš, jak to všecko hraje do sebe!“ potěšil se Enkra, „Ještě něco?“
„Asi hodinu cesty od základny je vesnice domorodců, jenže jsou tam většinou ženy a děti. Mužů jsem moc neviděl a to ještě nevím, jestli jsou domorodci nebo

vojáci. Vojáků je tam dost; řekl bych, že se chodí povyrážet po své těžké službě. Něco jako luxusní bordel.“
„To ne, to bys jim křivdil!“ řekl Mike, „Už o tom víme od Haraeho. Zákon říká, že vojáci a vůbec všichni Japonci mají právo poručit to každé domorodé ženě, ať

chce či nechce. Je to v zájmu zlepšení rasového poměru; zkrátka, aby se rodilo víc dětí z čisté japonské krve!“
„Jestli tihle jsou Japonci, tak já jsem avignonskej papež!“ smál se Cvrček, „Jsem zvědavej, co by říkali na pravý Japončíky!“
„To se dozvíš, až jim ukážeme filmy, zatím to ber jako fakt. Dobře - co ještě?“
„Dva kluky jsem nechal na sousedním ostrově, dá se tam dobře tábořit. Kočky a psy přímo na Okinawě; je tam spousta úkrytů a vojáci skoro vůbec do džungle

nechodí. Ve vesnici chovají psy i kočky, ovšem... to by ses dorval! Darwinismus je pěkná svině!“
„To mě zajímá! Co je s nimi?“
„No, především jsou tak o třetinu větší než normální zvířata. Nevím, v kolika generacích, ale moc to nebude. A pak... divný!“
„Začínám se těšit...“



„Už ses rozhodl, co uděláme s Okinawou?“
„Myslím, že ji zatím necháme v klidu a budeme dávat pozor. Naše hlavní starost je Kimurova flotila, tu si nesmíme vyplašit.“
„Tak dobrý, no. Odpočinek... můžu zkontrolovat ty svý hlídky?“
„Jasně. To bude zatím tvá jediná starost.“
Se zájmem si vyslechli večerní hlášení Okinawy jejím velitelům. Z hlášení vyplývalo, že zatím se neudály žádné zvláštní nebo podezřelé okolnosti. Nahráli všechno na

pásek.
„Mám takový nápad!“ řekl Sheltie, „Kdybysme zabrali Okinawu, budeme moci vysílat dál, jako kdyby ji pořád ještě měli oni! Mám tři hlášení, je to pořád stejný,

jenom na začátku je nějaký kód. Nic moc, zřejmě nepotřebujou nic složitě šifrovat. Já bych to zkusil vyluštit a jestli to ráno bude správně, tak to máme!“
„Tím líp! Jaký je to kód?“
„Dvanáctimístný číslo. První čtyři jsou asi datum, potom je pořadové číslo hlášení, stav mužstva a osobní šifra velitele.“
„Tak dobře, zkus to!“
Noc uběhla klidně. Jenom Sheltie nespal a lovil z éteru útržky vysílání, vesměs vojenského charakteru. Většinou pro velkou vzdálenost nerozuměl víc než

jednotlivým slovům.
Mike Cross nemohl spát. Seděl na palubě a díval se na hvězdy dírami v maskovací síti. Když za ním přišel Enkra, který taky nespal, řekl:
„Jedno mi připadá divné...“
„Ta cizí souhvězdí?“
„Taky. Ale hlavně to, že tahle planeta nemá žádný Měsíc. Je to hloupé.“
„Protože jsi básník a umělcům chybí poetický svit Luny pro jejich vznešenou inspiraci?“
„To ani ne. Ale kdysi tady měsíc byl. Vědci tvrdí, že život by nemohl vyjít z moře na souš bez pravidelného přílivu a odlivu. To může zajistit jenom měsíc.“
„Dejme tomu, že máš pravdu... tady nic takového není! A přece se zdá, že na skalách je cosi jako stopy přílivu a odlivu vidět!“
„Správně! uvažuješ dobře.“
„Takže: měsíc byl, a už není?“
„Je to jediné vysvětlení.“
„Jak asi dlouho to může být?“
„Skály vydrží dlouho. Možná mnoho tisíc let!“
„Ale to by musela být strašlivá katastrofa!“
„Přemýšlím o tom. Už několik nocí přemýšlím, co se asi stalo. Domorodci o tom nic nevědí, to by nám jistě řekli...“
„Nemluvili jsme se všemi.“
„Denis ve svých poznámkách o ničem nemluví. O žádném měsíci. Zřejmě tu opravdu není. Ale je mi to velice divné...“
„Každá planeta nemůže být dvojčetem Země!“
Chvíli oba mlčeli, až se ozval Enkra: „Miku, co je v zemi Kam?“
„Nevím. Nikdo neví.“
„Co myslíš - vědí to Japonci?“
„Pochybuju. Myslím, že jejich hlavní zájem se soustřeďuje na ovládání domorodců. O planetu jako takovou nemají moc zájem.“
„Tenhle svět musí být hrozně veliký!“
„Větší než náš. Je tu jiný čas, jiné vzdálenosti. Až se vrátíme domů, bude nám to tam připadat hodně malé...“
„Kolik existuje obydlených světů?“
„Chceš toho hodně vědět, Enkro.“
„Chci vědět všechno!“
„A chceš Kamennou korunu.“
„Na tu už jsem skoro zapomněl. Ale máš pravdu, chci Kamennou korunu! Samozřejmě!“
„Myslíš, že o ní někdo něco ví?“
„Denis tvrdí, že je na nějakém posvátném ostrově. Kde je ten ostrov neví, ale myslím, že dál za tímhle souostrovím...“
„Na ostrově Y Wen Ynys, který je Sweta Dwipa dávných Árjů? Obklopen oceánem mléka Ksiroda, přes který existuje most úzký jako ostří šavle, a ten musíš

přejít bosou nohou?“
„Myslel jsem, že na tyhle příběhy jsi už zapomněl.“
„Na nic jsem nezapomněl, Miku! To bys mě podceňoval...“
„Ale už nejsi dítě, abys věřil pohádkám!“
Enkra na okamžik sklopil oči. „Jak dlouho jsme byli spolu - a jak špatně mě znáš! Víš o mně strašně málo... Jak tě mám přesvědčit, že se nic neztratilo, nemohlo se

ztratit?“
Mike neodpověděl. Díval se na hvězdy.
„Jsem princem celého národa. To jsi mě učil ty! Ne pouze princ své kasty nebo několika fanatiků, kteří uctívají Nrsimha-déva ve svých chrámech. Přinutil jsi mě,

abych se zúčastňoval zábav všech svých poddaných - nebo to chceš popřít?“
„Nechci. Takže je to všechno moje vina.“
„Nechtěl by sis odpustit to zkoušení? Není vina ani zásluha, není trest ani odměna, není dobro ani zlo, jenom vznešená Pánova vůle a my, kteří ji plníme podle svých

chabých sil. Správně?“
„Paměť máš dobrou...“
„Jsem korunní princ Arminu, pán varny bojovníků a bytost, která byla Denisovým přičiněním vybavena rozsáhlými znalostmi a z větší části neschopností cokoliv

zapomenout. Dělal jsem hodně pro to, abych se zalíbil šúdrům. Aby se uklidnili a doufali, že jim ode mne nehrozí žádné nebezpečí. Že svůj stát povedu v poklidu jako
hodný chlapeček, který si maximálně vymyslí bojovou hru na volné odpoledne... Souhlasí?“

Mike se jenom usmál.
„Ale své lidi jsem neoklamal. Každou chvíli na sobě cítím něčí pohled. Vyčkávají, jsou trpěliví a vědí svoje. Každý z nich čeká a sleduje mne. Čeká, kdy ten tygr

zařve!“
„Tak. Takže: kdy zařve?“
Enkra se jen usmál: „Ještě je čas...“



A přišlo ráno a s ním ranní hlášení pevnosti Okinawa. Opět se nic zvláštního nestalo, až na to, že kód vypočítaný Sheltiem přesně vyšel. Opravdu, nebyl nic moc.
„Můžeme Okinawu zabrat!“ řekl na to Roger.
„Jenom co budeme vědět, co flotila...“
Opět strávili celý den odpočinkem a vyčkáváním. Až odpoledne se něco začalo dít; radista zachytil vysílání pro Okinawu:

 
Hovoří admirál Kidži, velitel flotily! Volám Okinawu! Žádám, abyste připravili pevnost k přijetí naší flotily pro dnešní noc! Připomínám, že akce je

sledována nejvyšším velitelstvím a každá závada bude příkladně potrestána!
 

„Admirál Kidži bude pěknej řízek!“ řekl Sheltie, kterého už stihli probudit.
Z Okinawy odpověděl sám velitel posádky:
Mluví major Sakada, velitel posádky Okinawa! Jsem připraven přijmout flotilu a těším se na tvou návštěvu, vznešený admirále!
„Jedno je mi na nich sympatické,“ řekl Sebastiano, „A sice, že si tykají jako my. Doufám, že si budeme po vyjasnění drobných problémů dobře rozumět...“
Znělo to hezky. Zvlášť pro člověka, který nevěděl, jakým způsobem si Sebastiano představuje vyjasnění drobných problémů.
Další výměny radiogramů už nenastaly; takže Enkra si jenom zamyšleně hryzal rty. „Tu flotilu chci vidět!“
„Nic lehčího!“ nadchl se Cvrček.
„Zavedeš mě někam, kde by bylo vidět zátoku a všecko, co se v ní bude dít! Hlavně flotilu...“
„Jasně. Kdo půjde?“
„Já, Jackie a... Sebastiano. Ve čtyřech to zvládnem i v případě, že by bylo potřeba utíkat...“
„Dobře.“
Zpráva o příjezdu flotily se roznesla po lodi a všichni ji nadšeně vítali. Byli rádi, že se už něco děje a záviděli Enkrovi a ostatním. Ale tušili, že i oni se brzo dozvědí

víc.
Čtyři muži nasedli do člunu a vyrazili. Pluli jen pomocí vesel, což ostatně v průlivu bylo nejlepší. V místech, kde k tomu byly vhodné podmínky, dokonce sklouzli do

vody a člun za sebou vlekli za popruhy.
Jediné nebezpečné místo byl průliv mezi dvěma ostrovy, Okinawou a sousedním ostrůvkem, kde nežil nikdo a jehož jméno neznali. V těch místech chodila po břehu

Okinawy hlídka a bylo třeba vyčkat, až přejde, aby náhodou člun nezahlédla.
Když zastavili pod ochranou křovisek, visících až nad vodu, Enkra se připlížil k místu, kde byl na druhý břeh dobrý výhled a zahvízdal jako kos; takový pták na

ostrovech nežil a tak si kamarádi na druhé straně museli všimnout, že je to někdo z nich. Taky vzápětí vykoukl z křoví na druhé straně špičatý rezavý čenich Enkrova
lišáka Semmiho; měl zrovna službu. Enkra mu rukama ukázal otázku, kdy bude možno přejít a Semmi odpověděl, že hlídka projde tak za deset minut. Takže oba zalezli
a čekali.

Schopnost trpělivě vyčkávat nesmí nikomu z Arminů chybět, cvičí ji od dětství. Takže i Enkra v klidu vyčkával. A dočkal se: prošla dvojčlenná hlídka mužů v khaki
uniformách z velmi hrubé látky, samopaly na ramenou. Kdyby s sebou měli psa, třeba i toho divného křížence, o jakých mluvil Cvrček, zcela jistě by ucítil lišáka
a ohlásil to, ale něco takového je zřejmě vůbec nenapadlo. Naopak šli klidně, kráčeli po své dobře vyšlapané stezce a pozorně obhlíželi moře i protější břeh. Na chvíli
se zastavili, jeden sešel k moři, namočil kapesník a uvázal si ho na hlavu, zatímco druhý kryl jeho počínání samopalem namířeným nazdařbůh. Pak prošli a zmizeli za
ohybem cesty.

Enkra se vrátil ke člunu. Teď už neveslovali, protože hlučnější šplouchnutí vesla by je mohlo prozradit, ale plavali všichni; člun přenesli přes písečnou pláž a Cvrček
pečlivě zametl stopy. Stačilo odnést člun tak dvacet metrů do lesa a zamaskovat větvemi, a už byl zcela bezpečně ukryt, tak daleko vojáci nikdy nechodili.

Lišák Semmi byl velmi šťasten, že konečně vidí nějaké kamarády; přiznal se, že se tu nudí a rád by, aby se něco dělo. Ujistili ho, že se hned něco dít začne.
„Nejdřív chci vidět tu vesnici domorodců!“ rozhodl Enkra, „Myslím, že je ještě dost času na příjezd flotily!“
Cvrček se ujal velení, velmi spokojený, že je středem pozornosti. V džungli se vyznal jako každý arminský kluk, i zde se už dokázal perfektně zorientovat, takže šel

bez váhání a spoléhal na Semmiho. Zakrátko potkali dalšího vyzvědače; tentokrát to byla kočka, pruhovaná a velmi spokojená.
„Už jsem navázala kontakt s domorodci!“ chlubila se, „Jsou to dvě děti z krajní chatrče. Viděly mne a volaly jako na místní kočku, tak jsem přišla. Daly mi nějaké

maso a vodu; asi mě mají za malé kotě...“
„Nevypadáš moc jako malé kotě!“
„No... však uvidíš!“
Enkra s pochybnostmi vyčkal, až se dostanou k vesnici; za chvíli zaslechl údery seker a když šli po zvuku, zakrátko viděli původce: dva muže, kteří stínali vzrostlý

strom. Byli docela nazí, jenom na ostříhaných hlavách měli naraženy vojenské čepice; jejich uniformy ležely pečlivě složeny vedle a hlídaly je tři děti, se zájmem
očumující, co to dospělí tropí. Ti muži měli krásné postavy, vysoké a svalnaté, které by na soutěži kulturistů mohly získat obdiv.

Přesto jim práce nešla nijak moc od ruky; jejich sekery byly mimořádně mizerné kvality a dřevo asi velmi tvrdé. Pot se z nich jen lil, ale vytrvali a bušili do stromu,
až třísky lítaly; o něčem jako pila nejspíš neměli ponětí. Nakonec zvítězili a strom se zvolna položil; začali osekávat z koruny větve, potom i celý vrcholek. Teprve když
to bylo hotovo, otřeli si pot, došli ke svým věcem a řádně se oblékli. Pak popadli kmen, hodili si ho na ramena a odkráčeli těžkým krokem k vesnici. Děti šly
samozřejmě za nimi, smály se a něco povídaly.

„Ať je to jak chce, pracovat umějí!“ řekl na to Jackie, „A mají sílu a pořádnou výdrž!“
Sebastiano sebral několik větviček a prohlížel si stopy po sekerách.
„Kdyby měli k tomu ještě rozum, sehnali by si pořádnej vercajk a bylo by to ideální!“
Enkra sledoval děti; tak viděl, jak se jim hnal vstříc pes značně neurčité rasy, dosahující mu až skoro k pasu. Rozhodně nepatřil ke zvířatům, jaká by považoval za

ideální psí rasu; spíš vypadal jako nepovedená karikatura. Měl dlouhé křivé tlapy, zavalité chlupaté tělo a šerednou odulou hlavu s krhavýma očima; ale děti ho hladily
a drbaly za ušima a on poňafával a ve hře jim chňapal po rukou jako kterýkoliv jiný domácí pes.

„Všichni jsou takoví?“ ptal se Enkra.
„Někteří ještě horší. Zřejmě Darwinovský vývoj...“
„Jsi si jist, že je to skutečně pozemská rasa psa, která takhle zmutovala a přetransformovala?“
„Jseš doktor biologie, tak si to prověř sám!“ krčil rameny Cvrček, „Konečně, ony kočky taky vypadají divně...“
O čemž se přesvědčili, když dorazili na pokraj vesnice a opatrně vyhlíželi. Jedna z těch koček právě na něco číhala, další se vyhřívala na zápraží chatrče, takže je

mohli dobře pozorovat. Jestliže u psů se vývoj projevil nejvíc mohutností celého těla, u koček znamenal vytáhnutí do délky. Hlava dlouhá se špičatým čenichem jako
u chrta, dlouhý krk, dlouhé tělo a velice dlouhý ocas; packy byly taky dlouhé, ale protože kočka se často plížila při zemi, nebylo to na první pohled patrné. Srst byla
většinou pokryta pruhy přecházejícími do skvrn, pod pruhy měla téměř stříbrnou barvu. Kočka nepostrádala jistý půvab, ale výraz obličeje byl podivnou směsicí



dravosti a jakési tuposti.
„Zkoušeli jste, zda se tu nevyskytuje také inteligentní forma šelem?“ ptal se Enkra.
„Zkusil jsem to osobně,“ řekl Semmi, „Nikdo na nás nereaguje; obávám se, že je to marný...“
„Není divu,“ řekl Enkra, „Ti zdejší domorodci nejsou zrovna klenoty moudrosti. Tak nevím, proč by zvířata měla být jiná!“
„Myslíš degenerativní syndrom?“ zeptal se Jackie, „No, v každém případě se projevuje trvalé oddělení od ostatních kulturních center na zeměkouli. Ono ani u nás

nejsou obyvatelé Tichomořských ostrovů zrovna hvězdy...“
„Všechno tady roste do větších rozměrů než doma! Zatím jsme se nesetkali s ničím, co by bylo menší než u nás. Například ten dravý pták ze Šťastných ostrovů...“
„Viděl jsem ho dnes ráno kroužit!“ hlásil Semmi, „Žije i tady!“
„Co dělal?“
„Kroužil nad vesnicí. Někdo si ho všiml a muži připravovali zbraně, ale pták zase odletěl. Neviděl jsem, kterým směrem...“
„Dal jsem příkaz ho nafilmovat, jestli se nám připlete do cesty! Škoda, že nevíme, kde bychom našli jeho hnízdiště...“
„Že bysme zkusili, jestli nás dokáže sežrat?“ šklebil se Sebastiano, „Třeba tady Cvrčka...“
„On by stačil i na tebe! Domorodci jsou taky pořádně velcí!“
„Větší než já ne!“ připomněl honem Sebastiano.
Enkra sledoval dalekohledem scénu, která se odehrávala u jedné z chatrčí. Nějaký voják se tam loučil se ženou a jejími dětmi, na rameni měl pušku a mířil cestou

k posádce. Zřejmě šel do služby a ta žena byla jeho manželkou; nebo třeba milenkou, ale bylo vidět, že ho má ráda a děti ho šly kousek vyprovodit.
„Jsou to lidé jako my; ani horší, ani lepší. Jenom osud je postavil proti nám...“
„A jejich zpitomělí velitelé!“ řekl Jackie.
I několik dalších vojáků se chystalo do služby; loučili se, domlouvali mezi sebou a šli po dobře vyšlapané cestě k pevnosti Okinawa. Bylo třeba se vydat za nimi

a Enkra to skutečně udělal; sledoval je z bezpečné vzdálenosti.
„Jsem zvědav, co řekneš, až ti něco ukážu,“ řekl mu Semmi, „Objevil jsem to až dneska, ale z cesty je to vidět dobře...“
Na jednom stromě u cesty byla přibita lidská kostra. Byla tam připevněna v nepřirozené poloze, s rukama a nohama vyvrácenýma dozadu; byly na ní doposud cáry

vojenské uniformy, ale už žádné maso, lesní zvěř stačila obrat nešťastníka docela na kostičky.
„Prohlídl jsem si ho zblízka! Vypadá, že je to trest za nějaké provinění. Přibili ho, ale taky mu zpřelámali kosti na rukou i nohou. Řekl bych, že potom ho nechali bez

pomoci zemřít, hlady a bolestí...“
„Zdá se, že je to pravda, podle polohy!“ Enkra si prohlížel kostru dalekohledem, „Skutečně má přelámané končetiny. Zřejmě výstraha ostatním nezbedníkům...“
„Jsou krutí a zlí!“ řekl Cvrček, „Vychovávají je k tomu!“
„Neboj - uděláme pořádek!“ řekl Sebastiano.
Zatím se ovšem museli krýt, protože se blížili k Okinawě. Cvrček odbočil stranou a vedl je opět džunglí, někam do kopce, pokud se to na plochém ostrově dalo tak

nazvat.
„Nejvyšší místo ostrova!“ pochlubil se, když se dostali na okraj, „Asi sto metrů odtud je pozorovatelna, ale odtud je taky dobrý výhled, na moře i základnu. Jen se

dívejte...“
Přiběhl k nim pes vlčák. Ohlásil, že posádka na pozorovatelně byla před chvílí vystřídána a nejeví známek podezření.
Ulehli na okraj srázu; viděli odtud nejen zátoku se základnou, ale i pozorovatelnu kousek od nich a cestu, po níž džípem přiváželi novou směnu. Džíp Enkra ještě

neviděl, ale Cvrček ho ujistil, že stojí za to. Jenže do střídání bylo dlouho, tak věnovali pozornost základně.
Dřevěné baráky, mizerné konstrukce a koncentráčnické architektury. Cvičiště, na kterém se hemžily dvě čety pod velením uřvaných seržantů. Trochu výstavnější

barák uprostřed, zřejmě obydlí důstojníků. Kůlny, garáž pro džíp, rozdrbané přístřešky neznámého určení. Zlý sen každého vojáka. Přístav nebyl o nic lepší; betonové
molo, u něhož byla uvázána plavidla. Jeden docela pohledný dělový člun, tři nepředstavitelně ubohé čluny na hranici potopení. Několik vojáků se pokoušelo natřít jeden
z nich barvou, aby aspoň nevypadal jako troska.

Po flotile nebylo zatím vidu ani slechu, tak Enkra z dlouhé chvíle sledoval dění v táboře; strážní věže, vojáky na buzerplace i další, občas přecházející mezi baráky.
Čas se vlekl, Jackie a Sebastiano podřimovali, Cvrček se kočkoval se psem, ale ani to ho moc nebavilo. Enkra začal taky podřimovat a probral se, když ho Semmiho
čenich šťouchl do tváře.

Cestou od základny se hrabal džíp. Přestože to bylo po rovině, jel s vypětím všech svých sil a řval při tom jako raněný lev; za ním se táhl oblak smrdutého černého
kouře. Jak auto poskakovalo po výmolech cesty, vojáci se křečovitě drželi sedaček a řidič se tvářil, jako by se hnal do boje s dvanáctihlavým drakem.

Enkra se bavil celou dobu, co tohle obskurní vozidlo přijíždělo, ale když jelo kolem nich, byl úplně unešen, protože džíp už dávno přešel z kategorie průmyslových
výrobků do sféry lidové tvořivosti. Karosérie byla jakž takž původní, ale zrezivělá do tloušťky cigaretového papíru s četnými dírami, místy zalaminovaná pryskyřicí.
Pneumatiky ze samých záplat nejrůznějšího původu, až bylo s podivem, že se v něčem takovém ještě udrží vzduch; v jakém stavu byly duše, těžko říct. Skla vzala za své
zřejmě první a nebyla naděje, že by se kdy sehnala nová. Místo plachty zbylo pár cárů. Motoru musel zřejmě někdo nešikovný hodně ublížit, protože při každém
poskoku sténal bolestí. Řidič, spíše krotitel, se pokusil zařadit jinou rychlost; bylo slyšet, jak o sebe zoufale mlátí zuby, které doposud zůstaly v činné službě. O existenci
něčeho jako pérování už vojáci asi neslyšeli a co je s ostatním, se nedalo v rychlosti zjistit. Celkový výsledek byl jasný: ti lidé se snažili s vynaložením všech schopností
udržet mršinu vozidla v chodu, bez náhradních dílů, bez součástek a možná i bez přesné představy, jak by mělo správné auto vypadat.

Armini se jim sice smáli, ale Enkra řekl: „Jsou odvážní, vytrvalí, zruční a vynalézaví. Život je to naučil a zřejmě takové vlastnosti musejí mít, aby přežili...“
Zpět jelo auto jinou trasou, takže už ho neviděli; dali se do tichého rozhovoru.
„Jak bychom si počínali my, kdybychom se někde ocitli bez prostředků a museli se udržet? Nemají možnost se vrátit domů, musejí dělat, co se dá. I za cenu

flikování starých šrotovníků!“
„Kdo ví, co budeme muset my dělat s Liberty, až se na ní něco poškodí!“ řekl Cvrček.
„Liberty jsme připravili na tuhle cestu záměrně! Jeli jsme sem a věděli, co chceme a co tady najdeme. Oni se zde ocitli náhodou, bez svého přičinění, s náhodně

zvolenými technickými prostředky. A pak, my máme speciální vědomosti, taky záměrně vybrané. Oni byli náhodně sebraná tlupa vojáků, kteří se ocitli mimo velení.
A museli žít, museli přežít v prostředí, které je rozhodně neuvítalo s otevřenou náručí. Zavedli tu svoje zákony, tvrdé, ale nutné. A začali se bránit proti všemu, co by je
mohlo ohrozit. I proti nám, protože taky my jsme pro ně nebezpečí. Možná za tu dobu ztratili povědomí příslušnosti k lidstvu, ke kterému se počítáme my. Jsou doma
tady a kdo přijde z ciziny, je nepřítel!“

„Omlouváš je zbytečně moc!“
„Neomlouvám je. Jen se snažím je pochopit; to budeme muset všichni, jestli se s nimi chceme domluvit. Jsou tu doma a jsou dokonce svým způsobem v právu, když

nás tu nechtějí. My taky nejásáme, když přijde do naší země dělat pořádek někdo, kdo nerozumí jejím problémům!“
„Na tom, že se vyvražďují celé vesnice, aby se nachytalo pár vojáků, není potřeba moc vysokou znalost problémů!“ prohlásil Sebastiano, „Já bych je srovnal do

latě, to by viděli!“



„To jim rozmluvíme, neboj se. Ale rozhodně s nimi musíme jednat jako se svéprávným státním útvarem; jinak bychom byli stejní jako oni. Je možné, že je to
fašistická diktatura; ale zatím jediná vláda, s níž můžeme a musíme jednat. A respektovat ji!“

„O čem jednat?“
„O podmínkách pobytu naší expedice tady.“
„S vrahy a lupiči chceš vyjednávat?“
„Nejsou jen vrazi a lupiči. Jsou taky představitelé státu. Já nevěřím, že existuje nějaký stát, který může ignorovat základní zájmy obyvatelstva. I tenhle nějakým

způsobem plní potřeby svých lidí, musí, protože nechce zahynout. Aby stát existoval, musejí mít lidé co jíst, musejí se rodit děti. Vlastní likvidace není program, proto
nevěřím, že se zabíjejí mezi sebou na potkání. Dokonce věřím, že budou jednat i s námi, jenom co zjistí, že nemají sílu nás zničit!“

Všichni nebyli docela přesvědčeni, především Sebastiano. Ale Enkra na svém názoru trval a Jackie ho podporoval. Nedospěli sice k žádnému definitivnímu řešení,
ale chápali, že se k tomu nějak zodpovědně postavit musí.

Sebastiano byl první, kdo objevil na obzoru jakýsi tmavý bod; všichni byli rádi, velmi zvědaví na blížící se flotilu. Až dlouho po nich ji spatřili z pozorovatelny
a okamžitě uvedli do provozu kňouravou sirénu, aby zburcovala posádku.

Rázem se tam začalo něco dít: vypochodovali důstojníci v uniformách o něco lepších než vojáci, srovnali se do parádního tvaru a přihlíželi, jak se řadí jejich
mužstvo. Jestli to, co měli na sobě, byly uniformy slavnostní, tak pomoz pánbůh; mezi lidmi takové už dávno nosí jen vandráci. Ale i na dálku bylo vidět, že všichni
vojáci mají dobré samopaly či pušky, důstojníci též parádní samurajské meče.

Flotila byla taky zajímavá: mezitím se rozpadla na čtyři plavidla, která se blížila ve formaci, zřejmě podle rychlosti nejpomalejšího z nich. Bez nejmenších pochyb to
byly lodi zvláštní a vypovídaly jasně o zdrojích, z nichž byly získány. A současně přesvědčovaly, že nejenom lidé, i lodě mívají život těžký a někdy až bolestivý.

První v řadě se nesla loď, která za svých lepších časů bývala luxusním výletním parníkem; Nebylo to zřejmě tak dávno, protože na přídi se dalo ještě přečíst zlatými
písmeny vytepané jméno Arabella. Poté, co luxusní lodí být přestala, dostala od života pěkných pár facek; svědčily o tom všelijaké šrámy po bocích a díra, kterou
současní majitelé zaplátovali kusy železa jiného původu. Na promenádní palubu, kde se obvykle bavili či opalovali turisté, postavili řádku děl, některá ukořistěná, další
asi vyrobená dle vlastní fantazie. Další umístili do kabin první třídy, kterým vybourali okna. Na ostatní volná místa nastavěli kulometná hnízda, takže se luxusní parníček
stal nedobytnou pevností. Enkra soudil, že by na něj stačilo jedno torpédo, eventuálně plastická bomba ze dvou kil trhaviny, přilepená pod čáru ponoru.

Druhá loď v pořadí bývala skutečně válečným plavidlem; tipovali minonosku. Nedalo se už posoudit, které z válčících stran mohla za druhé světové války patřit,
protože vše, co bylo pro stavbu lodi charakteristické, dávno zrezivělo a bylo nahrazeno novým materiálem. Majitel zajisté projevil nekonečnou trpělivost, blížící se
trpělivosti stavitelů lodních modelů; jenomže to dělal v měřítku 1:1. Jsou lidé, kteří tvoří modely lodí ze sirek nebo tvrzeného papíru; tihle ji stavěli ze všeho, co život
přinesl. Navzdory tomu loď zatím plula a nezdálo se, že by se hodlala potopit vlastním přičiněním.

Třetí taky nezažila za své lepší éry moc slávy; zřejmě byla obchodní loď, Enkra tipoval na převoz uhlí. Kromě parního stroje měla pomocný stožár s plachtou,
zflikovanou až běda; asi ji soustavně vylepšovali. I přesto byla nejpomalejší, sotva se vlekla za ostatními. Byla vybavena výzbrojí ze zdrojů, které nebyly jasné a na zádi
měla vytvořenou dělovou věž, která ji mohla svou váhou při sebemenší bouři překotit.

Nejvíc si ovšem prohlíželi čtvrté a poslední plavidlo. Zatímco u tří předešlých se dalo celkem snadno zjistit, kdo tak asi loď postavil a za jakým účelem, u téhle to
možné nebylo. Zdálo se, že stavitel měl v noci nějaký příšerný sen a utkvělá myšlenka mu nedala pokoj, dokud jej nerealizoval v praxi. Takhle malují lodě malé děti; bez
jakéhokoliv přihlédnutí ke zkušenostem, které si lidstvo předává už od doby starých Féničanů. Měla sice vše, co mají lodě mít; ale její části byly ve zcela nevhodných
proporcích, tvary zvláštním způsobem zparchantělé a ve svém souhrnu tloukly do očí každého, kdo se kdy plavil aspoň na rybářské bárce. Příď vybíhala na čáře
ponoru do ostruhy, jakou mívaly galéry Řeků a Římanů; nad ní byla kulatá nástavba, kde byla umístěna děla a nad nimi nejspíš kapitánský můstek. Paluba tak nízká, že
se přes ni určitě musely přelévat vlny, a uprostřed vražen mohutný, hlomozící a otřásající se parní stroj. Poháněl dvě lopatková kola na bocích jako u parníků na staré
Mississippi, ale přes tak složité a nesmyslné převody, že těžko chápat, jak fungují. Do boků trčely dva pomocné stožáry s plachtami; ovšem pokud nefoukal příznivý
vítr, musely ty plachty plavidlo dost brzdit. Záď byla opět zakulacená a vyzdobená třemi plechovými bublinami neznámého původního určení, ze kterých nyní trčely
hlavně kanónů. Nejspíš tam předtím nepatřily, protože otvory pro ně byly vyřezané dodatečně.

Všichni Armini jsou odborníci na lodi a plavbu po moři, a nad takovou lodí kroutili nedůvěřivě hlavou. Všeobecný názor řekl Sebastiano, který býval s úsudkem
nejdřív hotov: „Tohle si postavili docela určitě sami! Nikoho jinýho by taková blbost nemohla napadnout!“

„To mi připadá moc i na Japonce! Já bych dokonce hádal na ty ostrovany, co tu byli předtím, kdyby to nebylo tak veliký a složitý. Člověk žasne, že se to vůbec
udrží na vodě...“

„Prohlídnem si ji, až bude naše!“ řekl Cvrček, „Já bych ji bral, mě lákají neobvyklý konstrukční nápady...“
„Tak fajn, je tvoje.“ řekl Enkra.
„Ty k ní cítíš lásku, protože jseš stejně praštěnej jako ti, co ji postavili!“ dodal Sebastiano.
„Však to není tak marná loď! Dokázala doplout až sem, to je málo?“
Sledovali dění v pevnosti Okinawa; tam se už všichni seřadili a nyní vojáci pochodovali ven, do přístaviště, kde se srovnali do přesných útvarů. Nastoupila taky

kapela, skládající se ze sedmnácti mužů. Jejich nástroje byly jakž takž solidní, zato melodie příšerná; bylo slyšet až sem, jak se trubky poděděné asi po Američanech,
zoufale tlučou s drnkačkami a píšťalami, které kvílely jako duše zatracenců. A do toho všeho temně a ponuře rachotily bubny.

Lodi se rozvinuly do vějířovitého útvaru, aby dorazily do přístavu současně; na všech stožárech vzlétly do výše císařské japonské vlajky, s rudým sluncem,
vysílajícím paprsky do všech světových stran. Takové vlajky už dnešní Japonsko nemá, ale lidé se na ně ještě pamatovali. Taky na lodích, přesně řečeno na Arabelle,
spustila kapela a snažila se hrát něco jiného než ta na pevnině, i když obojí byla zřejmě melodie rázu slavnostního. Námořníci se řadili na palubách, páni důstojníci se
samurajskými meči zaujímali místa na můstku. Sláva to byla převeliká a vojákům určitě přecházel zrak i sluch.

Všem čtyřem lodím se podařilo přirazit ke břehu, aniž rozbily sebe nebo molo, což byl veliký úspěch. První na břeh vypochodovali důstojníci; velitel posádky je
uvítal, vzdávali si navzájem čest, podávali ruce a zřejmě si něco povídali, ale to nebylo slyšet. Zato hromové hurá, kterým pevnost zdravila flotilu a naopak, burácelo
celou zátokou. Pak velitel pevnosti pozval námořní velitele na nějakou tribunu a společně přihlíželi, jak z lodí pochodují námořníci; po nich defilovala pěchota, včetně
onoho historického džípu. Bylo to velmi slavnostní a dalo se spočítat, že na lodích je okolo tisíce bojeschopných mužů. A dle prvního střetnutí zřejmě velice dobře boje
schopných.

Když celá ta paráda skončila, odpochodovali po útvarech do pevnosti. V přístavu zůstaly jenom hlídky, na každé lodi po deseti mužích; pokud ovšem nebyl někdo,
kdo se přehlídky a další parády nezúčastnil a zůstal skryt v podpalubí.

„Co provedem?“ ptal se Sebastiano.
„Nic. Co bys chtěl?“
„V noci by se dalo přepadnout flotilu!“
„Dalo. Ale chceš ji potopit, nebo co?“
„V krajním případě třeba i to. Ale kdybysme zamořili celou posádku uspávacím plynem...“
„To by se nepovedlo! Je jich tam moc...“



„Já bych riskoval! Myslím, že za příznivých okolností by se to podařit mohlo. Počkat, až všichni budou spát...“
„Myslíš, že oficíři budou večer oslavovat a opijí se tak, že se nebudou moci bránit?“
„Když to dobře půjde...“
„A když to dobře nepůjde, rozbijou nám hlavu! Je jich desetkrát víc než nás!“
„Jednou je budeme muset schytat nebo zlikvidovat. Tohle by byla dobrá příležitost!“
„Ale je nás málo!“
„Zato jsme lepší...“
„Jsme lepší - ale...“
„A máme šelmy, které oni neznají. Až na to přijdou, bude to s náma horší. Připlížit se až k jejich táboru a hodit granáty dovnitř. Kdo to dostane, usne. Kdo ne,

budeme ho muset...“
„A hlídky?“
Sebastiano udělal rychlý pohyb rukou. Enkra ho velmi dobře znal.
„Po nočním střídání?“
„Až tam v pevnosti půjdou spát! Oni spí dlouho a dlouho bývají vzhůru. Hlídky na věžích šípy... a pak hned granáty!“
Lišák Semmi šťouchl Enkru čenichem do ruky. „Zanesl bych jim ten granát rovnou pod jejich okno...“
„Nedostaneš se přes dvůr!“
„Podhrabu se. Byl jsem v noci až u jejich plotu, není to tak zlé. Je nás víc, co umíme hrabat...“
„Nemáš masku. Až to bouchne, usneš taky!“
„Zase se probudím, až to skončí...“
Sledovali tvář svého velitele. Věděli předem, jak to dopadne. Od chvíle, kdy si ujasnil, jak by boj měl probíhat, byl rozhodnut, že to udělá. Jen jako uvážlivý

a moudrý Vládce odhadoval všechna myslitelná nebezpečí, která se jim mohou postavit do cesty. Ale rozhodnut už byl.
„Ještě jedna věc,“ řekl Jackie, „Po té akci už nebudeme mít žádný další uspávací plyn! Nepočítali jsme s válkou v téhle šíři a nevybavili jsme se zase tak moc...“
„Máme recepturu! Dokážeme ho vyrobit!“ řekl Sebastiano.
„Na koleně ne...“
Jestli nic jiného, tohle Enkru přesvědčilo. Bylo mu to vidět na očích.
„Nikdy jindy už nebudeme mít takovou příležitost pochytat je všechny! Cvrčku, vem si člun, zajedeš to ohlásit ostatním. Očekávám je tady hodinu před půlnocí...“



Okinawa
 

Hodinu před půlnocí našel Enkru a Jackieho, skrývající se v houští a pozorující základnu, pes Barth.
„Kluci jsou připraveni! Čekají jenom na střídání hlídek, aby je zneškodnili. Potom hned dorazí sem k vám...“
„V pořádku. Kdo má velení na lodi?“
„Frenn Morris, Sheltie Rabowski a Elliott la Sale. Sheltie ti něco vzkazuje!“
„No prosím!“
„Sledoval vysílačku. Říká, že slyší podobné praskání, jaké Sebastiano považoval za průvodní znak toho uragánu, který nás odnesl z trasy. Je přesvědčen, že za pár

hodin je uragán tady.“
Enkra se kousl do rtu. „O důvod víc zaútočit hned! Dobrá, Barthe, jdi teď touhle cestou, najdeš tam Sebastiana a řekneš mu to. Hlídá jedno stanoviště...“
Čokl Barth jen zapískal nosem a zmizel ve tmě.
Enkra s Jackem už dlouho předtím mlčeli.
„Co myslíš ty?“ řekl Enkra, „Má to šanci?“
„Když to bude překvapivé...“
Enkra neodpověděl. Sledoval základnu, kde se svítilo ve všech oknech a ozývala se odtamtud hudba. Tedy - byly to zvuky, které se ze všeho nejvíc líbily divoké

kočce Taiitti, která byla jedním z nejzkušenějších průzkumníků. Připlížila se k pevnůstce co nejblíž a vrněla blahem, protože podobné pazvuky vydávají roztoužení
kocouři v čase jarních tanců. Lidé na to ovšem měli jiný a samozřejmě mylný názor.

„Džíp!“ řekl Jackie.
Od pevnosti se blížila světla; zalehli a pozorovali, jak se vozidlo plouží okolo jednotlivých strážních stanovišť.
„No, tak už se rozhodlo, kdo dneska v noci zemře,“ řekl Jackie, „Máte smůlu, hoši...“
Enkra neříkal nic. Když vozidlo projíždělo kolem nich, snažil se rozeznat rysy tváře jednotlivých vojáků, ale nedalo se; připadali mu všichni stejní. A přitom na ně

čekají ženy ve vesnici. A doma možná matka nebo otec, třeba i žena a nějaké děti. Ale padl jim dnes v noci špatný los a oni musí dát život za jiné, kteří budou mít štěstí.
Směna na pozorovatelnách se vyměnila. Muži, kteří pro dnešek ušli smrti, se vraceli zpátky na základnu. Čokl Barth olízl ještě jednou ruku Sebastianovi a běžel

zpátky na pobřeží.
Dvojčlenná hlídka procházela pobřežím, oči vytřeštěné do tmy a ruce na spoušti samopalu. Oči, které je sledovaly z křoví, viděly lépe a útočníci byli připraveni: dva

temné stíny se vymrštily a dopadly na vojáky. Falko jednou ranou podřízl krk jednomu, Grazzio bodl druhého zezadu do ledvin. Žádný nestačil ani zasténat bolestí.
Přes průliv už plavalo útočné komando, nejzkušenější bojovníci, většinou prošlí válkami v cizích službách. Nazí, ozbrojení jen chladnými zbraněmi, neboť výstřel by

znamenal prozrazení a konec celé akce. Každý z nich měl už předem určen svůj úkol.
K pozorovatelně, kterou střežil Sebastiano, se připlížili dva z jeho zkušených bojovníků z Tichomoří, Len Carson a Robert Sting Wannecke. Ani nemuseli mluvit;

tiše jako kočky se připlížili na dosah a připravili si vrhací nože. Byli dost sehraní, aby hodili svoje zbraně současně; i v panující tmě zasáhl každý nůž spolehlivě cíl. Sting
vylezl nahoru a pro jistotu dal ještě každému z nich ránu z milosti.

Enkra vyčkával; zaslechl tiché zašustění a ze tmy se vynořil Falko. „Hlídky?“ ptal se Enkra šeptem.
„Na ostrově už nejsou.“
„Padlí? Ranění?“
„Nikdo. Jeden, Charlie Bronx Williams.“
„Co se mu stalo?“
„Jeden ho škrábl mečem.“
„Jak to, mečem?“
„Asi důstojník na obchůzce. Nepočítali jsme s ním. Bronxovi nic není, má jenom škrábnutí...“
Později Enkra zjistil, že ono škrábnutí byla málem useknutá ruka v rameni, ale kamarádi raněného uspali a prozatím uložili, než bude možné ho dát do pořádku

Ohněm.
„Začnem?“ ptal se Jackie.
„Obsadit ostrov!“ rozhodl Enkra.
Teď se přes průliv přepravili všichni, přijely a zakotvily taky čluny. Kluci i holky oblékali uniformy, nasazovali si přílby, chystali plynové granáty. Samozřejmě, také

zbraně. Pak se vydali do tmy; vedly je šelmy, které mají mnohem dokonalejší a bystřejší smysly. Zakrátko obsadili celý ostrov a připlížili se k základně.
Enkra s veliteli už tam byl také; uložili se v křoví kousek od brány, mimo dosah reflektorů, které čas od času propátrávaly terén okolo celé základny. Enkra

uvažoval, proč asi, když zatím neobjevil žádného nepřítele, který by byl schopen základnu skutečně vážně ohrozit.
„Připraveni!“ ohlásila mu spojka.
Enkra nezaváhal. „Vpřed!“
Lišák Semmi vyrazil s plynovým granátem v zubech. Současně s ním pár dalších tmavých stínů; přeběhly prostranství a zalehly u ostnatého drátu, chránícího areál

základny. Útočníci byli malí a nedělalo jim potíže ukrýt se za nosnými sloupky plotu. Enkra viděl, jak hbitě hrabou, aby prolezli dovnitř.
„Nebude problém,“ řekl Roger, „Byl to dobrý nápad, zaútočit teď za tmy...“
V té chvíli zarachotil někde na druhé straně kulomet. Vzápětí zapnuli na všech strážních věžích reflektory a začali výstražně pokřikovat.
„Někoho viděli!“ řekl Jackie.
Enkra vyskočil. „Do útoku!“ vykřikl a vystřelil světlici.
Sebastiano se třemi skoky dostal k bráně a hodil první granát. Nad hlavou mu svištěly kulky, ale nevšímal si toho. Roger sestřelil z nejbližší věže hlídku

lejzrovačkou.
V nádvoří základny vybuchovaly první granáty; vojáci, kteří se hrnuli ze strážnice, se káceli jako kuželky, ale někteří, které nervový plyn nezasáhl, stříleli z oken.

V barácích se probouzeli, vyskakovali z postelí a chápali se zbraní. Ozývala se střelba, ovšem velmi málo účinná, protože dohromady nikdo nevěděl, co se děje a po
čem střílet.

Ti chlapi ve strážnici nebyli žádné bábovky. Kdo se nenadechli plynu při výbuchu granátu, se bránili zuřivě dál, bez ohledu na ostatní, kteří leželi kolem bez hnutí.
Chybou útočných granátů bylo, že měly velmi krátkou dobu účinnosti plynu, který se rychle rozptyloval. Muži z baráků už dávno spali jako nemluvňata, ale strážní oddíl
se pořád ještě bránil, dokud jim přímo nehodili pár granátů okny dovnitř.

Důstojnický barák si vzal na starost osobně Enkra; podařilo se mu hodit granát ve chvíli, kdy někdo z důstojníků otevřel dveře, aby se přesvědčil, co se venku děje;



granát vybuchl a většina mužů usnula. Ale někteří tomu unikli a ti se snažili bojovat revolvery a samurajskými meči. Jednoho z Enkrových kluků zasáhla kulka, což prince
rozlítilo; vykopl důstojníkovi revolver z ruky a přidal mu ještě jednu ránu špičkou boty do zubů, čímž ho skutečně spolehlivě uspal.

Boj v základně skončil; ale venku se ještě něco odehrávalo, ozývala se tam střelba.
„To je z přístavu...“ vysvětlil Sebastiano.
„Jdi se tam podívat!“
Když Sebastiano doběhl, nebylo už třeba, lodi byly obsazeny. Ale bohužel ne všechny; ta Cvrčkova, nejkurióznější, kterou Enkra považoval za výplod chorého

mozku nějakého blázna, se dokázala dostat z přístavu na moře. Falko, který velel útoku, tvrdil, že nechápe, jak to zvládli, ale odrazili tak rychle, že jim v tom Armini
nemohli zabránit.

„A co jste dělali?“
„Stříleli jsme po nich! Docela jistě dostali pár zásahů!“
„Chtěli jsme je i s jejich lodí!“
„Myslím, že se ta kocábka někde potopí,“ řekl Falko nedůvěřivě, „Je to příšerná konstrukce, se divím, že něco takovýho dokáže plout!“
„Jak je vidět, docela čiperně. K čertu, kdyby tady bylo aspoň jedno solidní plavidlo, zkusili bysme je ještě dohonit...“
„Mám to zkusit na tý minonosce?“ ptal se Falko.
Sebastiano by ho byl možná vyslal, ale přišel sem i Enkra a ten hned zasáhl: „Ne! Pro pár chlapů na jedný lodi nemůžeme riskovat. Zdá se, že přijde další tajfun a na

to musíme být připraveni! Máme dost starostí, takže nemůžeme postrádat žádnýho!“
Tím diskuse skončila; Sebastiano aspoň mimo Enkrův doslech prozradil Falkovi, že ho považuje za pitomce. Falko se styděl.
Velení v Okinawě se rychle ujal Roger. Nařídil soustředit raněné a mrtvé, ostatním sebrat zbraně a provizorně je spoutat. Zajatců bylo bohužel desetinásobně víc

než Arminů, s tím se muselo počítat. Nebyly to pápěrky a kdyby je napadlo se vzbouřit, nemuselo to dopadnout dobře. Enkra nařídil odnést všechny zbraně do
důstojnického baráku, který vyhradil pro svoje lidi. Zajaté důstojníky nařídil držet rovněž tam, pod stráží šelem. Už tu byly velmi špatné zkušenosti.

Mike se zajímal, který ze zajatců je velitel flotily admirál Kidži. V systému jejich nárameníků se zatím nikdo nevyznal, ale soustředili ty v nejozdobnějších
stejnokrojích a čekali, až se probudí. Mike tipoval nejstaršího, už prošedivělého muže výrazně menší postavy a světlejší pleti, než měli ostatní. Byl jediný, kdo mezi nimi
vypadal jako skutečný Japonec.

Enkra zatím zašel podívat se na padlé. V boji jich nepadlo mnoho, ale každý byl nenahraditelný. Dle pozdějšího zápisu do deníku to byli:
 

 
Enkra stál nad jejich těly a mlčel. Už si mohl sejmout masku, nervový plyn přestal účinkovat. Takže stál a občas si hřbetem ruky rozšmudlával špínu okolo očí.
„V přímém boji by jich bylo víc!“ řekl Roger, který chápal, jak jeho veliteli je.
„Obávám se, že přijde i ten boj,“ řekl Enkra otupěle, „Tihle lidé se jen tak nepodvolí! Jsou houževnatí a vydrží všechno...“
„Těžký to bude! Ale máme jejich flotilu a tři tisíce vojáků. Vlastně čtyři, když počítáme posádku z Okinawy a z Kity...“
Enkra pokýval hlavou. „Já vím, Rogere. Vím!“
Vracel se do baráku; už ho čekala Tanya se vzkazem, že se admirál Kidži probudil.
Admirál seděl se zkříženýma nohama a spoutanýma rukama naproti Mikovi, který si sedl podobně. Byl v uniformě a na prsou měl svůj řádový kříž. Admirál bleskl

očima po Enkrovi, zhodnotil jeho uniformu a zase se tvářil lhostejně. Enkra usedl vedle Mika, Roger z druhé strany.
„Zdá se, že máme tu čest s admirálem Kidžim, velitelem flotily.“
Japonec ani nehlesl, ani nemrkl.
„Admirále Kidži, rádi bychom s tebou jednali. Jak situace stojí, jsi naším zajatcem a společně s tebou všichni tví vojáci, kteří tu byli. Máme zbraně, které přesahují

tvou výzbroj a prostředky, které nemůžeš mít. Můžeme zlikvidovat třeba celou tvoji armádu, budeme-li chtít. Ale přesto se chceme chovat moudře a laskavě, nemáme
v úmyslu komukoliv ublížit. Dokonce jsme už ošetřili tvoje raněné. Myslím, že bys na to měl vzít nějaký ohled a pokusit se o domluvu!“

Admirál Kidži nedal najevo, že by je slyšel.
Kolem prošel jaguár Arrgattsamwoogh. Japonec se po něm ohlédl, ale jenom očima; hned zase zíral nehybně dopředu.
Enkra kývl na šelmu. Jaguár, přirozeně zvědavý, přišel blíž, prohlížel si zajatce a tiše vrčel. Dokonce ho očichal, ale to admirála nepřinutilo, aby mu věnoval víc

pozornosti.
„Admirále Kidži, jsem Enkra Weston, princ a následník trůnu arminských císařů. Muži, kteří jsou tu se mnou, jsou Mike George von Cross, můj duchovní učitel

a rádce a Roger Monroes, předseda ministerské rady, de fakto šógun Arminu, můj zástupce. Doufám, že nás nepovažuješ za tak bezvýznamné, abys musel v naší
přítomnosti uraženě mlčet!“

Ale Japonec přesto mlčel a nedával najevo, že by je vnímal. Mike se rozhodl to vzdát.
„Odveďte ho! Nechte ho odpočinout a dejte mu najíst. Zřejmě ho dnešní události tak vyčerpaly, že není schopen vážného jednání.“
Odvedení se ujali Sebastiano a Jackie, přestože na to měli dost vysokou hodnost, ale bavilo je sledovat, co bude dál. Postavili admirála na nohy a postrčili ho ke



dveřím.
„Nebudu nic jíst!“ vyštěkl admirál Kidži.
„Proč?“
„Nebudu jíst nic, co jste otrávili!“ odsekl Japonec vztekle.
„Ty neuvažuješ rozumně,“ řekl Mike, přistoupil k němu a usmíval se, „Kdybychom tě chtěli zabít, nedalo by nám to žádnou práci. Jestli chceš, budu jíst co ty, abys

neměl podezření...“
Admirál po něm blýskl šikmýma očima. „Máte jedy, co berou lidem duši! Já vás Američany znám moc dobře! Naučili jste se naši řeč a tvrdíte, že jste přátelé! Ale

my dobře víme, kdo jste a jaká je vaše duše!“
„Ale my nejsme Američané!“
„Příliš dobře vás znám!“ sípěl admirál.
Mike doufal, že teď už bude mluvit; ale když mu položili další otázku, Japonec bez hnutí mlčel a vyčkával, až ho odvedou.
„Co s ním chceš dělat?“ krčil rameny Enkra, „Zřejmě fanaticky nenávidí Američany a každého, kdo se jim jen trochu podobá. Asi důsledek války...“
„Myslíš, že pamatuje válku?“
„Může mu být tak šedesát. Jeden z první generace, která to tady osídlovala. Tipuju ho tak na četaře, když to začínalo...“
„Myslíš, že zná Japonsko ve skutečnosti?“
„Možné to je.“
„Potom by mělo smysl ukázat mu videofilmy z dnešního Japonska. Máme jich několik, taky pár samurajských filmů...“
„Samurajský filmy by ti mohli předvést sami! Ale s tím videem bych souhlasil...“
„Ale jednat s nima budete vy!“ hučel Sebastiano, „Já teda jako Japonec rozhodně nevypadám, to spíš jako Američan...“
„Ty jdi vůbec do kélu!“ řekl mu Cvrček.
Pomalu se rozednívalo. Kurt Diettermann obešel posádku a vrátil se dost rozladěn. „Vypadá to, že Sheltie nekecal, co se dotýká toho jeho tajfunu! Obloha se mi

nelíbí...“
„Pro jistotu zjisti, jak to vypadá se zásobami. A z lodí nech všechno přenést sem, zřejmě to budeme potřebovat. Jo, a ty lodě samotný zajistit...“
„To už udělal Falko. Trochu mu vadí, že se nám nepovedlo dostat všechny lodě, tak dělá, co ho napadne. Potraviny přenesem...“
„Vem si na to pár zajatců! Ať vidí, že s námi mohou docela dobře spolupracovat...“
Kurt splnil příkaz velmi ochotně; vybral z námořníků pomocníky tak, aby jeden Armin ovládal tři zajatce. Všichni se potom odebrali na loď a začali vynášet bedny

s konzervami.
Byli dole ve skladišti, Kurt prohlížel konzervy a hádal, co v nich může být. Bylo to těžké, byly označeny jen nápisem a ten neznamenal v normální japonštině nic;

nejspíš se jednalo o zdejší ryby, možná i ještěry. Dokonce jednu konzervu otevřel bodákem a usoudil, že se jedná o vepřové v docela chutné pálivé omáčce z výhonků
bambusu. Byl dostatečně mlsný, aby to ocenil; odložil bodák a ochutnával, dle arminského bontónu rukama.

I ta malá nepozornost stačila; jeden ze zajatců skočil po bodáku, zmocnil se ho a vzápětí se vrhl na Kurta. Ten mu chrstl omáčku z konzervy do ksichtu, chytil jeho
ruku a zkroutil mu ji, ale to už na něj skočili další dva vojáci; měli obrovskou sílu a zřejmě taky zkušenosti v boji. Kurtovi se podařilo jednoho kopnout do rozkroku; jen
tím se uvolnil, aby mohl další dva odrazit údery karate. Chvilku se rvali o bodák, než je všechny přemohl a držel zbraní v šachu, než se objevil někdo z kamarádů
a pomohl mu je odvést.

„Teda, jsou řízci!“ řekl Kurt uznale, „Tak jsem se už dlouho neserval!“
„Ještě řekni, že na tebe stačili!“
„Věř nebo nevěř, ale já se rval o život! Nikdy bych nevěřil, že absolvent školy Lilie může takhle dopadnout!“
Armini se sice smáli, ale oceňovali protivníka stejně jako Kurta, který se přece jen ubránil. Především si však uvědomili, že zajatci čekají na první příležitost a mají

odvahu i sílu uskutečnit vzpouru.
Enkra se právě chystal jít spát, byl na nohou téměř celý zdejší den, ale pokus o útok na Kurta ho rozčílil, takže se probudil.
Ostatně, Kurt sám byl po rvačce v náladě velmi náchylné k radikálnímu řešení: „Budeme jim muset ukázat, že jsme silnější a že jakékoliv jejich pokusy o vzpouru

budeme co nejpřísněji trestat! Když to nepůjde jinak, tak likvidací!“
„V každém případě jim likvidací pohrozíme,“ souhlasil Enkra, „Nechci jejich nenávist k nám posilovat ještě nespravedlivými rozsudky smrti, ale za situace, kdy

čekáme tajfun, nás musí ve všem poslouchat! Kurte, byl bych rád, kdybys to považoval za jeden ze svých stěžejních úkolů!“
„Príma! Celý život jsem si přál být velitelem koncentráku!“
Kurt byl vrozeně laskavý a dobromyslný, spíš náchylný považovat všecko za legraci. Krátce před odjezdem se zúčastnil natáčení televizního seriálu z války, ve

kterém díky nordickému vzhledu sehrál roli důstojníka koncentračního tábora, a uniforma SS mu tam velmi slušela. Podobně si to představoval i nyní; ale někteří
zkušenější, jako Sebastiano, Falko, Sting a další, to brali zcela vážně. Taky měli horší zkušenosti.

Vyhlásili, že kdokoliv se pokusí o vzpouru nebo útěk, bude popraven, v případě zvlášť nebezpečného zločinu exemplárně krutě. Zajatci to přijali mlčky a bez zájmu
jako vše, co viděli kolem sebe. Mike Cross vzápětí vysvětlil, že to na ně patrně neudělá tak velký dojem.

„Jestli někdo z nich skutečně má strach ze smrti (a já věřím, že ano), jsou od začátku výchovy v armádě učeni nedávat to najevo. Viděli jsme, že jim jejich důstojníci
nahánějí strach daleko drastičtějšími metodami, třeba tou kostrou na stromě, ale zřejmě taky moc nepořídí. Maximálně je přesvědčíme, že skutečně jsme jejich
nepřátelé a oni nás budou tím víc nenávidět.“

„Jaký máš lepší nápad?“
„Zatím žádný. Zkusím nad tím uvažovat.“
Sebastiano dal najevo, co si o tom přemýšlení myslí; ale Mike patřil k velení, tak mlčel. Měli řadu jiných starostí; třeba počasí se valem horšilo a vypadalo na tajfun

síly přesahující ten, který zažili na uvítanou. Slunce nevyšlo, obloha byla zatažená olověně šedivými mraky, ochladilo se. Šelmy ježily srst a prohlašovaly, že větří
elektřinu.

Harae, Mikův sluha, byl v dost nejasném postavení. Byl místní, ale patřil mezi Arminy a dokonce nosil uniformu, tedy šortky a tričko s osmihrotým křížem. Mike si
ho zavolal a ptal se, co soudí o počasí.

„Ano, pane, přijde bouře!“ souhlasil Harae, „Bouře přicházejí často a trvají dlouho. Tahle jistě několik dní...“
„Kolik přibližně?“
„To nevím. Ale zdá se, že dlouho...“
„Co jste dělali za takových dní?“
„Seděli jsme v chýši a povídali si.“
„A co jste jedli?“



„Většinou jsme jedli málo. Jen děti občas plakaly, že mají hlad!“
Mike z toho nabyl dojmu, že domorodci jsou na podobné události zvyklí a vojáci nebudou jiní. Rád by mezi nimi našel pár lidí, kterým by mohl věnovat alespoň

nějakou důvěru, ale nebyl čas na nějaké detailnější zkoumání.
Nejdřív přišel vítr, který orval koruny palem skoro dohola. Vzápětí po něm prudký liják, který udělal z celého areálu jedno rozlité jezero. Udupaná půda cvičiště se

změnila v bahniště, kterým bylo nutno se brodit po kolena. Voda bez problémů pronikla do baráků, přecpaných mimo vojáků ze základny také desetinásobkem
námořníků; střechy nebyly ani zdaleka vodotěsné, takže do baráků teklo horem i dolem. Vojáci to přijímali s klidem a odevzdaností; nejdřív si posedali na pryčny,
zakryli si hlavy kabáty od uniforem a seděli tak bez hnutí dlouhé hodiny, přestože jim všechno včetně těch kabátů a pokrývek zvolna promokalo. Když dostali jídlo,
přijali to mlčky a bez zájmu jako všechno, snědli svůj příděl a zas si posedali na mokré přikrývky. Armini se dohadovali, kdo z nich se nejdřív nakazí bahenní horečkou
a zemře. Harae ale tvrdil, že umírají jen malé děti, které nejsou schopné přežití a dospělým se to stává jen výjimečně.

Do důstojnického baráku neteklo. Aspoň to tu bylo příjemné. Asthra nicméně nařídila, že si každý musí preventivně brát léky; ještě štěstí, že do útoku s sebou vzala
příruční lékárnu.

První nápor deště přišel brzy ráno a trval do setmění, skoro dvacet hodin. Těch dvacet hodin nepřetržitě lilo jako z konve a nebe křižovaly blesky; déšť bušil do
střechy tak, že se nedalo spát jinak než za použití hypnózy. To ostatně Enkra předvídal a nařídil, takže alespoň směna mimo službu si jakž takž odpočala. Potom, když
se on sám probudil a ujal velení, svolal nějakou poradu, kde mu ostatní hlásili, jaká je situace na základně.

„Tak, jak zajatci žijí, mohou vydržet den dva, ale rozhodně ne týden, jak odhaduje Harae! Ostatně nikdo neví, jak dlouho bude skutečně ta bouře trvat a co nám
ještě přinese...“

„Prozatím máme dost potravin,“ řekl Jackie, „Ovšem jejich kvalita je nehorázná, divím se, že tohle dokážou jíst. Většinou rýže bez chuti, maso jen pro důstojníky.
Pak jsou tu ty velké konzervy - něco jako paštika, ale chutná to jako opečené piliny. Harae tvrdí, že to bylo obvyklé jídlo na cestách.“

„Zřejmě je nikdo nerozmazloval, měli by teda vydržet,“ řekl Sonny, „Ale objevil jsem další problém: elektrické světlo je zatím v provozu, ale už dlouho nebude. Je
tu ve sklepě generátor na naftový pohon, jenže nafty je málo a... upřímně řečeno, mám strach zasahovat do systému. Konstrukce... nedá se mluvit o žádné konstrukci.
Je to pokus vyvolávat elektřinu navzdory přírodním zákonům. Jestli se stane sebemenší závada, nikdo to nespraví. A až dojde nafta, budeme docela bez proudu!“

„Dobrý! A dál?“
„Zdravotní stav zajatců,“ řekla Asthra, „Přestože Harae tvrdí, že jsou zvyklí, nemyslím, že člověk je schopen setrvat dlouhodobě v mokru. To by se adaptoval

a narostly by mu plovací blány. Což se u našich zajatců doposud nestalo, takže si myslím, že brzo mezi nimi začnou nemoci. Nemám jim co dát, veškeré léky
potřebujem pro sebe.“

„No. Ještě něco?“
„Zatím ne. Ale určitě se něco objeví!“
„Má někdo nějaký návrh řešení?“
Čekali, co řekne Mike. Neřekl nic, takže se slova ujal Roger:
„Považuji za nezbytné dohodnout se s jejich velitelem. Když ne na spolupráci, tak aspoň na tom, že nebudou situaci zhoršovat.“
„Souhlasím. Budou ochotni jednat?“
„Uvidíme. Doufám, že už změkli...“
Takže byl opět předveden admirál Kidži. Zatím si odpočinul v osamělosti, ale pod stráží, nějakou dobu spal, ale jídlo odmítl, i když bylo kvalitnější než to, které

dostalo mužstvo. Když ho předvedli do bývalé důstojnické jídelny, sedl si na zem a čekal, co bude.
Opět byli přítomni téměř všichni velitelé, ve stejném složení jako předtím. Admirálovi to bylo očividně naprosto jedno.
„Admirále Kidži!“ začal Enkra, „Doufám, že jsi měl dost času si promyslet, jak se domluvíme na dalším postupu. Jak vidíš sám, ovládli jsme celou základnu včetně

všech vojáků a nemáte žádnou šanci tento stav změnit. Také máme vaši flotilu, zakotvenou v přístavu. Kdyby se to ukázalo nezbytným, můžeme všechny tvoje vojáky
zlikvidovat. Ale nechceme to udělat, neboť jsme nepřišli zabíjet, zvlášť ne zbytečně! Taky se zhoršilo počasí; já myslím, že je na čase se domluvit o nějaké spolupráci.
Protože za tajfunu musíme spolupracovat - jinak bude muset někdo zemřít!“

Admirál Kidži mlčel. Mlčel a díval se nehybně před sebe, jako kdyby ani nevnímal jeho řeč.
„Měl bys pochopit, admirále, že jestliže chceme přežít, musíme spolupracovat! V každém případě se stane to, co chceme my; za tvé účasti nebo proti ní. Ale máme

dost síly, abychom vás nejen přemohli, ale i přesvědčili!“
Admirál Kidži mlčel a nehýbal se.
Enkra si připravil působivé představení: vytáhl tesák s ostřím z protonové mikrovrstvy a japonský samopal. Bez problémů tím tesákem rozřezal samopal na kousky,

jako kdyby ořezával tužku. Admirál Kidži sice zíral, ale neřekl ani slovo; stejně tak mlčel, když mu předvedli podobným způsobem lejzrovačku.
„Nemá to cenu,“ řekl Mike arminsky, „Zdá se, že ten starý pitomec se rozhodl mlčet. Nedivím se mu, je úplně bez sebe už proto, že se někdo opovážil ho na konci

života porazit. Necháme ho a zkusíme to radši s někým jiným...“
Admirála zase odvedli. Enkra rozhodl předvést bývalého velitele posádky Okinawa majora Sakadu.
Možná by bylo dobře majora popsat. Bylo mu kolem čtyřicítky, měl tmavou pleť domorodce a šikmé oči Japonce. Měřil dobrých sto osmdesát centimetrů, měl

atletické tělo, ale už pěkné břicho, zřejmě se mu v životě nevedlo špatně. Uniformu měl pěknou a dost vyzdobenou a vlastnil nádherný samurajský meč, který mu Roger
prozatímně zabavil a velmi rád by si ho ponechal.

„Ty jsi major Sakada, velitel posádky Okinawa. My jsme ti, kdo tu posádku zabrali, tedy vlastně tvoji noví velitelé!“
„Mým velitelem je admirál Kimura, vrchní velitel císařské armády!“ řekl Sakada.
„Byl. Teď je to princ Enkra. Tvoji vojáci ho budou poslouchat stejně jako poslouchají tebe, to už jsme si zjistili. Jde jenom o to, jak ho chceš poslouchat ty. Jestli

jako major a velitel své posádky, nebo jako prostý voják.“
Major Sakada tedy zíral, to je pravda.
„Jak by bylo možné, abych já byl obyčejným vojákem?“
„Jednoduše. Princ rozkáže - a bude!“
„Ale já nejsem člen vaší armády! Mým velitelem je Jeho Výsost admirál kníže Kimura!“
„No dobře, jak chceš. Počítej s tím, že už se s tebou nebude počítat, až zvítězíme...“
Major naprosto nechápal, o čem je řeč. Nebyl natolik zdatný v přemýšlení, aby dokázal sledovat Rogerovy potměšilé řeči. A bál se, velice a všeho. Dlouhý život ho

asi naučil přemýšlet víc než jeho mužstvo a tušil, že noví páni budou horší než ti dosavadní. V žádném případě se nechtěl dopředu do ničeho míchat.
Enkra se rozhodl vystřídat Rogera.
„Dobře mě poslouchej, majore Sakado: Obsadili jsme Okinawu, ale nechceme zničit všechny vojáky, kteří tady jsou! Je to přes tři tisíce mužů a jejich život nyní

záleží na tom, jak si poradíme s tajfunem, který přišel! Sám jistě víš, jaké je venku počasí. Nám tady v důstojnickém baráku je dobře a bude nám dobře i nadále; ale ti
muži venku jsou na tom hůř a je musíme chránit!“



Sakada se usilovně snažil to pochopit. „A co chcete ode mne?“
„Abychom mohli něco dělat, je především nutné, aby nás vojáci poslouchali! Ty jim to musíš nařídit jako bývalý velitel!“
„Ale... já přece nemám nejvyšší hodnost!“ prohlásil major, když si to rozmyslel, „Nyní je nejvyšším velitelem admirál Kidži!“
„Admirál Kidži nepochopil situaci. Je starý, už mu to moc nemyslí!“ řekl Roger a major Sakada se ještě víc polekal.
„Ale jestli mi můj velitel nedá příkaz, pak nemůžu nic dělat!“
„Já jsem tvůj velitel!“ zařval na něj Roger.
Major chvíli vylekaně přemýšlel. „Ne. To ne! Ty velitel nejsi!“
„Odvést,“ navrhl Mike, „Je to vůl!“
Takže majora odvedli za admirálem.
„Co teď?“ ptal se Enkra.
„Admirál zklamal, major zklamal. Co tu máme k disposici dál?“ ptal se Roger, „Máme pár admirálových pobočníků. Inteligence jim zrovna kouká z očí. To bude

zas chuťovka!“
„Za zkoušku nic nedáme.“ rozhodl Enkra.
Brali to dle hodnosti. Plukovníka, který v jednom kuse opakoval bojová hesla a nemohl pochopit jedinou rozumnější myšlenku. Kapitána, který se sice klepal jako

osika, ale nepřistoupil vůbec na nic. Dalšího kapitána, který mlčel a vypadal, že ničemu nerozumí a nic nechápe.
„Nemá to cenu,“ rozhodl Enkra po dalších čtyřech hodinách bezvýsledného výslechu, „Zavřeme je všechny a budeme to asi držet silou. Ti důstojníci mají tvrdou

morálku a taky tvrdě zabedněný palice! Musíme hledat někoho chápavýho, aspoň jako Harae!“
Nikoho podobného nenašli a tak se konečně uložili ke spánku. Ještě štěstí, že nebyli nároční na podmínky, protože spát v tomto počasí a za rachotu hromů nebylo

jednoduché.
Po čtyřech hodinách probudil Enkru jaguár Arrgatsamwoogh a hlásil, že admirál Kidži se pokusil o sebevraždu. Provedl to fantastickým a nepochopitelným

způsobem, totiž překousal si tepny na obou zápěstích vlastními zuby. Musel je zřejmě příšerně rvát, protože zápěstí měl celá rozdrásaná; stálo ho hodně duševního úsilí
překonat bolest a vyrovnat se se smrtí. Ale provedl to a myslel, že do rána vykrvácí a nikdo si toho nevšimne. Všiml si toho jaguár, který to ucítil; hned probudil Enkru
a taky Asthru. Zmatek přivolal i několik dalších.

Admirál Kidži vztekle ječel, řval a proklínal všechny, kdo se pokoušeli ho ošetřit; teď nemlčel a netvářil se povzneseně. Dalo jim práci, než ho přemohli a snažili se
mu ruce obvázat; všichni byli už zakrvácení jako řezníci a admirál se pořád úporně bránil.

„Musíme ho zachránit!“ křičel Enkra, „Musíme za každou cenu!“
„A proč?“ ptal se Sebastiano, „Když nechce?“
„Právě proto, že nechce! Dokážeme mu, že mu umíme zachránit život i proti jeho přání!“
Asthra na to ale kroutila hlavou. „Nepodaří se to! Jsou to strašná zranění!“
„Podaří. Když zapálíš Oheň!“
„Kde? Tady v jídelně?“
„To ne. Ale co venku na terase? Je trochu krytá před deštěm...“
Terasu používali důstojníci k přehlížení své posádky; byla z betonu a měla plechovou střechu, nic moc, ale aspoň tam nelilo tolik. Asthra ji obhlédla, pak přinesla

svou bronzovou trojnohou mísu. Ostatní zatím svlékli admirála z jeho parádní uniformy, nechtěli, aby byla zničena. Taky oni se svlékli, pokud měli něco na sobě. Ty
přípravy pozoroval admirál Kidži s bezmocným zuřivým vztekem, ačkoliv nevěděl, o co jde.

Asthře trvalo vyvolávání Ohně déle než obvykle; kývala se při tom ze strany na stranu, ševelila si nesrozumitelné verše a na tváři jí bylo znát velké úsilí. Ale nakonec
přece jen pod jejíma rukama zaplál ohýnek a rostl, až dosáhl obvyklé velikosti.

Admirál Kidži postřehl, že se děje něco divného. Ztrácel už síly, krev mu řinula z rozdrásaných rukou a nedala se zastavit; ale přece jenom se dokázal pohrdavě
zasmát, když viděl, jak se o něj starají.

Sebastiano ho uchopil jako panenku a vložil do plamenů. Admirál usoudil, že ho chtějí mučit, tak zaťal zuby a očekával strašlivou bolest, odhodlán nepromluvit
jediné slůvko. Ta bolest se skutečně dostavila, ale na jediný zlomek vteřiny; pak už to bylo velice příjemné. A co bylo nejdivnější, rány na rukou, jež Sebastiano pevně
svíral, se čistily, zacelovaly a přestávaly bolet, a když jej konečně pustil, měl admirál na zápěstích jenom rudé jizvy, z nichž však neunikala kapka krve a které vůbec
nebolely. A všichni kolem se usmívali.

„Co... co jste to udělali?“ ptal se admirál překvapeně, „Jak se vám podařilo... tohle?“
„Řekl jsem ti, že umíme všechno!“ řekl Enkra, „Myslel sis, že dokážeš odejít, aniž by ses s námi rozloučil? Ne, my rozhodujeme o tom, kdo bude žít a kdo zemře!

I kdyby ses zabil, dokážeme tě zase vzkřísit! Chceš to zkusit?“
Nechtěl, věřil tomu. Po tomhle by už uvěřil čemukoliv; taky se zeptal: „Co je to za oheň, který nepálí?“
„Říkáme tomu Živý Oheň. Později ti třeba vysvětlíme, jak jej vyvoláváme a co dokáže. Zatím ti musí stačit tohle.“
„Později?“
„Až budeme přátelé.“
Admirál Kidži přemýšlel. Doopravdy přemýšlel a nechápal, co to vše znamená. Ocitl se tváří v tvář něčemu neznámému a neuměl si poradit; a nechtěl se postavit

proti jako předtím.
„Je toho na tebe hodně,“ řekl mu Enkra, „Je třeba, aby sis odpočinul a nabral síly. Najez se a potom tě naše čarodějka uspí, aby tě spánek posílil. Musíš být

silný...“
„Proč?“ zaváhal.
„Jsi velitel svých lidí. Musíš se o ně postarat. Alespoň tak, že s námi sjednáš příznivé podmínky...“
Kidži nechápal ani teď, ale poslechl. Ještě se ohlédl na Asthru, která klečela u svého Ohně a něco mu povídala; potom odešel s Enkrou, aby snědl trochu polévky

a masa s rýží. Nenechal se nutit, skutečně jedl a při tom pokukoval po ostatních, kteří stáli kolem a sledovali ho. Nic neříkal a ani oni nic neříkali; viděli, že se v něm
něco zlomilo a že to bude možná jiný člověk, než který tak pyšně mlčel.

Neuspala ho Asthra, ale Enkra. Admirál ulehl mezi Arminy (přece jen ho chtěli hlídat) a po hypnotickém zásahu usnul.
Enkra vyšel k Asthře. Pořád ještě klečela u Ohně, který se prudce zmítal ve větru. Oči měla široce rozevřené a tvář mokrou od kapek, které sem zanášel déšť.
„Zkoušíš něco?“
„Ta bouře má hroznou sílu!“ vzdychla, „Je to planeta úžasných možností! Možná bych tady dokázala vlastní silou i létat...“
„Cože?“ Enkra nemohl překonat smích.
„Víš přece, že při svých výzkumech využívám síly přírody a sílu, kterou dokážu vzbudit ve vlastním nitru. Moje síla je odrazem síly přírody, kterou do sebe

nasávám. To dělám taky nyní a přitom... cítíš, jak to bolí? Podej mi ruku, uvidíš sám!“



Enkra jí podal ruce nad Ohněm. Asthra je sevřela a Enkra skutečně cítil cosi, co ho celého prostoupilo a naplnilo, až to skoro bolelo. Nechápal, jak k tomu
dochází, vlastně vůbec nic nechápal, jenom cítil tu sílu. „Můžu ti pomáhat?“

„Zatím nevím, co můžu a co ne! Musela bych to zkoušet... Řeknu ti, až přijde čas! Možná budu potřebovat spojené síly nás všech!“
Měl by odejít, ale Enkra otálel.
„Co myslíš - je tu někdo z domorodců, kdo umí ovládat přírodní síly? Nějaký kouzelník nebo něco jako ty?“
„Nevím. Ptala jsem se, nikdo nic neví. Z těch, kdo jsou vůbec ochotní odpovědět. Zdá se, že Japonci zlikvidovali všechny, kdo jim mohli být nebezpeční.

Především domorodé kněze, mudrce a věštce, nebo co tu měli. Takže dnes už nikdo neodhadne, co bylo a co mohlo být...“
„Chápu. Uvažuju, jestli k tomu mají disposice! Jestli by třeba některá z místních dívek dokázala vyvolat Oheň...“
„Zkus to! Jistě se ho nebude bát, ti lidé se nebojí ničeho. Třeba někdo z vesnice...“
„Ach, vesničané! Už jsem uvažovala, jak se jim asi daří! Měli bychom se jít podívat, jestli něco nepotřebují...“
„Potřebují, aby přestalo pršet! Až trochu ustane ten liják... Zatím bychom se utopili někde v bahnisku... a až se rozední.“
„Dobře. Víš co, jdi spát! Budu hlídat...“
Enkra souhlasně zamručel, ale nešel. Naopak zůstal stát, díval se na její počínání a na něco čekal. Ohlédla se.
„Ještě něco?“
„Taková věc, víš... možná dotaz. Komu podle tebe patří tenhle svět? Kdo je nejvyšším pánem na tomto území?“
Asthra na chvíli vnořila prsty do plamenů. Uvažovala.
„Nejvyšší pán Vesmíru...“ začala opatrně.
„To vím. Jde mi o teritorium. Pán nekoná svoje zábavy sám, ale se svými společníky. Jeden z nich je stvořitelem a má na určitém území výkonnou moc. Chci

vědět...“
„Chceš vědět, je-li to náš Stvořitel nebo ne. Nevím.“
„Mluvíš o Ohni. O jeho síle a moci, která je větší než u nás. Víme, že Oheň je vnitřní energie... Je tomu tak i tady?“
„Bezpochyby.“
„Můžeš se s ním tedy spojit? Získat nějaké... vědomosti?“
„Chceš, abych přiznala svou neschopnost? Takže: ano, Oheň ke mně mluví. Mluví jasně a srozumitelně, jenomže v cizí řeči a já ho nejsem schopna chápat. Má to

něco společného taky s bariérou, kterou pro mne tvoří mysl domorodců. Těžko se jim dokážu vloupat do hlavy, jako to umím u našich. Zkoušela jsem to už
v Tichomoří, na Šťastných ostrovech a teď tady. Jde to - ztuha.“

„Kde je problém?“
„Jakmile se to dozvím, odstraním ho. Ten problém je ve mně, mám asi nějaký blok, který mi brání vidět jasně. Iluzorní energie, mája, víš? Jsem na to zkrátka blbá!“
„Frapantní přiznání, pro čarodějku!“
„Hele, nerejpej, jo? Ty sám jseš čaroděj, tak by ti mohlo být jasný, o čem tady blafu. Spousta informací, malá hlava a pomalý chápání, to je jedinej problém. Jestli

máš nějakou konkrétní radu nebo pracovní pokyn, tak ho předej a jdi lehnout na ucho!“
„Ty budeš dělat co?“
„Nořit se do hlubiny Poznání.“
„Mohl bych se vykoupat v Ohni?“
„Teď? Nemám náladu hledat ti přílbu...“
„Kašlu na ni! Stejně mi Roger nemůže odpustit, že on se nechal ostříhat a já ne!“
„Tak dobře. Ale potom mi pohlídáš Oheň a vykoupu se já!“
Enkra nemusel ani souhlasit; vstoupil do plamenů a setrval tam po delší dobu, než bývalo obvyklé. Snažil se při tom vnímat co nejvíc ze síly, kterou dostával; ale jak

se o to pokusil, zahltil ho příval zvláštních vjemů, které nechápal. Nacházel se v něčem obrovském, co o moc přesahovalo jeho dosavadní zkušenosti; moc okolního
světa jej zdrtila, málem srazila na kolena, takže se vypotácel, chytil se sloupku verandy a ztěžka oddychoval.

„Takže už víš, co jsem měla na mysli?“
„Mám pocit, že... jsem sám byl tím tajfunem!“
„Tajfun je jenom část té síly. Nepatrná část. Většina se skrývá někde pod povrchem... když se spojíš s Ohněm, dostáváš ji dovnitř svého těla; to se pak nediv, že tě

všechno bolí!“
„Ale je to nádherná bolest! Skoro bych řekl... vzrušující!“
„Naprosto správně. Když si zvykneš, je to nádhera... já vždycky cítím takový pocit... dokonalé uspokojení!“
„Teď se mi rozhodně nechce jít spát!“
„Pozoruji... pohlídáš mi tedy ten Oheň?“
Enkra přikývl, poklekl k míse a sledoval, jak Asthra vešla do plamene a jak se jím nechává prostoupit. Když vyšla ven, usmívala se a vypadala naprosto šťastná.

Zasmála se, položila dlaň na jeho holou hlavu a vypouštěla mu přes lebku do mozkových center přebytečnou energii; když si ale všimla, jak se na ni dívá, radši toho
urychleně nechala.

„To doufám nemyslíš vážně!“
„Jsi tak krásná...“ usmál se.
„Poslouchej, nejsi náhodou trochu mimo? Uvědomuješ si, že jsi princ Arminu a jednáš s nejvyšší čarodějkou své říše? Navíc za nejhorších možných podmínek; Pán

Šiva řádí jako zběsilý, tajfun, hromy, blesky, exploze ničení všude kolem, teď Oheň do toho - a ty si vzpomeneš...“
„Při svém vzdělání bys mohla vědět, že jednou z Pánových forem je taky pohlavní touha...“
„To jistě je - ale ze žádného Písma nevyplývá, že zrovna mezi mnou a tebou! Že tě to zrovna teď napadlo, to neznamená...“
„Nejen to. Mám pocit, že... jsem dostal pokyn.“
„Ještě ke všemu! Chlapečku, nezahrávej si!“
„Možná je to metoda, aby se odstranil ten tvůj problém. Kdy jsi naposledy dosáhla dokonalého vyrovnání vlastní energie s okolní?“
„Pořád říkám, že přílišné vzdělání nevede k dobrýmu! A nedělej si legraci z Velkýho Šéfa! Měla jsem dojem, že mi nedávno říkal, že přes legraci je tady On!“
„Právě. Není to jeden z Jeho žertíků?“
Asthra se tvářila nejistě. V rozpacích vztáhla ruku a dotkla se plamene, který jí olízl prsty jako věrný pejsek.
„Oheň bude hodnej. A bude nám pomáhat.“ řekl Enkra, „Celý tenhle svět se spojí a bude nám pomáhat... věř mi!“
„Možná máš pravdu. Ale jsi blázen!“
Enkra to nekomentoval.



Tajfun zešílel; hrom rachotil bez ustání a černé nebe křižovaly blesky, jejichž energie jim působila mravenčení pod kůží, nyní zbavenou i těch nejmenších chloupků.
Živý Oheň se zmítal v míse, jako by to sama Paní Parvatí sestoupila v tanci Prastvoření...



Spolupráce
 

Ráno bylo počasí stejně mizerné jako večer. Zato Mike, když se po ránu převaloval na lůžku a rozhodoval se, zda má cenu přinutit se vstát nebo radši tiše zemřít,
přišel na nápad.

„Napadlo mě to teď, když jsem se probudil; asi bude pravda, že ráno je moudřejší večera! Ale přivedl mě na to Roger, když říkal, že jsme teď vlastně velitelé těch
vojáků. Enkro, ty přece vypadáš dost asijsky, a když tě trochu vylepšíme make-upem...“

„Co máš zase za lubem?“
„Nejdřív si vypij kafe, ať se probereš, vypadáš hrozně. Máme tu uniformy všelijakých jejich důstojníků. Jednu z nich upravíme, aby ti sedla, a vyzdobíme ji, jako

mají oni. Uvažoval jsem, co na nárameníky; dáme tam osmihroté kříže, vidí je na nás a jistě chápou, že je to nějaký odznak. Nepamatují se na tebe z boje, dobýval jsi
přece důstojnický barák, a velitele jsme k nim zatím nepustili. Takže když tě uvidí, budou si myslet, že jsi někdo z jejich velitelů. Chápeš?“

„Myslíš, že to neprokouknou?“
„Mluvíš japonsky? Mluvíš! Vypadáš jako orientálec? Dneska víc než jindy! Chovat jako pán se taky umíš; a oni při tom utajení jistě neznají každýho oficírka. Když

před ně předstoupíš...“
„Jo,“ šklebil se Roger, „Zvlášť takhle bez vlasů...“
„A co? Mně to náhodou sluší!“ pravil Enkra líně.
Strážní prošli baráky; zjistili, že vojáci sedí i nadále na svých pryčnách, promočení na kost, mlčí, koukají do prázdna a čekají, až to přejde. Měli záviděníhodnou

trpělivost a silnou tělesnou konstrukci; zatím nebyly zaznamenány případy onemocnění, nebo to aspoň nikdo nedával znát.
Asthra přišla na snídani ve skvělé náladě a když se doslechla, co se má dít, rozhodla se to vylepšit. Admirál Kidži doposud spal hypnotickým spánkem; nebylo

jasné, co by dělal, kdyby se probral, ale zkusit se to mohlo. Probudila ho a zároveň uvedla do transu, kdy musel poslouchat příkazy, jak byly dány. Na rozkaz se oblékl
do uniformy, dostal dokonce svůj meč; pak se ochotně zařadil do Enkrova doprovodu.

Enkru zatím dívky zdobily a šlechtily; šikovně mu přimalovaly oči, aby vypadaly šikmější a japonštější, tvář přizpůsobily barvě pleti admirála Kidžiho. Náušnici,
kterou nosil v levém uchu, si ponechal. Chvíli mu nadávaly, protože kdyby měl vlasy, mohly je nějak fantasticky načesat; pak ale uznaly, že stejně bude mít čepici. Ještě
si zkusil do zrcadla pár extatických šklebů a mohl se jít strojit.

Uniformu přešily po jednom padlém důstojníkovi a vylepšily všelijak podle své vlastní fantazie, takže vypadala jako oděv skutečného prince. Za pás si zasunul
samurajský meč, do pravé ruky uchopil bičík. Falko nabízel svůj bič z lidské kůže, ale našli nějaký jiný, který vypadal rovněž dost vznešeně. Ostatní se taky poněkud
přizdobili a vytvořili kolem něho suitu.

Načež nařídili, aby byli vojáci vyhnáni z baráků a srovnáni do útvarů. Momentálně přestalo na chvíli pršet, ale olověné mraky dávaly tušit, že se hned bude
pokračovat.

Zajatci se řadili velmi neochotně; jenom pohled na dobrou výzbroj Arminů je přinutil, aby se postavili před verandu, většinou po kolena do vody a bláta. Stráže je
obklopily kolem dokola a dávaly pozor, aby se něco nezhatilo.

Enkra vypochodoval, tvář nehybnou a pyšnou, dokonce s přímo krutým výrazem. Jeho suita, ve které byl i admirál Kidži, za ním napochodovala a rozestavila se do
vějíře.

„Vojáci!“ pronesl Enkra a zatvářil se, jako by chtěl všechny spolykat ke svačině, „Překvapuje mne, že o vás slyším věci špatné a nepříjemné, jež mne hněvají!
Neposloucháte nadřízené a pokoušíte se dokonce bouřit proti mým vojákům, což samozřejmě nemohu nechat bez trestu!

Jsem princ Enkra, syn božského císaře a dědic jeho trůnu! Přišel jsem do této země, abych prověřil, jakým způsobem ji spravuje můj vznešený a laskavý správce,
Jeho Jasnost kníže admirál Kimura a ostatní důstojníci a vojáci. Co ale jsem spatřil? Někteří velitelé zřejmě nepochopili, kdo jsem a s jakými úmysly přicházím,
z neznalosti se postavili proti mně. Nyní však bylo dosaženo dohody, admirál Kidži se mi podrobil a byl zařazen do mého štábu, jak sami vidíte. Je tedy jasné, že od
této chvíle jsem váš velitel a každou neposlušnost budu tvrdě trestat!

Muži, kteří jsou tu se mnou, mají sice jinou pleť než vy, ale stejně tak mi slouží a já jsem s nimi spokojen; schvaluji každé jejich počínání! Vy jste naopak mnohem
méně zkušení než oni a občas nechápete, co se kolem vás děje. Nezlobím se na vás, ale nedovolím, abyste z neznalosti porušovali moje příkazy! Cokoliv vám nařídí
někdo z mých lidí, jako kdybych nařídil já sám; neuposlechnutí takového rozkazu budu posuzovat jako vzpouru proti samotnému císaři!

Vojáci, očekávám od vás poslušnost a iniciativu při plnění mých rozkazů! Jen tak si můžete získat moji náklonnost a všechny výhody, které vám přísluší podle
zákona. Kdo nesplní příkazy nebo bude v jejich plnění ledabylý, bude vyhozen z armády a stráví svůj život na poli s motykou jako obyčejný rolník; pokud nebude za
svoji opovážlivost rovnou popraven pro výstrahu ostatním. Takže nyní se vrátíte do svých prozatímních ubytoven; jakmile se trochu zlepší počasí, provedeme další
opatření ke zlepšení situace. Kdo bude nemocný, přihlásí se a bude vyléčen našimi lékaři. Máme prostředky, které neznáte, ale budeme je používat pro vaše dobro;
sami se o tom přesvědčíte. Živit vás budeme podle možností co nejlépe; přespříliš potravy nemáme, ale budeme vás krmit tak, aby nepoklesla vaše bojeschopnost
a chuť pracovat pro naše společné dobro. Takže, věřte nám a na slovo poslouchejte všechny velitele! Jenom tak se nám bude dobře spolupracovat ke spokojenosti
a užitku nás všech!“

Po pravdě řečeno, nebylo dost jasné, co na to vojáci říkají. Tvářili se někteří tupě, jiní odhodlaně, většina vyjeveně. Ale když jim bylo nařízeno vrátit se zpět do
baráků, odpochodovali tam bez nucení. A když vzápětí roznášeli jídlo, nebylo už mezi nimi pozorovat napětí a chuť se vzbouřit nebo utéci, jakmile by povolila
pozornost hlídek.

S tím jídlem: kuchyně v táboře samozřejmě byla, ale když se Armini seznámili k uměním kuchařů, komentovali je jediným slovem: Fuj! Takže se rozhodli vařit sami
a vytvořili jakousi míchanici ze všeho možného, ale přece jen kvalitativně lepší než dosavadní blafy. Vojáci postřehli změnu k lepšímu a dokonce to řekli nahlas - když
nic jiného, v tom jim příchod prince byl k užitku.

Cvrček, který sahal většině vojáků sotva po rameno a nebyl si jist, jestli by ho nespolkli jako zákusek, si vybral několik chlapů a nařídil jim opravit střechu jednoho
baráku, kudy už lilo proudem. Po kratším váhání ho uposlechli, zřejmě hlavně proto, že nebyl po ruce žádný z dosavadních velitelů. Zjistilo se ale, že jsou na práci
neobyčejně neschopní, tak byl nucen použít vlastních rukou a ukázat jim, jak si to představuje. Zdálo se mu, že k němu pojali cosi jako úctu, když viděli, že umí
zacházet s kladivem a sekerou líp, než kdokoliv z nich.

Tanya Wallerová, dívenka čiperná a chytrá, leč mravů poněkud nevázaných, se přišla zeptat svého šéfa Rogera, co by měla dělat. Její prací bylo svádět a oblbovat
nepřátelské i spojenecké náčelníky a vlastním tělem je přimět ke spolupráci; tady se cítila nevyužitá. Roger neměl zatím přesnou představu o sexuálním životě zajatců,
tak nevěděl, jak ji použít, aby to nevyvolalo špatný dojem. Tanya byla ovšem ochotna podniknout příslušné výzkumy; nakonec ji vzala s sebou Sheilla, která přišla
lékařsky ošetřit rány admirála Kidžiho.

„Výtečně, pěkně se ti to hojí!“ řekla mu zvesela, „Ještě se párkrát vykoupeš v Ohni a budeš zase fit! Našla jsem ti dobrou ošetřovatelku, která ti bude ve všem
k disposici...“



Admirál Kidži si prohlížel Sheillu a tím spíš Tanyu s netajeným podezřením. Tanya, blonďaté modrooké děvčátko tak krásné, jak si může člověk přát jen ve svých
nejodvážnějších snech, mu připadala divná, protože nikdy neviděl nikoho tak málo vybarveného. Jestli se mu někdo líbil, pak to byla černooká a původně černovlasá
Asthra (nyní díky Ohni bezvlasá). A zdaleka největší úspěch mezi dívkami měla Kate Crownová, která dokonale vystihovala jejich ideál krásy. Když to zjistila, nechtěla
tomu nejdřív ani věřit, ale pak se zaradovala.

Kate byla totiž vysoká a silná a kdyby necvičila víc než všichni ostatní, byla by brzo tlustá. Všechny ostatní dívky v Arminu byly drobné a hubené, v módě byly
přímo vychrtlé, takže Kate se cítila přehlížená a opomíjená. Tady byla najednou královnou a muži se po ní ohlíželi.

Momentálně se však jednalo o Tanyu a byla přidělena admirálu Kidžimu, který si ji prohlížel téměř zděšeně.
„Nechápu, co bude tahle holka u mne dělat!“ prohlásil konečně, „Dáváš mi ji jako služku?“
„Myslím, že nějaké použití pro ni najdeš,“ usmála se Sheilla, „Jsi muž v plné síle a jistě by sis přál nějaké potěšení s dívkou, jako je Tanya...“
Rozhodně nepřál, ale to nemohla vědět.
„Dobrá,“ řekl konečně, „Jdi za mnou, ženo!“
Sheilla pokynula a Tanya šla, ač se jí jeho chování nezdálo. Služba je služba a ona se na vojnu přihlásila dobrovolně.
Admirál Kidži se uložil na svoje lůžko. Zatím byl nemocen, tak vyžadoval nejvyšší ohledy. Nařídil Tanye, aby ho svlékla a uložila jeho uniformu; což skutečně

udělala. Pak se posadila vedle něho a pozorovala cvrkot.
„Dones mi čaj, ženo!“ nařídil jí.
Tanya se zvedla a líně se odvlekla do kuchyně. Vaření čaje se ujaly dívky z čarodějnické školy a co míchaly do svých utrejchů, věděla snad jedině Asthra, která jim

to známkovala.
„Hele, holky, nemáte tu něco na povzbuzení chuti pro jednoho stárnoucího důstojníka?“ tázala se.
„Chuti k jídlu nebo chuti na tebe?“
„Když můžu prosit, tak spíš to druhý. Je to takovej divnej prďola, ale docela milej. Jenom si myslím, že na to už není...“
„Hele, nalej do něj tohle a zaručuju ti, že něco zažiješ!“ navrhla jedna z dívek, nalévaje do čaje přesně odměřené kapky ze skleničky se zabroušeným uzávěrem.
„Vrhne se na mě jako divé zvíře?“ zajímala se Tanya, která o tom taky něco věděla.
„No... v každým případě bude milej.“
Asthra to ochutnala, zašklebila se a pohrozila své žákyni krutými tresty, pokud si bude takhle zahrávat s pacienty. Ale dovolila, aby to Tanya odnesla svému

admirálovi.
Admirál Kidži nápoj vypil a sladce usnul. Tanya nějaký čas čekala a potom si šla lehnout taky.

Ráno pokračoval vítr a déšť i plískanice, nic nenasvědčovalo, že by se počasí mohlo či dokonce mělo změnit k lepšímu. Enkra obhlížel oblohu dost starostlivě
a bručel. „Mám obavy o osud té vesnice!“ svěřil se svým důstojníkům, „Ti lidé tam žijí v lehkých chatrčích a déšť je musí ničit víc, než nás tady! A pochybuju, že mají
vůbec co jíst. Bylo by dobře se tam zajít podívat...“

„No dobře, ale kdo má jít?“ ptal se Roger.
„Vyber skupinu, tak dvacet lidí. Půjdu taky, pro jistotu.“
Roger šel vybrat skupinu rozumných osob a Enkra se šel podívat, jak se daří zajatcům. Především byl zvědav na důstojníky, takže zamířil nejdříve tam, kde drželi

admirála Kidžiho. A zarazil se, protože už za dveřmi slyšel smích Tanyi Wallerové. Něco povídala a smála se při tom. Enkra chvíli poslouchal, ale přes dveře nerozuměl
ničemu, tak zaklepal a vstoupil.

Tanya klečela na rohoži, na níž oba spali, a kreslila něco do bloku. Byla docela nahá. Admirál měl na sobě jenom spodky, seděl s nohama zkříženýma a naslouchal
jejímu výkladu; kolem byla rozložena spousta listů z bloku.

Když Kidži spatřil Enkru, vstal, svezl se na kolena a sklonil před ním hlavu až k zemi. I Tanya se zarazila, ale klanět se rozhodně nehodlala. Enkra se vlídně usmíval:
„Buď zdráv, admirále Kidži! Jak ses vyspal dnes ráno?“
„Dobře, princi!“ řekl Kidži pořád v předklonu.
„Vstaň a posaď se!“ řekl Enkra trochu překvapeně, „Chtěl bych s tebou o něčem mluvit...“
Zatímco si admirál zvolna sedal do pozice, kterou považoval za ušlechtilou, Enkra se rychle zeptal Tanyi, jak probíhala noc.
„V noci spal,“ ukázala na prstech Tanya, „Ale ráno to bylo fajn. Budu ti povídat...“
Kidžimu vůbec nenapadlo, že by třepání prsty mohlo znamenat nějakou rozmluvu. Seděl s nohama zkříženýma a zíral na Enkru, který usedl naproti němu a chvíli

pozoroval jeho tvář.
„Jde o tohle, Kidži: Bouře pokračuje a nikdo neví, jak ještě bude trvat dlouho. Možná týden, možná i déle. Pořád prší a ostrov už je jedno veliké bahniště. Máme

tady tři a půl tisíce vojáků, kteří musí dostat najíst, a zásoby se kvapem tenčí. Chtěl bych se s tebou poradit, jak zařídit, aby všichni dostali najíst!“
Admirál Kidži na něj zíral nehnutě a Enkra se musel dohadovat, co znamená jeho výraz. Možná překvapení? Nebo dokonce pohrdání?
„Nevím, jaká je tvá vůle, pane!“ řekl konečně admirál.
„Moje vůle je co nejlíp přečkat tu bouři!“ řekl Enkra, který se ani na okamžik nedomníval, že by domluva byla jednoduchá, „Chci, aby všichni lidé byli po dobu

tajfunu pokud možno v suchu a teple a dostávali pravidelně jíst, měli trochu zábavy a pohybu, aby je nenapadaly hloupé myšlenky. Ovšem zařídit to není jednoduché,
tak budu potřebovat i tvoji pomoc, abych to zvládl!“

Admirál Kidži pořád zíral tak tupě. Nechápal nebo nechtěl pochopit, co se od něho chce? Od chvíle, co byl přiveden k životu po nezdařené sebevraždě, dával
najevo, že Enkru poslouchá a k ostatním Arminům se choval jako ke služebníkům a důstojníkům svého pána. Jenom tupě zíral.

„Staň se tvá vůle, ať je jakákoliv!“ pronesl konečně a uklonil se.
Enkra se snažil nedat najevo, jak se v něm vaří bezmocný vztek. Naopak se zeptal: „Jak postupujete v případech, že nenadále přijde dlouhotrvající tajfun a je třeba

jej přečkat v co možná nejlepším stavu?“
„Postupovali jsme podle příkazů nejvyššího velení, platných pro tento případ!“ řekl Kidži.
„Jaké jsou ty rozkazy?“
Admirál přivřel oči a pomalu recitoval:

 
V případě příchodu tajfunu s dlouhodobě nevyhovujícím počasím je třeba provést následující:
 
1. Provést ukrytí vojáků do budov, pokud možno odolávajících dešti a větru. Pokud nelze tu podmínku zajistit, umístit důstojníky do nepromokavého přístřešku

a vojáky do provizorních ubytovacích zařízení.



2. Důstojníkům snížit příděly jídla na minimální dávku. Vojákům snížit příděly jídla podle možností na záchovnou dávku.
3. V případech onemocnění zastavit příděly jídla až do vyjasnění, o jakou nemoc se jedná. Lehčí případy řešit oddělením nemocných od ostatních vojáků.

V případě onemocnění kokomem, pagadetesem nebo habavudem podezřelého okamžitě zastřelit v minimální vzdálenosti dvě stě metrů od tábora a mrtvolu zakopat.
4. Zajistit strážní službu proti nebezpečným zvířatům nebo domorodcům, zneužívajícím hladu za omluvu přepadávání základny.
5. Pokud možno zabránit případům kanibalismu mezi vojáky nebo jej omezit na nejmenší míru.

 
K Enkrově cti je třeba říct, že vyslechl ty příkazy, aniž by hnul brvou. Naopak podařilo se mu zatvářit, že oceňuje admirálovu prozíravost: „Jaká je minimální dávka

jídla pro důstojníky?“
„O tom rozhoduje velitel, pane!“
Enkra vstal. „Dobře. Zjistím situaci a pak rozhodnu. Pozvu tě na poradu, až ji svolám!“
Admirál se jenom uklonil.
Nejdřív ovšem Enkra svolal svoje náčelníky.
„Tak pánové, situace je jasná!“ řekl, když jim přeříkal admirálovy příkazy, „Zřejmě je mezi našimi hosty rozšířeným zvykem nemazlit se ani s vlastními vojáky, natož

pak s nějakými vesničany. Vojákům snižují příděly na záchovnou dávku, to jest aby nezemřeli hlady. Nemocné nechávají hlady umřít bez zaváhání a vážně nemocné
hned střílejí. Zřejmě dochází i k případům kanibalismu, jinak by to nezakazovali. Nedivím se, že vojáci k nám nemají a těžko budou mít jakoukoliv důvěru. Jsme teď
jejich páni, budeme je mořit hlady a střílet v případě, že budou podezřelí z nebezpečného onemocnění...“

„Měli bychom jim vysvětlit, že se situace změnila!“ řekl Kurt, „Snad to pochopí...“
„Zatím jsme se pokoušeli vysvětlit jim ledacos a nezdálo se, že by něco pochopili,“ řekl na to Sebastiano, „Zřejmě za celou dobu pobytu v té armádě jim nikdo nic

nevysvětloval, ale rovnou je mlátil po hubě a neposlušné střílel. Čekají to i od nás...“
„V každém případě budeme mít starosti, než je nakrmíme! Snížíme dávky jídla, to by jim nemělo tak moc vadit. Ale rozhodně nikoho nebudeme trápit hladem!

Přemýšlejte, jakým způsobem získat nějaké potraviny z místních zdrojů! Kdo bude mít nějaký nápad, okamžitě to ohlásí...“
Cvrček zvedl ruku a všichni se rozesmáli.
„Nemyslel jsem hned - až budeš mít nápad!“
„No, já právě mám! Chytat ryby. V moři jich je spousta...“
„Dobře, ale... jak je chceš lovit?“
„To je jedno, třeba harpunou! Pod vodou neprší a počasí tam není tak zlé. Jestli jsou vojáci jako muži ze Šťastných ostrovů, mohli by být dobří plavci a rybáři...“
„Souhlasím. Vzal by sis to na starost... ještě s někým?“
„Třeba já!“ povzdychl si Sebastiano, „Někdo musí na toho skrčka dohlídnout, aby nedělal samý blbosti! Ještě by ho něco sežralo!“
„Kdo je u tebe skrček?“ vyskočil Cvrček.
„Já vím, že jsi vyrostl o dva cenťáčky!“ mávl rukou Sebastiano, „Ale to nic nemění na tom, že jseš pořád zkurvenej trpaslík!“
Enkra zarazil hádku: „Dobře, Cvrček a Sebastiano se pokusí rybařit, i za tohohle počasí. Vyberte na to pořádný chlapy a trochu je zcivilizujte! Kdo nebude

poslouchat, srovnejte ho jak zaslouží, divit se tomu nebude. Ale dál: bezpodmínečně je třeba zajistit opravu baráků, i takhle za deště! Jestli jim bude pršet na hlavu,
musejí onemocnět...“

„Kde vezmeme materiál na opravy?“
„To bohužel nevím. Zřejmě v lese, pokácíme ty zdejší pitomé palmy a naděláme dřevo. Zkusíme, jestli listy palem mohou sloužit jako střešní krytina. Domorodci

mají zkušenosti, musíme s nimi mluvit. Jackie, je to důležitá věc, tak bych tě rád požádal...“
„Dobře, provedu průzkum.“
„Dál: zdravotní služba. Asthro, to je tvoje a moje záležitost. Vím, jak se asi dívají vojáci na jakékoliv lékařské zásahy. Nebudou se chtít za žádnou cenu přiznat

k nemoci. Budeš je muset... no, přinutit. Nejdřív ze všeho zdravotní čaj. Pokud bude potřeba, použiješ jakékoliv prostředky, od hypnózy po Oheň.“
„Rozumím.“ řekla Asthra.
„Chtěl jsem, abys šla se mnou do vesnice domorodců, ale myslím, že prohlídka vojáků je důležitější. Nevíme nic o povaze nemocí, před kterými varují rozkazy.

Budeme to muset zjistit sami, vojáci nebudou chtít o těch věcech mluvit. Tak to zkus; do vesnice si vezmu Sheillu.“
„Sheillu bych potřeboval já!“ řekl Cvrček, „Mám obavy, že budeme potřebovat ošetření při tom rybolovu. Možná dost často...“
„Proč myslíš?“
„No... ony ty zdejší zvířata jsou pěkný potvory! Vlízt mezi ně do vody by mohlo znamenat zranění každou chvíli...“
„Dobře. Vezmu s sebou Jennie, ta taky umí pracovat s Ohněm. Já taky trochu umím, tak doufám, že se to zvládne. Rogere, ty si vezmeš na starost velení tady na

základně. Pokusíte se domluvit jak s admirálem Kidžim, tak ostatními důstojníky. Admirál už je nalomenej, bude dobře přivést ho co nejdřív k rozumu. Miku, byl bych
rád, kdyby sis to vzal za svůj hlavní úkol...“

„Dobře, pokusím se...“
„Takže - má ještě někdo něco?“
Z vyšších velitelů už nikdo připomínky neměl; ale zezadu se ozval Sting, který úspěšným zásahem získal právo počítat se mezi náčelníky: „Ještě se nerozhodlo o těch

hlídkách proti divokým zvířatům! Já bych to zajistil...“
„Co máš na mysli?“
„Jestli se v rozkazech počítá s ochranou, pak to není zbytečný. Známe vodní příšery, opeřenou stíhačku, Sheltieho draka. Pochybuju, že by to bylo všechno. Zatím

nás ještě nic nenapadlo, ale až to přijde, bude pozdě. Takže navrhuju hlídky...“
„A sám si je chceš vzít na starost, co?“
„No, zkusil bych to. Střílím dobře!“
„Dobrá Stingu,“ řekl Enkra po chvíli přemýšlení, „Dáme ti možnost. Budeš velet hlídkám...“
S tím výsledkem se rozešli a každý hned začal plnit zadaný úkol. Docela s potěšením, všechno bylo lepší než nečinnost, a té si od začátku tajfunu užili až dost.

Kromě toho měli nepříjemný pocit lidí sedících na sopce a čekajících, kdy to bouchne; práce byla možností, jak na vše zapomenout.
Enkra to měl nejjednodušší: vybral si svůj tým a vydal se s ním do vesnice. Protože lilo jako z konve a veškeré oblečení bylo okamžitě naskrz promočené, šli

většinou nazí; zabalené měli jen některé věci, které nesli s sebou. A když už byli venku, nezamířili hned k vesnici, ale Enkra si přál nejdřív se podívat na ukořistěné lodi.
Pohled na přístav mu rozhodně nedělal radost. Arabella a uhelná loď zatím přežívaly dobře, byly řádně zakotveny a tajfun jim neublížil. Ale chudák minonoska se

potopila na místě, na kterém kotvila; bylo tu mělko, takže jí zatím trčela z vody celá palubní nástavba. Ještě hůř dopadl dělový člun majora Sakady, který bouře zřejmě
odnesla na širé moře; co tam s ním udělala, Bůh suď. Stejně tak zmizely lehké čluny, kromě jednoho; tím tajfun třískl o břeh a rozlomil ho napolovic. Doposavad tam



ležel.
„No, bezva.“ řekl Enkra.
„Myslíš na Liberty, co?“ ptal se ho Diego.
„Je dobře schovaná,“ potřásl Enkra hlavou, „Snad by se jí nic nemělo stát. Ale kdoví, co na ní zas ulítne při takový bouři...“
„Frenn a Elliott nejsou pitomci. Poradí si, už nějakou bouřku zažili...“
„No, však já jim věřím!“
Z přístavu se vydali k vesnici; zjistili, že ostrov je jedno bahnisko a z něho nejhorší bývalá cesta, kudy se nedalo projít, aniž by se člověk nosem důvěrně neseznámil

s matičkou zemí. Při prvních pádech se ještě docela bavili, ale pak se rozhodli jít radši džunglí. Nebylo to o moc lepší; bouře orvala listí na křoví a polámala větve
podivných místních palem, sem tam urvala korunu palmy, jako kdyby zlomila párátko. Ale ve své většině se vegetace držela překvapivě dobře, palmy se ve větru
pružně prohýbaly a při tom podivně sténaly, jako by cítily lidskou bolest.

Cesta z posádky do vesnice trvala za běžného počasí půl hodiny procházkovým krokem nebo pět minut džípem. Teď ji přískoky od palmy k palmě šli víc než čtyři
hodiny. A všichni, včetně nezdolného Enkry byli vyčerpáni a unaveni tak, že měli chuť sebou praštit a nehnout se, ať tu třeba pojdou vysílením. Vlastně jenom pohled na
ty chatrče jim dal sílu ještě něco dělat.

Většina chatrčí zůstala prozatím stát. Chvála Bohu a velmi jednoduché konstrukci, která kromě vyřezávaných a pomalovaných opěrných trámů připomínala ze všeho
nejvíc kupu roští. Jenom dvě, u kterých povolily ty hlavní trámy, se sesypaly a byly teď kupou roští doopravdy, ale ty obyvatelé opustili a uchýlili se k sousedům, kteří
jim pomohli skutečně velmi laskavě.

Už u první chatrče pochopili, jakým že způsobem domorodci přežívají tajfuny. Všichni lidé v chatrči, ženy, děti, starci i domácí zvířectvo byli natlačeni k sobě na
jedné veliké palandě, pod stropem z palmových listů. Možná ten strop nějakou dobu bránil dešti, ale teď už byl skrz naskrz promáčen a nebránil ničemu. Ti lidé se hřáli
jeden druhého; co jedli, nebylo jasné, protože nikde nebylo žádné jídlo vidět.

Když Enkra vstoupil do chatrče a rozhlížel se, domorodce upozornila jejich zvířata, zvláště ti obludní psi. Jeden z nich dokonce seskočil dolů s palandy a opatrně si
šel k Enkrovi čichnout, vrtěl ocasem a tvářil se přívětivě, ale netroufal si moc blízko. Enkra na něj promluvil vlídně, ale když k němu natáhl ruku, pes se vylekal a utekl.
Zřejmě tu s cizími lidmi nebyly dobré zkušenosti.

„Buďte zdrávi!“ řekl Enkra, „Mluví tady někdo japonsky?“
Při zvuku jeho hlasu se na něj lidé dívali, ale nikdo nic neřekl, jenom nějaké malé děcko začalo kňourat. Enkra promluvil ještě řečí domorodců ze Šťastných

ostrovů, ale nezdálo se, že by mu někdo rozuměl. Tak se vrátil k japonštině, která přece jen byla úředním jazykem.
„Jsem lékař! Přišel jsem vám pomoci, protože se domnívám, že to potřebujete. Také moji kamarádi jsou lékaři, kromě jiného. Prohlédneme vás a bude-li to třeba,

i vyléčíme, máme k tomu prostředky. Nebojte se nás, nechceme vám nijak ublížit...“
Jestli jeho prohlášení vyvolalo u obyvatel nějakou reakci, dokázali to velmi dobře utajit. Leželi nehybně a pozorovali ho černýma očima.
„Předpokládám, že máte hlad! Přinesli jsme jídlo. Není ho moc, ale myslím, že by vám mohlo pomoci! Masové konzervy a rýži. Pokusíme se zapálit oheň a uvařit

něco, co by vám mohlo přijít k chuti; jak vidíte, venku už se konají přípravy. No, kdo chce za vás se mnou jednat?“
Nechtěl nikdo. Zjevně nejčipernější z nich byl ten pes, ostatní měli zkušenosti možná ještě horší. Enkra na ně chvíli koukal a čekal; pak do chatrče vstoupila Jennie

a zeptala se:
„Tak co, kolik je tady nemocných?“
„Zatím mi nikdo ani nedal odpověď! Vypadá to, že nám tu buď nikdo nerozumí, nebo s námi ani nechce mluvit...“
„V ostatních chatrčích je to stejné. Zkusíme je nakrmit, potom snad to bude lepší...“
Enkra vyšel ven; sledoval, jak dva kluci společně s Fernandem zkoušejí udělat oheň. Nebylo to jednoduché, protože tu nebylo nic suchého na zapálení, ale měli

plynové zapalovače, které mohly fungovat i jako malý plamenomet, tak se jim oheň zapálit povedlo. Otevřeli pár konzerv, Jennie přidala vitamínový koncentrát
a posilovací prostředky, a to všechno začali vařit. Enkra nepochyboval, že vůně z největšího kotle, který v posádce našli, musí i domorodce šimrat v nose.

Diego a Grizzly zatím přivedli jednoho domorodce. Přesněji řečeno ho Grizzly přinesl na zádech, neboť se vehementně bránil, přestože mohl používat jen jednu
nohu. Tu druhou měl strašlivě rozmačkanou a jen velmi provizorně složenou do dlah z větví; asi mu na ni spadlo něco těžkého a ostatní mu pomohli, jak uměli. Bylo dost
s podivem, že ještě nedostal otravu krve.

„To je strašný!“ ulevoval si Grizzly, „Ten chlap se brání jako čert! Říkali jsme mu, že ho ošetříme, ale on...“ Nedopověděl to. Chlap se mu vysmekl a skákal po
jedné noze k lesu, jako by mu vůbec nic nebylo. Jednoho kluka, když mu skočil do cesty, odhodil jako špinavý hadr a až když ho Grizzly dohonil a chytil za krk a ruku,
podařilo se přivléci ho zpátky. A to měl Grizzly kolem dvou metrů a byl velitelem Enkrovy osobní gardy, takže přemáhat odpor druhých byl jeho povoláním!

„Je to pěkný číslo!“ řekl Diego, „Divím se, že není v tý jejich slavný armádě!“
„Celej hicuje!“ Fernando zkoušel změřit muži tep, „Musí mít pořádnou horečku... Vidím to na Oheň, jinak mu nepomůžem!“
„Počítám s tím,“ řekla Jennie, která klečela u hraničky dříví, „Jenže v tomhle počasí to bude trochu trvat...“
„Pomůžu ti!“ řekl Enkra, „Nejlepší bude, když budeš spát...“
Jennie se ochotně nechala přivést do transu. Od té chvíle se s ní nedalo počítat při práci, ale ovládat Oheň mohla líp než kdokoliv jiný, kdo to uměl, neboť její

soustředění nerušily žádné vnější vlivy. A skutečně trvalo jen deset minut a pod rukama jí vzplanul malý, jasně zářící plamínek.
Zajatý domorodec sledoval vše, co se tu dělo, svírán pořád ještě Grizzlyho mohutnými pažemi. Zcela jistě ničemu nerozuměl, všichni mluvili arminsky, ale vidět mohl

a možná si udělal i vlastní úsudek. Kromě Grizzlyho se mu věnovala další dívka ve skupině Peggy Flynnová, zvaná Transwaal Peggy. Byla to kamarádka a pomocnice
Jennie, většinou v jejím stínu, která se takhle nečekaně dostala do středu všeho dění; pocházela z Jižní Afriky, proto ta přezdívka Transwaal, měla v sobě poměrně dost
černošské krve a od toho barvu pleti černé kávy, do níž někdo přikápl jednu kapičku smetany. Povahy byla dobrosrdečné a veselé a nikdy nedokázala pochopit, proč
by se neměla vyspat s kterýmkoliv kamarádem, když zrovna má čas a chuť.

Takže, tahle Transwaal Peggy si prohlížela zajatce a hned ho hodnotila, a to nahlas. Usoudila, že je to krásný kluk, vysoký, svalnatý, s tmavou, až skoro nazelenalou
pletí. Většina ostatních tu měla nádech spíš do fialova, tak ji to zaujalo. Kromě toho měl na prsou nějaké tetování, kterému nerozuměla. A vojenské kalhoty, ovšem tak
rozedrané, že jistě už byly vyřazené z oběhu.

„Neboj se!“ uklidňovala ho japonsky, „My ti nic neuděláme, jen ti dáme do pořádku tu nohu. To nebolí, je to docela fajn, já se koupu v ohni moc ráda, uvidíš sám!
Tak nečum tak blbě...“

Zajatec ovšem čuměl blbě, neboť jí asi nerozuměl. Když se Peggy pokusila sáhnout mu na husté a dost dlouhé kudrnaté vlasy, zkusil zase on ji kousnout do ruky,
a ona se rozesmála.

„Tohle na mě nezkoušej! To už zkusil starostův vlčák a skončil za to na pekáči s česnekovými knoflíky a cibulí pod hlavou!“
„Tohle ti tak bude rozumět!“ bručel Fernando, „Slova starosta, vlčák, česnek a cibule tady těžko mají nějaký smysl...“
„Nekecej mi do toho, jo? Koukej, jak je chytrej! On to pochopí!“
Zajatec jí pomáhal tím, že se tvářil jako debil. Jennie zatím připravila Oheň a Enkra viděl, že je možno jej použít ke koupání.



„Já ti teď předvedu, jak je to bezva, jo?“ vykládala Peggy, „Uvidíš, co je to za baštu!“
A vstoupila do plamenů. Oheň ji rázem celou pohltil a špína, vlasy i všechno ostatní neživé na ní vzplanulo. Když vystoupila, usmívala se a pobízela ho, aby to zkusil

také.
Grizzly ho taky pobídl, ovšem ne tak jemně a s větším důrazem na fyzickou sílu. Zkrátka a dobře ho do Ohně strčil; musel tam taky sám, což mu nedělalo problémy,

držel ho a svíral v plameni, dokud Oheň nepřestal pálit a nezačal působit příjemně.
Když ho vynesl z Ohně, dával domorodec najevo svou vděčnost a příchylnost tím, že vrčel jako divoká šelma. Ani jaguár Arrgatsamwoogh neumí tak vztekle

a výhružně vrčet.
Enkra si prohlédl jeho nohu. „No vidíš! Není to tak zlý, Oheň ti ránu vyčistil a dost zacelil. Jestli na tom nebudeš pár dní chodit a budeš se pravidelně ošetřovat

Ohněm, budeš brzo zas v pořádku...“
„Mám ho ještě držet?“ ptal se Grizzly.
„Nemusíš. Ale pro jistotu buď opatrný...“
Grizzly tedy povolil sevření. Domorodec se otřepal, jako kdyby vylezl z vody a zůstal nehybně sedět; očima podmračeně sledoval své okolí. Oddechli si, že už se

uklidnil a dostal rozum. Přesně v té vteřině vyskočil na nohy, kopl do břicha Fernanda, pěstí odhodil Peggy a skočil mezi dalšími dvěma rovnou směrem k lesu. Běžel
velmi šikovně po obou nohou, aniž by dbal doporučení svého lékaře; doběhl až k prvním stromům, než ho Grizzly dostihl.

„Tak takhle ne!“ řekl Enkra, když ho po kratší rvačce přivedli zpátky, „To by nešlo! Dejte mu nějaká pouta. Když nechce po dobrým, budeme mu to muset
vysvětlit násilím...“

„Je silnější než já!“ Grizzly oddechoval jako parní lokomotiva, „Ještě že nezná těch pár fint karate, co jsem mu předvedl...“
„Já bych za to nic nedal!“ skuhral Fernando, který se ještě nezvedl ze země, „To kopnutí bylo přesný, mám strach, jestli mi neodrazil ledviny...“
Ti dva věděli, co povídají. Grizzly byl kromě jiného mistr republiky v karate a Fernando se rovněž pyšnil řadou bojových úspěchů. Diego, další z bývalého slavného

kmene Apačů v Sun City, okamžitě dodal: „Až se trochu spraví, vysvětlíme mu pravidla a rozdáme si to s ním! Bude lepší než Enkra!“
Tohle nemohl princ strpět. Taky hned řekl: „Toho mi teda dobře hlídejte! Musím to s ním zkusit, nebo se budu do smrti stydět!“
Svázali ho a uložili k ohni. Zkoušeli na něj mluvit, ale nereagoval vůbec na nic. Zkoušeli i jazyk domorodců ze Šťastných ostrovů, kterým se ten muž velmi podobal,

ale nemělo to smyslu; jenom vrčel a koulel očima. Dali mu taky najíst a on nepochopil, k čemu je lžíce a jedl guláš rukou, přestože se musel o vřelý pokrm opařit.
Transwaal Peggy nelenila a nemařila čas. Objevila někde dívku, s níž se dokázala jakž takž domluvit, šikmookou holčičku kolem čtrnácti let, ovšem už matku

ročního nemluvněte. Jak se Peggy podařilo přimět ji přijít i s dítětem a co jí řekla, nevysvětlila; hlavně že byla tady a celkem kurážně sledovala neznámé lidi. A rozuměla
japonsky, zřejmě byl jejím otcem někdo z vojáků.

„Neboj se, ty krávo!“ uklidňovala ji Peggy, „Tohle je bezva, uvidíš! S náma je ohromná švanda, však poznáš co nevidět sama!“
„Jak může vědět, co je to kráva?“ zalkal Diego.
„Neboj, pojď to zkusit!“ lákala Peggy, „Hele koukni, jak mám nádherně vylepanou palici? Budeš ji mít taky, to je přeci bezva, nebo ne?“
To už se smál i Enkra. Dívka musela rozumět tak každému pátému slovu, ale názornému příkladu Peggy snad nemohla nerozumět. Peggy znovu vstoupila do Ohně,

pak ukázala, aby šla a dívka jí dokonce svěřila svého kojence. Ten se dal do srdcervoucího řvaní.
„Řekla bych, že má zápal plic,“ řekla Peggy arminsky, docela věcně a klidně, „A nejmíň třiačtyřicet stupňů horečky!“
„Tak to je pro hasiče, ne pro nás...“ řekl Diego, „Hele, a že je tak klidná...“
Domorodá dívka se odvážila vstoupit do Ohně, ale držela se Peggy za ruku. Očividně se jí zalíbilo koupání, ohoření vlasů nevěnovala velkou pozornost a ptala se:

„Proč ten oheň nepálí?“
„Je Živý! Dává nám sílu a zdraví. Uzdraví i to tvoje dítě, když mu je svěříš!“ řekl Enkra.
Pořád váhala. A Peggy řekla: „Necukej se a dělej, káčo pitomá!“
Dívka zásadně nejvíc brala argumenty, kterým nerozuměla. Teď zaváhala, ale přijala vřískající děcko od Peggy a vsunula je do plamenů. Strašlivě zaječelo, ale

vzápětí se uklidnilo a už jenom tiše kňouralo. Dívka vystoupila z Ohně, hladila je a přikládala si je k prsu.
„No vidíš, už je to v pikách!“ řekla Peggy, „Ukaž? No jasně, horečka pryč, máš to zdravý. Teď už se mu nemůže nic stát...“
„Nemám mléko!“ řekla dívka, „Mám hlad...“
Enkra jí podal ešus s gulášem. Zaváhala, ale na pokyn Peggy se váhavě dala do jídla.
„Jak ti říkají?“ ptal se Fernando.
Hloupě koukala, takže se jí zeptala Peggy: „Já - Peggy! A ty?“
„Aunikka. On - Šošo!“ ukázala na dítě.
„Prima!“ rozesmála se Peggy a podala jí ruku. Hned ji naučila zalamovat palec, z čehož Aunikka těžko mohla mít nějaký prospěch.
„Stejně jseš pako, Peggy!“ smál se Fernando.
„A co? Je to chytrá holka, může nám dělat tlumočnici! Stejně se nějak nemůžeme domluvit...“
Nezdálo se, že by se tím nadšení většiny pro novou tlumočnici nějak zvýšilo.
„Ta nám bude platná jako mrtvýmu zimník!“ vyjádřil obecné mínění Fernando, „Je úplně blbá!“
Pravdivě posouzeno, mýlil se. Nebyla blbá, jenom neuměla moc japonsky, což v konečném výsledku vyšlo nastejno. Prozatím ovšem si ji Peggy vysoce cenila,

proto ji vyzvala, aby tlumočila záležitosti zajatého bojovníka. Ten prozatím seděl na svém místě a bez zájmu sledoval dění.
Aunikka se mu snaživě, leč bezvýsledně pokoušela přeložit, co jí říkal Enkra, totiž že všichni tady jsou jeho přátelé, nechtějí mu ublížit a naopak mu pomohou při

jeho zranění. Z toho důvodu ať se nepokouší utéci ani je napadat, protože by ho stejně chytili; ale jen pro jeho dobro, neboť nemají útočné úmysly. Bojovník jí
naslouchal bez valného zájmu, ale naslouchal.

„Tak co, co na to říká?“ ptal se Enkra, když to dívka jakž takž překoktala.
„On neříká nic.“ vysvětlila.
„Já vím. Zeptej se ho, co na to říká!“
Aunikka se tedy zeptala. Chvíli váhal, pak řekl několik slov, čtyři nebo pět. Na to se zas tvářila dost rozpačitě tlumočnice.
„Tak co říká?“ ptal se Enkra.
„Já... nevím. Já jemu moc nerozumím!“
„Jak je to možné?“
„On mně - taky moc nerozumí!“ řekla nešťastně.
„On není z vaší vesnice?“
„Není. On cizí.“
„Tak kde se tady vzal?“



„Přišel přes vodu.“
„Přes moře? Přeplul na nějaké lodi?“
„Ano. Tak asi.“
„Zeptej se ho, jakým jazykem mluví!“
Tentokrát bojovník skutečně něco řekl.
„On mluví jako mluví všichni u nich.“
Enkra pomalu a výrazně mluvil jazykem Šťastných ostrovů a ptal se Aunikky, jestli bojovník rozumí. Rozuměl asi tak, jako rozuměl Aunicce, tedy trochu.

Odpovídal jednoslabičně, nanejvýš dvěma třemi slovy a z jeho odpovědí nemohl být nikdo chytrý.
Enkra se ho zeptal, proč přišel sem.
„Bouře přišla!“ ukázal gestem.
„Co uděláš, až bude po bouři?“
„Odejdu.“
„Jsi zraněný! Nemůžeš chodit.“
„Ve člunu sedím.“
Enkra se začal vyptávat, odkud je, ale on buď nerozuměl, nebo ještě spíš nechtěl nic odpovědět, čemuž se nemohli divit. Aby se ujistili, zeptal se Enkra, zda jsou na

jejich ostrově Japonci. Tentokrát odpověděl výjimečně jasně a Aunikka přeložila:
„Žádní cizí lidé u nás nejsou. O žádné ani nestojíme!“
Enkra se znovu pokoušel přesvědčovat ho o svém přátelství, leč muž mlčel. Neodmítal nic a nehádal se, jeho názor byl ale jasný.
„Zůstaneš s námi, dokud neskončí bouře. Sundáme ti pouta, ale ty neutečeš, dokud se nedohodneme! Slibuji ti, že tě pustíme!“
Opět chvíli váhal. „Ano!“ řekl potom.
Okamžitě byl zbaven všech pout. A skutečně se nepokusil utéci. Zůstal sedět na místě, kde byl.
„Jak se jmenuješ?“ ptal se ho Enkra.
„A-Aka.“
Čímž o něj ztratili eminentní zájem. Enkra vydal pokyn, aby jeho nového přítele nikdo neznepokojoval očividným sledováním, ale přesto na něj pro jistotu dohlédli,

aby se nevzdálil předčasně. Nicméně zatím se nezdálo, že by to měl v úmyslu. Naopak, postřehli u něho dokonce zájem o okolní dění.
Peggy s Aunikkou se pokusily přesvědčit domácí obyvatele, tedy ženy a děti, aby se dali prohlédnout arminskými lékaři. Lékaři byli všichni, takže to šlo ráz na ráz.

A bylo konstatováno, že většina, zvláště děti, trpí nachlazením. Proto Peggy zavolala pár chápavějších jedinců a učila je vdechovat a vydechovat Živý Oheň. Nebylo to
sice jednoduché, ale pochopili to a líbilo se jim to. Zejména větší děti záhy nalezly v koupání v Ohni zalíbení a protože dostaly najíst a cítily se po delší době opět
spokojené, začaly lítat po okolí a řádit. Jako všichni tady, ničeho se nebály a projevovaly pozoruhodnou otrlost vůči překvapivým a nezvyklým situacím.

Enkra seznal, že se akce podařila a všichni jsou ošetřeni a nakrmeni. Dal jim ještě pár dobrých rad ohledně přežití za současné povětrnostní situace a nařídil sbalit
tábor a vrátit se zpět do pevnosti. Bojovník A-Aka a dívka Aunikka šli s nimi; A-Aka proto, že to považoval za svou povinnost a tlumočnice ze zvědavosti. Od chvíle,
kdy se domorodci přestali bát, bývala jejich zvědavost těžko zvládnutelná.

Pevnost Okinawa udělala na oba domorodce asi tentýž dojem, jako vše ostatní: nějaký čas se chovali opatrně. To byla jediná známka strachu, jaké byli schopni.
Peggy je zavedla do ubikací Arminů a tam seznámila s kamarády a místními zvyklostmi, což obojí přijali bez váhání.

Enkra se zatím zajímal, co je v pevnosti nového; a bylo nového dost. Například Sebastiano, Cvrček a jejich skupina šli na ryby a přinesli jich takovou spoustu, jako
by životním cílem každé ryby bylo nechat se od nich chytit. Už se vařil rybí guláš, zvlášť vybrané kusy se smažily na pánvích a nádherně vábivě voněly. Cvrček na Enkru
čekal s jednou velkou rybou, kterou odmítl dát na jídlo a měl v úmyslu ji preparovat pro sbírky, neboť to byla ryba lalokoploutvá, podobná slavné Latimerii, jež svého
času vyvolala takový poprask mezi učenci celé Země.

„Tady jsou úplně běžný,“ vykládal Cvrček, „My jich chytili aspoň dvacet, ale všechny menší než tahle, tak jsme je hned dali do kotle na polívku. Tuhle jsem ti chtěl
ukázat...“

Enkra pochválil rybu i úspěšné rybáře. Jen Sting se neměl čím pochlubit; ačkoliv poctivě hlídal, neobjevil žádnou nebezpečnou bestii, kterou by mohl provrtat svou
lejzrovačkou. Což ho velmi mrzelo, ale prohlásil, že ještě není všem dnům konec a že se určitě dočká.

Asthra přemýšlela, co všechno by se dalo do guláše přidat. Vítr orval koruny palem, mnohé srazil na zem; vzala si vzorky plavuňovitých listů a pokud to šlo,
prováděla rozbor. Neobjevila nic na první pokus jedovatého, naopak se zdálo, že mají značnou výživnou hodnotu. Nařídila nařezat je na drobné proužky a přidat do
kotle, kde se vařily ryby.

„Všechno je poživatelné, pokud je to nařezáno na dostatečně drobné kousky,“ vysvětlila dle pouček Murphologie, „V některých případech je ovšem nutno to
dlouhodobě vařit, aby to změklo.“

„Nedalo by se vyzkoušet, jestli by z toho šlo udělat taky jídlo pro nás?“ zajímala se opatrně Jennie.
„Zkusit to můžeme! Peggy, vyptej se Aunikky, co všecko jedí ze stromů; určitě mají zkušenosti...“
Peggy se s domorodci dokázala domluvit nejlíp; vyzvídala a dozvěděla se, že nejen listí, ale i části kořenů, na nichž se pod zemí vytvářejí měkčí bakule, které možno

odříznout a po delším vaření jíst. Nechala si to ukázat a pak experimentovaly.

Roger ohlásil mnohem horší věc: skupina pěti důstojníků v čele s majorem Sakadou se pokusila o vzpouru. Když viděli, že odešel Enkra, Sebastiano, Falko a jiní
nebezpeční jedinci a počet Arminů se snížil, rozhodli se zřejmě zvrátit kolo osudu. Chtěli někoho ze stráží přepadnout a vynutit si změnu pohrůžkou jeho likvidace -
přichystali se a napadli prvního, kdo k nim přišel s jídlem.

Jenže měli smůlu; byla to zrovna Ťapka. Asi jim připadala velmi málo nebezpečná, protože ji těch pět napadlo. Jeden dokonce nožem, který se mu podařilo schovat
při předešlém jídle, druhý ulomenou nohou od stolu. Jednomu zlomila ruku, druhému rozbila hlavu o zeď a majoru Sakadovi vykopla dva zuby ve spodní čelisti. Ostatní
dva byli jakž takž v pořádku, ale svázaní jako balíky a hlídal je jaguár Arrgatsamwoogh.

Enkra za nimi přišel a netvářil se moc vlídně.
„Odvážili jste se vzbouřit proti nám, kteří jsme v současné době vašimi pány. Zasloužíte si smrt!“
Major Sakada nemohl mluvit, pořád ještě krvácel z rozbitých úst. Ale jiný důstojník řekl: „Vy nejste naši páni! Zajali jste nás, ale právo nám poroučet jste tím

nezískali!“
„A jaké právo máte vy? Napadli jste nás na ostrově Kita, zabíjeli a ani jste se nepokusili s námi jednat! Nemůžete se nám divit, že jsme tomu předešli. A nemůžete

popřít, že jste se sem vypravili proti nám!“
„Nezapíráme! Ale to proto, že jste hnusní cizinci, bílí ďáblové a naši zapřisáhlí nepřátelé! Vy nemáte žádné jiné právo, než mlčet a pracovat, jestli vás nezabijeme na



místě! Jenom my máme právo poroučet a taky budeme, až vás kníže Kimura zničí!“
„Jak víš, že jsme nepřátelé? Co tě vede k tak nesmyslné úvaze? Že máme jinou barvu pleti a přišli jsme z jiné země? Přišli jsme a odejdeme, ale pokud jsme tady,

chceme s vámi žít v míru! Nikomu nechceme ublížit, pomáháme vašim vojákům a ani s vámi jsme nejednali špatně! Mnozí z vás už to pochopili a chovají se rozumně.
Nemůžeme chtít, abyste nás měli rádi; ale snad aspoň můžeme žít vedle sebe a nezabíjet se na potkání!“

„Ne! Nikdy s vámi nebudeme přátelé! Zabíjíte nás, ale přijde čas, kdy vás zabijeme my!“
Bylo na nich vidět, že jsou připraveni zemřít jako hrdinové, a to co nejdřív. Enkra se s nimi zkoušel bavit, ale oni opakovali pořád jedno a to samé a nebyli ochotni

připustit cokoliv jiného.
Takže Enkra svolal poradu štábu. „Co s nimi provedem?“
„Dokud jsou naživu, nebude nikdy klid!“ ozval se Sebastiano, aby ho nikdo nepředběhl, „Musíme je zlikvidovat, než začnou rozeštvávat ostatní!“
„To je pravda!“ přidal se Falko, „Nejsou schopni se přizpůsobit - musejí zmizet!“
„Do určité míry už jim hlavu napravila Ťapka sama,“ soudila Asthra, „Rozhodně už pochopili, že rvát se s námi nemá cenu. Myslím, že bychom jim měli dát ještě

možnost k nápravě...“
„Blázníš?“ křičel Falko, „Ťapku nezabili jen proto, že se jim dokázala ubránit, protože je lepší než my všichni! Co bys dělala, kdyby někoho zabili? Potom bys

nebyla tak shovívavá!“
„Počkej,“ řekl Mike, „Musíme taky uvážit, jak bude působit na vojáky, když pobijeme důstojníky. Ať je to jak chce, jsou to jejich lidé a oni budou mít všelijaké

myšlenky, když je beze všeho zlikvidujeme!“
„Proč beze všeho? Po řádném soudu, samozřejmě!“ řekl Cvrček.
„Žádný náš soud oni neuznají. Jsme k nim stejní uzurpátoři a nepřátelé, jako oni k domorodcům a i když nás poslouchají, nemají nás kvůli tomu ještě rádi. Jistě taky

slibují všechno možné zajatcům; ale když začnou zabíjet náčelníky, pak nikdy nemohou získat nic víc než poslušnost. A my chceme jejich přátelství!“
„Jo, to zkus!“ řekl Chris Everett, „Já jsem to už taky zkoušel. Uvidíme, jak dopadneš, pokud tě rovnou nerozšmelcujou!“
„Samozřejmě těch pět musíme držet pod zámkem a střežit,“ souhlasil Mike, „Ale mstít se jim nebudeme, pokud k tomu nebude vhodný čas. Zatím by to přineslo víc

škody než užitku!“
„Já souhlasím,“ řekl Roger, „Ostatně, dva z nich jsou zranění. Co kdyby na svoje rány zemřeli během léčení? Tady to není nic divného, vojáci by se ani nedivili. Já

bych to zařídil...“
Někteří chápali pomaleji, takže byl nucen vysvětlit jasněji: „Podívejte, někdo z nich by mohl mít nějaké nebezpečné vnitřní zranění. My jsme na to nepřišli, ani se to

nedá. Dostane vysokou horečku, přidá se zápal plic nebo střevní katar a ten chudák zemře. Uspořádáme mu slavnostní pohřeb se všemi poctami a máme ho z krku.
A přitom ho budeme léčit, jak nejlíp umíme - chápete?“

„Chápem,“ řekl Enkra, „A vypadá to ještě hůř než Sebastianův nápad postřílet je jako škodnou. To by nás jistě očistilo v očích vojáků, ale myslím, že by nás to
dost pošpinili ve vlastních očích. A to doufám nechceš, ne?“

„Já myslel, že nám překážejí!“ smál se Roger, „V každým případě ovšem souhlasím s Mikem, že demonstrativní poprava by naší věci neudělala moc velkou
reklamu...“

Enkra zřejmě potřeboval tuhle poslední kapku, aby mu povolily nervy. „Tak dost! Neradíme se o tom, jak se těch chlapů tiše zbavit, ale jak zabránit opakování
takové situace! Příště se může vzbouřit zase někdo jiný, z jiných příčin a s jiným průběhem. Dokud neuděláme rázný zásah, nebudeme tu mít klid, ale ten zásah nesmí
být nelidský ani v očích vojáků, ani v našich!“

„Tak proč nevyužít tradičních metod?“ zeptal se Roger, „Zlámat ruce a nohy a přibít na nejbližší strom, aby si ptactvo nebeské pošmáklo! Jistě to přijmou jako
výraz naší humanity!“

„Drž hubu!“ zarazil ho Enkra, už velice rozzlobený, „Rozhodl jsem: zavřít a hlídat, aby se už o nic nepokoušeli! A všichni ostatní dodržovat nejvyšší ostražitost!“
Teď už s ním všichni souhlasili. Jen Roger na odchodu prohodil k ostatním: „...bych rád věděl, proč nás teda zval na poradu...“
Enkra to slyšel, ale nereagoval. Jenom přišel za Mikem, aby se mu svěřil: „Nevím, jak dál, vymyká se mi to z rukou. Jsem nervózní, neovládám se, mám pocit, že

blbnu...“
„Všichni jsou na tom stejně. To je tím počasím. Až tajfun přejde, bude zas dobře. Musíme tady trčet, střechu nám rve vítr, leje jako z konve a máme tu plno

nebezpečných lidí. Takže se nemůžeš divit, že nám nervy pochodujou...“
„Ale trvá to už týden! Jak ještě dlouho bude?“
„Těžko říct. Nezdá se, že by to nějak chtělo polevit...“
„Asthra by zasáhnout nemohla?“
„Zeptej se jí. Mně řekla, že ta bouře má tak velkou sílu, že ji nedokáže utišit. Přesně řekla: Síla přírody této planety je tak obrovská, že mám strach rozpoutat něco,

co bych nedokázala zvládnout. Byly čarodějky, které dokázaly bouřky, zemětřesení i tajfuny, ale nic z toho nemělo tak strašnou sílu jako příroda tohoto světa...“
„A neláká ji to zkusit?“
„Znáš Asthru. Láká ji vše nové a neobvyklé. Jestli má ale strach, potom to není lehké ani jednoduché a ona to dobře ví. Asi by mluvila jinak, kdyby si byla jistá

úspěchem...“
Enkra se zasmušil. Šel se najíst a odpočinout si, ale předtím ještě obešel celý objekt a přesvědčil se, že vojáci jsou dobře nakrmeni a v mezích možností spokojeni.

Zdálo se, že jeho příchod v nich vyvolává nadšení a obdiv stejně jako objevení jejich důstojníků. Což ho velice potěšilo a zlepšilo mu náladu.
V jednom baráku zjistil, že se tam hraje na foukací harmoniku. Jistý Milton Hawerly, zvaný Cracker, měl s sebou hudební nástroj a když měl hlídku, hrál si pro

sebe. Slyšeli ho a líbilo se jim to víc než čekal, takže teď mezi nimi seděl a hrál jim písničky. Spolu s ním tam byl Kid Mňoukačka, který znal kromě vylupování trezorů
spoustu textů a Tacuo Nagajama se pokoušel přeložit je do japonštiny tak, aby to chápali. Bylo tam veselo a pohoda a Kid jen litoval, že s sebou nemá kytaru.

„Když slyší hudbu, jsou nadšení,“ řekl Cracker, „Kdybych to byl věděl, tak jsem jim zahrál hned na začátku! Jsou to fajn kluci!“
„Věděli jsme to ze Šťastných ostrovů,“ řekl Kid, „Jenom jsme tu neměli nic na hraní. Možná bysme se s nima dohodli líp...“
„Jasně, hrajte a zpívejte!“ řekl spokojeně Enkra, „Říká se, že kdo umí zpívat a hrát, je dobrý člověk, takže fajn...“
A šel spát s dobrým přesvědčením, že všechno se nakonec vyřeší a bude to všem k užitku.
Mike Cross si šel popovídat s admirálem Kidžim. Byla to jeho povinnost a soudil, že Kidži se už dostal do stavu, kdy bude přístupný nějaké rozumné domluvě.

Tohoto dne ho nikdo neomezoval v pohybu ani v jednání, ale on většinou seděl ve své místnosti, mlčel a zíral před sebe. Tanya se o něj nenápadně starala.
Mike vstoupil, když zrovna vařila čaj. Uměla jej po japonsku a dokázala to, i když co zdejší lidé za čaj považovali, mělo z toho ušlechtilého nápoje jen trochu vůně,

o chuti se nedalo moc mluvit. Doufala, že je spokojen a Kidži jí taky nic nevytýkal. Když spatřil jednoho z velitelů Arminů, obrátil k němu oči.
„Dovol, abych tě navštívil,“ uklonil se mu Mike, „Snad ti nebudu vadit...“
Admirál Kidži mu pokynul, aby usedl. „Jsi vítán!“
Mike si sedl naproti němu s nohama zkříženýma, jak se sedá v Japonsku. Tanya byla natolik inteligentní, že mu bez řečí podala šálek s čajem, stejně jako svému



pánu a veliteli. A tak oba popíjeli mlčky čaj a tvářili se lhostejně, jak vyžadují japonská pravidla zdvořilosti. Konečně admirál uznal za vhodné říci: „Zastáváš vysoké
postavení u dvora svého prince. Myslím, že jsi nejstarší z jeho dvořanů!“

„Ano, to jsem.“
„Nebudeš považovat za opovážlivou otázku, jak bych měl titulovat tvoji vznešenost a jaké důstojnosti ti přiznat, abych se náhodou nějakým nepříjemným omylem

nebo neznalostí nedopustil urážky muže tak významného, jakým beze sporu jsi?“
Tohle složité souvětí rovněž odpovídalo japonské zdvořilosti, jak si ji Kidži pamatoval z mládí; a Mike ji uměl správně ocenit a přeložit: admirál se vlastně zajímal,

jaké je u Enkrova dvora jeho postavení.
„Odpusť mi, jestli má slova nebudou zcela jasně vysvětlovat vše, co tě zajímá. Ale chci ti odpovědět dle pravdy a naše zvyklosti se s vašimi různí, proto bude nutné

vysvětlit některé zvláštnosti. Takže:
Mám funkci komthura řádu Templářů, nejdůležitější společnosti v mé zemi. Císař Arminu má mít dvanáct komthurů, kteří jsou oporou jeho trůnu. Já jsem ale

třináctý, neboť už jednou mne za chyby v mé práci sesadil a přijal zpět na milost, až když mne potřeboval. Říkám ti to, i když bych nemusel; ale je možné, že někdy
budeme mluvit s lidmi, kteří na to narazí. Tak ti říkám podle pravdy: byl jsem sesazen, ale v této chvíli jsem na výsluní přízně svého pána. Proto mne poslal na tuto cestu,
abych tady chránil jeho nejvyšší zájmy.“

„Ale svým lidem nevelíš!“
„Ne. Velí jim princ Enkra.“
„Máš právo měnit jeho rozhodnutí?“
„Nemám. Ale jsem zodpovědný za jejich správnost před císařem. Nesmím princi Enkrovi poručit, ale mohu ho přesvědčit.“
„A dokážeš to pokaždé?“
„Nedokážu. Princ je dost rozumný na to, aby sám rozhodoval.“
„Jsi zodpovědný za něco, co nedokážeš ovlivnit?“
„Vím. Ale věřím tomu chlapci.“
„Vychoval jsi ho?“
„Dal jsem mu několik rad, kterých uposlechl.“
„Tvoje postavení zřejmě není lehké.“
„Postavení nikoho, kdo odpovídá za druhé, není lehké.“
„Vím. Chápu vše, co mi říkáš.“
Japonec se zamyslel a dvakrát se ohlédl po Tanye, která seděla u čajníku a něco s ním prováděla. Zřejmě zbytečného, ale pozorně naslouchala, co si páni povídají.
„Odpusť,“ řekl konečně Kidži, „Nechtěl bych tě nutit odpovídat za něco, co by ti mohlo způsobit potíže před tvým princem.“
„Co říkám, princ ví a já to klidně a bez obav řeknu před ním i před kýmkoliv jiným.“
„I když se tě zeptám na něho?“
„I tak. Ať řeknu cokoliv, rozhodně neřeknu nic proti němu nebo jiným našim lidem.“
„Přesto bych rád, abychom byli sami.“
Mike obrátil na okamžik hlavu k dívce: „Vypadni, Tanyo!“
Tanya neřekla ani slovo, vstala a vyšla ven. Admirál Kidži to sledoval trochu překvapeně. Pak ukázal na dveře: „Proč je tady?“
„Nechceš, aby tu byla?“
„Je milá. Stará se o mne a je... přítulná. Už dlouho jsem nepotkal dívku, která by se ke mně chovala tak, jako ona...“
„Je to její poslání.“
„Je za to placená?“
„Ne, dělá to dobrovolně. Je jí příjemné být s mužem, je jí příjemné být s významným mužem a má za povinnost starat se o člověka, který je cenný pro nás

všechny.“
„Počkej. Mnoho slov najednou. Slouží mi nebo mne hlídá?“
„Obojí zároveň. Chrání tě před jakýmkoliv nebezpečím a současně chrání ostatní před tebou, kdybys udělal chybu.“
„Je to zvykem ve tvé zemi?“
„Ano. U významných lidí.“
„Kdo ji poslal? Ty nebo tvůj princ?“
„Třetí. Roger z Monroesu, princův šógun.“
„Princ má svého šóguna dřív, než vládne?“
„Celý jeho dvůr se učí vládnout současně se svým princem. Nastoupí na naše místa.“
„I za ně jsi odpovědný?“
„Ano.“
„Ale to není moc lehké...“
„Máš pravdu, není.“
„Když tě sesadili, bylo to za tvoji chybu nebo za chybu někoho z těch mladých?“
„Společnou chybu.“
„Kdo ji zavinil?“
Mike měl dost obtíží s odpovědí a admirál Kidži si toho všiml. A řekl: „Nemusíš odpovídat. Kdo ji napravil?“
„Já.“
„Potom jsi ty ten člověk, se kterým chci mluvit. Taky já mám za povinnost velet a napravovat chyby jiných. A taky já musím hledat nové lidi, kteří převezmou naše

místa.“
„Tvoje nebo i admirála Kimury?“
„Nás všech. Jsme tady nejstarší; jsme ti, kdo sem přišli z jiného světa. Ale to přece víš.“
„Vím.“
„Ty jsi z toho světa přišel právě teď.“
„Ano. Všichni jsme přišli...“
„My jsme přišli za války. Té velké, kterou vedla naše země s celým světem. Pamatuješ se na tu válku?“
„Ne. Narodil jsem se až po ní.“



„Já byl v té době chlapec. Žák důstojnického učiliště; obsluhoval jsem důstojníky na lodi. Admirál Kimura byl plavčík. Bylo mu patnáct... mně dvanáct. Byli jsme
řadový lehký křižník. Víš, co to je? Ochraňovali jsme zásobovací lodě...“

„Rozumím.“
„Napadla nás americká letadla. Potopily dvě z lodí a druhý křižník. I my jsme dostali zásah, loď nabírala vodu. Kapitán nařídil schovat se na nejbližším ostrově.

Vůbec nevím, jak se jmenoval. Mám mapu, ale nevyznám se v ní. Je to mapa odtamtud, nic pro nás neznamená...“
„Já ji znám velmi dobře.“
„Ujížděli jsme, jak se dalo. Loď měla trhlinu, nabírala vodu. Provizorně jsme ji ucpali a kapitán věřil, že to vydrží na ten ostrov. Ale přišel tajfun a zahnal nás z trasy.

Nebylo to možná tak zlé jako tajfuny tady, ale... obávali jsme se, že loď se potopí. Do podpalubí vnikala voda, poškodily se stroje. Potáceli jsme se mořem a nevěděli
pořádně, kudy a kam. A náhle uprostřed noci přišel den!“

„Já vím. Viděl jsem to.“
„Napřed jsme nevěděli, co a jak se stalo. Až potom, v noci, když... vyšly hvězdy. Důstojníci propadli panice. Křičeli, hádali se. Nakonec pochopili, že jsme se

dostali někam jinam. Kapitán provedl harakiri, protože takovou chybu by mu nikdo neodpustil.“
„Nebyla to jeho vina!“
„Možná ne, nevím. Ale nesplnil příkaz, aby chránil obchodní lodi. Pak nedokázal přivést loď do určeného přístavu. A nakonec se ocitl na místě, odkud se nedokázal

vrátit. To bylo příliš chyb najednou, a on to nesměl přežít.“
„Bylo lepší opustit svoje lidi v těžké situaci a neposkytnout jim pomoc?“
„On uvažoval jinak. Velení se ujal poručík Kurotaki. Náš první admirál... v Edu ti ukážu jeho obraz. Byl nejlepší z nás... proto jsme ho poslouchali na jediný pokyn

ruky. Nařídil plout, ať je to kamkoliv. Vítr nás zahnal k těmto ostrovům. Křižník se potopil, dopluli jsme na záchranných člunech. Jen s nejnutnějšími věcmi.“
„Byla to zlá plavba?“
„Nevím. Byl jsem kluk, bál jsem se všeho. Těch obrovských domorodců, kteří se ničeho nebáli a všechno jim bylo k smíchu... mořských příšer, které nás

obklopovaly... velikých ptáků...“
„My to všichni víme. Viděli jsme je.“
„Kurotaki nám nařídil postavit základnu. Musíš rozumět, my jsme nevěděli, kde jsme! Mohlo se stát, že i tady byli Američané. Měl pravdu, potom opravdu přišli.

Ale to už jsme byli silnější a dokázali jsme je odrazit...“
„Ti letci z ostrova, kde leží letadlo?“
„Víte o něm? Ano, ti také. Ale i lodi...“
„Jak se sem dostaly?“
„Většinou podobně jako my. Ztratily orientaci a propluly sem.“
„Nezkoušeli jste se vrátit?“
„Ano. Třikrát jsme podnikli průzkumnou plavbu do míst, kudy jsme přišli. Ale nenalezli jsme tam nic, jen volné moře.“
„Domorodci vás přijali vlídně?“
„Nejdřív ano. Ale Kurotaki... když se pokusil vysvětlit jim, že se stali poddanými Japonského císařství, vzbouřili se. Jsou tupí a příšerně zaostalí...“
„Nedivím se jim. Já bych se taky vzbouřil.“
„Proč? Byli primitivové, to my jsme jim přinesli vyšší kulturu! Naopak, měli nám být za to vděční!“
„Přinesli jste jim sice vyšší kulturu, ale taky násilí a podřízenost. Nikdo, kdo je zvyklý na svobodu, si jen tak nezvykne na otroctví. I když je mu v něm možná líp než

na svobodě.“
„Nepochopili, že my Japonci máme svaté právo vládnout nižším rasám!“ trval na svém admirál Kidži, „Postavili se proti nám a my jsme museli bojovat. Přestože

neměli zbraně, jaké jsme naštěstí měli my, byli velice odvážní a dlouho trvalo, než jsme je trochu pacifikovali. A v tom boji padlo mnoho našich. Museli jsme
rozhodnout, co dělat dál. A tehdy Kurotaki rozhodl přijímat je do naší armády.“

„Což bylo velice předvídavé.“
„Trvalo dlouho, než jsme vybudovali armádu a s její pomocí dobyli celé souostroví. Mnozí domorodci se bouří ještě teď a máme podezření, že nedaleko jsou

ostrovy, odkud někteří podněcují další vzpoury. Ale ti, které jsme vychovali, a mnozí z nich jsou naše děti, jsou nám věrní a oddaní...“
„Viděl jsem. Taky jsem mluvil s jedním, který byl naverbován násilím. Jeho otce jste zabili jen proto, že s tím nesouhlasil!“
„Kdo nepochopí potřeby dějin, musí být poučen násilím. Jinak to nejde. Nebo chceš říct, že tvá země se chovala vždy ke každému laskavě?“
Mike zaváhal, ale pak odpověděl: „Přesto myslím, že nebylo správné postupovat tak tvrdě. Domorodci vás nenávidí a já se bojím, že jednou se skutečně vzbouří.

Potom běda vám všem!“
Admirál Kidži chvíli uvažoval s bradou podepřenou špičkami prstů. Nakonec řekl: „Možná máš pravdu. Hrozím se chvíle, kdy zemře poslední z nás. Možná to

bude admirál Kimura, možná to budu já. Ale kdo přijde po nás, to nevím.“
„Nevychovali jste si schopné nástupce?“
„Naši štábní důstojníci, přestože jsou potomci Japonců a vychováni v našem duchu, jsou schopni plnit rozkazy, ale ne bojovat s tak neutuchajícím nadšením, jak by

bylo třeba. Viděl jsi sám, že v boji s vámi podlehli velmi snadno...“
„Použili jsme techniku, kterou jste neznali. Uspávací plyn v granátech, proti tomu nebylo obrany...“
„Měli bojovat do poslední chvíle a když podlehli, měli spáchat sebevraždu jako čestní muži!“ Kidži si dlaněmi zakryl tvář.
„Nedovolili bychom to. Ty sám ses přece pokusil a víš, že jsme ti v tom zabránili. Stejně bychom postupovali u všech, kteří by to chtěli zkusit. Vážíme si života

každého živého tvora, tím spíš lidí tak statečných a schopných, jako jste vy.“
Kidži to vyslechl, ale zda pochopil, se nedalo na první pohled odhadnout. Řekl: „Všichni hledáme cestu, jak zachránit naši civilizaci. Ale nikdo z nás neví jak. Možná

bude lepší se podrobit vám a pokusit se přežít společně s vámi...“
„Jenže my tady nechceme zůstat! Chceme se vrátit domů, jenom co skončíme svůj průzkumný program.“
„Domů? Vy se máte kam vrátit?“
„I vy byste měli.“
Kidži chvíli mlčel. „Jednou se objevila nějaká loď. Tamta parádní, zřejmě výletní parník pro boháče. Většina lidí byli Američané a jiní bílí ďáblové, ale jeden byl taky

Japonec. Když jsme se to dozvěděli, a hlavně, co vypráví, byl okamžitě zatčen a držen v přísné izolaci...“
Zaváhal, napil se čaje a pokračoval: „Vyprávěl zvláštní věci. Že Japonsko prohrálo válku, že dvě města byla zničena zvláštní bombou, císař se podrobil nepříteli... že

v zemi se mluví americky, život se tam úplně změnil a kdybychom se vrátili, nic už bychom nepoznali...“
„To všechno je pravda.“ řekl Mike.
„Dali jsme ho okamžitě popravit. Ale ti, co byli u výslechu, se ještě pamatují. Vlastně, teď už to vědí jen dva, já a Kimura.“



„Ale ten člověk říkal pravdu! Ta města se jmenovala Hirošima a Nagasaki a ta zbraň atomová bomba. Mívali jsme taky takové, než jsme objevili účinnější.
Japonsko je dneska jeden z průmyslově nejvyspělejších států světa a my s ním dobře spolupracujeme. Například jejich motocykly Honda dovážíme od doby, co
darovali našemu princi Enkrovi jeden z nich jako dar a on jej uznal za kvalitní. Můžeme ti ho ukázat, až se dostanem k lodi...“

Admirál Kidži rozuměl, co se mu povídá. Ale odpověď, kterou dal, patřila do jiného světa: „Takže i kdybychom se dokázali vrátit domů, nemáme už kam se vracet!
Země, kterou jsme znali a milovali, už neexistuje. Proč bychom tam chodili? Zbytečnost... Musíme zůstat tady a udržovat, co se dá.“

„Je ještě jedna cesta. Zůstat a vytvořit tady novou civilizaci. Ne Japonsko přenesené na nové ostrovy, ale svobodnou zemi domorodců i příchozích ze světa. Pro
všechny, kdo tu budou žít.“

„Ale to přece nejde!“ vykřikl Kidži téměř zoufale, „S kým se to máme spojit? S cizími ďábly?“
„Taky já jsem cizí ďábel. A myslím, že si rozumíme docela dobře, aspoň mně se to tak zdá...“
„Zvítězili jste a přinutili nás k poslušnosti!“ vzdychal admirál, „Jsme poraženi a nemáme už právo na vlastní názor. Ale stejně si myslím, že pravdu máme my a co ty

navrhuješ, není možné! Chtěl bych se dožít chvíle, kdy naše nová země bude silná a mocná, a nebude se muset třást před cizinci!“
„Mohu ti v tom pomoci.“ sliboval Mike.
„Ale já nechci pomoc od tebe! Nechci pomoc od nikoho z těch, kdo přicházejí z druhého světa! A dobře vím, jaké podmínky byste nám stanovili! Bylo tady už

mnoho lidí ze světa a jejich návrhy nám přinesly jenom zlo a nepořádek!“
„Co jste udělali s těmi lidmi ze světa?“
„Někteří měli rozum. Ty jsme přestěhovali do pracovních kolonií. Potřebujeme hodně schopných lidí. Další ovšem bojovali, tak jsme je museli zabít...“
„A někteří možná ani nechápali, kde jsou a proč je nenávidíte. V našem světě dávno skončila válka a Japonská říše je vzpomínka tak dávná, že na ni už nikdo

nemyslí. Když spatřili vojáky, byli možná překvapeni; a než stačili pochopit, už jste na ně zaútočili a pobili je!“
„Ne! Tak to nebylo!“
„Když jsme se vylodili na ostrově Kita, poslali jsme nejdřív průzkumný oddíl. Vaši vojáci začali po tom oddílu střílet. Otrávenými šipkami a samopaly. Vrátil se z něj

jediný muž!“
Kidži sklonil hlavu a dlouho mlčel. Nakonec řekl: „Potřebujeme vaši loď. A vaše zbraně!“
„Ti muži na ostrově Kita nemohli vědět, jaké máme zbraně. Možná viděli loď, ale nic víc!“
Admirál zvedl hlavu. V jeho očích bylo něco, co Mike chvíli považoval za zběsilou nenávist. „Ty přece víš, že jsme o vás věděli od začátku! Že víme, jaké máte

zbraně a prostředky, i co tady vůbec chcete! Dobře to víš a jenom žvaníš věci, které nejsou pravda - dobře to víš a pořád nám chceš lhát!“
„Jak jste to věděli?“ zarazil se Mike.
„Dobře víš, jak! Stejně dobře jako já. Přišli jste sem, ale nepřišli jste sami! Naši bratři, co jdou ve vašich stopách, nám všecko řekli!“
„Bratři, kteří... o tom já nic nevím!“
„A o Američanech taky nevíš?“
„Nevím! Nevím vůbec nic!“
Admirál Kidži na něj pohlédl se smutkem. „Lžeš mi! A já jsem ti věřil a vyprávěl ti vše, co jsem dosud neřekl nikomu z cizích, věřil jsem, že jsi lepší než ostatní! Už

nevěřím! Už mlčím!“
A odvrátil tvář a skutečně zmlkl.
Mike chvíli uvažoval. Napadlo mu, že to vysvětluje stín, který při průchodu viděli na radaru a některé jiné skutečnosti, ale nic dalšího mu nenapadlo. Takže řekl:

„Nevěděl jsem nic z toho, co mi říkáš. Podnikneme pátrání a možná se něco dozvíme. Zatím mi musíš věřit a doufám, že spolu nemluvíme naposled...“
„Odejdi!“ řekl Kidži s odvrácenou hlavou.
A tak Mike odešel.

Porada náčelníků, které vyprávěl o rozhovoru, přijala jeho řeč se zájmem. Až na Rogera, který ze všeho nejvíc litoval, že došlo mezi oběma muži k rozladění.
„Myslím, že chyba se vloudila ve chvíli, kdy jsi odsoudil jejich chování k domorodcům! Jako vyšetřovatel bys měl vědět, že nemáš dělat hloupé chyby...“

„Já vím, ale v tomto případě jsem to říct musel. Nemohu přece principiálně popřít všechny naše zásady!“
„Při výslechu klidně. Smíš říct cokoliv, jen když se dozvíš co chceš vědět. Můžeš mu dokonce slíbit i zradu vlasti nebo cokoliv jiného...“
„Teorii výslechu jsem učil já tebe, Rogere, takže mi to nemusíš opakovat. Ale tady nešlo o výslech, nýbrž o rozmluvu dvou lidí, která měla vyznít přátelsky a já ji

taky tak bral. Nepředpokládal jsem, že se budeme hádat, ale taky jsem mu nemohl na všechno kývat jako idiot. To by asi brzo pojal podezření!“
„Tak proč podle tvého názoru začal couvat a nic ti neřekl?“
„Počkej!“ Enkra se rozhodl jejich hádku zarazit, „Já myslím, že Mike se dozvěděl dost. Stačilo, že mu vyložil jejich situaci. Rozhodně teď daleko líp chápu, jak žijí

a jaké jsou jejich... tak říkajíc ideové zdroje. Odtrženi od vlasti a mezi domorodci, kteří jejich ideály nemohou pochopit, asi musejí být takoví...“
„Nemusejí,“ oponoval Roger, „Myslím, že by měli přijmout naši nabídku ke spolupráci...“
„Prosím tě, už mlč!“ zakřikl ho Enkra, „Teď máme na starosti rozumnější věci než akademické diskuse, co by se stalo, kdyby! Situace stojí tak, že celá jejich

armáda je namířena proti nám, bez ohledu na to, co jim tu budeme povídat o naší mírumilovnosti. A to proto, že někdo nás předběhl a zřejmě pomluvil!“
„Kdo?“ zeptal se zostra Sebastiano.
„Nevím,“ řekl Mike, „Obávám se, že došlo k úniku informací ještě doma, před začátkem plavby. Někdo se dozvěděl o směru a cílech naší cesty a sledoval nás.“
„Kdo?“ opakoval Sebastiano zvýšeným hlasem.
„Kdybych věděl tohle, dal bych ti odpověď taky na všechny další otázky. Jenže nevím nic, tak nemohu ani říct, kdo co udělal. Admirál Kidži ovšem ví všechno a já

se domnívám, že až si to trochu rozmyslí, bude s ním rozumnější řeč.“
Roger otevřel pusu, ale podíval se na Enkru a radši ji zase zavřel. Enkra nevypadal zrovna mírumilovně.
„Je admirál Kidži ochoten a schopen pomoci nám v nějaké mírové smlouvě s nimi?“ zeptal se Jackie.
„Schopen určitě. Ochoten možná.“
„Myslím, že je zástupcem jejich vrchního velitele. To znamená člověk, který by mohl vyjednávat jejich jménem, kdyby chtěl.“
„To ano, samozřejmě. Zatím ovšem byla přátelská diskuse přerušena!“ odvážil se říct Roger.
„Stačí, že vůbec začala,“ mávl rukou Jackie, „Jestli se jednou admirál rozhodl jednat, potom už se jedná jen o čas, který bude potřebovat ke zmoudření. A možná

mu budeme muset udělat ještě nějaké představení, aby si naplno uvědomil naši moc!“
„To bych mohla uspořádat já!“ řekla Asthra, „Směla bych ho zkusit zhypnotizovat?“
„To můžeš, ale nejdřív vyzkoušejme jednodušší a méně drastické možnosti. Obávám se, že od té chvíle by už nespolupracoval ani s tebou, ani s ostatními...“
„Když se to udělá nevtíravě...“ usmívala se Asthra.



„Určitý příznivý vliv na něj má taky Tanya,“ pochlubila se Sheilla, „Myslím, když na něj bude působit i nadále, může mu to jen prospět...“
„Pokud ho, chudáka starýho, neuštve k smrti!“
„Prý si vydali zákon, že všecky ženy jsou pro jejich výhradní použití. Tak jsme mu přidělili krásnou šikovnou holku; co může chtít víc?“
„Mluvil jsem s Tanyou,“ řekl Mike, „Dal jsem jí jisté instrukce a doufám, že pochopila. Usměrnil jsem ji, aby místo extravagancí a ložnicové akrobacie najela spíš na

něžnost, pochopení a nevtíravou obsluhu. Je to chytrá holka, jak jsi říkala...“
„Aspoň že tak. Uvidíme, co bude!“
„Navrhoval bych nechat admirála odpočinout. Později za ním Mike může zajít, přátelsky popovídat.“ rozhodl Enkra, „Ostatní zatím prověří možnosti úniku

informace a zkusí objevit tu konkurenci. Hrozně rád bych věděl, s čím tady vlastně můžem počítat.“
S tím se rozcházeli; ale Enkra ještě zdržel Asthru.
„Zkusila jsi zjistit, jak je to s tou naší bouří? Například, kdy už jí bude konečně konec?“
„Nevím. Zatím nepozoruji žádné změny k lepšímu. Všechny měřitelné parametry dosahují neuvěřitelných hodnot. Jsou to strašlivé síly...“
„To vím. Ale ještě jsi neřekla, zda je dokážeš zvládnout!“
„Nevím. Zkusím to.“
„Dobře. Tak už to radši moc neodkládej!“

Noc minula stejně jako předešlé noci, ani ráno nebylo počasí o nic lepší. Déšť, vítr a zima už působily potíže i Arminům, kteří přece jen nebyli zvyklí na tak dlouhou
nepohodu. Sebastiano velmi těžko sehnal lidi na lov ryb, který se včera tak skvěle podařil; nakonec vzal s sebou pár inteligentních domorodců. Uměli lovit ryby už
z civilu a na vojně to kupodivu nezapomněli, jak bývá tradicí u všech znalostí.

Ale zcela nečekanou pomoc dostali rybáři odjinud: z vesnice přišlo několik místních kluků, vlastně všichni, kteří už byli schopni se sem bahnem přebrodit. Ve vsi
nebyli žádní muži v produktivním věku, tak museli nastoupit dospívající chlapci. Všichni včera prošli koupáním v Ohni, což se jim líbilo a zřejmě je podnítilo k nebojácné
akci.

Sebastiano je skutečně ochotně přijal. Každému přidělil nějakou práci, bez rozčilování jim vyložil, co od nich chce a jak to má vypadat, a ty nejmenší aspoň poslal
z cesty, aby si hráli a nepletli se. Takže nakonec pracovali všichni, až na Falka a Stinga, kteří hlídali každý z jedné strany. Každý si z nich dělal legraci, že jsou ulejváci
s puškami, ale oni oponovali, že je to příkaz prince a že by nedávali dobrý příklad ostatním, hlavně vojákům, kdyby neposlouchali. Nakonec aspoň pekli ryby na
ohníčku a kluci pomáhali, nosili dříví a očumovali.

Falko zrovna ochutnával jednu rybu fantastických a nikdy nebývalých tvarů a doufal, že nebude jedovatá; na Zemi se občas takové najdou. Když náhle nastal
u moře nějaký křik a všichni se hnali ke břehu. Falko vyskočil na nohy, popadl lejzrovačku a ohlížel se, co se děje. Kluci ukazovali na moře, kde se zvolna vynořovala
obrovská hlava na dlouhém krku. Na první pohled plaz, ale měl veliké ostré zuby a dlouhý rozeklaný červený jazyk, kterým švihal ze strany na stranu jako zmije. A mířil
k místu, kde se koupaly děti.

Falko nejdřív střílel a pak teprve uvažoval. Zdálo se, že vůbec obludu nezasáhl, taky v to moc nedoufal. Rozběhl se proti dětem, které v panice prchaly, vběhl do
příboje až po kolena a přiložil si pušku k rameni. To už byl plaz mnohem blíž, z vody vyčnívalo i jeho obrovské tělo; hledal, koho by pohltil a možná ho trochu zarazilo,
že jeden ze směšně malých človíčků mu jde vstříc, namísto co by prchal jako ostatní. Jedno dítě mu bylo ještě nablízku; dlouhý ohebný krk se vymrštil a mohutná tlama
s vyceněnými zuby se sklonila nad nešťastníkem.

Falko střílel rovnou do té otevřené tlamy. Nezabil ještěra, ale v každém případě poranil, protože ten vztekle zařval a nechal kluka osudu. Raději se obrátil proti
Falkovi; ten střílel znovu, tentokrát mířil na krk a prošil ho skrz, vlastně mu lejzrovačkou skoro uřízl obludnou tlamu, zuřivá malá očka a plochou lebku se zřejmě dost
primitivním mozkem. Hlava upadla do příboje, ale krk se pořád ještě mrskal a tělo se zmítalo na mělčině.

Teprve teď doběhl udýchaný Sting. Stanul vedle Falka, zbraň připravenou, kdyby se náhodou něco dělo. Ale nedělo se nic, naopak ještěr se konečně natáhl
a přestal se hýbat.

„No,“ řekl Sting, „Tak jsi měl větší kliku než já, kámo...“
Falko sklonil zbraň. „Měl jsem kliku...“ opakoval třesoucím se hlasem, „Hlavně tu, že mě nesežral na fleku! Páni, to je mrcha!“
„Aspoň vidíš, proč nařídili Japonci stráže proti místním zvířátkům. U nás něco podobnýho taky pobíhalo, tvrděj vědci!“
Přiblížily se taky děti, které předtím utíkaly. Kluk, který díky Falkovi nepřišel o život, se zastavil před nimi a důrazně mu něco povídal; přiložil čelo na hřbet ruky,

což jak už věděli, znamenalo díky.
„No bóže,“ mávl Falko rukou, „To nebylo nic zvláštního... jsem tu byl na hlídce, ne?“
Praktický Sting už hledal hlavu, aby ji vytáhl a preparoval do sbírek. Jak už řečeno, byla tak nestvůrně ohavné, že kromě hrůzy vyvolávala obdiv a úctu.
„Král Argerranu!“ řekl Sting, když ji předváděl ostatním, „Na takovéhle hlavě asi kdysi seděla naše Kamenná koruna!“
„Nemyslím!“ Sheilla tu byla ze všech zvědavců nejdřív, „Králem Argerranu byl nejspíš Tyrannosaurus Rex, který byl suchozemský dravec. Tyhle vodní bestie jsou

Plesiosauři a...“
„Ty vypadali docela jinak!“ tvrdil Falko.
„Ať je to jak chce,“ řekl Sting, „Tohleto bude už navěky Falkosaurus a doufám, že si to všichni budou pamatovat!“
Přišel Enkra a zvíře obdivoval. A kupodivu i admirál Kidži, který jenom zíral a ptal se, jak to dokázali. „Tohle je habura! Nepamatuju, že by někdo dokázal zabít

haburu...“
„Tak jsme to dokázali my, no!“ řekl mu Cvrček, který se cítil býti rovněž zasloužilým, „Takovou blbou ještěrku nemůžeme jen tak nechat pobíhat po světě. Co

kdyby ještě někoho kousla?“
Kidži zíral na Cvrčka skoro tak vyjeveně jako na falkosaura.
Jackie měl jiné starosti. „Zkusíme, jestli se to dá jíst?“
„Zkusíme ho ugrilovat,“ rozhodl Falko, „Sice ne celýho, ale nějaký řízky z toho uděláme. Asi nežral tak špatný věci...“
Takže se všichni, co tu byli, jali falkosaura porcovat a kusy odnášet do tábora. Okamžitě zapálili ohně a začali péct a smažit; zjistili, že maso je docela dobře k jídlu,

i když konzistence poněkud tuhé. Enkra rozhodl, že vojáci i vesničané dostanou masa, co se do nich vejde; oznámil, že je to na počest Falka, který tu potvoru zabil
a tím se dopustil hrdinského skutku.

Domorodci navrhovali, aby falkosaurovi byly vylomeny zuby a použity jako nože; ale Enkra rozhodl ponechat hlavu v původním stavu a celou vypreparovat pro
Falkovo rodinné museum. Což Falko ochotně schválil, ačkoliv doposud neměl ani museum, ani žádnou rodinu.

Kluk, kterého zachránil, za ním od té doby pobíhal jako pejsek a oddaně ho pozoroval. A nějaká dívka, možná jeho sestra, přinesla Falkovi spletenou ozdobu
z řemínků a pověsila mu ji na krk. Enkra předpokládal, že se to drsného válečníka moc nedotkne, leč překvapilo ho, jak tím byl Falko upřímně dojat.

„Jsou to dobří lidé!“ řekl, „Lepší než naši. Doma jsem byl jen bandita, vrah, zločinec. Tihle lidé mě mají doopravdy rádi...“



Admirála Kidžiho překvapilo něco docela jiného. Zeptal se na to Mika, když Falko pořádal hostinu na počest svého úlovku.
„Proč někteří z vás nejedí s ostatními?“
„Nevím, o čem mluvíš!“
„Všiml jsem si, že naše vojáky a dokonce domorodce krmíte tak bohatě, jak... jsme nikdy nebyli zvyklí. Ale někteří vaši lidé se stravují sami a nejedí to, co ostatní.

Proč?“
„Aha, už chápu. Třeba Asthra? To je samozřejmé, je čarodějka.“
„Čarodějka nemůže jíst s ostatními?“
„Nejí maso. Zachovává přísné předpisy své kasty.“
„Princ Enkra, lord Roger a ty jste jeden plátek masa snědli, ale dál jste se už připojili k těm.. k čarodějům. Proč?“
„Jedli jsme to co vy ze zdvořilosti k vám. Nepůsobilo by dobře být na hostině a nepřijmout pohoštění jako ostatní.“
„Tak proč jste tedy jen ochutnali?“
„Tím jsme své povinnosti učinili zadost. Pak už jsme se mohli vrátit ke své obvyklé stravě. Jídlo bez masa nám chutná víc a je také pro lidi vhodnější. Naše šelmy

ovšem maso rády...“
„Ti, kdo nejedí maso, mají vyšší postavení?“
„Ne vždycky, ale... zpravidla ano.“
„To nechápu! Když jsou výše postaveni, proč jedí horší jídlo?“
„Jídlo bez masa není horší, ale lepší. Pomáhá nám, abychom byli zdravější... když žaludek musí strávit těžká a nechutná masitá jídla, namáhá se víc a tím se tělo

oslabuje...“
„Většina vašich lidí ale maso jí!“
„Když jsme vybírali lidi pro tuto akci, bylo součástí podmínek, že budou jíst cokoliv. Maso, ryby... zkrátka, nesmějí si vybírat a nesmějí brát v potaz ani svoje

náboženské zvyklosti. Výjimku tvoří ti, jejichž postavení je mimořádně důležité a akce by se bez nich neobešla. Například princezna Asthra. Ta je navíc tak tvrdohlavá,
že by radši zůstala bez jídla...“

Kidži pomrkával a uvažoval o souvislostech. „Říkáš, že jste vědecká expedice. Ale vyjeli jste záměrně do světa, který jste od počátku museli považovat za
nepřátelský. Máte dokonalé zbraně a výcvik, který přesahuje náš. Přišli jste naši zemi prozkoumat nebo dobýt?“

„Prozkoumat, samozřejmě. Všichni naši... většina našich jsou vědečtí pracovníci. Ostatní jsou technici...“
„Někteří jsou profesionální bojovníci. Když jsem byl malý, moje matka a můj strýček mi vyprávěli o válečnících Bušidó, samurajích znalých bojového umění. Mnozí

vaši lidé k nim patří...“
„To je součást jejich zábav v dětství. Někteří doposud bojují, je-li třeba. Ale ve skutečnosti jim jde o poznání světa...“
„Slyšel jsem o učení, kterému se říká Zen. Znáš je?“
„Ano. I mnozí kamarádi je znají.“
„Zopakuji ti otázku. Přišli jste tuto zemi poznat nebo dobýt?“
Mike věděl, že na odpovědi hodně záleží. Chvíli se rozmýšlel.
„Rozhodně jsme neměli v úmyslu dobýt tuto zemi.“ řekl pak.
Kidžiho oči zablýskly... pak je zase sklopil. „Tak kterou?“
„Plán rozhodně neobsahoval žádný záměr dobývat nějaké obydlené území. Pokud narazíme na lidi, máme v úmyslu navázat s nimi přátelské vztahy, případně jim

pomoci zlepšit svůj život. Ale někteří předpokládali, že kdybychom narazili na neobydlený, dost malý ostrov, mohli bychom tam zkusit založit kolonii.“
„Proč mám věřit, že si nechcete podrobit místní obyvatelstvo?“
„Protože neuděláme tutéž chybu jako vy. Jsme příslušníci velmi pečlivě vybrané vrstvy národa. Měli jsme v minulosti řadu potíží, protože do našeho národa pronikli

lidé, kteří toho nebyli hodni. Nemůžeme se jich po dobrém nijak zbavit a přijímat další bez výběru, to nechceme. Jistě víš, že vy s tím taky máte problémy.“
„Vím.“ zavrčel Kidži.
„Přijetí do naší posádky vyžaduje určitou osobní úroveň každého jednotlivce. Přesněji řečeno, přijmeme každého, ale bude chvíli trvat, než mu začneme důvěřovat

a pověříme ho závažnými akcemi. Rozhodně to nebudeme provádět tak, jako vy.“
„Mám tomu rozumět tak, že nás byste... nechtěli?“
„Tebe osobně třeba ano, admirále. Dali bychom ti možnost žít s námi... pochopitelně podle našich zásad.“
„Ale na nejnižším stupni vaší společnosti?“
„Ten stupeň není tak nízký, jak se ti zdá!“
„Zatímco postup výš souvisí s řadou věcí. Třeba vyhýbání se jídlu z masa?“
„To rozhodně ne. Vyhnout se masu je důsledek, ne příčina. Nikdo není členem vyšší kasty proto, že jí čisté jídlo. Ale příslušníci vyšších kast se samozřejmě

vyhýbají nečisté stravě. Důležité je, že vědí, proč to dělají.“
„Jak dlouho trvá takové... studium?“
„Celý život.“
„Takže, jestli dobře rozumím: děti berete celkem ochotně, čím mladší, tím lépe. Protože je stačíte naučit svým zvykům. Ostatní lidi přijmete, ale nikdy jim nesvěříte

velení!“
„Časem určitě také! Aspoň na méně významných místech...“
„Jak dlouho trvá schopnému jedinci dostat se až nahoru?“
„Podle osobních schopností. Nemůžu říct přesný údaj.“
„Zeptám se dál: jak dlouho by taková věc trvala mně?“
Mike sklopil na chvíli oči.
„Chceš říct, že to nikdy nedokážu?“ zeptal se Kidži.
„Co ti mám říct? Jak ti to mám vysvětlit? Potřebuješ k něčemu takové postavení? Nestačí ti být druhým mužem ve vašem státě?“
Kidži mlčel a uvažoval. Konečně řekl: „Jste mnohem bezcitnější než my. I když se tváříte laskavě a vlídně.“
Mike si jenom povzdychl.
A Kidži dodal: „Nebo možná právě proto.“

Dobré stravování a všeobecná pohoda všem svědčila; vojáci vypadali a chovali se daleko líp než dřív a začali se k Arminům chovat mnohem bezprostředněji. Už se



nestávalo, aby zmlkli, když se objevil někdo z náčelníků, naopak se na ně obraceli se všelijakými otázkami, které by si předtím nedovolili. Enkra tomu byl rád a nařídil
všem, aby pokud možno každému ve všem vyhověli a snažili se přátelství podporovat.

Zvláštní pozornost věnovali domorodému náčelníkovi, který byl pro většinu pořád ještě tajemstvím; A-Aka chodil kam chtěl, zúčastnil se všeho, co se konalo
a sledoval veškeré dění, ale do ničeho nezasahoval a nedával najevo žádný větší zájem. Už věděli, že to nic neznamená, že je třeba stejně zvědavý jako ostatní, tak ho
nerušili a čekali, až se sám přihlásí. Ale on nic, mlčel a sledoval jejich počínání. Vojáci se na něj dívali taky úkosem, ale že Armini měli i Kanea a Haraeho, započítali ho
mezi ně.

Zato Aunikka byla už nedílnou součástí party. Transwaal Peggy ji vodila všude s sebou a Aunikka samozřejmě velmi dychtivě nabírala informace. Taky svoje dítě
nosila s sebou a když je dívky obdivovaly a hrály si s ním, byla navýsost šťastná. Asthra ji nenápadně vyslýchala ohledně Živého Ohně a nakonec z ní vypáčila přiznání,
že má mladší sestřičku, která by se možná mohla stát kněžkou. Ale současně vysvětlila, že její sestra není tady, a nedokázala nebo nechtěla přesně říct, kde vlastně je.
Což nebylo nic divného, domorodci v rámci ostrovů rádi cestovali a různě se vyměňovali, většinou z nějakých společenských příčin. Ale slíbila, že jí dá vědět, až skončí
bouře.

Na konec bouře čekali všichni s velikou nadějí; už to přestalo bavit každého a pociťovali silnou nervozitu a rozladění, které z toho plynuly. Už desátý den nepřetržitě
lilo jako z konve a svět byl plný bláta a vody. Na pobřeží deště podemlely silnici a odnesly kus břehu, takže by se ani nedalo džípem objíždět hlídková stanoviště,
kdyby to někdo měl v úmyslu. Jaké škody způsobil tajfun v lese, se nikdo neodvažoval jít zjistit.

Jedenáctý den došla trpělivost Asthře. „Rozhodla jsem se učinit pokus! Potřebuji k tomu spolupráci všech, kdo to aspoň trochu znají!“
„Nejvyšší čas.“ řekl na to Enkra.
Všichni Armini se sešli na prostranství před velitelským barákem. Vojákům byla dána možnost přihlížet, mají-li chuť, důstojníci byli zváni osobně. Strážní službu

vykonávaly výhradně šelmy jako vždy, když bylo lidí třeba pro experimenty.
Sheilla zapálila Živý Oheň a dala všem možnost se v něm omýt; první tak učinila Asthra, která se pak vzdálila a koncentrovala se o samotě. Pro účastníky pokusu,

to jest téměř všechny Arminy, bylo očištění před zahájením povinné. K ničemu užitečnému sice nesloužilo, ale zlepšovalo náladu a zvyšovalo schopnost soustředit
myšlenky k jedinému cíli.

Po očištění usedli do kruhu tak, aby se vzájemně dotýkali propletenýma rukama. Doprostřed kruhu zasedla Asthra, Sheilla, Enkra, Fernando a Roger; všichni patřili
k zasvěcencům. Velela zatím Sheilla; pod jejím vedením se konala dechová cvičení a pak společné zpívání manter, sloužící k dosažení ideálního duševního naladění
všech přítomných.

Mike se této činnosti nezúčastnil. Asthra jej požádala, aby zůstal mimo kruh pro případ, že by bylo zapotřebí jeho zásahu. Neuměl sice vyvolávat a udržovat Živý
Oheň, ale dokázal jej v nejnutnějším případě uhasit a probrat ostatní z vytržení. Zatím ovšem seděl vedle admirála Kidžiho a vysvětloval mu situaci.

„Zatím to není nic důležitého; dechová cvičení, něco jako jóga. Pak přijde zpívání posvátných textů. Během něho musejí všichni sladit svoje činnosti navzájem, aby
mohli současně konat práci. Měli by být jako jeden organismus...“

Kruh holých lebek se počal kývat ze strany na stranu; nejdřív ještě tu a tam docházelo k odlišnostem, ale stejný rytmus všechny srovnal; mnozí měli zavřené oči.
Sheilla předzpěvovala a cinkala při tom na kartály, ostatní po ní opakovali texty; část jich byla v sánskrtu, něco chaldejsky či egyptsky a velká většina v jazyce
původních Evropanů - snad dokonce elfů.

„K čemu vlastně bude to všechno?“ ptal se Kidži.
„Asthra se chce pokusit zastavit tu bouři.“
„Vaše čarodějka?“
„Ano, ta. Princ si to přeje.“
„Proč to neudělal dřív?“
„Je trpělivý. Ale teď už ho trpělivost přešla.“
Společné zpívání trvalo dlouho; Mike to dobře znal a věděl, že teď už většinou ztratili přesný pojem dění kolem sebe i v sobě samých; soustřeďují se na komunikaci

s přírodní silou, již cítí všude kolem sebe. Na rozdíl od Asthry či Sheilly, které si sílu uvědomují téměř stále, většina lidí je chráněna běžnými denními činnostmi, kvůli
nimž nic jemnějšího vnímat nemohou či nechtějí. Teď bylo třeba probudit své vnitřní vnímání, podřídit se autoritě velitelky a připravit se.

Sheilla dospěla k přesvědčení, že bylo dosaženo dostatečné přípravy pokusu. Dotkla se Asthry, která až dosud seděla s hlavou svěšenou a zírala mlčky a bez hnutí
na spirály ve svých dlaních. Teď podala ruce Sheille a Enkrovi a oni ji uchopili za lokty.

„Co dělají?“ ptal se Kidži.
„Asthra se chystá přijímat sílu bouře.“
„Jakým způsobem?“
„Ona cítí vše, co se kolem ní děje. Možná to vnímá prostřednictvím změn magnetického pole, často pociťuje přímo silnější magnety. Ale to je druhotný jev;

nejdůležitější je činnost mentálního pole energie...“
„Mentální? To znamená myšlenkové!“
„Činností mozku vzniká určitá energie. Oheň je ideální příjemce i vysílač takové energie...“
Asthra vztáhla ruce nad svou bronzovou mísu. Pod jejíma rukama vzplanul Oheň téměř okamžitě, nemusela k jeho vznícení ani použít ničeho hořlavého. Asthra jej

něžně hladila rukama; všichni cítili totéž, co ona: nejvyšší vytržení, blažený pocit extáze a dokonalé štěstí. Jak byli propleteni rukama, vnitřní energie Ohně se šířila od
jednoho ke druhému, pohlcovala je a sama se živila jejich energií, takže blažený pocit se umocňoval až téměř do nesnesitelnosti. Mike jí viděl do tváře a všímal si, jak se
zkřivila: vytržením, snad dokonce bolestí. Začala zpívat, ale její hlas nezněl tak jiskřivě a zvonivě jako dřív, naopak zdálo se, že je přiškrcený a plný námahy.

„Viděl jsem ji hrát si s počasím jako dítě s kotětem!“ řekl Mike admirálovi, „Zdá se, že dnes jí to nejde tak, jak myslela!“
Admirál Kidži se na něco ptal, ale Mike nevnímal; všímal si raději výrazu tváře některých čarodějů. Zjevně se na nich projevovala námaha, kterou museli vynaložit

a Mike uvažoval, zda nebude muset zasáhnout a přerušit pokus. Enkra například se kroutil jako červ přišlápnutý obrovskou botou, což u něj nebývalo často. Byl
nadprůměrně vnímavý, ale dalo se odhadnout, že ani ostatním se nevede o moc lépe.

Taky si Mike všiml, že je tu A-Aka. Seděl vzadu, až za vojáky, téměř na něj nebylo vidět, ale byl tady a všechno sledoval. Jestli rozuměl, bylo těžké říct.
Asthra zaklonila hlavu. Ohryzek jí poskakoval, jak z plné síly zpívala ostrý, řezavý tón vysokého kmitočtu; přímo bolel v uších, zřejmě obsahoval i ultrazvuk. Jedna

dívka, které ještě nebylo ani čtrnáct, úplně zešedivěla v obličeji a kdyby ji nedrželi její sousedi, nejspíš by omdlela.
Admirál Kidži se opět na něco ptal. Mike to zaznamenal, ale nevšímal si ho. Něco řekl na omluvu, vstal a protlačil se mezi diváky k dívce. Položil jí ruce na hlavu

a třel citlivé body na lebce, aby ji zase přivedl k životu. Zdálo se, že jí to pomáhá; ostatní však měli tváře námahou zkřivené dál.
A co bylo nejhorší, Oheň dostal jakousi divnou barvu a nešlehal tak vysoko, jako jindy. Bylo zapotřebí mu pomáhat, ale to Mike udělat nemohl, jenom Asthra nebo

Sheilla mohla pomoci. Mike tedy přešel k Asthře, hladil ji po spáncích a masíroval kůži na hlavě. Cítil, jak jí vibrují tepny, srdce zřejmě pracovalo na nejvyšší výkon;
prsty mu klouzaly v potu, prosakujícím ze všech pórů.

Zdálo se, že Mikův zásah přispěl ke zlepšení situace; Oheň vyšlehl výš, dostal normální barvu. Mike v duchu zajásal a chtěl pomoci i Sheille; položil jí dlaň na hlavu



a druhou se dotýkal Asthry. V poslední chvíli si uvědomil, že tím se s nimi dostává do příliš těsného kontaktu a ocitá se v poli, ve kterém energie přímo působila. Cítil,
jak podléhá rytmu, jak sebou jeho tělo samovolně škube a v uších mu vibruje melodie. Ještě chvilku a sám se dostane do extáze; pak už jim bude stejně užitečný, jako
by seděl mezi ostatními a pomáhal vytvářet mentální pole. Tím ztratí svůj nadhled a schopnost pomoci ostatním. Rozhlédl se, zda nedokáže někoho přivolat; ale těch
několik znalých, kteří pokus sledovali stejně dychtivě jako vojáci a vesničané, bylo příliš slabých na to, aby zasahovali do činnosti čarodějů.

V tu chvíli zasáhl někdo, od koho to nečekal: domorodec A-Aka. Zda pochopil, co se děje nebo ne, to nebylo jasné, ale natáhl se k Mikovi, uchopil ho za ruku
a pokynul mu, aby opustil kruh. Mike rázem vypadl z rytmu a sebral se; tak skutečně kruh opustil a vrátil se i s náčelníkem zpátky na terasu, k důstojníkům.

Admirál Kidži si ničeho nevšiml. Spokojeně Mika uvítal a dál se vyptával, co vlastně tam dělal a proč. Mike pocítil hroznou únavu - musel si sednout a chvíli sbírat
síly; chápal, jak hrozně asi bude těm, kdož pořád ještě pokračují ve své šílené hře.

Když se mu síly vrátily, rozhodl se pokus přerušit bez ohledu na Asthřin či Enkrův hněv. Už nevěřil, že by dosáhli příznivého výsledku; teď bylo ze všeho nejvíc
třeba zachránit lidi, kteří se toho zúčastňují. Vstal a chtěl opět vkročit do kruhu, ale v tu chvíli se zarazil na místě a udiveně pohlédl na oblohu, kam zírali i všichni ostatní.

Neboť na obloze, už tolik dní zatažené olověně šedivými mračny, z nichž se neustále lily nepřetržité proudy deště, se objevilo malé průzračné oko, jímž prosvítala
modrá obloha. A to oko bylo přímo nad hlavou Asthry, která stále ještě vydávala svůj tremolový jekot, řezající až do kostí. Od toho oka se olověně šedá obloha
začínala párat, zvolna se rozevírala jako řezná rána a vzniklým otvorem zasvítilo slunce, jehož paprsky obsáhly celý prostor kolem Ohně. Asthra obrátila k slunci tvář;
oči měla zavřené, teď je doširoka otevřela a pak zase zavřela, neboť dívat se přímo do zdejšího slunce působilo příliš velkou bolest. Zpívala ještě vyšším tremolem,
téměř ji nebylo slyšet, jen vibrace v uších značily, že vydává vyšší tón, než mohou slyšet lidé. Taky na šelmách okolo bylo znát, že pociťují bolest v uších - některé raději
odešly dál.

„Podařilo se jí to!“ vydechl Mike, „Pane Bože, ona to doopravdy dokázala!“
Vzápětí Asthra umlkla vprostřed písně. Spustila ruce do Ohně, dotýkala se plamenů dlaněmi. Hlavu svěsila, jako by odpočívala po něčem velice obtížném, jenom

ramena se jí chvěla jako v horečce. I ostatní přestali zpívat, přestali se kývat, seděli a nehýbali se. Oheň se rázem stáhl a jen slabě plápolal.
Mike došel k Asthře, položil jí ruce na hlavu a zas jí pomáhal. Ohlédla se po něm, usmála se; potom se ztěžka zvedla na nohy, vstoupila do Ohně a zřejmě jej tím

posílila, protože vyšhlehl a celou ji objal. Vykoupala se se zřejmou úlevou; pak vystoupila a pokynula Sheille, aby ji následovala, po ní všem ostatním. Ti vstávali
s očima skleněnýma a výrazem únavy ve tvářích; sotva se omyli, odcházeli kousek dál a tam usedali, aby si odpočali. Mike se taky omyl Ohněm; pak se vrátil
k admirálovi a konečně odpověděl na jeho otázku:

„Ano, to je všechno. Pokus skončil.“
„Ale my jsme všichni viděli, že dokázala zastavit a přerušit bouři! Slunce svítilo, viděl jsem je...“
„To vím. Přesto se to nepovedlo. Už zase leje...“
„Myslím, že to nevadí! Je to něco obrovského, co na světě nikdo nedokáže! Jste skutečně mocní...“
„Zatím to byl jenom pokus. Zítra, až se všichni vzpamatujeme, se dozvíme, co a jak se dělo...“
Vojáci se rozcházeli a debatovali o tom, co viděli. Důstojníci rovněž odcházeli; major Sakada měl zřejmě chuť promluvit s admirálem, ale protože ho hlídal jaguár

Arrgattsamwoogh a Kidži byl stále s Mikem, neměl šanci. Mike nařídil šelmám zachovávat obzvláštní opatrnost.
Když se Armini rozešli a Živý Oheň uhasili, rozzuřil se tajfun s neztenčenou, ba novou silou. Mikovi se zdálo, že příroda běsní vztekem nad tím, že nějaká zločinná

lidská ruka si dovolila zkusit ji ovládat; že ze sebe vydává tu největší sílu, jaké vůbec je schopna. Vítr smetl střechu z jednoho vojenského baráku a šlehal prudkým
deštěm jak do střech, tak do oken.

Mike nařídil všeobecný odpočinek. On sám procházel chodbami a kontroloval hlídky; nic jiného nemohl v tuhle chvíli užitečného dělat. Tak zastihl Ťapku, která
pořizovala zápis o pokusu.

„Jak je ti?“ zeptal se jí, „Bylo to zlé?“
„Jsem velice unavená.“ odpověděla.
Zarazilo ho to. Úpravy základních životních pochodů, které na Ťapce provedla Asthra, zabraňovaly, aby se unavila či dokonce vyčerpala. Teď na tom byla velmi

špatně, zdálo se stejně jako ostatní lidé.
„Jestli jsi unavená, jdi spát!“ řekl nejistě.
„Je-li třeba, budu bdít s tebou. Ale je možná zapotřebí, abych načerpala sil...“
„Jdi okamžitě spát!“ pohladil ji po hlavě, „Já to tady zvládnu. Děkuju ti, děvče...“
Oddaný pohled jejích modrých očí ho dojal; málokdy se takhle dívala. Přimělo ho to, aby ji objal a přitiskl si její hlavu na prsa. „To nic!“ šeptal něžně, „To nic není.

Došla jsi zkrátka na hranici svých sil - ale to zas bude dobré! Odpočineš si a zase bude fajn...“
„Já vím...“ zašeptala a políbila ho na tvář. Díval se potom za ní, jak odcházela, a přemýšlel. Nakonec odešel do kuchyně, spolkl dvě tablety pro povzbuzení a zapil

je čajem. Obojí neměl rád, ale v tuhle chvíli to považoval za nutné.
Déšť a vítr zuřily s neuvěřitelnou silou po celý zbytek dne i celou noc. A po celou tu dobu obcházel Mike objekt, občas se zastavoval se šelmami a povídali si. Až

před ránem se na chvíli natáhl a opřel si hlavu o kožich šavlozubého tygra Wagarry; spal ale jen asi půl hodiny, když ho probudila změna v dění kolem.
Pochopil velmi brzy, co se stalo: přestalo pršet. Mike vyšel ven, brodil se kalužemi a rozhlížel se; vojáci v barácích většinou spali nebo se o to aspoň pokoušeli,

zmoklé hlídky se těšily na vystřídání. Znovu se vrátil, ale už neusnul; usedl u okna a hleděl na moře, kde právě začínal nový den.
Ten den přinesl ostrý a studený vítr; Armini obvykle chodili nazí, domorodci jen v nejnutnějším oblečení, vojáci měli svoje uniformy z velmi nekvalitní látky. Všichni

pociťovali chlad, podle měření mohly být tak tři, maximálně čtyři stupně nad nulou. Ale Mike už věděl, co znamená tato změna a vůbec mu to nevadilo.
Protože vítr čistil oblohu od mraků; opět bylo vidět po celém ostrově a opět bylo vidět daleko na moře, zatím olověně šedé jako obloha. Prudké vlny tloukly do

pobřežních mol a házely se zbylými loděmi v přístavu.
A asi dvě hodiny po úsvitu se mezi mraky poprvé objevilo slunce.



Znovu na cestu
 

Enkra se probudil osvěžený a v náladě velice činorodé. To se projevilo tak, že okamžitě svolal poradu. Mike na ní sice stále pospával, ale podařilo se mu zachytit ta
nejdůležitější fakta.

Nejdřív ze všeho referovala Asthra o včerejším pokusu. Prohlásila, že s ním spokojena není a ani být nemůže, protože se nepodařil. Sice se povedlo na chvíli
zastavit bouři, ale akce nebyla trvalá a vyčerpala se při ní natolik, že nebyla schopna se ani sama dostat z transu, za což děkuje především Mikovi. Prozatím neví
a neumí ani odhadnout, zda dnešní konec tajfunu je jejím výsledkem nebo samovolným ukončením bouře, jaké samozřejmě nastává vždy po vybouření přírodních sil.
Bude přemýšlet, zkoumat a až bude něco vědět, udělá nějaké závěry.

Enkra jí poděkoval a řekl, že by byl rád. Stejně tak i on se včera uštval na ultimo, neví sice proč, ale je to zajímavá zkušenost, neboť už dávno se mu nestalo nic
takového. Asthře by byl vděčen, kdyby to příště šlo jednodušeji, tak jako doma.

„Já ti děkuji za dobrou radu,“ blýskla očima Asthra, „Ty bys asi chtěl, abysme si jenom tak hráli jako doma, co?“
„No, třebas!“ řekl Enkra bohorovně.
Asthra neřekla už nic a dala jenom najevo, že ho považuje za naprostého pitomce. Protože byl šéf a zvyklosti mu velely být nad to povznesen, neřekl nic a jen se

usmíval.
Zato když Asthra skončila, začal on. A rovnou vydávat příkazy:
Sebastiano se svojí skupinou prohlédnou ukořistěné a prozatím nepotopené lodi. Současně zajistí drobné opravy; bude-li třeba rozsáhlejších oprav, vytvoří

harmonogram a nahlásí svoje potřeby materiálu, sil a prostředků.
Falko se postará o vesnici domorodců. Ježto je u nich v oblibě, snad mu řeknou všechno, co potřebují od Arminů, případně od vojáků. Falko to zajistí.
Roger převezme velení v pevnosti Okinawa. Zjistí veškeré škody a případně zajistí opravu, hned nebo v rozumné době. Okinawa se stane opěrným bodem Arminů.

Vojáků je možno použít na práce dle libosti, důstojníci zůstanou prozatím internováni.
Mike se znovu spojí s admirálem Kidžim a pokusí se ho přimět ke spolupráci. Vzhledem k časové tísni musí dosáhnout buď dohody, nebo se nebude s možností

rozumného vyjednávání dále počítat.
Všichni ostatní s Enkrou v čele se vrátí k zakotvené Liberty a převezou ji sem do přístavu. Pokud na ní došlo ke škodám, bere si Enkra za své jejich odstranění,

pokud možno okamžitě.
A rozchod!
Jednotliví velitelé se rozběhli dát příkazy svým podřízeným, Enkrova skupina se začala chystat na cestu. Jediný Mike šel spát, neboť byl unavený k smrti.
Enkra nejdřív hledal čluny; jeho lišáček Semmi už prošmejdil celé okolí, ale že déšť smyl všechny zanechané pachy, nechytal se víc než kdokoliv z lidí. Za těch pár

dní bouře pokácela spoustu stromů a orvala křoviska, vše vypadalo jinak; nakonec museli vyslat všechny šelmy revírovat po okolí. Tak se podařilo nalézt tři čluny,
z toho jeden rozdrcený k nepotřebě spadlým stromem. Ale i ty dva se hodily. Ostatní čluny zkrátka zmizely.

Rozhodli se postupovat takto: důležité věci uložili do člunů, na něž usedla minimální posádka; všichni ostatní plavali ve velmi studené vodě za čluny, nebo je dokonce
vlekli. Cesta šla bez problémů až do úzkého průlivu, kterému Cvrček říkal Myší díra; tam se zjistilo, že celý průliv je zanesen napadanými kládami a všelijakým dalším
klestím.

Enkra se poradil s Jackem. Po té poradě nechal většinu lidí na místě, aby se pokusili průplav uvolnit, a sám se vydal po břehu se zbytkem k lodi. Nebylo to lehké,
na mnoha místech se museli prosekávat, dokonce propalovat lejzrovačkou. Jackova skupina používala sice nože s protonovým ostřím, ale i tak měla se závalem co
dělat.

Když se Enkra v čele svých lidí dopotácel k zátoce, kde kotvila Liberty, byl unavený k smrti; toužil jen po tom padnout na zem a odpočívat. Jenže když vystoupil
z křoví na břehu, hvízdla mu kolem hlavy kulka a rázem ho přibila k zemi i s kamarády.

Bylo jasné, že střílejí z lodi. Enkra se rozčílil, ale na druhé straně musel uznat, že hlídky drží dobře.
„Hej, co blázníte?“ rozkřikl se, „Copak mě nepoznáváte? Frenne, Elliotte, co tam sakra děláte?“
Na palubě se objevil Frenn s puškou v ruce.
„Vyjdi z křoví s rukama nad hlavou!“ zavelel.
Enkra vystoupil z křoví. Ruce držel ve výšce.
„Pojď pomalu ke mně!“ velel Frenn, pořád ještě tu pušku v ruce. Ale levičkou už pohnul v gestu: „Jsi sám?“
Enkra nevěděl proč, ale ukázal stejně: „S kamarády. Co se děje?“
„Nepřítele jste neviděli?“
„Ne!“ odpověděl Enkra nahlas, „Má tady nějaký být?“
Frenn místo odpovědi ukázal hlavní pušky na břeh. Překvapený Enkra si až nyní povšiml dvou mrtvol chlapů ve vojenských uniformách, které tam ležely a jedna

z nich ještě svírala ve ztuhlých prstech samopal.
„Ostatní stihli odnést v noci,“ hlásil Frenn klidně, „Tyhle hlídáme, kdo si pro ně přijde. Ale nepřišli, asi vědí, že vidíme potmě...“
„Kde se tady vzali?“
„Vím já, odkud lezou? Připravili mě o dva lidi a pár raněných! Tak už pojďte, nebo si vás všimnou a načechrají vám peříčka!“
Enkra přišel k lodi; Frenn kývl dozadu a dva námořníci spustili můstek, aby mohl nahoru. Zatím už vyšli z křoví taky ostatní, ale Frenn pořád ještě hlídal se svou

kulovnicí.
„Teď mi řekni v klidu a po pořádku, co se dělo!“ vyzval ho Enkra, jen co byl na palubě.
„Když jste odešli, zajišťovali jsme loď. Pak přišel ten tajfun. Mimochodem, pěkně to funělo! Z lesů nahoře padaly větve a občas i stromy, ale na nás, chvála Bohu,

jen sem tam nějaká ta větvička. Prozatím vím o dvou zlámaných ráhnech a pěkně potrhaný tý síti na maskování. Jinak nic, připravili jsme se dobře. Ale voda tady
bouřila, někdy jsem si připadal jako v čajový konvici, když se vaří grog!“

„Prima přirovnání, ale teď mluv o nepřátelích!“
„To bylo asi čtvrtej den toho tajfunu. Zrovna to na chvilku polevilo, tak Ernie Webster vylezl ven na palubu na obhlídku. A v tu ránu po něm začali pražit z několika

pušek. Ernie, chudák, to dostal do hlavičky, ani nestačil zavolat maminku. Vyletěli jsme z pelechů a jen nám to svištělo kolem hlavy. Koukej támhle u kotevního
průvlaku - tam jsem byl schovanej já, úplně to kolem kulkama očesali. Jenže, my umíme přeci jenom střílet o trochu líp! Tak jsme stříleli po zvuku nebo po záblesku,
jak se dalo, protože jsme v tom lese nic neviděli. Trvalo to tak hodinu, pak toho nechali. Tak jsem odvolal pohotovost a že počkáme, co bude. Oni taky čekali. Trvalo
to dlouho a nedělo se nic, až jsem poslal polovičku lidí spát. Stejně nikdo nešel. Napadlo mi pročesat to lesem, radil jsem se s kočkama a nakonec šel Tannarrsekharr
sám. Přišel za dvě hodiny, říkal, že našel jednoho a zakousl ho. Taky přinesl jeho flintičku, mám ji schovanou. Ti ostatní někam zalezli; není divu v tom počasí. Tak jsme



čekali a vlastně čekáme doposavad...“
„A tihle dva?“
„Jo, to jsem neřek! Čas od času udělají útok. Máme poznamenaný, kolik jich bylo. Sheltie si to píše. Ale když je odrazíme, zdrhnou a jsou zas hodný. Jen je

zapotřebí bejt na stráži...“
„Mluvil jsi o dvou mrtvých. Kdo je ten druhý?“
„Phill Rattcliff. To víš, ty mladý kluci, neumějí se ještě tak otáčet. Je jich škoda, obou dvou. Ostatní se z toho dostanou bez problémů, když je přelízneš Ohněm...“
„Skvělý! Teď je důležitý se dostat odtud. Myší díra je zavalená nějakými stromy, budeme to tam muset prosekat. Je tam Jackie, ale sám na to nestačí, nemáme ani

těžší mechanizaci...“
„Vy jste přišli po břehu, jo?“
„Jo, přesně tak!“
„Hm... a prosekávali jste cestu?“
„No ano... Jo, vidíš!“
„Takže jestli ji najdou, půjdou po ní a budou mít Jackovu četu jako na dlani! Je potřeba dát jim echo! Poslat někoho dobrýho...“
„Mám skoro lepší nápad! Pročešeme les a vyženem ty lumpy ven! Udivuje mě, kde se tu vzali; z Okinawy určitě nejsou, ty jsme pochytali všechny. Možná ti, co

nám utekli na jedný lodi...“
„Divil bych se. Tohle jsou stejný záškodníci jako na ostrově Kita. Ani by mě nepřekvapilo, kdyby měli nějakou malou základnu i na druhý straně...“
„Myslíš?“
„Co já vím! Ale podívat bysme se na to měli.“
Enkra souhlasil, tak rozhodli vyslat zatím Diega s lišákem Semmim varovat Jackův oddíl; ostatní se chystali pročesat les. Odpočinuli si tři hodiny, potom se

nadopovali posilujícími tabletami a vyrazili.
Bylo jich hodně a měli s sebou stopaře, takže to šlo poměrně rychle; šelmy větřily a zajišťovaly terén, střelci postupovali s připravenými puškami. Neobjevili nic;

jenom v jedné rokli šest mrtvol vojáků, zakrytých větvemi. Na dvou bylo vidět, že byli doraženi později, asi aby nezdržovali ústup.
„Jak se zdá, naši neznámí nepřátelé vzali do zaječích!“ řekl Frenn, „Dá se sledovat stopu?“
„Jakž takž,“ řekl Tannarrsekharr, „Jenomže myslím, že skutečně někam odešli, a dost daleko. Možná přes moře, protože tady na ostrově určitě základnu nemají...“
„Možná pro posilu, když se zlepšilo počasí,“ soudil Enkra.
„Půjdu po stopě a zjistím to!“ navrhoval leopard.
„Můžeš, ale buď opatrný. My se vrátíme zpátky, necháme nějaké nenápadné hlídky a sami pomůžeme Jackovi uvolnit ten průliv. Čím dřív odtud budeme pryč, tím

líp!“
„A na nepřítele se vykašlem?“
„Jestli se nepokusí znova zaútočit, tak jo. Bude to nějaký malý oddíl, který má za úkol střežit zdejší oblast; honičkou za nimi bychom ztratili víc času, než je rozumné

obětovat. Pamatujete přece, jaké oddíly bojovaly na tichomořských ostrovech za války, když se už Japonsko dávno vzdalo...“
To skutečně pamatovali, tak souhlasili s návratem k lodi. Jenom leopard se rozhodl sledovat stopu a zjistit, kam nepřátelé odešli a s čím se od nich dá ještě počítat.

Pak se měl urychleně vrátit.
Na lodi se potkali se Semmim, který se vrátil se zprávou od Jacka. Zatím se pokračovalo v prosekávání průlivu, přestože byli velmi unaveni a pracovali z posledních

sil.
Enkra to přijal dost nelibě. „Myslel jsem si, že už to bude vyčištěno! Takhle se může stát, že kdyby na nás zaútočili, třeba si přivedli tu pomoc, dostanem se do

dvojího ohně a nebudeme moci ani utéct! Ne, je zapotřebí to vyřešit radikálním způsobem!“
„A jakým?“ ptal se Elliott la Sale.
„Je na čase vyzkoušet lejzrové dělo. Stejně už ho budeme možná brzo potřebovat...“
Lejzrové dělo mělo zatím za sebou ověřovací zkoušky, avšak k praktickému použití se nikdy nehodilo.
„Neudělá víc škody než užitku?“ ptal se Frenn.
„Jednou ho vyzkoušet musíme,“ souhlasil Elliott, „Kdyby na nás zaútočil nepřítel...“
„Dobře! Připravit loď k plavbě a jedeme do průlivu! Jackovi pošlete zprávu, co chceme udělat!“
Semmi už sotva pletl nohama, poselství tedy vzal na sebe vlk Charrg. Všichni ostatní se dali do závěrečných prací na přípravě lodi, takže za chvíli mohla Liberty

vyrazit. Enkra nechal ještě stráže pro Tannarrsekharra a dal příkaz k vyplutí.
Šlo to dobře, motor chytil na první nastartování a loď se zvolna šinula úzkým průlivem. Enkra stál na přídi u svého děla, za jehož miřidly seděl Len Carson, jeden

z nejlepších střelců.
„Támhle ten kámen tady předtím nebyl,“ řekl Elliott, který si trasu pamatoval ze všech nejlíp, „Zřejmě se zřítil ze skály, když voda podemlela břeh...“
„Rozbít!“ nařídil Enkra.
Len Carson stiskl spoušť děla. Vyšlehl tenký načervenalý paprsek a zasáhl balvan, který ohrožoval plynulost plavby. Hněvivě zasyčela voda, ale balvan se rozpadl

na množství malých kousků.
„Výborně!“ řekl Elliott.
„Támhle, co se to pění, to přejeď taky!“ pozoroval Enkra vodu dalekohledem, „Něco tam je...“
Len poslušně prohrábl paprskem vzpěněnou vodu a asi trasu vyčistil, protože voda pěnit přestala.
Po břehu jim přibíhal naproti Jackie. „Kluky jsem odvolal!“ ukazoval na prstech, pro hučení vody nebylo nic slyšet, „Je tam zával...“
„V pořádku!“ ukázal Enkra.
Jackieho četa byla skutečně rozestavěna po břehu a čekala, co bude. Bylo to, že na Enkrův pokyn Len rozřezal lejzrovým dělem stromy i balvany na dně; potom už

loď bez problémů projela. Enkra nařídil zakotvit a přijmout všechny na palubu, pak pokračovali dál, až se vymotali z průlivu a zakotvili u břehu.
Se soumrakem dorazil Tannarrsekharr a všechny ostatní hlídky.
„Nepřátelé zřejmě odpluli v člunech! Na břehu stopy končí. Kam jeli a proč byli tady, nevím. Možná to byla běžná obchůzka...“
„To už je jedno,“ mávl rukou Enkra, „Hlavní věc, že jsme venku a přežili jsme to celkem ve zdraví!“
„Až na ty dva kamarády...“ připomněl Sheltie.
„Ano, máš pravdu. Až na ty dva...“

 



 
Přestože noc byla jasná a hvězdy jasně svítily, dal Enkra příkaz odplout do Okinawy ještě během noci. Což se taky skutečně stalo; v Okinawě zjistili, že tam

Sebastianovi kluci dobře drží služby a jsou připraveni uvítat i případného nepřítele.
Enkra vydal přísný zákaz sdělovat japonským důstojníkům, včetně admirála Kidžiho, že došlo k dalšímu boji na kotvišti. Ve vhodnou chvíli měl admirálovi sdělit

tento fakt Mike nebo Enkra osobně.
Prozatím nařídili, aby někteří domorodci a zajatci, zejména A-Aka, Aunikka, Kidži a pár dalších, prošli ještě v noci kursem arminštiny, aby bylo možno se s nimi

lépe domluvit. Enkra byl nejvíce zvědav na A-Aku, ale zklamal se, pokud očekával nějaké větší vzrušení. Ochotně odsouhlasil, aby mu přeholili hlavu ultrazvukovým
strojkem, nechal si na lebku připnout elektrody, nasadit přílbu a uvést se do spánku. Mike se zájmem očekával, co se stane, až se probudí.

A-Aka sebou po probuzení nervózně zaškubal, chtěl se posadit, ale přílba ho stáhla zpět. Taky Jennie, která Wallis obsluhovala, ho zadržela: „Počkej, nevstávej!
Nejdřív sundat přílbu...“

A-Aka si klidně lehl a pozoroval, co dělá. Při tom zaznamenal, že je tady Enkra a Mike, ale ani se na ně neusmál.
„Jak se cítíš?“ zeptala se Jennie.
„Je to v pořádku.“ řekl klidně arminsky.
„Rozumíš dobře všemu, co říkáme?“ ptal se Mike.
„Ano.“
„To jsem rád. Máš teď náladu si s námi povídat, nebo jsi unavený a chceš si odpočinout?“
„Je mi dobře. Ptej se.“
„Vyrozuměli jsme, že se jmenuješ A-Aka a jsi náčelník nějakých lidí. Můžeš nám říct, jakých lidí a kde je tvůj ostrov?“
„Mohu, ale neřeknu. Neřeknu vám žádné informace, které by mohly ohrozit můj národ.“
„Nechceme ublížit tvým lidem!“
„Věřím vám. Ale přesto neřeknu nic, co by nám mohlo uškodit, teď nebo v budoucnu.“
Na jeho řeči bylo znát, že si velmi dobře osvojil novou řeč a že vnímá přesně obsah slov.
„Dobrá, nemůžeme tě nutit, když nechceš. Uvažuj ale, že by z toho mohli mít tvoji lidé prospěch!“
„Moji lidé nestojí o žádné cizince, ať jsou to přátelé nebo nepřátelé. Myslím, že si stačíme sami.“
„Chceš teď odejít ke svým lidem?“
„Ne, proč? Počkám u tebe, dokud ti to nebude vadit a nepošleš mne pryč.“
„Proč u nás chceš zůstat?“
„Dějí se tu zajímavé věci.“
Aby to dokázal, sledoval, jak Jennie připíná elektrody na hlavu dívky Aunikky. Usmíval se.
„Chceš vědět něco od nás?“
„Ano. Jak ovládáte Živý Oheň?“
„Psychickou silou,“ řekl Enkra, „Ale je to příliš složité, než abych ti to dokázal vysvětlit.“
„Nevadí. Vysvětlí mi to bratr vysokého světlovlasého náčelníka. Už mi to slíbil.“
Bratr - to znamenalo Claudia Mendozu. Enkra ani netušil, že se ti dva znají.
„Myslíš, že by ses to dokázal naučit?“
„Co dokáže jeden člověk, dokáže vždycky i někdo další. Jenom najít cestu.“
Byl to tak rozumný názor, že nemělo smyslu s ním polemizovat. Tak se Mike jen zeptal: „Nic jiného už se dozvědět nechceš?“
A-Aka chvíli váhal. „Umím teď i číst vaše písmo?“
„Ano, samozřejmě.“
„Mohu si půjčit vaše knihy?“
„Ovšem, když chceš.“
„Pak se z nich všechno dozvím.“
„Má váš národ také písmo?“
„Za starých časů psal značkami na kameny. Nyní už mu rozumí málokdo. Jenom někteří staří vědí, co znamenaly některé znaky. Ale dohromady to už neví nikdo.“
Enkrovi vrtalo hlavou, že domorodec přijímá všechno tak klidně, tak se zeptal: „Nepřekvapuje tě, že ses naučil naši řeč?“
„Ne. Přece jste mě ji chtěli naučit!“
„Ale není obvyklé naučit se cizí řeč za hodinu!“
„Máte na to zařízení!“ poklepal A-Aka prstem na kryt Wallisu.
„Ty se vůbec nebojíš cizích a neznámých věcí?“
„Lidé tady na ostrovech mají mnoho neznámých věcí, které dělají různé služby. Je zřejmě těžké udělat stroj, který dělá, co mu přikážeš. Ale vy to jistě umíte, tak to

není zas tak moc těžké.“
„Na naší zemi je velmi málo lidí, kteří vůbec jen viděli takový stroj, jako máme my!“
„Aha.“ řekl a bylo vidět, že je mu to srdečně jedno.
Takže ho nechali odejít a dohadovali se, jestli je skutečně tak klidný a přijímá vše lhostejně, nebo je to jen nějaká póza. Většinou se shodli, že zdejší lidé vskutku

přijímají život tak samozřejmě a nevidí důvod, proč by měli být překvapeni.
Zato admirál Kidži byl velice překvapen. Nejdřív, když ho přivedli, měl obavy, že ho chtějí zabít či alespoň mučit. Ačkoliv mu několikrát vysvětlili, co Wallis je

a k čemu slouží, nevěřil tomu. Ale podrobil se, nechal si udělat co bylo třeba a zalehl do vyučovacího zařízení. Když se probudil a když se ho Jennie zeptala obvyklou
otázkou, jak se cítí, řekl: „Velmi dobře! Zdá se, že jsem skutečně porozuměl vašemu jazyku. Je to velice příjemné...“

„Takovým způsobem jsme se my naučili japonsky,“ řekla Jennie, „No, můžeš slézt, je konec!“
„Máte velmi důmyslné zařízení,“ souhlasil admirál, „Je možné naučit se tak i jiné jazyky?“
„Ano. Kdyby se změnil program, bylo by to možné.“



„A jiné užitečné věci?“
„My všichni se tak učíme. Je to možné.“
„Bylo by skvělé mít podobný stroj k disposici! Velmi rychle bychom zvýšili znalosti našich vojáků...“
„To rád věřím.“
„Naši vojáci obvykle nevynikají velkou chápavostí, a to včetně čekatelů důstojnické hodnosti!“ vzdychl admirál.
„Jestli se podaří uzavřít mezi námi mírovou dohodu, bude samozřejmě možné zařadit vaše důstojníky a případné další osoby mezi frekventanty našich kursů!“

sliboval Enkra ochotně.
„To by bylo velmi dobře,“ řekl admirál, ale nebylo jasné, jak se k té záležitosti vlastně staví.
Enkra a Mike šli raději spát. Usoudili, že dneska už se toho mnoho nedozvědí od nikoho.

Ráno objevil Mike A-Aku sedět na chodbě pod rozsvícenou lampou a číst knížku. Nebylo to nic hodnotného ani odborného, ale Ostrov pokladů Roberta Louise
Stevensona, kniha plná pirátů a námořních dobrodružství. Když A-Aka viděl Mika, zvedl oči a kývl mu hlavou.

„Líbí se ti to?“ nahlédl mu Mike přes rameno. Knihu poznal podle obrázku Johna Silvera s papouškem a několika prvních vět.
„Ano.“ řekl A-Aka klidně.
„Víš, tohle není tak docela pravdivá knížka! Možná se taková věc skutečně někdy stala, před dvěma nebo třemi sty našimi lety. Dneska už se nic takového neděje!“
„Ano. Jak vypadá zlato?“
Mike mu ukázal řádový kříž. „Tato ozdoba je vyrobena ze zlata.“
„Proč má zlato pro vás takovou cenu?“
„Je ho málo a je krásné. Lidé si vyvolili zlato za směnitelnou hodnotu všech věcí, aby se nějak dohodli na ceně předmětů, které prodávají a kupují.“
„Proč nedají druhým lidem to, co potřebují, darem?“
„Ty bys to udělal?“
„Ano. Kdybys něco potřeboval, dám ti to. Proč musí lidé mluvit o tom, co má jakou cenu a vyměňovat si to za pomocí peněz, které mají jen takovou hodnotu,

jakou si lidé vymyslí?“
„Je to tak zařízeno. Je to takový zvyk.“
„Aha.“ řekl A-Aka a pokračoval ve čtení.
Mike šel probudit operátory a nařídil jim připravit video se snímky z Japonska. Byly vyhledány už dřív, když se předpokládalo, že budou zapotřebí. Filmy

o japonských historických památkách, reklamní snímek firmy Honda, který se jejím agentům podařilo vpašovat do seznamu a nějaký samurajský krvák s dost nejasným
námětem; bohužel těm, kdo to prověřovali, byl k smíchu. Na Mikův příkaz přinesli to všechno z lodi a instalovali do jídelny důstojnického baráku.

Vojáci, jimž bylo slíbeno, že to bude něco na způsob loutkového divadla, si ukázněně posedali na zem před videorekordérem. Do první řady zasedl admirál Kidži
a ostatní důstojníci, včetně Sakady a jiných spiklenců, propuštěných na tu chvíli z vězení.

Když se na obrazovce objevily první stíny, vyvolalo to rozruch; ale když na pozadí posvátné hory Fudži vyvstaly znaky japonského písma, nastala přímo vřava.
Všichni se překvapeně dohadovali, jak to Armini dokázali a jestli se dívají skutečně oknem do Japonska, nebo je to nějaké kouzlo. Enkra se snažil vysvětlit, co je film,
ale nechápali; ani admirál Kidži jim to nemohl vyložit z dob svého mládí, protože tehdy moc filmů neviděl, navíc ne v televizoru a barevných.

Film byl sice japonský, ale podložený arminským dabingem, takže jej někdo musel překládat zase zpátky do japonštiny. Viděli Kjóto, Ósaku, Nagoju, ohromnou
Buddhovu sochu v Kamakuře, různé posvátné chrámy, hory, zálivy, jezera. A taky zasněžený ostrov Hokkaidó, kde se muži národnosti Ainu chystali na lov medvěda.
Vojáci zmlkli, aby slyšeli, ale zajímalo je všechno: stavby, města, lidé i zvířata, pokud je bylo na chvíli vidět. Veliké nadšení vyvolal kůň; zato nad kočkami ohrnovali
nos, aniž by si uvědomovali, jak jsou jejich kočky zvláštní pro lidi.

Z reklamy Hondy nepochopili nic. Ale dokázali přečíst všechny nápisy, které se na obrazovce objevily, a dost se jim smáli. Když viděli lidi, řítící se šílenou rychlostí
na podivných strojích, jásali a tleskali rukama, jako by viděli nějakou moc povedenou taškařici.

Mike zaváhal, zda se jim vůbec má pouštět samurajský film. Ale měli ho připraven a už předem to oznámili důstojníkům, kdyby jej teď stáhli z programu, mohlo by
to vyvolat podezření. Cvrček se sice nabízel, že poškodí video, ale Enkra rozhodl promítat.

Tento film byl ponechám v původním znění, většina Arminů stejně japonsky rozuměla. Takže to vojáci měli z první ruky a mohli obdivovat hrdinské činy jednajících
postav, jež vynikaly odvahou přesahující zdravý rozum. Začínalo to obrovskou bitvou dvou znepřátelených rodů, v níž byly pobity tisíce vojáků a aspoň sto šlechticů.
Nicméně jeden zůstal a vrátil se zraněn domů, kde ho matka a sestra ošetřovaly, až se uzdravil. Potom vyšel zase do světa, aby se pomstil; a při nějaké příležitosti
zachránil dceru vysokého hodnostáře před loupežníky, které svým mečem rozsekal na kusy. Diváci hlasitě fandili a jevili chuť hrdinovi pomoci vlastními zbraněmi.

Ačkoliv byl mladý hrdina filmu statečný a počestný, označili ho jeho nepřátelé za zrádce; tak musel prchat nejen před nepřáteli, ale i před připitomělými vojáky státní
moci. Činil tak se šarmem i odvahou, konal další hrdinské skutky a pobíjel spousty nepřátelských samurajů i nindžů, až člověk žasl, kde se pořád berou noví a noví.
V každém střetnutí jich pobil čtyři až dvacet, sekal je katanou, házel po nich šurikeny, škrtil je ocelovým drátem, rozbíjel jim hlavu srpem na řetěze a v případě potřeby
dokázal zabít i holýma rukama. Přesto jich bylo pořád dost, útočili na něj čestně i zákeřně, jak se zrovna hodilo. Až po dvou hodinách tohoto boje proti všem se
prosekal k nějakému knížeti, svázal ho jako balík a přinesl na císařský dvůr, kde ho donutil se přiznat císařovu správci, že podle lhal a obvinil hrdinu neprávem. Načež
ničema provedl harakiri, hrdina si vzal milovanou dívku a získal od císaře vznešený a důležitý úřad.

Diváci šíleli; připomínalo jim to pohádky, které japonsky myslící členové armády šířili s chutí usilovnou jako skutečné události. Byli z toho tak dojatí, že když film
skončil, nemohli se dlouho vzpamatovat a prosili, aby jim to pustili dál, nebo (po vysvětlení) ještě jednou. Enkra nakonec prosbám vyhověl a oni sledovali děj znovu
a dávali pozor, zda hrdina udělá všechno tak, jako poprvé. Běda, kdyby ne!

Admirál Kidži přijal první představení rezervovaněji než jeho důstojníci. A když se opakovalo, nenápadně se zvedl a vyšel ven, kam už odešli Mike i Enkra. Nyní
k nim přistoupil:

„Dovedu pochopit, že tímto způsobem velmi snadno získáte přízeň všech našich lidí...“
„No samozřejmě!“ řekl spokojeně Enkra, „Ale zajímá mě jiná věc: co soudíš o Japonsku, jak jsme ti ho ukázali?“
„Ukázali jste mi Japonsko, jak jsem je znal já. Ale v mé vlasti nejsou motocykly Honda a jiné vynálezy, které jsem viděl. A lidé tam nejsou ti, kteří si prohlíželi

historické památky. Moje Japonsko je mrtvé. Stejně mrtvé jako stateční samurajové, kteří umírali v té hře, kterou jsme viděli.“
„Snad ti nevadí, že ti lidé ve skutečnosti nezemřeli, ale jenom to předstírali...?“
„I za mého mládí byli komedianti, kteří si vráželi do těla meče a nebyli ani trochu zranění. Nejsem tak hloupý, abych věřil v kejkle herců. Ale myslím na Japonsko,

které bylo mojí vlastí a na to, které dnes znáte vy...“
„Je pořád jenom jedno a to samé Japonsko!“
„Ne. To, které jsem znal, už skončilo a zemřelo. I já brzo zemřu. Protože pro mne už není cesty. Tam ani tady. A já jsem se o tom přesvědčil.“



„Není důvodu, abys umíral!“
„Je. Jste to vy. Mladí, silní, odvážní. Máte možnost zničit celou naši armádu, jako jste zničili tuto pevnost a mou flotilu. My jsme proti vám zaostalí a nezkušení jako

slepá koťata. Správně to řekli...“
„Kdo co řekl?“
„Nepamatuju si jeho jméno. Li Jang nebo Li Čeng, co záleží na jméně? Řekl, že jste silnější než smrt a kdo se postaví proti vám, zemře. Měl pravdu - a já a Kimura

jsme mu nevěřili!“
„Kdo je ten Li Jang?“
„Znáte ho velmi dobře. Muž, který přišel ve vašich stopách. A ve stopách té druhé lodi!“
„Nevíme nic o druhé lodi ani o Li Jangovi! Přišli jsme sami!“
„Li Jang je velitel vlků moře. Lidí, co přepadají lodi a berou si, co potřebují. Patří k národu, který je nám podobný, dokonce umí japonsky. Velí mužům, kteří šli za

vámi, aby vás zničili.“
„Takže přece něco! Jak se stalo, že nás nezničili?“
„Přišel tajfun a v něm jste se ztratili. Polovinu člunů, se kterými přišel Li Jang, pohltilo moře. Druhou polovinu jsme pochytali my. Li Jang nabídl knížeti admirálu

Kimurovi své služby a všechno mu řekl o vás i o těch Američanech!“
„Cožpak sem přišli i nějací Američané?“
„Ty přece dobře víš, že ano! Jejich loď, která šla ve vašich stopách. Dobyli jsme ji a posádku zajali; ani neměli žádné lepší zbraně! Revolver, který nosím... který

jsem nosil, patřil jejich důstojníkovi jménem Ša-tof-fil-da.“
Enkra se nejistě ohlédl po Mikovi a ten řekl:
„Šatofilada? Možná... Sheffield?“
„Ano, tak to zní.“
„Sam Sheffield, arminský rezident CIA!“
„Nebezpečný?“ ptal se Enkra.
„V zajetí už asi ne.“
„Jak vypadala ta loď?“
„Nemohu ti ji popsat. Byla docela nová a velice krásná. Plachetnice, podobná té vaší...“
„Takže věděli, že nemohou používat motory!“ konstatoval Enkra. „Předpokládám, že ti piráti taky připluli na nějakých člunech?“
„Připluli na džunkách.“ souhlasil Kidži.
„S tím dobrákem Li Jangem bych si moc rád pokecal! Ať je to jak chce, zdá se, že někdo mluvil a hodně, jinak by nic nevěděli! Američani... no, to se konečně

brzo dozvíme!“
Mike mu naznačil, že nemusí všechno vyžvanit Kidžimu.
„Jak se na to teď díváš ty, admirále?“
„Nevím, na co se tážeš, pane.“
„Jak odhaduješ další vývoj situace?“
„Situace nás všech je v rukou osudu.“
Což Enkra věděl a moc ho to netěšilo.
„Podívej se, tajfun skončil. Tvoje vláda má možnost pokračovat ve válce proti nám. A protože nemají ponětí, jak jsme silní, budou to zkoušet. Ale my nechceme

prolévat krev, naši ani jejich! Chceme se s nimi dohodnout a být jejich přáteli. Proto potřebuji vědět, co podle tvého názoru bude dál!“
„Co bude dál, o tom rozhodne admirál kníže Kimura.“
„Dobře. Navrhuješ, abychom se s ním spojili?“
Kidži nevěděl, co na to říct. Nakonec to řekl tak, jak si to myslel: „Kníže Kimura rozhodne o nás všech. I o mně, neboť jsem nedokázal zvítězit nad vámi. Já už

nemohu na jeho rozhodnutí nic změnit...“
„Ale můžeš přece vyjednávat! Uvažoval jsem o tom a rád bych tě pověřil posláním: půjdeš za Kimurou a řekneš mu všechno, co jsi tu viděl. Ať on rozhodne, co

bude dál. Řekneš mu, že nechceme válku, nýbrž mír; a nebudeme ubližovat žádnému z jeho lidí. Ale samozřejmě se od něj nenecháme zastrašovat, protože přes
všechno jsme mocnější!“

„Říct mu to mohu.“
„Záleží jenom na něm, jak se rozhodne. Je to velký a moudrý kníže, dobrý otec svého lidu; ať sám za sebe rozsoudí, zda nás čeká život nebo smrt!“
Tvář admirála Kidžiho byla neproniknutelná, ale černé šikmé oči hleděly jaksi smutně. „Splním tvoji vůli, pane!“
„Tvoji vojáci zůstanou prozatím tady,“ pokračoval Enkra, „Nijak jim neublížíme, to už víš. Naopak, pokusíme se naučit je něčemu rozumnějšímu, než zabíjet se

navzájem a v jednom kuse bojovat! Jsou to dobří lidé, jen jejich rozum poněkud spí; my se už postaráme, aby se probudil k životu!“
„Ano, pane!“ souhlasil admirál.
„Až se připravíš, dej nám vědět! Nařídil jsem vyzvednout jednu vaši loď, je to ta minonoska, asi nejrychlejší. Na ní popluješ domů.“
„Jak je tvá vůle, pane!“ řekl admirál a šel.
Enkra nebyl podezíravý, ale taky nevěřil všemu, co se mu povídalo. Vyčkal, až bude Kidži pryč a pak se zeptal Mika, pro jistotu česky: „Co tomu říkáš?“
„Myslím, že se mu dá věřit. Ale...“
„Tak přece nějaké ale!“
„Není přesvědčen o smyslu svého počínání.“
„Jak to myslíš?“
„Podívej: on už ví, že ty jsi princ, Roger tvůj šógun a já tvůj rádce, něco jako správce japonského císaře. Bere nás jako takové, proto plní naše rozkazy. Ale nejsou

to jeho vlastní záležitosti - to je jasné. Nevěří ve smysl toho, co děláme!“
„Začínám ti rozumět!“
„On už ví, že neublížíme jeho vojákům. Možná dokonce věří, že jsme skutečně dobří, laskaví a čestní. Ale to vše pro něj nic neznamená, protože to nejsou jeho

vlastní city, on sám je pořád někde mimo! Slouží nám, protože jsme silnější. Ale srdcem je u Kimury...“
„Čemuž se nelze divit. Nás zná týden a Kimuru celý život. Takže co myslíš, že udělá?“
„Jestli je takový, jak myslím, to jest čestný a pravdomluvný, půjde za Kimurou a řekne mu všechno, co tady viděl a slyšel. To, co považuje za dobré i to, co je

podle něho zlé. Jsou to různé věci a různě je hodnotí. Například Japonsko v našem pojetí se mu nelíbí, protože je jiné, než byla jeho vlast. Pak, až mu všechno řekne (a
já věřím, že mu to řekne a že ho nechají v klidu domluvit), potom se pokloní Kimurovi a bude čekat, jak rozhodne.“



„A jak rozhodne?“
„Nevím. Představuju si toho Kimuru. Nikde nemají ani jeho portrét. Ale zřejmě je něco takového jako Kidži: starý důstojník, který celý život bojoval za nějakou

svoji pravdu. Teď přicházíme my a říkáme mu, že jeho pravda je směšná pitomost; že my máme docela jiné a mocnější pravdy. Bude to pro něj zlé. Je otázka, zda se
s tím vyrovná. Možná nás bude chtít zabít!“

„Takže myslíš, že to nesplní účel?“
„Kimura má u sebe lidi, kteří nás znají. Sheffielda a toho Li Janga. Pokud je pirát, jistě mu o nás říkal jen to nejhorší. A Kimura, zvyklý očekávat od bílých jen zlo,

mu věří. Víc než Kidžimu, který byl od nás poražen. Myslím si, že to zkusí ještě jednou. Až pak bude vyjednávat.“
„Takže co navrhuješ?“
„Nechat tady posádku a sami pokračovat v cestě. Alespoň k nejbližšímu ostrovu.“
„Myslíš, že nám to něco pomůže?“
„Když nic jiného, budeme mít proti nim výhodu. Budeme vědět, kde jsou a oni o nás ne. Nevíme, jestli naši iniciativu přijmou. Taky mohou Kidžiho prohlásit za

nesvéprávného a zaútočit.“
„Dobrá. Ale rozhodneme o tom, až Kidži odjede!“
Na tom se dohodli; Enkra to hodlal ještě projednat s Rogerem, ale byl si jist, že i ten to schválí.
Mezitím se už konaly práce na vylovení nešťastné minonosky. Kluci se ponořili a prozkoumali důvod potopení; zjistili, že možná ani nemá nic společného s tajfunem,

pláty ve dně se prostě rozestoupily a vzniklými škvírami tam natekla voda. Ty pláty se mohly rozestoupit z různých příčin, ale nejspíš se tak stalo stářím. Vyzvednout loď
bylo možno za pomoci mohutných navijáků, kterými disponovala Liberty; bylo sice zapotřebí nafty, ale Okinawa měla zásoby a ty teď samozřejmě patřily Arminům.

Když se dávaly do provozu různé agregáty na lodi, zapnula Sheilla taky regenerátor a nechala si narůst parádní dlouhou hřívu. Když se tak objevila před svými
kamarády z řad domorodců, vyvolalo to vzrušení a Sheilla jim ochotně a ráda umožnila taky si vylepšit účes dle vlastního přání. Takže se mínění admirála Kidžiho, že
Armini jsou kouzelníci, opět posílilo, ale domorodci to přijali docela klidně. Proč by neměli umět tohle, když umějí všechno? Kdo chtěl, zařídil si parádní účes, ale
většina, dokonce i Sebastiano, to odložila a chodila s hlavou nedůstojně holou.

Zato se zajímali o minonosku. Tedy přesněji, zajímali se o všechny lodě Japonců, ale o tuhle zvláště. Podařilo se vyzvednout ji ze dna, Kay-Britt Wulffssonn si
připravil svářečku a svařil elegantně dohromady, co nedrželo. Při tom mu asistovali japonští lodníci, kteří na tu loď služebně příslušeli a žasli, jak mu to jde a jak jejich
stará rachotina získává přece jenom určitý šarm a švih. A když ještě další odstranili závady na historicky cenném motoru, byla to lodička jako nová a velmi se všem
líbila.

„Ať je to jak chce,“ vyjádřil se k tomu Sebastiano, „Poznají aspoň, že jsme lepší údržbáři! Ať se chytnou trochu za nos!“
S tím admirál Kidži opustil Okinawu a odjel. Armini se zatím zabývali opravami a údržbou Arabelly; ta loď se jim líbila ze všech nejvíc, taky měla nejzachovalejší

technická zařízení. Dali ji do kupy, což pro ně znamenalo i nezanedbatelnou palnou sílu.
Enkra jmenoval velitelem Arabelly Sebastiana; ten sice klel a sprostě nadával, ale v podstatě ho velení takové lodi těšilo. Vylepšil na ní co se dalo, pak se

spolehlivou posádkou opustil Okinawu a odjel někam do hlubin archipelu, aby tam vyčkával odpověď knížete Kimury.
Enkra s Liberty opustil přístav rovněž; velení ponechal Falkovi, který se stal za ten čas oblíbencem domorodců. Využil toho a učil domorodé kluky bojovat, jak

holýma rukama, tak i nožem nebo bičem; to uměl virtuózně, především tím svým, spleteným z kůže jeho nepřátel. Ten příběh jim ve slabé chvilce vypověděl a oni
nejenže se nezděsili, ale docela s jeho počínáním souhlasili a tím víc ho obdivovali.

Taky vojáci, prozatím v dost pochybném postavení napůl zajatců a napůl podřízených, cítili právě k Falkovi úctu a obdiv. Těžko říct, čím si je vlastně získal; snad
tvrdostí, která přecházela až v hrubost a brutalitu, ale jim připomínala jejich dosavadní pány. Ale i když byl Falko tvrdý až k necitelnosti, dokázal být velmi něžný
k sestře chlapce, kterého zachránil před mořskou příšerou. Ta dívka se zakrátko nastěhovala do jeho kabiny a odborníkům začínalo být jasné, že Falko bude mít brzy
důvod dát kamarádům napít.

Dívka Aunikka se zapojila řádně do práce v Asthřině laboratoři. Prošla programátorským kursem a vypracovávala, i když s velkými obtížemi, program
domorodého jazyka pro výuku Arminů. Zdálo se, že je se svým novým postavením velice spokojena.

Záhadou zůstával A-Aka. Od chvíle, co se naučil arminsky, četl; neustále a vše, co mu přišlo pod ruku. Měli mnoho knih, takže s tím neměl potíže. Taky se díval na
všechny videokazety, které objevil, a zúčastňoval se jakýchkoliv diskusí a pohovorů, ať se ho týkaly nebo ne. Pouštěli ho všude, protože jim byl jednak sympatický
a jednak to byl Enkrův příkaz. A-Aka mluvil málo, ale hodně poslouchal a když promluvil, pak se na něco vyptával. Z vlastní píle si nechal pustit kurs angličtiny, aby
přečetl ještě další knihy a kurs námořní navigace; ten samozřejmě obsahoval i poučení o hvězdách, což A-Aku velmi zaujalo.

„Hvězdy vaší země jsou jiné než naše hvězdy!“ řekl Fernandovi, za kterým ho poslal Mike, „Jak je to možné?“
„Protože žijeme v jiném světě...“
Snad poprvé se zdálo, že A-Aka je něčím překvapen. Vyptával se dál a Fernando mu nejdřív něco vykládal, ale pak zaváhal a radši se optal Enkry. Enkra

souhlasil, aby byl A-Aka do všeho zasvěcen.
A-Aka vyslechl jejich vyprávění s velkým zájmem.
„Víme o tom, že z nějakého jiného světa sem přicházejí cizí lidé! Ale až doposud jsme si mysleli, že je to jen jiná země, která je součástí našeho světa. Tak si to

mysleli i všichni naši předkové, když se tady objevili první vaši lidé. Také legendy mluví o lidech, kteří navštěvovali zemi, kde svítily jiné hvězdy než u nás. Ale slyším
poprvé od vás, že je možno zjistit, kudy a za jakých okolností lze přijít a odejít. Moc mě to zajímá...“

„Jsme rádi, že tě aspoň něco zajímá!“ řekl Cvrček, který byl u toho taky, „Vypadal jsi vždycky, že je ti všechno fuk!“
„Svět je nekonečně složitý a je mnoho věcí, které nechápeme. Ale to ještě není důvod, abychom se nad nimi vzrušovali víc, než je nutné. To však je svět, který bych

chtěl poznat. Chtěl bych jít do vaší země, poznat ji a pak se vrátit sem!“
„To samé chceme i my, ale naopak, s vaším světem. Chceme ho poznat a pak se vrátit domů. Není nesplnitelná touha, abys šel s námi, budeš-li chtít!“
„Samozřejmě, že to chci!“
„Ale nejdříve musíme poznat vaši zemi. Zůstaneš s námi, nebo se vrátíš na svůj ostrov?“
A-Aka chvíli uvažoval. „Půjdu na svůj ostrov. A vy půjdete se mnou. Ale nedovolím, aby tam přišel někdo z lidí, kteří ovládají tyto ostrovy. Musím chránit svůj lid!“
„Jakou máš k němu zodpovědnost? Jsi jeho náčelník nebo dokonce nějaký král?“ ptal se Enkra.
A-Aka opět chvíli váhal. „Jsem kouzelník.“
„Na vašem ostrově existují kouzelníci?“
„Použil jsem to slovo v arminském smyslu. Jsem ten, který vyhledává lidské poznání, ovládne je a potom pomáhá druhým, aby byli stejně moudří, jako on.“
„Co jsi přišel hledat sem?“
„Přišel jsem zjistit, jak silní jsou vojáci, kteří tu vládnou a jak dlouho bude ještě trvat, než ovládnou naše ostrovy. Zjistil jsem, že nejsou tak silní. My bychom mohli

být silnější, kdyby nás Asthra naučila pracovat s Ohněm. Nic jiného nám už nechybí.“
„To se může stát!“ souhlasil Enkra.



„Mám ještě jednu otázku. Co je ta Kamenná koruna a nač ji potřebujete?“
„Symbol dávné říše Argerranu, říše dravých veleještěrů. Naši předkové, přesněji předkové tygrů a leopardů, ji kdysi zničili, ale koruna té země zůstala ukryta.

Chceme ji najít.“
„A má ta věc nějaký význam?“
„Je to symbol vlády nad světem. Jsou tři koruny: Zlatá koruna Arminu, Ocelová koruna Reortie a Kamenná koruna Argerranu. Až se tři koruny sejdou na hlavě

jednoho Vládce, nastane Šťastný věk.“
„Tím vládcem budeš ty, Enkro?“
„Já nebo někdo jiný.“
„Co když ta věc už má jiného pána?“
„Proč? Ty o tom něco víš?“
„Nevím. Ale připadá mi zvláštní, že pokud má takovou cenu a význam, měla by jej mít i pro někoho jiného, nejen pro vás!“
„Nevíme, zda má nějakého pána. A nevíme taky, kde je. Měla by být někde na těchto ostrovech a cestu k ní znal Denis Baarfelt. Možná nám někde nechal

zprávu...“
„Ano, to jsi říkal. Ale stejně mám pocit, že není všechno tak jednoduché, jak se zdá. Co když o tu korunu budete muset s někým bojovat?“
„S kým a proč? Nikdo tak mocný tu přece není!“
A-Aka pokrčil rameny. „Nevím. Myslím si to.“
„Uvidíme, až ji objevíme. Zatím máme na starosti především nějak se dohodnout s Japonci. A to není lehké...“
„Budu přemýšlet o tom všem, co jste mi řekli,“ slíbil A-Aka, „Až na něco přijdu, řeknu vám to. Chtěl bych být užitečný...“
Když se o tom Enkra bavil s Mikem, zeptal se ho taky, co si myslí o tom zvláštním domorodci.
„Pořád ještě mám pocit, že ví daleko víc, než je ochoten říct! A že ty věci, o které jde nám, se dotýkají nějakým způsobem i jeho. Rozhodně je velice chytrý!“
„Bude nám k užitku nebo ke škodě?“
„Myslím, že rozhodně k užitku.“
„Ale přesto je lepší dávat si na něj pozor - že?“
„No... leda nenápadně. Nechtěl bych ho urazit nějakou otevřenou nedůvěrou.“
„To já taky ne. Ale chci vědět, co má za lubem!“
Liberty zvedla kotvy. Plula podle mapy japonského generálního štábu, což mělo určité výhody; tady v souostroví byl zakreslen každý kámen a samozřejmě všechny

základny. Takže Liberty minula základnu na ostrově Sabura a zamířila k ostrovu, který měl jméno Ebana. Kolem Sabury se prosmýkli v noci a byli si celkem jisti, že
o nich nikdo neví.

Ostrov Ebana byl skutečně zcela opuštěn lidmi, což dokazovalo množství zvěře, jež tu žila. Především to byla tlustá nemotorná zvířata podobná lachtanům, ale
o třetinu větší, vybavená dlouhýma veslovitýma nohama a tlamou plnou ostrých pilovitých zubů. Tihle tvorové koukali po lodi dost nepřívětivě a asi uvažovali, zda by se
něco z ní nedalo pohltit; například ty lidi, co se nakláněli z paluby a pilně je fotografovali. Ale neměli štěstí a museli se spokojit s rybami, sem tam s nějakými ptáky.

Ptáků tu byla spousta; hlavně jacísi kormoráni s ocelově modrým peřím a červenou skvrnou na hrdélku, ti byli nejkrásnější. Když rozevřeli široké letky a vrhli se
střemhlav dolů ze skály, vydávajíce při tom ostré krátké kráknutí, šel z nich dokonce strach. A měli pořádně špičaté klofáky, kterými pohltili vše, co objevili ve vodě.
Pokud to byla ryba, většinou ji nosili mláďatům v hnízdech, přilepených na okraji útesu vysoko nad pláží, kde se rozvalovali lachtani.

Byli tu i menší, nazelenalí ptáčci; ti křičeli mnohem jemněji, zato ale pořád, takže když se dali do zpěvu všichni, byl rámus k ohluchnutí. Byli malí a neobyčejně drzí,
podle názoru Cvrčka asi jako nádražní vrabec. Nalétávali na loď a chytali kousky jídla, které jim námořníci házeli; když někdo nedával pozor, dokázali taky přistát na
stole a popadnout jídlo, než se majitel vzpamatoval. Elliottovi jeden ukradl tužku, kterou rýsoval do mapy, sotva jen na chvíli přiložil k očím dalekohled. Uletěl s ní pryč
a ani Elliottovo vybrané nadávání ho nepřimělo, aby ji vrátil. Možná si potřeboval něco poznamenat.

Poslední druh živých tvorů se objevil až večer: ohromní netopýři s rozpětím křídel zhruba metr a zubatou tlamičkou jako nějaká kuna. Lidi nenapadali, zato na psa
Bartha se jeden vrhl a zakousl se mu do krku, zřejmě s úmyslem vysát mu krev. Barth nejdřív propadl panice, až když se mu smáli, dal si divokého netopýra sejmout od
Cvrčka, a ten ho zanesl Enkrovi. Netopýr ho přitom dost pokousal, ale Cvrček se nedal a upíra zavřel do klece, on vztekle pištěl a syčel jako had.

A-Aka se zájmem sledoval, jak Armini zaznamenávají každý objev; jednak videokamerou, jednak do deníku výpravy vědeckým popisem. Vyptával se na účel
takového konání a byl seznámen s ušlechtilou vědou zvanou zoologie. Načež slíbil, že jim ukáže daleko zajímavější tvory, až bude čas a nálada.

Svůj slib splnil hned druhého dne, kdy chytil do síťky ptáčka podobného vlaštovce, ovšem načervenalé barvy. Ptáček byl velice krotký, sedal lidem na prsty
a zkoušel do nich klovat, což se jim moc nelíbilo; dávali mu na klování odřezky masa a on hodoval, až se mu žlutohnědé bříško nadouvalo.

A-Aka taky doznal, že jeho národ loví ptáky za účelem snědení; tyto sráží v letu bumerangem. Ten bumerang si během pár hodin vyrobil; dokázal jím zasahovat cíl
tak přesně, že shodil krabičku sirek ze své vlastní hlavy. Kromě toho dobře házel oštěpem a dokázal i nožem; kluci mu hned věnovali sadu vrhacích nožů, jaké nosí
dívky na obranu.

Přestože tu bylo tolik zajímavého na pozorování, nezapomínali na opatrnost. Sice se admirál Kidži ještě nemohl dostat ke svému velitelství, ale přece jen bylo
zapotřebí hlídat, aby se neobjevil někdo jiný, třeba náhodou. Neustále měli také zapnutý odposlech rádia pro případ, že by se někdo ozval vysílačkou.

Grizzly přišel na myšlenku, že by se ti lachtani možná dali ochočit a používat pro potřeby mořeplavby jako delfíni v Arminu. Za tím účelem se vypravil ještě se
dvěma kamarády na břeh, aby chytil jedno mládě. Kupodivu, jeho rodiče ani ostatní lachtani okolo nic nenamítali, dokud mezi nimi procházel, prohlížel si je a případně
ty menší a méně nebezpečné hladil po hřbetě. Ale když si vybral pěkného samečka, chvíli jej laskal a potom si ho hodil přes rameno a pospíchal ke člunu, rozeřvali se
všichni a začali ho pronásledovat. Přestože měli tak nemotorné nohy s ploutvemi, vyvinuli slušnou rychlost; navíc ten malý, když byl upozorněn rodiči, že se děje něco
nekalého, se začal bránit. A bránil se pořádně, Grizzlyho kousl do ramene až na kost a dalšího rafl do ruky, divže mu ji neukousl. A to bylo ještě mládě, které moc
nekousalo! Grizzly s vypětím sil donesl zvíře do člunu, skočili do něj a jeli k lodi; voda kolem nich se vařila, jak se do ní vrhli lachtani, řvali a zkoušeli vlézt do člunu.
Jeden z kluků je mlátil veslem, ostatní dva se snažili dostat co nejrychleji k lodi. Což se jim nakonec podařilo a oni stanuli před Enkrou hrdí na svůj úspěch.

„Nejste vy pitomci?“ rozkřikl se na ně, „Chytíte si zvíře před očima jeho rodičů a všech ostatních ze stáda a myslíte, že se jim to bude líbit? Bodejť by se
nehoufovali kolem lodi a neřvali, když jim berete jejich dítě!“

„Chtěli jsme si ho ochočit!“ bránil se Grizzly.
„Protože jste blbci! Vraťte jim ho zpátky a podruhé uvažujte, než něco podniknete!“
Vrátit ho zpátky nebylo těžké, ten malý sám chtěl ze všech sil pryč. Když ho pustili, doběhl na pokraj paluby, vyšvihl se na zábradlí a skočil do moře; ostatní ho

obklopili a zřejmě vyzvídali, jak se mu tam dařilo; nakonec všichni odpluli pryč a ještě dlouho námořníkům po svém sprostě nadávali.
Člověk méně houževnatý než Grizzly by se spokojil s jedním debaklem a už dále neprovokoval; ale Grizzly byl vytrvalý. Tentokrát se spojil s Cvrčkem, o kterém

bylo známo, že si může leccos dovolit a pozeptal se ho, jak by postupoval on. Cvrček se spojil zase s A-Akou a společně přemýšleli a pozorovali stádo na břehu. Po
incidentu bylo dlouho neklidné a jeho členové, zejména samci, se dlouze dohadovali a vrčeli jeden na druhého.



„Jednu myšlenku mám,“ řekl Cvrček, „Když nechtějí dát mládě, které má rodiče, musíme najít nějakého sirotka. Třeba se stalo, že někdo přišel o rodiče a ještě rád
by to u nás vzal...“

„Víš o nějakém?“
„Budeme pozorovat.“
A-Aka, vyzbrojený silným dalekohledem, se usadil na zábradlí a sledoval kolonii. Cvrček mu pomáhal; sice tím zanedbával jiné povinnosti, ale nikdo mu to zatím

nepřipomínal, byl klid. Stádo sledovali několik hodin, až A-Aka objevil mládě, které se potulovalo po kolonii bezcílně a snažilo se sebrat někde nějakou rybu. Dokonce
si všimli, že někteří dospělí na tohle mládě zaútočili, aniž by se ho někdo zastal.

„To je náš sirotek!“ řekl Cvrček, „Nechtějí ho, nemají ho rádi. Budeme ho mít rádi my!“
„Ale není tak hezký jako ten první!“ nenechal se přesvědčit Grizzly, „A je menší!“
„Aspoň se nebude tak rvát!“
Tentokrát museli kolonii obejít daleko po břehu; oprávněně soudili, že zvířata by je už dovnitř jen tak nepustila, když se projevili jako agresoři. Přišli tedy z druhé

strany, od skal s hnízdícími kormorány, a brzy objevili svoje mládě; nevypadalo moc dobře, protože bylo dokousané od jiných lachtanů a chodilo pomaleji a bez
obvyklé živosti. Když je obklopili a chytili, nikdo si jich nevšímal, jen nejbližší lachtani vrčeli. Mládě se sice bránilo, ale ne tak zuřivě jako to první, tak je bez námahy
dostali delší trasou do člunu. Ani cestě nebyla tak problematická a když je vyložili na palubu, uznali všichni, že se tentokrát nic špatného neděje.

„Je to docela pěkný zvíře,“ usoudil Enkra, „Trochu ho ošetřete, vypadá to, že mu dávali do těla!“
Nemohli ho ošetřit Ohněm, protože by mu zničili hebký šedožlutý kožíšek, mládě by se nastudilo a nejspíš zahynulo. Takže mu rány jenom vymyli a tygr Wagarra

mu je vylízal svým velkým drsným jazykem. Mládě ani proti tomu nic podstatného nenamítalo; dostalo několik ryb, nacpalo si břicho a usnulo.
Bohužel se lachtánek, kterému začali říkat Koko, ukázal jako naprostý hlupáček; jediným jeho zájmem bylo jídlo a mazlení, z něhož měl nejradši drbání na bříšku.

Když ho někdo drbal, slušelo se, aby začal hlazením na hlavě, pak přešel pod krk a po krku jel dolů na břicho; to se Koko pohodlně rozvalil na záda, roztáhl svoje
dlouhé končetiny s plovacími blánami a slastně chroptěl. Oči přivíral blažeností a černý čumáček pilně registroval každou vůni, aby nepřehlédl, kdyby mu někdo chtěl
nabídnout něco k snědku. Rozhodně neprokázal užitečnost jakýmkoliv způsobem, ale aspoň si měli s čím za dlouhých večerů hrát.

Tak v zábavě a klidu plynuly dny; a Enkra začínal propadat obavám, co se děje. Kdyby Japonci chtěli uzavřít mír, mohli to oznámit vysílačkou; ale vysílačka mlčela
a žádné lodi se neobjevovaly. Admirál Kidži už zřejmě vysvětlil, že Armini mají možnost odposlouchávat vysílání, tak asi nařídili rádiový klid.

Trvalo deset dní, než hlídka zaregistrovala na radarech pohyb; záhy zjistili, že je to šest lodí, plujících směrem k Okinawě, jak to nejrychleji šlo. Jedna byla už známá
minonoska, ta jela vpředu; druhá velmi moderní oceánografická loď s oplachtěním, která se jmenovala Eagle, Orel. Ta byla zřetelně amerického původu a Enkra
odhadoval, že patřila jejich pronásledovateli Sheffieldovi. Další čtyři byly získané od trosečníků, jakž takž opravené a vybavené spoustou všelijakých děl. Jejich úroveň
byla zhruba stejná jako u Arabelly.

Enkra nařídil schovat Liberty za ostrovem; z útesu sledoval lodi, plující v řadě, zřejmě v bojové formaci. Vyčkal, až projedou a ztratí se za obzorem; potom nařídil
zvednout kotvy a vyplout v jejich stopách. A připravit se k boji.

„Co uděláme?“ zeptal se na poradě štábu, „Rozdáme si to s nimi hned, nebo si nejdřív popovídáme?“
„Já bych si popovídal!“ řekl Cvrček, „To nikdy neškodí, promluvit si jako vzdělaní lidé!“
„V tom případě abys ty snad radši mlčel!“ navrhl Sheltie.
„Dobře. Dáme s nimi řeč. Co říkáte, mají směrové antény, aby mohli zaměřit, kde jsme?“
„Těžko. Na lodích nic takovýho neměli.“
„Tak připrav vysílačku, Sheltie!“
Sheltie tak učinil s potěšením a čekali, co bude příchozím povídat.

 
Hovoří Enkra Weston, princ Arminu a velitel vědecké expedice na lodi Liberty. Vítám přátele, kteří nás přicházejí navštívit!

 
Těžko říct, jaký to mělo účinek, ale zřejmě moc rádi nebyli. Trvalo dost dlouho, než si ujasnili situaci a než se ozvali:

 
Zde mluví korvetní kapitán Šibusaka! Vyzývám vás všechny, abyste složili zbraně a vzdali se nám na milost a nemilost! Budete postaveni před soud

a nejvyšší pán a velitel Jeho Výsost admirál kníže Kimura rozhodne o vašem dalším osudu!
 

Enkra se zasmušil, ostatní se začali smát. Enkra odpověděl okamžitě a poněkud nakvašeně:
 

Poslouchej, korvetní kapitáne Šibusako, doufám, žes to myslel jako vtip! Protože jestli to myslíš vážně, tak jseš větší pitomec, než jsem čekal. A jestli
neobrátíš ty svoje kocábky a nezmizíš zpátky domů, tak z tebe nadělám třepení na ocas draka, co ho děti pouštějí do větru!

 
Taky korvetní kapitán odpověděl okamžitě:

 
Opovážil ses urazit naši armádu a jejího velitele, zlovolně zajal naše muže a způsobil duševní vyšinutí jejich velitele admirála Kidžiho! To všechno

zasluhuje nejpřísnější trest a ty zemřeš za strašlivých muk, jak si zasloužíš! Máš jedinou možnost, okamžitě se vzdát a doufat v milost knížete admirála
Kimury!

 
„Poslouchej, ty blbečku,“ rozčílil se Enkra, „Asi budeš nějakej mladej zajíc, když se opovažuješ tak se mnou mluvit! No dobře, jak chceš. Máš šest lodí,

to pro mě znamená šestkrát vystřelit! Potom pochopíš, že mě nemáš provokovat!“
 

Na druhé straně bylo nějakou dobu ticho. Zřejmě uvažovali, jak to arminský princ může vědět.
 

„My dobře víme, že máš jenom jednu loď!“ odpověděl nakonec Šibusaka, „Nemysli, že se dáme překvapit a obelstít jako admirál Kidži! Už známe triky,
které používají cizí ďábli!“

 
„No dobře, jak chceš.“



odpověděl Enkra a zrušil spojení.
 

„Co teď?“ ptal se Elliott la Sale.
„Pokračuj v kursu. Loď k boji!“
Zahvízdaly píšťalky poddůstojníků, po palubě se rozběhli námořníci. Len Carson zalezl do sedačky svého lejzrového děla, Enkra se postavil vedle s dalekohledem.

Liberty zapjala motory, aby zvýšila rychlost. Lachtánka Koka zavřeli v podpalubí.
Asi po hodině spatřili na obzoru sloupy dýmu z nepřátelských lodí a po další hodině i ty lodi. Také nepřátelé je zřejmě viděli - zastavili, obraceli a chystali se k boji.
A opět se ozvala vysílačka:

 
„Domníváte-li se, že vám pomůže schovat se a pak nám vpadnout do zad, mýlíte se! Jediná vaše záchrana je vzdát se nám na milost a nemilost! Naše

hlavně jsou už na vás zamířeny!“
 

Enkra zrovna u vysílačky nebyl, ale byl tam Sheltie Rabowski, což stačilo. Odpověděl:
 

Udělej nám zatím čaj! Za chvíli si ho přijdeme vypít na tvoji palubu, korvetní kapitáne!
 

„Banzai! Do boje!“
zaječel Šibusaka a zrušil spojení.

 
Aby dokázal, že to myslí vážně, zahájil okamžitě palbu. Pánubohu do oken, byli ještě příliš daleko, než aby mohli Liberty zasáhnout.
„Odpovíme jim?“ ptal se Len Carson.
„Ještě počkej,“ řekl Enkra, „Musíme vyzkoušet svoje ochranné prostředky. Zapněte silové pole!“
Tohle měla na starosti Asthra. Uprostřed lodi byly mohutné magnety, generující elektrické silové pole; to mohlo vytvořit kolem lodi ochranný štít, který vracel

jakékoliv předměty proti lodi vržené. Asthra nyní zapnula elektromotory; loď se otřásla, když to zahučelo a vzduch okolo Liberty se rozvlnil.
„Tak co?“ ptal se Enkra.
„Myslím, že to funguje!“ řekla Asthra.
„Dobře. Přímo doprostřed flotily!“
Korvetní kapitán Šibusaka musel žasnout. Jeho děla zasahovala cíl, ale náboje narážely na neviditelnou překážku a vybuchovaly všude okolo lodi, aniž jí způsobily

sebemenší poškození. Mladí námořníci na bílé plachetnici stáli a sledovali palbu, aniž by se báli nebo snažili nějak bránit.
„Vysílačku!“ přál si Enkra.
„Silové pole nepropouští elektrické vlny,“ připomněla Asthra, „Oni nemůžou k nám, my nemůžeme k nim...“
„Ale vidí nás,“ řekl Elliott, „Co myslíte, rozumí praporkové abecedě?“
„Zkus to! Vysílej: Máte toho dost, nebo chcete poznat naši sílu?“
Elliott vysílal; ale Enkru zaujala spíš gestikulace Asthry u elektromotorů: „Klesá mi napětí! To silové pole je fajn, jenže moc dlouho nevydrží. Brzo se mi rozsype

pod rukama!“
„A hrome! No dobře - Lene!“
„Jsem připraven!“ hlásil Len Carson.
„Tak bacha, možná tě bude potřeba! Kormidelníku, co nejdál od nepřítele! Přestáváme si hrát!“
Liberty už projela mezi nepřátelskými plavidly, za jejich neutuchající, ač zbytečné palby. Teď se od nich hrdě vzdalovala, nezasažena jediným nábojem. Vznášela se

se všemi svými bělostnými plachtami jako labuť mezi kačenami.
Enkra sledoval Asthru, která kroutila knoflíky ovládacího zařízení ochranného pole. Kdy přestalo působit, si povšiml asi první; nejdřív se přestal vlnit vzduch. Pak

spatřil, jak Asthra hbitě ucukla rukama, vteřinu před tím, než jí pod prsty vyrazily plamínky. Uhasila je silou vůle, jako uhasínala Živý Oheň, vzápětí odklopila kryt, zpod
něhož vyrazily kotouče dýmu. Co uvnitř objevila, nedalo se na dálku zjistit.

„Ochranné pole přestalo působit!“ ohlásil vzápětí Sheltie.
„Vím,“ řekl Enkra, „Teď to začne doopravdy. Lene, jsi připraven?“
„Pořád! Vzal jsem si na mušku velitelskou loď... jestli je to ta americká...“
„Jo, ale moc ji neponič, bude se nám hodit! Když nám ji Sam Sheffield tak ochotně přivezl...“
„Neboj - jen ji malinko očešu...“
Liberty se pořád ještě vzdalovala od ostatních. Ty byly rozprostřeny jako vějíř; teď už nestříleli, asi pochopili, že je mimo dostřel jejich děl, i těch nejmodernějších.
„Tak co bude?“ skřípal zuby Roger, který se postavil vedle Enkry a sledoval nepřítele.
„Popíchnem je?“ těšil se Sheltie.
„Ano, můžem. Vysílej: Očekáváme k jednání korvetního kapitána Šibusaku na palubě Liberty. Na plavidlo označené bílou vlajkou nebudeme z naší lodi střílet!“
„To je moc slušný...“ mrzel se Sheltie.
„Jen počkej. Uvidíme, co řekne!“
Neřekl nic. Jenom lodi se pohnuly k Liberty, všechny najednou a s namířenými děly. Dokud se mlčky blížily, Enkra mlčel rovněž; ale když se najednou, zřejmě na

jednotný povel, rozrachotila jejich děla, nezaváhal: „Lene, varovný výstřel!“
Len Carson vypálil. Nad vodou proletělo několik rudých záblesků - jeden zasáhl dělovou věž, namontovanou na přídi Orla, a obě děla rázem umlkla. Další urazil

věžičku s anténou na minonosce, třetí dokonce rozbil kabinu na můstku další lodi. Jaké škody způsobilo dělo na posledních třech lodích, nebylo možno zjistit.
Japonci nezakolísali; takové maličkosti je nemohly zastavit. Jejich granáty dopadaly do nebezpečné blízkosti Liberty, pár jich dokonce prolétlo oplachtěním

a poškodilo ho. Taky se přidaly kulomety, zatím bez valného výsledku.
„Tak co je?“ křičel na Enkru Roger.
„K boji!“ zavelel Enkra.
Na celé lodi byli porůznu ukrytí střelci s odstřelovačskými ručnicemi i lejzrovými puškami; ti začali odpovídat jednotlivými, přesně mířenými výstřely. Zatím se

chránili kohokoliv zabít, ale dávali jim znát, že si mají dávat pozor na svou kůži.
Nejrychlejší z lodí byla minonoska; zavinil si to Enkra sám, když ji dal opravit a ještě vylepšit. Její velitel zřejmě dostal speciální úkol, protože objížděl Liberty



bokem se snahou dostat se k ní z druhé strany. Sledovali ho, měl ho na mušce Bello Corrona, jeden z nejpřesnějších střelců.
Jeden granát zasáhl Liberty. Rozbil zábradlí a poranil střelce, který se za ním ukrýval; ten udělal salto a začal srdcervoucně ječet. Okamžitě k němu doběhla Tanya

a odvlekla ho do bezpečí, ale co s ním udělali, Enkra nevěděl.
Len nevěděl přesně, která loď způsobila takovou škodu, ale vzal si na mušku jednu, co se dostala blíž, a odstřeloval ji; svými zásahy jí poničil většinu dělových věží,

takže se raději sama dala na ústup. Střelci už nebrali na nic ohled a pobíjeli na lodích, co se tam objevilo. Len se soustředil na další loď a poškodil jí kormidlo, takže
nemohla manévrovat.

Minonoska se kradla z druhé strany; přiblížila se natolik, že ji Bello mohl sledovat zaměřovacím křížem lejzrovačky, ale nestřílela. Čekal, co má za lubem; mohlo se
taky stát, že její velitel nečekaně dostal rozum a chce se vzdát, pokud to byl ten, který už Arminy znal a potom odjel s admirálem Kidžim. Zatím ovšem na zádi
minonosky vlála vlajka se sluncem.

Vtom z přídě minonosky vyjelo torpédo. Když ji vyslali, zbavili ji všech těžších zbraní, ale Japonci zřejmě ztrátu nahradili. Bello ztratil jenom chvíli; pak namířil
kousek před torpédo a vypálil dlouhou dávku. Rudý paprsek zvedl sice z moře oblak páry, ale zasáhl taky torpédo a to s ohlušující ranou vybuchlo uprostřed mezi
oběma loděmi. Minonoska se celá zahoupala tlakovou vlnou, i na Liberty to bylo znát.

„Mají ještě jedno!“ upozornil Roger.
„Lene - potopit!“ nařídil Enkra.
Lejzrové dělo rozřízlo minonosku pod čárou ponoru. Zakolébala se jako kačena, naklonila na stranu a okamžitě se začala potápět.
„Dej jim co proto!“ žádal Enkra.
Len začal odstřelovat Eagle; zasáhl taky velitelský můstek a kapitán Šibusaka zřejmě pochopil, že i jemu jde o kůži. Zvláště když viděl, jak neslavně dopadla

minonoska; jen několik námořníků se ještě snažilo plavat ve velikém víru, který loď vytvářela, ale nemilosrdný tlak vody je pomalu stahoval ke dnu.
„Zachraňovat?“ ptala se Asthra.
„Pokud doplavou k Liberty, vezmeme je na palubu!“ rozhodl Enkra, „Čluny zatím nespouštět!“
Existovala plošina, z níž se prováděly výzkumy oceánu a ze které se taky chodili koupat. Na tu plošinu sestoupilo několik odvážlivců a snažili se zachytit někoho

z trosečníků.
Kapitán Šibusaka zastavil palbu. Jeho lodi zůstaly na místě, protože Liberty se pomalu pohybovala vpřed. Dalšího útoku se Japonci neodvažovali, zřejmě byli

zdrceni způsobenými škodami.
Jednoho trosečníka přinesly vlny k plošině. Tanya se pokoušela ho vytáhnout, ale on se zastavil na místě, šlapal vodu a ve tváři měl výraz hrůzy. Potom se v jeho

ruce zableskla dýka; podřízl si vlastní krk, krev vystříkla a on zmizel v hlubině. Tanya začala hystericky ječet, měla pocit, že pár kapek krve dopadlo i na ni.
„Blázen!“ řekla Asthra, „Šílenec...“
„Měl strach. Větší z nás než ze smrti.“ řekl na to Enkra.
Jenom dva Japonci se dali zajmout přesto, že jim zřejmě tu možnost vylíčili v nejhrůznějších barvách. Byli vytaženi na palubu. Ostatní se raději utopili, jinou naději na

záchranu neměli a jejich vlastní flotila o ně nejevila žádný zájem.
Nepřátelské lodi se daly na ústup. Tu, která měla poškozené kormidlo, vzaly do vleku.
„Pronásledovat?“ ptal se Elliott.
„Ne. Myslím, že lekci dostali; teď bude na nich, jak to pochopí a zhodnotí. Necháme je, aby si to mohli rozmyslet. Plujeme pryč!“
„Kurs?“
„Rovně k jihu.“
„Ale tam nic není...“
„Já vím.“
Lodi nevěnovaly odjíždějící Liberty žádnou pozornost. Flotila i osamělá plachetnice se od sebe vzdalovaly, aniž bylo jasné, jak vlastně první jejich střetnutí dopadlo.
Sheltie se na to zeptal Enkry.
„Naším cílem nebylo ani je zničit, ani rozdrtit. Chtěli jsme jim jen vysvětlit, že se jich nebojíme, že se umíme bránit a nebudeme o tom moc hloubat. Teď mají

možnost se rozhodnout, co chtějí dělat dál. Naše nabídka jednání je pořád v platnosti!“
„Myslíš, že to pochopí takhle?“
„Sám bych rád věděl, jak to chápou.“
Takže se Sheltie už na nic neptal; zatím se dívali na flotilu, pozvolna mizející v dálce.
„Elliotte!“ zavelel Enkra, „Pokračuj v kursu k jihu. Mimo dosah jejich radarů zastavit a sledovat je naším radarem, pokud to půjde. Zajímalo by mě, k čemu se

rozhodnou...“
S tím odešel podívat se, jak dopadl boj na jeho lodi. Námořníci už se snažili napravovat ty nejhorší škody.
Nejdříve byl zvědav na raněného.

 

 
Valéry ležel natažen za schodištěm do podpalubí. Byla u něj Asthra i ostatní lékařky. Ještě žil, ale byl v posledním tažení.
„Já nechci umřít...“ sténal, „Já nechci! Proboha, dělejte se mnou něco!“
„Oheň?“ zeptal se Enkra.
„To nemá cenu.“ řekla Asthra šeptem.
Celé vnitřnosti chlapce byly rozervány na cáry, páteř zlomena na dvakrát, nohy téměř odděleny od trupu. I Enkrovi bylo jasné, že kdyby jej ošetřili Ohněm,

prodloužili by tím jen jeho utrpení.
Zřejmě poznal prince, protože pohnul rukou, jedinou, kterou ještě mohl hýbat. „Enkro... drž mě za ruku!“ šeptal.
Enkra skutečně vzal jeho ruku do dlaní.
„Komu král... podá ruku... ten bude žít!“ zasténal Valéry, „Děkuju ti...“ Pak sklonil hlavu na stranu a z úst mu vytryskl pramínek krve.
„Konec.“ řekla Asthra.
„Chudák chlapec...“ řekla Tanya Wallerová.
Enkra pustil jeho ruku a vstal. „Čest jeho památce!“
Odcházel, ale zastavil se: „Ostatní ranění?“



„Nic, jen drobné oděrky. Jeden průstřel, to už jsme ošetřili.“
„Dík. Myslel jsem, že to bude horší.“
Teď Enkra opravdu odcházel a hlavu měl svěšenou. Nebylo mu moc dobře. Ale zajímali ho zajatci; seděli v jídelně a vyslýchal je Roger. Před každým z nich stál

hrnek čaje, ale žádný se ho ještě nedotkl. Jen seděli, mlčeli a tvářili se tupě.
Roger ukázal Enkrovi, že nepromluvili.
Enkra si je chvíli mlčky prohlížel. Byli to normální domorodci jako všichni ostatní. Bylo mu jasné, že by se uklidnili a trochu zcivilizovali, kdyby jim k tomu dal

dostatek času, ale právě o ten čas byla největší nouze.
„Máte hlad nebo žízeň?“ zeptal se jich.
Mlčeli. Dokonce se na něj ani nepodívali.
„Jak se jmenujete?“
Žádná odpověď.
„No tak dobře!“ Enkra v duchu odhadoval, který z nich je nejvíc inteligentní. Nerozhodl se, oba byli na první pohled pitomci. „Odveďte tohohle!“ ukázal

nazdařbůh.
Jeden ani druhý neprojevili jakýkoliv zájem na tom, co s nimi bude. Tvářili se pořád stejně tupě; ten, co odešel i ten, co zůstal. Enkra mu položil ruce na hlavu

a stimuloval konečky prstů citlivé body na lebce; cítil, že se ten chudák velice bojí, ale nechce to dát najevo. Za chvíli se mu podařilo ho uspat.
„Poslouchej moje slova a odpovídej na otázky! Jak se jmenuješ?“
„Šisang.“
„Jakou máš hodnost a zařazení?“
„Vojín námořní armády, zařazen jako lodník na minonosce Šizuki.“
„Kdy jsi byl zařazen na minonosku?“
„Před osmi dny.“
„Minonoska měla svoji posádku. Co je s ní?“
„Muži z posádky zradili a vzdali se nepříteli. Proto byla loď přejmenována na Šizuki a obsazena novou posádkou!“
„Co se stalo s těmi muži?“
„Byli spravedlivě potrestáni nejvyšším císařským admirálem knížetem Kimurou.“
„Jak potrestáni? Smrtí?“
„Ne. Byli posláni na nucené práce na ostrov Hawai. Tam zůstanou až do našeho vítězství nad zlotřilým nepřítelem a potom budou postaveni před spravedlivý soud.“
Roger si neodpustil otázku: „Řekl jsi, že už byli spravedlivě potrestáni. Proč tedy bude ještě jeden soud s trest?“
„O osudu těch mužů rozhodne kníže Kimura podle stupně zavinění. Prozatím není zcela jasné, jak velkých zločinů se dopustili.“
Enkra Rogera zarazil: „Nepleť mu zbytečně hlavu! To nemá ze sebe, jenom papouškuje, co mu řekli důstojníci. Takové pojmy jako spravedlnost jsou na něj moc

těžké.“
Roger kývl a zeptal se: „Co se stalo s admirálem Kidžim?“
„Zbabělý a podlý nepřítel podrobil admirála Kidžiho tak krutému mučení, že admirál je na pokraji sil. Není schopen vykonávat svoji funkci, neboť z toho těžce

onemocněl. Lékaři nejvyšší císařské nemocnice bojují o jeho život.“
„Jakého druhu je jeho nemoc?“ ptal se Enkra.
Zajatec se zamyslel. Ale to nepřemýšlel, jak už se s nadějí domnívali; jen se snažil vzpomenout. „Byl strašlivě ztýrán tělesně i duševně.“ řekl konečně. Na víc si asi

nepamatoval.
„Co myslíš, jaký bude tvůj osud?“
„Budu mučen, až zešílím nebo zemřu.“ sdělil jim, aniž by ho to nějak dojímalo.
„Co když ne? Co když tě propustíme v míru?“
„Budu potrestán pro podlehnutí nepříteli.“
„Tak rozhodl kníže Kimura?“
„Ano.“
„Jaký byl příkaz v případě porážky?“
„Admirál kníže Kimura přikázal, aby v případě porážky každý muž provedl sebevraždu vlastní zbraní. Jen tak si zachová svou čest!“
„Ty jsi to neudělal!“
„Podlehl jsem své slabosti.“
„Nechceme ti ublížit. Naopak, budeme se k tobě chovat lépe než Kimura a jeho důstojníci. Budeš žít v klidu a nikdo ti neublíží.“
„Až zvítězíme, budu potrestán.“
„Jenže vy nezvítězíte. Jsme silnější.“
„Naše císařská Japonská armáda je nejsilnější na světě a náš velitel kníže admirál Kimura vyniká božskou jasnozřivostí. Rozhodl, že naše zbraně dobudou vítězství

přes všechnu vaši moc!“
Enkra si jenom povzdechl. „Jaké příkazy měla vaše loď?“
„Rozkaz byl dobýt a zničit vaši loď Liberty.“
„Ale konkrétně: jaký úkol měla minonoska Šizuki?“
„Neměla konkrétní úkol.“
„Kdo nařídil zaútočit torpédem?“
„Korvetní kapitán Šibusaka.“
„Jakým způsobem vám to dal vědět?“
„Vlajkovou abecedou. Ví, že odposloucháváte naše rádiové spojení.“
„Kdo velel minonosce Šizuki?“
„Poručík Inošima.“
„Co se s ním stalo?“
„Padl jako hrdina v boji s nepřítelem.“
„Znáš dobře kapitána Šibusaku?“
„Ano. Je to velitel naší flotily.“



„Co si o něm myslíš?“
„Je to skvělý důstojník a věrný poddaný našeho císaře. Admirál Kimura je s ním velmi spokojen a svěřuje mu zodpovědné úkoly.“
„Ovšem, ovšem...“ Enkra zaváhal a ukázal na prstech, že se chce pokusit objasnit trochu námořníkovo chápání morálních kritérií, „Máš rád korvetního kapitána

Šibusaku?“
„Ano, pane.“
„Proč?“
„Je to skvělý důstojník a věrný poddaný našeho císaře. Je velitelem naší flotily.“
„Jaký je kapitán Šibusaka?“
„Je to skvělý...“
„Já vím, počkej. Jaký je v osobním styku? Mluvil jsi s ním někdy?“
„Ne, pane.“
„A mluvil jsi někdy s poručíkem Inošimou?“
„Ano, pane.“
„O čem jste spolu mluvili?“
„Dával mi rozkazy.“
„Jaký byl poručík Inošima?“
„Byl to skvělý důstojník a věrný poddaný našeho císaře. Byl velitelem naší lodi.“
„Koho jsi měl raději? Šibusaku nebo Inošimu?“
„Korvetního kapitána Šibusaku!“
„Proč?“
„Má vyšší hodnost.“
Roger vyprskl smíchy. „Tady máš jeho chápání morálních hodnot! Má vyšší hodnost, tak ho miluju víc! Bylo ti to potřeba?“
Enkra mávl rukou a vyptával se dál: „Jaké příkazy vydal kapitán Šibusaka při případ, že by se lodi rozptýlily během boje?“
„Nevím.“
„Jakým způsobem předával rozkazy Inošimovi?“
„Písemně, v zapečetěné obálce.“
„Četli vám na lodích denní rozkazy?“
„Ne. Každý důstojník vydává rozkazy až ve chvíli, kdy cítí potřebu seznámit s nimi svoje podřízené.“
„A co když má některý voják osobní rozkaz?“
„Vojáci nedostávají stálé osobní rozkazy. To by v nich vyvolalo zmatek vzhledem k omezenému chápání, které je jim vlastní.“
„Takže ty máš omezené chápání proti důstojníkům, že? A co kdyby tě povýšili... třeba na četaře?“
Voják se ocitl ve velikém zmatku. „Na četaře mohu být povýšen, pokud prokážu schopnosti tomu odpovídající.“ řekl.
„Chtěl bys být povýšen?“
„Ano, pane.“
„Domníváš se, že máš k tomu schopnosti?“
„Ne, pane.“
„To je tedy smůla, že jo?“
„Nevím... zřejmě ano, pane.“
„Co bys chtěl v životě dokázat?“
„Chci věrně sloužit svým nadřízeným.“
„A potom? Chtěl bys mít ženu a děti?“
„Ano, pane.“
„Co chceš dělat, až budeš propuštěn z armády?“
„Co mi bude nařízeno, pane.“
„Myslí ti to, hochu!“ řekl uznale Roger.
Enkra se rozhodl skončit výslech. Bylo mu jasné, že od tohoto muže se nic nedozví. „Od této chvíle jsi zařazen do služby na mé lodi. Tvým velitelem je seržant

Harae. Ty budeš plnit jeho příkazy a dělat práci, kterou ti určí!“
„Ano, pane.“ řekl Šisang bez zaváhání.
Enkra mu sáhl na hlavu a probudil ho. „Teď půjdeš do kuchyně a budeš tam dělat, co nařídí seržant Harae. Rozumíš?“
„Ano, pane.“ řekl Šisang a vstal.
Enkra otevřel dveře a kývl na hlídku: „Vem ho do kuchyně a ať mu Harae přidělí nějakou práci. Dohlížet na něj!“
„Dal se k nám?“ zamrkal strážný spiklenecky.
„To bych právě chtěl vědět.“
Roger zatím rozvíjel úvahu: „Jednu výhodu tihle hoši nesporně mají. Nic se jim nezdá divné. Poslouchají jako automaty.“
„Nejsou hloupí! Jenom se nikdy nesetkali s názorem odlišným od svého; takže nemohou jen tak snadno připustit, že by se třeba mýlili. Jen počkej za pár dní...“
„Odjakživa mě zajímalo ideologické zvládnutí podřízených! Chtěl bych se naučit ovládat lidi tak, jak to dokážou oni...“
„To není problém. Stačí úplná izolace a soustavné přesvědčování od prvních chvil života. Výsledek se dostaví sám.“
„Já vím. ÚBNVS: úplné zblbnutí následkem vojenské služby...“
„Když to uvážíš, Rogere: počítá náš systém opravdu s pluralitní demokracií? Jistě, nejsme tak hloupí jako oni a dovolujeme svým podřízeným určitou variabilitu

názorů. Ale dovolili bychom jim to ve skutečně důležitých věcech?“
Roger se zašklebil: „Takže v podstatě přechod z jejich do naší služby pro ně není velká změna?“
„V žádném případě nemusejí začít samostatně myslet. Dřív plnili příkazy Kimury a Šibusaky. Teď budou moje a tvoje...“
Vydali se na můstek; tam je očekával Elliott: „Plují k ostrovu Sabura. Zřejmě se tam chtějí utábořit a lízat si rány.“
„Fajn. Co uděláme my?“
„Kdybysme ještě měli uspávací plyn, zkusili bysme je napadnout v noci a zajmout všechny!“
„Pochybuju, že by to mělo účinek. Zřejmě už tenhle trik znají, vyslechli přece Kidžiho...“ řekl Roger.



„Dobře. O něčem uvažuju, ale... počkáme, až co udělají. Zatím je sledujte, já si půjdu na chvíli odpočinout. Těžko budu usínat, ale nechám se asi uspat hypnózou...“
Enkra chápal, že rozčílením neusne, tak požádal Jennie, aby ho uspala; vstát chtěl za čtyři hodiny, což by mu mělo docela stačit k odpočinku. Roger předal službu

a šel si lehnout taky.

Jakmile zjistili, že šéf skutečně usnul, sešli se na můstku u Elliotta. Především Chris Everett, Grazzio, Bello Corrona, Len Carson, Kay-Britt Wulffssonn, Tacuo
Nagajama. Tvrdé jádro smečky.

„Mám nápad,“ řekl Chris Everett, „Jestli zakotví u ostrova Sabura, aby tam přečkali noc, je dobrá možnost je napadnout!“
„Co chceš dělat? Uspávací granáty už nemáme!“
„Nechci je uspat. Oni po nás střílejí ostrý! Chci je zničit. Nebo zabrat.“
„Jak?“
„Líbí se mi ta loď Orel. Je americká, takže bude kvalitní kousek. Byla by škoda jen tak ji potopit. Chci tu loď!“
„Máš ji mít, Chrisi!“
„Až na maličkost, že ji asi nebudou chtít jen tak dát!“ upozornil Bello.
„To jim rozmluvíme!“ smál se Grazzio.
„Jak?“
„V noci. Doplavem k nim, podřežem hlídky a každýho, kdo by mohl bejt nebezpečnej. Uvolníme loď, při nejhorším přeříznem kotevní lano. Přijdem o kotvu, ale tu

pořídíme novou. Získáme dobrej šíf, to je hlavní!“
„Kdyby nás bylo dost, dokázali bysme ji vyvléct z přístavu bez spuštění motorů!“ řekl Kay, „Plavat a táhnout ji za sebou!“
„Co když tam bude silná posádka?“
„Mají smůlu. Nejradši bych, aby tam byl ten jejich kapitánek Šibusaka! Rád bych ho poznal!“
„Stačí říct!“ smál se Grazzio, „Přitáhnu ti ho na řetízku jako hodňoučký telátko!“
„Počkej, neblázni! Nebude to procházka...“
„Zvládli jsme horší věci! Protonový nože, lejzrovačky... ale hlavně my!“
„Jasný! Kdo jde se mnou?“
Chris s uspokojením sledoval, jak všichni naráz zvedli palce nahoru. „A teď to nejhorší. Kdo to řekne Enkrovi?“
To už vyvolalo mnohem menší nadšení. Bylo známo, že Enkra podobným dobrodružstvím nepřeje.
„Co zkusit ukecat Jacka?“
„Škoda, že tu není Sebastiano! Enkra ho má v oblibě, leccos mu přehlídne!“
„Taky je chyba, že s náma nebude. Sebastiano a Claudio, Falko, Cvrček... to jsou tvrdý borci!“
„Zvládnem to i bez nich. Co takhle Grizzly?“
Grizzly byl jedním z Enkrových oblíbenců, už proto, že byl silnější než on a kdy Enkra chtěl, napráskal mu. Taky byl o poznání větší a těžší a ránu měl, jako když

kopne kůň. A přitom nebyl tak hloupý, jak by se předpokládalo.
Zkusili se s ním domluvit. Grizzly souhlasil s akcí i s tím, že to řekne Enkrovi a zkusí to podat tak, aby souhlasil. Což všechny potěšilo a začali se chystat, především

výzbroj. Pak si na chvíli odpočinuli, ale jakmile Enkra vstane, měla je služba vzbudit.
Enkra vstal a nejdřív ze všeho se šel podívat, jak to vypadá na můstku. Liberty zatím sledovala flotilu, která pořád ještě mířila k ostrovu Sabura.
„No dobře,“ řekl Enkra, když se to dozvěděl.
V té chvíli k němu přistoupil Grizzly a řekl mu bez obalu, na čem se dohodli. Enkra ho vyslechl bez jediného přerušení.
„Kdo to vymyslel?“ zeptal se potom.
„Všichni. Chris, Bello, Kay-Britt a ostatní.“
„Kdo tomu bude velet?“
„To... ještě se nerozhodlo.“
„Dobře. Budu velet osobně!“
„Cože, ty?“
„Ano. Taky já chci získat Orla, taky chci trochu vysvětlit nepříteli, že nejsme padavky a taky bych si rád popovídal s korvetním kapitánem Šibusakou. Takže

souhlasím.“
Chris Everett poslouchal za rohem; když to slyšel, neudržel se a vyletěl ven: „Bezva, Enkro! S tebou se to musí podařit!“
„Uvažoval jsem o něčem takovým hned, jak jsem slyšel, že plují na Saburu. Vypracuješ detailní plán, jak to provedem; nejdřív průzkum, pak akci. Myslím, že času

na to bude dost; ti zdejší hrdinové se v noci moc nesnaží...“
Takže se všichni chystali do boje; připravovali si lejzrové pistole a nože s protonovým ostřím, ale taky různé další zbraně, včetně plastických trhavin. Nebrali však

pušky, které by při plavání v moři utrpěly a přestaly fungovat.
O akci se dozvěděl taky A-Aka a přišel za Enkrou: „Jestli mi věříte, dejte mi zbraň a vezměte mne s sebou!“
„Samozřejmě, že ti věříme! Ale proč chceš jít bojovat za věc, která se tě netýká?“
„Ta věc se mě týká až moc. Tamti jsou také moji nepřátelé; mého kmene. Kdyby přišli na náš ostrov, udělali by z nás svoje otroky. Přišel jsem sem, abych jim

v tom zabránil, proto chci pomoci při boji proti nim.“
„Dobře. Dostaneš nůž. Doufám, že víš, jak s ním zacházet!“
„Vím. Je to nůž, který řeže všechno; mohu ho držet jenom za rukojeť a nesmím ho vyšroubovat z pochvy, dokud nepřijde čas, protože by mohl proříznout i bok

lodi...“
„Ano, správně! Víš taky, proč?“
„Na ostří je mikroskopická vrstva silně stlačených protonů.“
„A ty víš, co jsou to protony?“
„Ovšem, vyznám se v jaderné fyzice. Prošel jsem kursem...“
„Nojo, vlastně...“ zdálo se, že Enkru to trochu překvapuje, „A chápeš to všechno?“
„Proč bych neměl chápat? Je to velice jasně definováno!“
Enkra ho pochválil, ale současně mu přišlo na mysl, že tohoto muže vyzbrojil vědomostmi, silně přesahujícími úroveň jeho okolí. A že zatím přesně neví, jaké jsou

vlastně A-Akovy záměry. Odložil však tuhle úvahu na pozdější dobu, neboť přiběhl Sheltie.



„Ostrov Sabura na dosah radaru!“
„Co dělá flotila?“
„Zastavila se. Splynula s linií pobřeží.“
„To znamená, že zakotvili. Udělali chybu. My jí využijeme.“
Enkra se rozhlédl po obloze. Stmívalo se, ti muži z lodí to stihli tak akorát.
Sheltie se rozhodl využít situace: „Enkro, vezmi mě s sebou!“
„Co... cože? Kam s sebou?“
„Do akce!“
„Blázníš? Co bys tam dělal?“
„Neboj se, umím bojovat i jednou rukou! Ty dobře víš, že jsem byl dobrej bojovník a...“
„Vím. Ale uvědom si, že dneska už nedokážeš to, co druzí! Ani bys tam nedoplaval... a já potřebuju lidi i tady na palubě. Půjde s náma většina kluků, kdyby se

něco stalo, potřebujem zálohu!“
Sheltie očividně posmutněl. „Ty už mě s sebou nikdy nikam nevezmeš! Pokaždý budeš mít fůru výmluv...“
„Neberu ani Rogera, ani Asthru, ani další. Neboj se, že nebudeš mít dost práce tady na palubě. A potřebujem každýho chlapa...“
Sheltie neřekl nic. Odešel.
Liberty se zastavila a stála na kotvách, dokud se nesetmělo. Potom se začala chystat výprava. Na lodi bylo dvacet potápěčských přístrojů; vzali si je průzkumníci,

které vedl Enkrův starý kamarád Taoraket. Hlavní úderná skupina byla vyzbrojena noži, lejzrovačkami a semtexem; měla gumové čluny nafouknuté tak, aby splývaly
s hladinou. Japonci měli radary a pouze těsně při hladině se dalo proniknout. Osobní zbraně si každý připevnil řemeny k tělu.

Průzkumníci se vrátili za tři hodiny. Sešli se ve velitelské kajutě a Taoraket nakreslil po paměti linii pobřeží a důležitější objekty: „Přístaviště na Sabuře stačí sotva
pro místní čluny a jednu větší loď; kotví tam Orel. Asi proto, že je vlajková loď. Další dvě stojí u břehu, těsně vedle. Zbývající dvě pak musely zakotvit dál na moři,
protože pobřeží je tam skalnaté a rozmlátily by se o útesy.“

„Jak velká je pevnost na Sabuře?“
„Jsou to čtyři baráky z prken obehnané ostnatým drátem. Ubohost sama, ještě horší než Okinawa. Myslím, že tam může být tak čtyři sta chlapů, víc ne. Ale

námořníci si postavili na pevnině stany, většina asi spí tam.“
„Hm... hlídky?“
„Lodi jsou osvětleny a neustále pátrají po ostrově i hladině reflektory. Zřejmě se bojí přepadu. Budeme muset jít pod vodou.“
„Prohlídl sis dno v přístavu?“
„Zběžně. Myslím, že s tím nebudou problémy. Odpoutat Orla a táhnout ho na moře bude možné. Ale oni to okamžitě zjistí a začnou vyvádět jako vzteklí!“
Enkra se zamyslel. Ostatní taky, ale čekali, co řekne velitel.
„Čluny vybavit pomocnými motory. Zapřáhneme Orla, uřízneme ho od kotev. Pak jedna skupina zaútočí na ostatní lodi, druhá dobude tu naši. Jak budeme dost

daleko, útočníci se stáhnou!“
„Zdrhat nás učit nemusíš!“ zašklebil se Chris.
Enkra se rozhlédl po kruhu tváří kolem sebe. Zaregistroval jejich sebevědomé odhodlání a oči planoucí nebezpečným svitem.
„Já vím! Proto si velení skupiny, která bude krýt ústup, chci ponechat sám. Chrisi, ty povedeš útok na Orla...“
„Ty chceš krýt ústup?“ vyskočil Roger, „To nedovolím! Kdyby...“
„Kdyby něco, uteču jim. Budu mít potápěčský přístroj.“
„Stejně je to nesmysl!“
„Není. Připravíme čtyři skupiny se semtexem. Před začátkem akce všechny čtyři lodě podminujeme a připravíme k výbuchu. Budou bez plavidel, nezbude jim, než

se vzdát!“
S tím všichni souhlasili; dokonce i Roger to musel uznat. Enkra pověřil velením jednotlivých skupin osvědčené a rozumné kamarády: Jacka, Sonnyho, Kurta

a Diega. Sám si nechal vrchní velení, Chrisovu divokou smečku určil k dobytí Orla. Po kratší diskusi uznali jeho pravdu.
Nespěchali, měli dost času. Připravili se důkladně, nakrmili se vitamínovými koncentráty a dokonce preparáty zbystřujícími smysly a dodávajícími sílu a vytrvalost.

Teprve pak se sešoupli do vody a vyrazili k ostrovu.
Bylo okolo místní půlnoci, takže do rána ještě daleko. V tu dobu obvykle všichni domorodci tvrdě spali. Kluci plavali pomalu a opatrně, táhli za sebou čluny

s nákladem a občas zvedli hlavu a zjišťovali situaci.
A-Aka byl blízko Enkry; považoval to za místo, které mu přísluší. Plaval tiše a vytrvale, ani o něm nevěděli; až do chvíle, kdy najednou tiše kníkl jako Enkrův lišák

Semmi.
„Co je?“
„Zvíře. Vodní zvíře... nebezpečné!“
„Kde?“
„Nevím. Cítím vlnění jeho těla...“
Enkra zahvízdal výstražný signál. Vysvětlil ostatním, co se děje.
„Nějaký ještěr,“ rozhodl Sting, „Jdu na něj!“
Vmžiku zmizel pod vodou a hned za ním další dva, Ken Morrison a Charlie Bronx Williams. Patřili k nadšeným lovcům a ničitelům všech zvířat, která u nich

nenalezla sympatie.
„Pitomci, teď budou lovit?“ vrčel Jackie.
„Nechat v zádech si tu potvoru nemůžem! Pomalu vpřed...“
Byla tma, jen cizí hvězdy jim zářily nad hlavami. Už si na ně pomalu zvykli; a ačkoliv to nepřiznávali, chyběl jim měsíc. Smáli se sice psům, že nemají na co výt, ale

taky se necítili dobře.
„Jaká tma musí být asi tam dole...“ řekl si Kurt Diettermann, „vůbec žádná psina... a oni tam...“
Enkra ucítil, že se do vůně moře přimísilo i něco jiného. Ochutnal vodu jazykem. „Krev!“
„Krev ještěra nebo našich?“
O chvíli později se vedle něho vynořil Sting.
„Je po něm. Pěkná potvora... větší než zabil Falko na Okinawě. Podřízl jsem jí krk...“
„V pořádku?“
„Ne tak docela. Kenny...“



Enkra zhluboka vzdychl.
„Ta bestie napadla Bronxe... Kenny střílel z lejzrovačky. Proto jsem tu potvoru viděl. Jenže, on taky viděl ty záblesky a šel po něm. Chytil ho drápem přední

pracky. Roztrhal na kusy...“
Enkra na chvíli zavřel oči; zdálo se mu, že ho sůl štípe víc než jindy. A taky krev - asi i Kenova krev...

 

 
V dálce svítila světla přístavu Sabura. Enkra se přinutil nemyslet na Kena a na vše zbytečné. Teď museli bojovat, jak nejlíp budou umět. Proti nim stál nepřítel

mnohem silnější a naprosto nelítostný.
Reflektory propátrávaly hladinu. Armini odhadli, jak blízko se mohou přiblížit bez nebezpečí; tam zastavili čluny a ponechali u nich určené strážce. Útočné skupiny

se shoufovaly a vyrazily k ostrovu; většinou pod vodou, aby nemohly být objeveny.
Nejdůležitější úkol měla Everettova skupina; dříve se však do akce dostali ostatní. Čtyři oddíly doplavaly pod vodou k lodím a připevnily tiše a opatrně semtexové

nálože na dno pod čarou ponoru tak, aby při výbuchu roztrhaly loď co nejúčinněji. Původní plán byl připevnit je k lodnímu šroubu a uzpůsobit, aby vybuchly při jeho
spuštění; ale Enkra usoudil, že by nebylo lidské snažit se zlikvidovat všechny námořníky najednou a tak rozhodl, aby byl mechanismus časovaný a k výbuchu došlo půl
hodiny po nastavení. Předpokládal, že to bude stačit pro jejich účely a zároveň přispěje ke všeobecnému zmatku po uloupení Orla.

Enkra sám s několika dalšími zajišťoval ty čtyři skupiny. Vypluli na hladinu a pozorovali z bezprostřední blízkosti přístav - viděli dokonce četné hlídky, které
obcházely svěřené úseky. Moře bylo tiché, jen zlehka zvlněné větrem a potápěči by byli dobře vidět, kdyby se více vynořili; ale byli zkušení a věděli, že se musejí
skrývat.

Chris Everett vyčkával se svými lidmi, skryt za jedním z útesů. Taky on viděl dobře přístav a už se ani nekrčil, když přes něj přejel bílý prst světlometu. Reflektory
ovšem sledovaly hladinu moře jen namátkově; hlavní jejich pozornost se soustředila na pevnou zemi, odkud mohli podle dřívějších zkušeností čekat útok. Zřejmě měli
dost malou představivost nebo přehled o prostředcích, které byly mezitím ve světě zavedeny do námořnictva.

Vedle Chrise se vynořil Kurt Diettermann a potřásal hlavou; nechal si narůst dlouhé vlasy a z frajeřiny je neostříhal ani na tuhle akci. Předtím je měl svázané
řemínkem, ale ten se mu uvolnil při plavání.

„Je to hotový,“ hlásil, „Buchtička jim sedí pěkně kousek od kýlu! To bude psina!“
Vzápětí se objevil Sonny; ten takové potíže neměl, na účesu si nijak nezakládal. „Hotovo!“ hlásil.
„Enkra to ví?“
„Dali jsme mu vědět.“
„Nikdo nic nezpozoroval?“
„Nezdá se, že by se něco dělo...“
Třetí doplaval Diego. Taky on splnil úkol bez obtíží.
„No... ještě Jackie a můžem to spustit!“
„Jackie tu ještě není?“ divil se Diego, „Měl přece lehký úkol!“
„Asi ne tak lehký...“ soudil Sonny.
„Ale jdi, znáš Jacka! Někde se zakecá a zapomene, co má dělat!“
Chris sledoval čas na náramkových hodinkách.
„Kurte, Sonny, jestli nepřijde do tří minut, půjdete se po něm podívat! A řekněte Enkrovi...“
„Jackie je tady!“ přerušil ho Diego.
Nebyl to Jackie, ale jeden z jeho podřízených. Jackie připlaval poslední, odfukoval a nevypadal moc nadšeně. Jeho kluci taky ne.
„Kdepak ses coural?“ ptal se Kurt, „Doufám, buchtičku jsi jim přilepil...“
„Jo, to jo. Jenže... k jejich kýlu byl přilepenej takovej zvláštní miláček. Něco jako mořskej had. Nebo spíš chobotnice, protože to mělo víc chapadel a k tomu

zubatou tlamu...“
„To ale chobotnice nemá!“
„Já vím, nejsem úplně blbej! Tohle ji mělo...“
„Co to bylo?“ Všichni byli nadšenými zoology a tohle je zajímalo.
„Nemohli jsme si to moc prohlížet. Stačilo, že jsme to museli rozsekat. V každým případě pěkná bestie; myslím, že žila v symbióze s lodí a plavala pořád za ní...“
„To teda kecáš! Chobotnice a v symbióze?“
„Říkej tomu, jak chceš. Zkrátka, to zvíře plavalo s lodí a žralo věci, které házeli do vody. Možná i neopatrné námořníky nebo odsouzence, které hodili přes palubu.

Vypadalo na to.“
„Enkra bude mít kecy, že jste to zabili bez důkladnýho prohlídnutí a vědeckýho prozkoumání!“
„Ať si trhne nohou, mohl si to zkusit sám! Tak jdem do tý akce?“
„Jasně! Je čas...“
Loď Orel byla zakotvena u přístaviště a spojena s břehem dvěma můstky. Zakotvena byla vpředu, taky uvázána lany. Několik lidí bylo na palubě, další střežili na

mole. Zdánlivě neexistovala možnost, aby někam odplula bez jejich vědomí. Taky na její věži se točil reflektor, který ozařoval celý prostor kolem.
Připlavali k ní všichni, kdo tam byli a nezajišťovali akci. Enkra je sledoval a popřál pokynem ruky „Zlomte vaz!“ Chris Everett přeřezal ocelové kotevní lano.

Ostatní uvázali zatím vlečná lana za všechno, co se k tomu jen trochu hodilo a zapřáhli se. A hned začali táhnout.
Japonci pochopili, že se něco děje, jen co se loď pohnula a vázací lana napjala. „Kotva se utrhla!“ vykřikl někdo.
„Hej, stráže!“ volal nějaký důstojník, „Spíte tam nebo co? Loď se vám utrhla!“
„Přitáhněte ji!“ křičel někdo z lodi, „Nebo se urvou i ty lana!“
Nebyly by se tak hned utrhly; jednalo se o lana z velmi pevného místního materiálu připomínajícího konopí. Ale Chris a ještě jeden potápěč se vymrštili s noži

z vody a rázem přeťali obě lana. A loď se začala vskutku pohybovat vpřed.
„Poplach!“ řval někdo ze strážných, „Útok na velitelskou loď!“
Na molu nastal zmatek; chvíli nikdo nevěděl, odkud nepřítel přichází, ale jak to zjistili, začali střílet do vody, prozatím bezcílně.



„Pal!“ zavelel Enkra a sám začal střílet z lejzrovačky. Hned první ranou zasáhl důstojníka, který se snažil zmatek v přístavišti nějak organizovat; pak už střílel po
všem, co se tam hýbalo, a ostatní také.

Střelba samozřejmě přivolala všechny, kdo byli na nohou, ty ostatní probudila. Bylo jasné, že zakrátko bude bojovat proti Arminům celá japonská posádka. Enkra
dal pokyn, aby jeho střelci zaútočili na mola granáty a pak se stahovali dál, za lodí.

Orla už vlekli všichni, kdo mohli. Na lodi zatím byl zmatek, ale někteří námořníci už začínali střílet a ozývaly se tam povely, které mohly vnést do chaotického dění
pořádek. V té chvíli zavelel Chris Everett k útoku.

Určení střelci přestali vléci loď a odplavali, aby zahájili palbu na muže na palubě. Po nich vyrazili útočníci, v čele se samotným Chrisem. Oba můstky byly prozatím
spuštěny, vyskakovali, chytali se jich a šplhali nahoru, kryti palbou kamarádů.

První se dostal na palubu Grizzly. Lejzrovou pistoli držel v pravé ruce, dýku v levé; střílel po všem, co se hýbalo a když se k němu někdo přiblížil, rozťal mu
protonovým ostřím hlavu. Vrhlo se na něj snad dvacet japonských námořníků; ale za Grizzlym už vybíhali další, se stejnou výzbrojí, a pomohli mu se jich zbavit. Alespoň
těchhle; z podpalubí vybíhali další, jen zpola oblečení, ale se zbraněmi.

Jen koutkem oka si Chris, který vyběhl na palubu mezi prvními, všímal, jak bojuje A-Aka. Mohutný náčelník prošel mezi Arminy taky kursem sebeobrany, ale
zřejmě o tom už leccos věděl, protože bojoval všemi čtyřmi končetinami s tvrdostí, kterou mu mohl leckdo závidět. Chris viděl, jak kopl do břicha japonského seržanta,
vzápětí úderem hranou dlaně levé ruky srazil dalšího vojáka, třetího chytil za vlasy a podřízl nožem, který držel v pravé ruce. Nebyl zvyklý na protonové ostří, tak do
toho vložil víc síly, než bylo nezbytně nutné; uřízl chlapovi hlavu jako kuřeti a ještě udělal šrám do dřevěného obložení kabiny.

Chris ale nemohl sledovat boj, musel kupředu, protože na druhém můstku to nešlo tak dobře. Tam útočil Bello Corrona a protože šel vpředu, dostal kulku do boku
a sletěl do vody. Proti jeho klukům se vrhla spousta námořníků a stříleli jako blázni ze všeho, co měli po ruce. Několik jich poranili nebo zabili, ostatní dokonce zahnali
z můstku; osud boje byl na vážkách.

Chris mezi ně vletěl jako liška mezi slepice. Pár jich zabil bodnutím dýky zezadu, než si vůbec uvědomili, že je nepřítel; a sotva jim to došlo, začal střílet z pistole. Ty
krátké záblesky, po nichž se okamžitě dostavovaly bolestivé a pálící rány, je trochu zastrašily; jakmile jejich obrana povolila, vyšplhal nahoru jako první Tacuo
Nagajama a s hrozivými hrdelními výkřiky začal nepřátele pobíjet.

Mezitím už odvlekli loď asi sto metrů od břehu a udělili jí takovou rychlost, že se sama pohybovala žádaným směrem, i kdyby přestali táhnout. Ze břehu stříleli,
Enkrova skupina spořádaně ustupovala a kryla druhé palbou. Japonci nepřetržitě vystřelovali světlice, takže bylo vše jasně vidět; Enkrovi chlapci se už taky
neschovávali, bylo ostatně vidět záblesky jejich lejzrovaček. Pušky i kulomety vařily vodu okolo, mnoho jich bylo raněno, i Enkru škrábla nějaká kulka do ramene.
Mohlo to být horší, ale potápěčské obleky byly vyrobeny z elastické tkaniny, mimořádně odolné proti protržení; nedošlo-li k přímému zásahu, nedovolila zranění
kulkou. Enkra nepřestal bojovat; jen sledoval, jak se daří chlapcům na lodi. Doufal, že se jim brzy podaří Orla ovládnout.

Chrisovi se podařilo vyčistit palubu. Byl to boj nelítostný a tvrdý, protože nikdo z Japonců se nechtěl vzdát a bylo nutno zabít každého, kdo dokázal stát na nohou.
Poměrně nejlíp dopadli ti, které někdo hodil přes palubu nebo jen omráčil; ale bylo jich málo, zbraně Arminů nebyly určeny k ničemu jinému než k zabíjení.

Chrisovi bylo jasné, že pánem lodi bude až ve chvíli, kdy se mu podaří nahodit motory. „Do podpalubí!“ křičel, „Ke strojům!“
Jenže podpalubí bylo plné vojáků. Arminům stoupla krev do hlavy a zaslepila je k zuřivosti; to se jim stávalo, zejména těm, kdo už bojovali v cizině a přiučili se tam

bezuzdnému zabíjení. V takovém stavu byli nebezpeční každému cizinci, ale mohli také sami snadno přijít o život. První to zažil Tacuo Nagajama; skočil do otevřeného
palubního průlezu, střílel z lejzrovačky po všem, co se hýbalo, podřízl krk několika nepřátelům; potom ho ale probodl nějaký důstojník samurajským mečem a on se
s řevem svíjel po zemi, dokud ho nedobila další rána. To už ale bylo dole víc než deset dalších Arminů a pokračovali krok za krokem kupředu, probíjejíce se doslova
vlnou nepřátel.

Enkrova zajišťovací skupina byla tou dobou v nejprudší palbě; voda se okolo nich vařila jako v bláznivém kotli. Enkra nařídil stáhnout se o kus dál, protože i loď už
odplula, ale mnozí kamarádi byli zvyklí spíš útočit než ustupovat a musel je nutit násilím. Nakonec samozřejmě ustoupili, ale velmi neochotně; kdosi docela vážně
navrhoval, aby zaútočili na břeh a trochu nepřátelům načechrali peří.

Japoncům se podařilo uvést do chodu motorový člun; nebyl nic moc, ale zřejmě patřil k oporám zdejší posádky jako obdobný na Okinawě. Narvalo se jich do něj
co nejvíc, všichni se samopaly a kulomety; vyjeli za neustálého střílení směrem, odkud přicházely záblesky lejzrových pušek a pistolí. Enkra si člunu povšiml a okamžitě
velel k ústupu: „Pryč! Zpátky, všichni k lodi! Ten člun nás může zničit!“

Poslechli ho; jen Grazzio, starý válečník ještě z časů Costa Negry, vyrazil zběsilý křik a vrhl se dopředu. Enkra viděl jeho ruku s protonovým nožem, jak ji vymrštil
z vody před přídí, zasekl do plechového břicha motorového člunu a rozpáral ho celý, jak přes něj přejížděl. Vzápětí ho zachytil šroub motoru a doslova rozemlel na
kousky.

Tváře Arminů se zkřivily nenávistí a pomstychtivostí; jen stěží dokázali ti rozumnější přinutit ostatní k ústupu. A možná by se to vůbec nebylo podařilo, ale v té chvíli
vyletěla do vzduchu první z japonských lodí. To vyvolalo mezi Japonci paniku, oni zeslabili střelbu po útočnících a pátrali, co se to děje. Pak vybuchla druhá, a mezitím
Enkrova poněkud prořídlá skupina zmizela v černi moře a noci.

Chrisovu skupinu už posílila většina z těch, kdo předtím vlekli loď. Na palubě už byli taky Jackie, Kurt a Sonny; probili se do kuchyně a nákladním výtahem do
strojovny, kde pobili strojníky a konečně spustili motory. Chris došel až o chvíli později; zato při tom zničil většinu nepřátelských sil. Bello Corrona, ačkoliv dostal ještě
jednu kulku, přišel také a pomohl jim vyznat se v systému hnacích agregátů, který byl přece jen trochu jiný než u Arminů. Teď už motory fungovaly; Chris nařídil
přijmout na palubu všechny zbývající a odplout.

To už hořely i dvě zbývající japonské lodi; lidé pobíhající po břehu se dílem snažili nějak si pomoci a dílem ještě stříleli do tmy, i když už Enkra a jeho chlapci dávno
nedávali znát své postavení střelbou.

Enkra vystoupil na loď jako poslední; ještě dlouho čekal, neobjeví-li se někdo z těch, které postrádal, ale nakonec se museli dát do pohybu a plout pryč.
Na lodi to vypadalo strašlivě: všude se válely mrtvoly padlých Japonců, ale také těla kamarádů, kteří zahynuli v nerovném boji. Kdo přežili, většinou posedávali či

polehávali na místě, kde padli vyčerpáním; byli mnohokrát raněni a silně krváceli.
Loď rozsvítila svá poziční světla; Bello objevil vysílačku a začal vysílat, aby přivolal kamarády, kteří se skrývali ve tmě s gumovými čluny. Na jednom totiž byla i ta,

která mohla zachránit živé: Asthra.
Byla hned v prvním člunu, který se ze tmy vynořil. Nejdřív chtěla jít do boje, ale to jí ostatní zakázali. Kdyby se stalo, že by nějakou náhodou zahynula, znamenalo

by to smrt i pro mnoho dalších. Teď připlula, vyšplhala na palubu a aniž si čehokoliv všímala, postavila na přídi svoji trojnohou bronzovou mísu, poklekla k ní
a soustředila se k vyvolání Živého Ohně.

Jakmile Oheň vzplanul, objevili se první zájemci; samozřejmě ti, kteří byli nejméně poranění. Jen co byli ošetřeni, začali přinášet ostatní, především ty, kdo se
nemohli sami ani pohnout. A nebrali ohled na výstroj, takže například Stinga, prostříleného jako řešeto, vsunuli do Ohně i s neoprenovým oblekem.

Enkra, sotva byl ošetřen sám, se taky pustil do práce při ošetřování raněných; bylo to velmi zapotřebí, nějaké zranění měl skoro každý. Velmi špatně třeba vypadal
A-Aka; měl dvě střelné rány a několik bodných i sečných, takže už nepočítal s tím, že by přežil. Když byl Ohněm ošetřen a uložen stranou mezi ostatní raněné, zvedl se,
přelezl blíž a bedlivě sledoval jejich práci. Zdálo se, že ho velmi zajímá, jak se takové ošetření provádí a dost jim překážel, takže mu Asthra ještě vynadala.

Orel zatím plul směrem k Liberty, která mu hlásila svou pozici; tak se obě lodi sešly a práce na Orlu se ujali zdraví a svěží odborníci. Roger Monroes, v současné



chvíli velitel celé flotily, rozhodl, aby všichni, kdo se zúčastnili akce, byli uspáni, aby si tak co nejrychleji odpočinuli.
Enkra se radil se svým štábem, co dál.
„Je třeba provést opravy obou lodí,“ žádal Roger, „To je možné jenom v nějakém přístavu! Navrhuji vrátit se na Okinawu.“
„Souhlasím,“ řekla Asthra, „Taky ranění budou potřebovat pár dní na rekonvalescenci. Někteří samozřejmě víc, mluvím o lehčích případech... A všichni potřebují

odpočinek.“
„Kromě toho je třeba, aby ostatní věděli, co se děje,“ dodal Mike, „Mohlo by se stát, že by na ně zaútočila jiná skupina...“
„Dobře,“ řekl Enkra, „Vracíme se zpět na Okinawu!“
A potom ulehl a nechal se uspat.

 

 



Dívka a pes
 

Krvavá lázeň, kterou prošli, všechny zdrtila. Při jediné akci ztratili devatenáct kamarádů, většinou těch nezkušenějších, nejtvrdších bojovníků. Je pravda, že v boji
proti mnohonásobné přesile; ale jejich smrt znamenala nenahraditelnou ztrátu pro ostatní a také každý měl mezi posádkou někoho blízkého, kdo pro něj hořce plakal.

„Loď Orel nás přišla draho!“ konstatoval Enkra, když se po probuzení sešli, „Bojím se, že jsem nerozhodl správně, když jsem dovolil takovou akci. Nejen že jsme
přišli o kamarády, ale ostatní jsou zranění a není jasné, kdy se postaví na nohy. Kdyby nám nepřálo štěstí, mohli nás pobít bez jakéhokoliv výsledku. Už nikdy nic
podobného neuděláme...“

Ale Chris Everett, velitel Orla, zhodnotil tu záležitost jinak, samozřejmě mimo Enkrův doslech: „Je dobře, že se princ konečně rozhoupal k nějaké pořádné akci!
Teď je nám jasné, že taky Japonci jsou porazitelní a jak je třeba s nimi jednat! Kdybychom bojovali takhle tvrdě od začátku, hned by k nám měli větší úctu!“

A tak zatímco zejména dívky, prolévající hořké slzy za padlé milence, odmítaly další zabíjení, tvořila se skupina lidí ochotných bojovat klidně dál, budou-li k tomu
mít příležitost.

Přistání v Okinawě bylo triumfální, neboť ti, kdo tam zůstali, uspořádali vítězům ovace. Především lidé jako Falko a Sebastiano velice litovali, že u toho nebyli
a otevřeně podporovali návrh, aby se bojovalo dál. Samozřejmě i oni litovali padlé; současně se ale ozývaly návrhy, že by bylo zapotřebí »vrátit to« nepříteli i s úroky
a pomstít se na těch, kdo doposud za Japonce bojují.

Mike se zajímal, jak bude zpráva o vítězství působit na zajaté Japonce. Utajit to před nimi se nedalo, už proto ne, že Orel přivezl další zajatce, i když málo.
Samozřejmě je ošetřili stejně jako svoje lidi, pokud byli raněni, a chovali se k nim pokud možno hezky, ale oni byli doposud vyděšeni všemi událostmi na palubě
a odmítali jakýkoliv kontakt. Nebylo se jim ostatně co divit. Teď ale museli být zařazeni mezi ostatní a bylo jasné, že budou o svých zážitcích mluvit.

Zajistilo se, že domorodci už nespojují tak docela vlastní záležitosti se záležitostmi japonské armády; jak se zdálo, neměli pocit, že jsou poraženi nebo jim bylo nějak
ukřivděno. Spíše se zdálo, že fandí, aspoň někteří, víc Arminům a rádi by se zapojili do jejich společenství. Měli před sebou příklady jako Kaneo, Harae nebo A-Aka,
kteří už zcela patřili ke smečce a byli jako takoví přijímáni. Falko, kterému nechali menší Wallis, umožňoval těm lepším a chápavějším vzdělání dle potřeby, což všechny
lákalo. Nebyli tak docela hloupí, jak o nich říkali nepřátelé, především jejich důstojníci.

Takže se nakonec stalo, že nově příchozí domorodce přijali dřívější zajatci s jakousi přezíravostí, jako kdyby jim chtěli říct: „Co si vy pitomci myslíte? My jsme
objevili správnou cestu už dávno, je to vaše chyba, že jste se k nám nepřidali hned a sloužili darebákům! Buďte rádi, že jste dopadli aspoň takhle!“

Armini ochotně využívali jejich schopností při práci na lodích. Kay Wulffssonn, ačkoliv se zotavoval z několika těžkých ran, se dal do práce se svojí svařovačkou
a zároveň učil práci s tímto strojem několik domorodců. Byla škoda, že zahynul Grizzly, velmi šikovný na práci se dřevem; takhle se oprav Liberty ujal Jackie Therlowe.
Cvrček, kterému při dobývání Orla rozbili hlavu samurajským mečem a mohl být rád, že vůbec tu ránu přežil, chodil okolo a do všeho kecal, aniž mu mohli svěřit
skutečnou práci.

Zdravotní stav všech zraněných se lepšil den ode dne, především díky blahodárnému působení Živého Ohně, v němž se koupali každé ráno a večer. Dívky měly
spoustu práce, protože o Oheň měli zájem i mnozí domorodci a z vesnice sem chodili na večerní koupel obyvatelé, především děti a mládež. Většinou jim to dodalo
dobrou náladu, takže poseděli při kytarách dlouho do noci a vesele se bavili. Bavit se dokázali o čemkoliv a nikdy jim nedocházela dobrá nálada.

Pátý den pobytu na Okinawě mohl konečně Sheltie Rabowski do svého lodního deníku zaznamenat i příjemnější zprávu, než výčet padlých kamarádů. Ta zpráva
zněla:

Tygřici Baghwarrí se narodila čtyři mláďata, a to Torra, Ferrio, Parra a Parratí. Jakmile se jim otevřou oči a povyrostou natolik, aby pochopila význam společenství,
budou slavnostně přijata mezi posádku.

Bylo to od Sheltieho poněkud předčasné, neboť je zvykem brát mláďata na vědomí od chvíle, kdy otevření očí potvrdí, že jsou zdravá a schopná stát se rozumnými
šelmami; ale Sheltie měl velikou radost z prvních arminských obyvatel, narozených v tomto světě, takže zvyk porušil.

Tygří koťátka všechny zaujala; domorodci je chodili prohlížet, i když z opatrnosti jen zdálky, a moc se jim líbila. Všeobecně se arminské šelmy všem líbily; u zvířat,
která znali, se sice smáli jejich divnému vzhledu, ale rychle si zvykli, stejně jako Armini na zvláštní podobu koček a psů ve vesnici. Mnoho obdivu vzbudil lišák Semmi
a děti z vesnice toužily podobnou šelmičku získat. Teď ovšem by radši měly tygří kotě, tak se mačkaly u dveří místnosti určené Baghwarrí a jejím koťatům za doupě
a sledovaly, jak mláďata cucají mléko a tygřice je olizuje.

Sheltie se kromě zápisů do deníku zabýval především sledováním moře; to kvůli případnému útoku nepřátel. Instaloval radary tak, aby mu neproklouzla ani myš
a prohlašoval, že se o každém Japonci dozví dřív, než vůbec zjistí, že je blízko Okinawy. Nebylo důvodu mu nevěřit, tak všichni spokojeně usínali a nebáli se zítřka.

Bohužel se ukázalo, že jeho tvrzení o neproklouznutí je čistě propagační. Protože když se jednoho rána hlídky v přístavu probudily a když se rozplynul ranní opar,
spatřily stát nedaleko mola, u něhož byla zakotvena Liberty a Orel, vahadlovou kánoi se stěžněm, na němž byla svinuta trojhranná plachta. Nebylo pochyb, že připlula
uprostřed noci a klidně zakotvila, aniž si jí kdokoliv všiml. I když posádka zatím nevystoupila na břeh, byla to ostuda nejen Sheltieho radarů, ale taky hlídek, které dle
vlastního tvrzení celou noc hlídaly s pozorností vlastní šelmám.

Nastal poprask; rámus a křik v přístavu probudily posádku, ostatně velmi pozoruhodnou. Protože ve člunu byla samojediná dívka se psem, ti oba se teď probrali
a vyhlíželi na břeh. Pes se tvářil rezervovaně, dívka se mile usmívala na lidi kolem a byla očividně ráda, že v pořádku doplula.

Byla něžná a krásná. Kolik je jí let, nebylo zatím jasné, ale mnoho určitě ne; tvář měla téměř dětskou, zatímco tělo už začínalo získávat půvab dospělé ženy. Olivově
hnědá pleť měla nazelenalý nádech a byla po celém těle stejnoměrně opálená, protože neuznala za potřebné jakkoliv se zakrývat. Až na záda jí splývala hříva černých
vlasů, rovněž se ve slunečních paprscích blýskající do zelena. Za levým uchem měla do těch vlasů zasunuto žlutočervené dlouhé péro neznámého ptáka. Oči měla veliké,
hluboké a zářící smaragdově zeleným leskem. Když vyskočila do vody a brodila se ke břehu, usmívala se a vypadala velice šťastně.

Pes byl naproti tomu černý jako samo peklo, zcela neurčitého typu; dívce dosahoval až k pasu a byl tedy větší než všichni psi, které měli Armini na palubě. Když
v patách své velitelky přebrodil na břeh, otřepal se a protáhl, takže bylo vidět pořádné svaly, přes huňatý a zřejmě nezranitelný kožich. A olízl se, takže si mohli
prohlédnout tesáky, blížící se svou velikostí zubům tygra. Ještě štěstí, že tohle mile vypadající zvíře mělo zřejmě stejně dobrou náladu jako jeho paní.

Dívka si nic nedělala z toho, že ji tu všichni vyjeveně očumují a s úsměvem mezi nimi procházela k pevnostním barákům. Nikoho se nebála, nic jí nepřipadalo
zvláštní. Zřejmě sem měla namířeno, tak přišla. Co na tom je divného?

Konečně se objevil A-Aka. Když ho spatřila, pospíšila k němu a také on k ní; promluvila zcela neznámým a velmi melodickým nářečím, připomínajícím ptačí zpěv.
Stejně promluvil i on, a to bylo poprvé, co ho slyšeli mluvit jeho řečí. Teď se ti dva setkali, A-Aka podal dívce ruku, ona si přitiskla jeho dlaň k čelu a nechala se od něj
hladit po zelenočerných vlasech.

„To je Kaiití, moje dcera.“ řekl A-Aka.
Což vysvětlilo, proč se chová tak klidně a spokojeně, ale ani v nejmenším nevysvětlovalo, jak se sem dostala a co chce. A-Aka nebyl neochoten to vysvětlit.

„Vzkázal jsem pro svoji dceru. Rád bych, aby se naučila všemu, co jí dovolíte poznat. Myslím, že je velmi bystrá a bude pro náš národ velice užitečnou...“
Je pravda, že někteří se netvářili moc povzbudivě, především Roger. Ale Enkra se choval na výši, přistoupil blíž a usmál se na dívku:



„Tvoje dcera je mezi námi samozřejmě srdečně vítána! Jsem rád, že k nám máš takovou důvěru a svěříš nám ji...“
A-Aka něco dívce přeložil a ona poslouchala se zájmem. Pak se na Enkru usmála a pokynula mu vznešeně hlavou. Kromě Enkry představil A-Aka Asthru; ale k té

se Kaiití chovala mnohem zdvořileji: uchopila její ruku a přiložila si ji k čelu stejně jako ruku otcovu. Zřejmě to bylo u nich znamení nejvyšší úcty. Asthra to strpěla,
potom vzala dívku za hlavu a chvíli jí hleděla do zelených očí.

„Vítám tě mezi námi!“ řekla jí vlídně.
Kaiití se usmívala a něco švitořila.
Její pes si přišel Asthru očichat; zřejmě na něj udělala dobrý dojem. Stejně tak se seznámil i s ostatními, kdo byli poblíž; pak se klidně vrátil po bok své paní.
Mike byl hodně blízko u Asthry; povšiml si, že se po něm ohlédla a v jejím pohledu vyčetl něco zvláštního. Skoro by se odvážil nazvat to znepokojením. Chtěl se

zeptat, ale to už Asthra položila otázku sama: „Tvoje dcera je panna?“
„Ano.“ řekl A-Aka bez váhání, ale potom se přece jenom na něco zeptal dcery. Kaiití se zasmála a zazpívala; A-Aka potvrdil: „Ano, je.“
„Překládej jí, co budu říkat. Cítím z ní sílu. Utajenou sílu, o níž možná ani neví. Ale myslím, že bude-li chtít vědět a znát, a své vědění taky používat, bude z ní skvělá

čarodějka. Možná lepší než já. Ale musí zůstat pannou, dokud jí nedám svolení.“
A-Aka překládal, Kaiití se usmívala a nezdálo se, že by ji to jakkoliv deprimovalo. Taky její otec se tvářil velice spokojeně.
„Kolik let je tvé dceři?“
„My neumíme počítat léta jako vy!“
„Kolikrát rozkvetly stromy od doby, kdy se narodila?“
„Nevím. Nepočítal jsem to.“
„Kdy je podle vašich zvyklostí dívka dospělá a může si zvolit muže?“ zajímal se Enkra.
„Když k tomu má chuť a když mají muži chuť na ni.“ vysvětlil A-Aka.
Další otázky už raději nekladli; znali zvyklosti některých jiných ostrovních národů a bylo jim jasné, že s evropským pojetím sňatku by asi neuspěli. Asthra se jenom

zeptala, zda ten zákaz styku s muži Kaiití pochopila a je ochotna jej zachovávat.
„Ano.“ potvrdil A-Aka po diskusi s dcerou.
Tak se Asthra rozhodla propustit domorodou čarodějku z dohledu. Nicméně ukázala na rukou Rogerovi: „Jestli na ni jenom šáhneš, udělám z tebe trhací kalendář!

Pamatuj si, je pod ochranou!“
„Čert tě vem i s tou malou!“ odpověděl stejným způsobem Roger, „Vůbec se mi nelíbí!“
„Asi proto, že není úplně pitomá!“
Roger jí neodpověděl; jejich dohadování vyvolalo pozornost okolostojících a nebyl si docela jist, zda se A-Aka nenaučil rozumět i jejich posunkům.
Kaiití vešla do důstojnického baráku, aniž by ji tam cokoliv překvapovalo. Něco jako strach nebo ostych zřejmě vůbec neznala. Enkra se pro zajímavost zeptal,

zda už někdy viděla něco podobného, a dostal očekávanou odpověď: „Moje dcera doposud nikdy neopustila náš ostrov. Teprve nyní přišla mezi cizí lidi.“
Armini nejsou strašpytlové; ale představa, že by někdo poprvé v životě přišel do cizího prostředí mezi lidi, kteří mu mohou být nepřáteli, a byl při tom tak spokojený

a klidný, je udivovala.
„Jak jsi vlastně své dceři vzkázal, aby sem přišla?“
„Když jsme odjížděli, poslal jsem jí vzkaz.“
„Po někom z domorodců?“
„Ano.“
„Ale Kaiití přijela sama! Jak našla cestu?“
„Řídila se podle hvězd.“
„Plula už někdy předtím sama po moři?“
„Ne. Ale hvězdy zná od malička.“
„Rozuměj: obdivujeme její odvahu a schopnosti. Není nic lehkého vydat se na cestu, když člověk nic takového v životě nepodnikal!“
„Když je to zapotřebí, musí jít!“ vysvětlil A-Aka a zřejmě ho mátlo, že to někdo nechápe.
Kaiití šla zatím s Asthrou vpředu; tak taky objevila otevřené dveře, za kterými tygřice Baghwarrí kojila svá pruhovaná koťata. Kaiití to spatřila a její zelené oči se

rozšířily úžasem. Něco zapípala a vpadla dovnitř; okamžitě klekla u tygřice, vzala jedno kotě do rukou a prohlížela si je s obdivem a nadšením.
Baghwarrí nebyla nepřítelem lidí, ale rozhodně odmítala svěřit svá mláďata každému, kdo přijde. V tomto stáří je sice nechala prohlédnout Enkrovi jako zkušenému

lékaři šelem, taky strpěla prohlídku pár dalších čarodějů, ale na jiné zlobně vrčela a rázně odmítala exkurze dál než na práh místnosti. Asthra, když viděla, co Kaiití dělá,
dostala strach, že Baghwarrí vyletí a opovážlivou dívku pořádně pocuchá. Vběhla za ní, hotova tygřici uklidňovat.

Ale s úžasem zjistila, že se Baghwarrí vůbec nezlobí; očichala Kaiití ruce a dovolila jí prohlížet si jedno kotě po druhém. Zato na psa, když se hrnul za svou
velitelkou, zavrčela velmi hněvivě a on se dost ochotně stáhl zpátky.

„To jsem teda ještě neviděla!“ vydechla Asthra.
Kaiití nadšeně vyzpěvovala a ukazovala koťata svému otci. Ten zřejmě nesouhlasil, tak ho o něčem úporně přesvědčovala.
„Chtěla by jednoho tygra domů,“ vysvětlil A-Aka, „Pokud možno takhle malinkého. Nevěří mi, že to není možné.“
„Pochopí to, až se naučí arminsky. Sama jí to vysvětlím...“
Čímž ovšem Asthra narazila na nepříjemnou otázku.
„Hm - to bude problém...“ řekl Enkra a natočil si na prst pramen zelenočerných vlasů.
„Myslíš, že bude hodně vyvádět, když ji ostříháme?“ zeptala se Asthra, ohlížeje se na A-Aku.
„Já bych rozhodně zuřil!“ řekl Roger.
A-Aka, když byl požádán, klidně dceři přeložil, že jí oholí hlavu. Viděla to na ostatních, jak se všichni koupali v Ohni a byli moc pohodlní vzít si něco na hlavu mimo

slavnostní příležitost. Kaiití to přijala s pobavením a ochotou, jako by se jednalo o nějakou obzvláštní zábavu.
„Ty lidi mají ocelový nervy!“ soudila Asthra, když jí A-Aka sdělil dívčin souhlas, „Ale stejně je to škoda jen tak zničit! Mám nápad: ostříháme jí to a uděláme z toho

pěknou paruku...“
„Pro tebe!“ řekl Roger.
„A třeba pro mě. Proč ne?“
„Je to nezvyklá barva...“
„A tobě by se taky líbila, co? Neboj, já myslím, že si ji pořídíme všichni. Přece si ta holka zas nechá narůst hřívu...“
Takže Kaiití s nimi odešla do bývalé důstojnické klubovny, kde byl zřízen vyučovací sál. Se starým Wallisem, ale to stačilo. Když jí vysvětlili, že hned na místě

projde prvním kursem a bude rozumět jejich řeči, nadchlo ji to. Hned si ochotně sedla na židli a sledovala, jak Asthra připravuje stříhací strojek. Bylo sice pod



důstojnost princezny konat práci nečestnou a katovskou, ale co by neudělala pro paruku? Byla ochotna nechat se dokonce ostouzet od kamarádů, kteří mohli mít
výhrady. Ale neměli, zajímalo je, co na to řekne Kaiití.

Neřekla nic. Sledovala v zrcadle, které tam nedávno nějaký dobrák pověsil, jak jí ultrazvukový stříhací strojek pruh za pruhem vyholuje hlavu a jak za ním zůstává
mnohem světlejší kůže. A usmívala se tomu.

„Všimněte si tvaru lebky!“ řekl Mike, když bylo možné něco poznat, „Je mnohem protáhlejší a řekl bych, že obsah mozkovny bude větší než u normálních lidí. A-
Aka to taky má, ale u něj jsme si už zvykli...“

Asthra přejela konečky prstů holou kůži. „V každém případě bude moci používat přílbu jako my! Kontaktní body jsou na těchže místech. Nebudou s tím
problémy...“

„Na domorodce jsi musela přílbu přizpůsobit! Viděl jsem to...“
„Ano, jistě. Tvaru lebky, ne těm bodům. Jsou téměř identické.“
„Myslíš, že je to vliv genetického křížení mezi našimi a zdejšími lidmi? Jako u psů a koček, které sem kdysi přivezli domorodci a tady se změnili?“
„Myslím, že lidé tady a u nás pocházejí z jedněch a těchže předků.“ pravila Asthra klidně.
„To je dost odvážné tvrzení!“ ozval se Roger, „To by znamenalo, že buď museli přijít odtud k nám, nebo od nás sem! A že tedy brána fungovala od nepaměti...“
„Nebo že na obě místa přišli z dalšího zdroje, který neznáme!“ protlačila se dopředu Sheilla, „Nebo dokonce, že vývoj všude ve vesmíru se řídí stejnými pravidly...“
„Nesmysl!“ vzkypěl Roger, „Celá příroda je úplně jiná než u nás! Na Zemi neexistují opeřené stíhačky, kunoveverky ani ptáci s drápy na křídlech; a už vůbec ne

mořští draci...“
„Neexistují, ale možná někdy existovali!“
„Kdybys byl tak vzdělaný, jak se chlubíš,“ řekla Sheilla, „Znal bys jihoamerickou harpyji; její mláďata mají taky na křídlech drápky. Bohužel je v dospělosti

ztrácejí...“
„Harpyji znám a předpokládám, že její místní varianta bude mít rozeklaný jedovatý jazyk - jako ty!“
Kaiití sledovala jejich diskusi a usmívala se tomu. Nerozuměla, ale to jí nevadilo, neboť ji bavilo, jak se hádají. Asthra jí při tom perfektně vyholila hlavu, ukázala

kam si má lehnout a teď jí připínala na lebku kontakty a přelepovala náplastí. Pak jí dala napít uspávacího nápoje, přivedla do transu a zasunula hlavu s přílbou do
Wallisu. Zkontrolovala, zda je nasazen správný program a spustila stroj.

„Máte hodinu čas se hádat,“ řekla ostatním, „Potom nám k tomu jistě řekne svoje připomínky...“
Pochopili a vypadli; většinou se nasnídat. Asthra zůstala po celou dobu s Kaiití, jídlo si nechala přinést. Taky A-Aka zůstal, sledoval, jak Wallis tiše přede a jak se

odvíjejí kotouče magnetofonu, na jehož pásce byl zapsán program, přecházející do vědomí jeho dcery. Nic se nedělo, Asthra seděla v lotosové jogínské pozici a tiše si
zpívala mantry, ale čaroděj se zřejmě nenudil. A taky veliký černý pes tu ležel s hlavou na předních tlapkách a pečlivě sledoval, co to provádějí s jeho paní.

Před koncem cyklu přišlo několik lidí; především Sheilla, která toho rána měla na starosti ošetření Živým Ohněm. Taky Enkra, Roger, Mike, Fernando, Claudio.
Každý měl nějaký nenápadný důvod, proč tu musel být; všichni si posedali do kouta a sledovali, jak se protáčejí kotouče. Dohadovali se o něčem, ale Asthru jejich
spory tentokrát nezajímaly. A oni s nimi přestali, když Wallis zacinkal a oznámil, že je programu konec.

Asthra vysunula Kaiití ze stroje, sundala jí přílbu a odepnula kontakty. Potom jí konečky prstů masírovala spánky, až ji probudila; když se ve smaragdových očích
dívky objevil záblesk vědomí, zeptala se obligátně: „Tak co? Jak se cítíš?“

„Děkuji, dobře.“ zazpívala Kaiití svým zvonečkovým hlasem a posadila se. A usmála, samozřejmě.
„Hlava tě nebolí?“
„Jenom trošku.“
Asthra jí přejela prsty po lebce.
„Děkuji, už ne.“
„Nepřekvapuje tě, že mluvíš naší řečí?“
„Proto jsem se to přece učila...“
„No tak fajn,“ řekla Asthra a přestala se k ní chovat jako k nemocné, „Myslím, že můžeme začít s výukou. Především tě mezi námi pěkně vítám a jsme rádi, že tě tu

budeme mít. A hned na úvod na tebe začneme chrlit nejzvláštnější a nejneobvyklejší věci. Kdyby toho na tebe bylo moc, tak řekni a já přibrzdím. Jasný?“
„Jasný.“
„Přišla jsi sem, abys vystudovala na čarodějku, jako jsme my. Umíme toho hodně, a ty to sama brzo poznáš. Je potřeba, aby ses to co nejrychleji naučila taky,

protože práce je moc a samy na všechno nestačíme. Takže se dobře dívej, a co budeš chtít vědět, okamžitě se nás zeptej. Neboj se ničeho, neostýchej a tak dál,
protože všechno, co děláme, je v pořádku a správný.“

„Ano, jistě.“
„Zapamatuj si, že patříš mně a jenom já ti budu poroučet a nařizovat. Zatím, dokud se něco nenaučíš. Za čásek budeš velet sama, ale teď mě budeš muset

poslouchat, chtěj nechtěj. A taky tuhle holku; jmenuje se Sheilla a umí toho po mně nejvíc. Lidí, co ovládají Oheň, je tady víc, dokonce i kluci to umějí. A různý holky
se to časem učí a zas toho nechají, jak zrovna život jde. U tebe bych ráda, kdyby sis to zachovala, protože mám dojem, že by ti to šlo...“

„Tak dobře.“
Asthra si vyměnila pohled se Sheillou. „No - nejdřív snad aby ses šla najíst. Máš jistě hlad, ještě jsi dneska nic nejedla!“
„Ano, mám.“
Sheilla přistoupila blíž. „Tak hele koukej: kdybys měla hlad a nechtěla ho mít, tak to se dělá takhle...“ stiskla jí prsty jedno místo na lebce a jemně třela, „Co, ještě

máš hlad?“
„Už ne!“ zasmála se Kaiití.
„No vidíš. Ale že jíst máme co a je toho hodně, tak zajistíme, abys hlady skučela...“ opět se jí dotkla a Kaiití řekla:
„Ano, mám veliký hlad! Opravdu...“
„Tak vidíš, jak si dovedeme hrát! Umíme ještě spoustu lepších věcí, tohleto se učí malý holky ve školce. Skutečně, nevěřila bys, jak jsou ty malý potvory vychytralý

a co všechno se dokážou naučit, když na ně člověk nedává pozor...“
Sebrala Kaiití »pod křídlo« a vedla do jídelny, a při tom vykládala: „Účelem naší hry je přesvědčit druhýho, že myslí nebo cítí věci, který chci já a ne ty, co skutečně

jsou nebo který chce cítit on. Tak třeba léčíme nemocný. Jednoduchý pocity jde navodit stisknutím bodů na hlavě. Naučím tě to, není to nic těžkýho. U nás doma máme
takovou školu pro malý holky...“

„To musí být pěkný...“
„To víš, že je! Jak říkám, jsou to mrchy. Krátce před odjezdem jsem na ně musela vlítnout a skopat je všechny na jednu hromadu. Víš, co se ty malý bestie naučily?

Sedm až deset let, a začaly dráždit sexuální centra. Nějaká velká koza jim to prozradila a ony... já jdu večer po cimrách na kontrolu a už za dveřma cítím sténání, jako
když někomu něco je. A ony se tam svíjejí po podlaze a skučej, jako kdyby je brousil nejmíň půlmetrovým...“



„Sheillo!“ zarazila ji Asthra v rozletu.
„Nojo, promiň. Já ti to pak dopovím, až nebude šéfka na doslech. To víš, malý holky. Nic by mě nepřekvapilo, kdyby si tak hrály třináctky, k těm to docela pásne.

Ale takový malý? Já mezi ně vlítla a jak jsem je mlátila, tak z nich chlupy jenom lítaly. Teda ne doslova, samozřejmě byly ostříhaný jako my, ale... víš, jak to myslím...“
„Neví!“ řekla Asthra, „Nerozumí ti, kecáš moc slangem. Klidně se ale vykecej, ať ti není zle - třeba z toho něco pochopí...“
„Já docela chápu,“ řekla Kaiití, „Povídej mi dál, mě to baví!“
„No tak vidíš! Heleď, je to docela jasný: na hlavě jsou citlivý body, to už víš, Asthra ti je stimulovala, když ti dávala přílbu. Cítila jsi při tom něco?“
„Ano. Bylo to příjemné.“
„Jo? Taky někdy stačí pěkně oholit hlavu... je to příjemný, když to někdo umí. Na hlavě zkrátka jsou místa, kde ti šimrání od břitvy připadá fajn, a zase jiný, kde ti

to působí mírnou bolest, ale takovou, že... nechceš to předvést názorně?“
„Nakopnu tě, Sheillo!“ varovala Asthra.
„Tak třeba na mně, to je jedno! Podívej, tadyhle... Když to místo budu dráždit, tak se ti bude zdát, že jseš s klukem, kterej ti dává všechno, co potřebuješ.

Samozřejmě, dá se přímým drážděním zevních orgánů, ale tak je to skoro lepší. Totiž, mladý holky si takhle hrajou v jednom kuse, protože jim nemůžeme dovolit chodit
s klukama, jasný? Potom, když začnou, už je jim všecko málo. Kluci, když se jim řekne, že toho málo uměj, jim aspoň rozbijou pěstí nos, aby si přišly na svý a neříkaly,
že si nic neužily...“

Asthra vzdychla; A-Aka, který šel krok za dcerou, se tvářil nezúčastněně. A Sheilla, potěšená novou posluchačkou, jela jako řehtačka:
„Ona totiž intenzivní bolest je taky příjemnej pocit a hrozně pomáhá. Když si potřebuju hodně rychle odpočinout a všecko ze sebe shodit, nechám si na chvilku

pustit absolutní bolest. Jenom na pár vteřin, nejdýl půl minuty, dýl by to nikdo nevydržel. Hele, Asthro, nechtěla bys to předvíst, aby to viděla názorně?“
„Na tobě hrozně ráda!“ vypěnila Asthra, „Tak se dívej, Kaiití, a brzo se to nauč, ať ji můžeš týrat...“
Sheilla si klekla, Asthra jí sevřela hlavu mezi kolena. Chvíli pečlivě hledala a potom jí špičkami ukazováčků stiskla dva body na hlavě. A ještě něco palcem na

zátylku nad míchou.
Sheilla se načisto proměnila; zbledla, tvář se jí zkřivila bolestí. Řvala široce otevřenými ústy, řvala nelidsky jako zvíře; ale nebylo slyšet jediný hlásek, protože Asthra

ze všeho nejdřív vypnula hlasové centrum. Za okamžik ze všech pórů na těle Sheilly vystoupily kapičky studeného potu; z hlavy, čela a spánků stékaly celé pramínky.
Úplně zesinala, oči se jí obrátily v sloup; v tu chvíli ji Asthra uvolnila a jenom zlehka masírovala hlavu, aby ji zase uklidnila.

„Pa... panebože!“ vzdychla Sheilla, „Prima... fantastický! Úžasná relaxace...“
Chvilku trvalo, než se docela vzpamatovala. Kaiití to sledovala se zájmem a usmívala se tomu jako všemu, co viděla.
„Bezvadný, když tě něco bolí nebo máš nějaký starosti,“ řekla Sheilla, „Někdy ti to předvedu, teď by se tvůj táta moc vyděsil.“
„Já bych ráda!“ řekla Kaiití.
„No jo. Teď se nejdřív najez.“
Kaiití se s chutí pustila do jídla. Všichni domorodci jedli velmi rádi; taky A-Aka si vzal misku a spokojeně se usmíval na Sheillu a Asthru, které tak šikovně školily

jeho dcerku.
Po jídle konečně jednou promluvila mimo vyzvání. Zeptala se:
„To pruhované zvíře... jmenuje se tygr, že?“
„Ano. Tygřice jménem Baghwarrí...“
„Je velice krásná a její koťata jsou úchvatná. Říká se to tak?“
„Ano. Tygři se ti líbí?“
„Moc. Chtěla bych s nimi kamarádit.“
„To je možné. Jsou velice milí a jak se mi zdálo, budou tě mít rádi. Počkej, někde by tady měl být někdo z hlídky...“
Sheilla nechala jídla, vyskočila a odběhla; za chvíli se vrátila a s ní Wagarra, největší a na pohled nejstrašlivější, protože mu po předcích zůstaly tesáky až pod

bradu, ostré jako nože; měl ve svém rodu šavlozubé tygry z hor. Přistoupil a pečlivě si Kaiití očichával.
Kaiití zajásala, objala ho kolem krku a jeho hlavu si přitiskla k tváři. Bylo to trochu překvapivé, ale Wagarra to strpěl bez námitek a dokonce zamručel, jako že je

spokojen.
„Poslechni, tahle impulsivnost by se ti někdy mohla nevyplatit! Naše šelmy mají sice lidi rády, ale brát je hned na první pokus kolem krku a takhle vyvádět, by

mohlo někoho rozčílit nebo vylekat! A když takový tygr plácne packou...“ varovala Asthra.
„Ale, já se nebojím!“ rozesmála se Kaiití, „Já taky něco vydržím, i kdyby mě plácl...“
„No - to bych ti moc neradila!“
„A co může člověku udělat taková kočka?“
Nastalo poněkud trapné ticho, jen Wagarra, kterého pořád ještě drbala pod bradou, si tiše předl a špicoval uši, co se dozví.
„No... on totiž tygr je největší a nejnebezpečnější šelma celýho světa!“ vysvětlila Sheilla.
„Vážně? Takovejhle?“ zatahala Kaiití Wagarru za černé ucho s bílým zrcátkem zezadu.
„Větší už je jen medvěd, ale ten zas není tak divoký a nejde z něj takovej strach...“
Kaiití se smála a vypadala, že jim nevěří. „A proč mají lidé z tygrů takový strach?“
„Já se tomu taky divím!“ řekl Wagarra, hluboce přesvědčený, že lidé jsou většinou blázni.
„Divocí tygři občas lidi napadali. A protože byli silnější, zvítězili a lidi zakousli. Takže se jich lidé začali bát a bojí se i našich, i když jsou velmi přátelští a laskaví.“
„No... tak dobře,“ řekla konečně Kaiití, už poněkud chápající, „Já bych jenom ráda věděla, co by ti lidé dělali, kdyby potkali něco skutečně nebezpečného...“
Zbytek snídaně proběhl v atmosféře poněkud rozpačité. Armini byli rozladění, že se Kaiití nebojí jejich šelem, na kterých si zakládali a Kaiití se cítila trapně, že řekla

něco, co neměla. Jen tygr Wagarra byl spokojený. Očichával se se psem, který chodil Kaiití pořád v patách a zřejmě v sobě nacházeli zalíbení; on totiž ten pes byl
skoro tak velký jako tygr sám.

Po snídani se dívky rozhodly předvést Kaiití koupání v Ohni. Někteří členové společnosti doufali, že se bude Ohně konečně trochu bát, ale ti prozíravější už dávno
věděli, že se nelekne. Z domorodců se nikdo nebál, ani malé děti ne.

Dopadlo to přesně tak, jak čekali: Kaiití pozorně přihlížela, jak Asthra vyvolává Živý Oheň; když pak vsunula do Ohně ruce až po lokty, aby vyzkoušela zda ji
poslouchá, Kaiití to vzápětí zkusila aspoň prstem. Ježto ucítila žár, ucukla, ale přesto koukala, jestli by se to nedalo nějak zařídit.

„Neboj se, napoprvé to pálí, ale neublíží!“ řekla jí Sheilla, která ji sledovala, „Koukej, já ti ukážu, jak se koupem...“
Vstoupila do plamenů, když jí Asthra dala pokyn. Kaiití okouzleně přihlížela, jak ji plameny obtékají, aniž jí ublíží.
„Můžu taky?“ zeptala se.
„Můžeš. Ale tohle radši sundej, Oheň by ti to spálil!“ ukázala Sheilla na řemínek, na němž visela krásná, červeně a modře žíhaná mušle. Byl to jediný kus oděvu,

který Kaiití nosila. Nyní jej tedy odložila a bez bázně vstoupila do mísy s Živým Ohněm.



Hlavu jí sice oholili, ale po těle zůstalo ještě dost chloupků, odumřelé kůže a nečistot, aby to vše rázem vzplanulo. Kaiití pocítila žár, který ji velice bolel, ale hned to
pominulo a náhle se cítila šťastná a spokojená. A když jí Asthra pokynula, aby vystoupila, bylo jí to skoro líto.

„Tak co, jak se ti to líbí?“ ptala se Sheilla.
„Líbí,“ souhlasila, „To děláte často?“
„Třeba denně. Budeš se moci koupat, kdy budeš chtít, až se naučíš ovládat Oheň.“
„To je dobře. Jak se to dělá?“
„Nejdřív se musíš naučit soustředění. Nebude to lehké. Jenom ti chceme ukázat, co všechno náš Oheň umí. Že tě perfektně ostříhá, už jsi viděla, ale taky dokáže

vyléčit poranění a dodá ti zdraví, sílu a energii...“
„Ano, to vím...“
Věděla to od otce, kterého daly Ohněm dohromady po zraněních. A věděla taky, že se bude učit s ním pracovat, proto ji pozvali. Jenomže si to představovala

poněkud jednoduše.
„Abys ovládla Oheň, musíš především umět ovládat sebe!“ říkala Asthra, „Není to tak lehké, jak si myslíš, každá se to učila dlouhou dobu! Ty budeš taky; zatím

nás pozoruj a ptej se na věci, které nechápeš. Musíme taky poznat tebe, abychom tě mohly učit.“
„Tak dobře. Tak co budeme dělat?“
Asthra zaváhala. Ohlédla se na Sheillu a rozhodla to velice jednoduše: „Nejdřív si půjdem zaplavat...“
U moře zjistily důležitou okolnost: že se Kaiití umí perfektně potápět. Na svém ostrově totiž lovila malé červené mušličky, ze kterých se dělaly náhrdelníky a jiné

šperky. Ty mušličky tady nebyly; podle Kaiití když chtěl některý muž získat ženu, musel jí věnovat náhrdelník z takových mušlí.
„Pro koho jsi lovila mušličky ty?“ zeptala se Tanya, kterou řeči o lásce vždy zaujaly.
„Pro nikoho. Jen tak...“
„A každý muž musí ty mušle nalovit sám?“
„Ne, to ne. Proč by to dělal? Bojovníci na to ani nemají čas. Proto přijíždějí k nám a od nás si mušle berou.“
„Aha! U nás taky máme výměnný obchod. Takže u vás jsou peníze ty červené mušle, že?“
Kaiití zapátrala v paměti, co jsou peníze. Slovo znala, ale nic jí neříkalo, takže nastala kratší diskuse o významu peněžních vztahů vůbec. Nakonec vysvětlila, že

mušle představují určitou hodnotu, ale nic se za ně koupit nedá. Jsou spíše čestným označením, které bojovníci nosí na krku nebo na rukou a potom předávají ženám,
které se jim líbí.

„Takže vám za to nic nedávají?“
„No... ale ano, dávají!“
„A co?“
„Lebky.“
Teď nadskočili skoro všichni. „Lebky? Jaké lebky?“
„Lebky našich nepřátel.“
„To bojovníci zabíjejí nepřátele, aby jim vzali jejich lebky?“
„No ano! Ty potom nosí k nám do oba...“
„A dostanou za to ty mušličky!“
„Tak. Aby bylo vidět, že jsou stateční a co všechno dokážou!“
„Lebky... nestane se někdy, že přinesou celou hlavu, čerstvě uříznutou?“
„Ano, často. Ale většinou je potopí do vody a malé ryby celou hlavu čistě ožerou. Zůstane jenom očištěná kost...“
Ta představa dívku vůbec neděsila, spíš bavila. Armini byli ovšem poněkud vyděšeni. „A kdo jsou vaši nepřátelé?“
„Například lidé, kteří plují po mořích ve velikých lodích. Vojáci, když zabloudí k našemu ostrovu. Už se nevrátí, bojovníci je pobijí a vezmou jim jejich hlavy...“
Posluchači koukali jeden po druhém, dost otřeseni. Nakonec to Tanya, nezřízeně vzrušená, nevydržela a zeptala se: „Hele, řekni to všechno! Co udělají se

zbytkem? Že jíte lidské maso!“
„Já ne, jenom dospělé ženy. A samozřejmě bojovníci, ti dělají hostinu vždycky, když někoho zabijí...“
„Já to tušila! Lidožrouti!“
„Ale pro nepřítele je to čest, když ho naši muži snědí! Myslím, že každý bojovník považuje za čestné být tak vyznamenán!“
„Ptala ses jich na to? Myslím zaživa...“
„To ne. Ale znám přece naše zvyklosti!“
„My bohužel ne, tvůj otec se nám s tím nepochlubil. Mimochodem, kolik lebek donesl domů on při svých schopnostech?“
„Otec na lov lebek nechodí. On je čaroděj!“
„Skvělé! Když se bojovalo o Orla, podřezával je jedna radost!“
„Ano, otec je skvělý! Býval jedním z nejlepších bojovníků v kmeni, i když je tak malý...“
„Malý? A-Aka že je malý?“
„Bojovníci jsou většinou vyšší než on, a mají větší sílu...“
„To znamená, že jsou i větší než my! Snad jenom Sebastiano by na výšku vyhovoval...“
Kaiití neznala Sebastiana, ale souhlasila, že průměrný bojovník je vyšší než oni.
„No hezký!“ řekla Tanya, „Už Sebastiano se pořád vytahuje s tou svojí vejškou, a teď tu budou takoví habáni běžně! To je hrůza!“
„A když se jim něco nebude líbit, tak nás podříznou, snědí a hlavu uloží do... kam že?“
„Do oba. To je místo, kam se ukládají nepřátelské hlavy.“
„A je jich tam hodně?“
„Dost. Nevím, kolik. Některé jsou staré víc než lidský věk; nikdo už neví, komu patřily, kdo ho zabil a proč...“
„O normálních lebkách se to ví?“
„Samozřejmě! Když se koná slavnost, každý připomíná, kterou lebku ulovil on a která je po jeho otci a dědečkovi a jiných předcích. Proto si každý pozná, co mu

patří...“
„To je pěkný, takový sběratelství! Vy vůbec budete milej kmen!“
„Naši lidé jsou velmi přátelští...“
„Jo, to jistě. Ráda bych je poznala!“
„Navštiv náš ostrov! Jsi hezká, určitě ti mladí muži přinesou hodně náhrdelníků z mušlí...“



Poděkovali jí za pozvání, ale nijak zvlášť se k tomu nechystali - zřejmě je ta perspektiva tolik nelákala.
„No, vykoupali jsme se, odpočinuli si, půjdem něco dělat!“ řekla Asthra a zvedla se, „Kaiití, ty půjdeš se mnou, budeš se na mne dívat a učit se. Nejdřív obejdeme

raněné...“
Během toho prvního dne si Kaiití docela zvykla na prostředí a všichni si zvykli na ni. Chodila všude s Asthrou a koukala jí na ruce, občas se zajímala i o práci jiných.

Byla velice zvídavá, ochotná, úslužná a všem sympatická; navíc jejím prostřednictvím poznali a pochopili zvyklosti A-Aky a jeho lidu, takže si je uměli zařadit a nic je
nepřekvapovalo. Že jsou lidožrouti a lovci lebek, nebylo pro Arminy nic moc divného, takové kamarády občas potkávali. Horší to bylo v době, kdy ještě neznali jejich
spády.

Asthra a Sheilla se pokoušely zjistit, zda její národ má nějaké představy o vyšších silách, jež ovlivňují život lidí. Kaiití to dělalo trochu vyjadřovací potíže; na první
pokus vyjmenovala asi třicet duchovních bytostí, které je nutno znát a brát ohled na jejich přání a zájmy. Když si všimla, že její vyprávění chtějí nahrávat na kazeťák,
zopakovala to a přidala ještě kolem padesáti dalších, kteří se lidem do života vměšují méně, výjimečně či zcela zřídka, ale taky mohou. Všechny tyto bytosti je nutno si
naklonit správným způsobem života; což ovšem pokaždé nejde, neboť jejich zájmy jsou protichůdné. Z toho důvodu se spolu ti duchové často perou, ale odnášejí to
hlavně lidé. Například tak vznikají tajfuny, bouře a určitá nevysvětlitelná údobí, kdy všechno umírá a nedá se s tím nic dělat. Největším znalcem těchto duchů je A-Aka;
dcera je předurčena, aby si to zapamatovala a starala se, až zemře stářím nebo ho něco sežere.

Sheilla jí začala líčit, že také Oheň je živá bytost, vnější energie Nejvyššího Pána seslaná jako dar lidem; Kaiití napjatě poslouchala a byla nadšená. Hned se ptala,
které ještě bytosti by měla znát a komunikovat s nimi, takže jí začaly něco vykládat. Tehdy se zeptala, zda některá z dívek uctívá Johna Silvera, což je pirát z Ostrova
pokladů; vysvětlila, že ho zná od tatínka. Tak se začaly vyptávat a dozvěděly se, že A-Aka docela klidně zařadil mezi svoje duchy hrdiny všech knih, které prozatím
přečetl, bez ohledu na to, jestli kdy žili nebo si je někdo vymyslel. Pokusily se to Kaiití vysvětlit, kývala hlavou, ale pravdu měl samozřejmě tatínek. Nebylo pochyb, že
je ochotna rozšířit svůj pantheon o tolik dalších bytostí, kolik si dokáže zapamatovat.

S trochou obav ji večer posadily k videorekordéru a dívali se na nějaký film. Byla to limonáda o lásce, nic moc velkého; avšak byli zvědaví, jak bude Kaiití
reagovat. Nejdřív byla překvapena, pak chtěla vědět, jak tak maličcí lidé v přístroji mohou žít a když jí vysvětlili, že jsou to jen obrázky šikovně zachycené, přijala to
bez váhání za hotovou věc. Příběh sledovala se zájmem, ale bez citového angažování; až do určité chvíle.

To bylo tehdy, když mladá dvojice prožívala noc lásky v zahradě plné barevných květin a zpívajících ptáčků. Sexuálně mimořádně opovážlivou scénu sledovala
Kaiití klidně až do chvíle, kdy milenci zvrátili hlavy a hleděli na měsíc, svítící jim k jejich milování; v tu chvíli Kaiití lehce vykřikla a málem vyskočila.

„Co se děje?“ ptala se Asthra.
„To... to je přece Měsíc!“ volala Kaiití.
„No ano - a co...?“ Asthra si teprve nyní uvědomila, že na této planetě žádný měsíc není a Kaiití ho proto nemůže znát.
„Taková malá planeta, víš? Obíhá okolo země a v noci svítí...“
„Já přece vím, co je měsíc! Jen jsem ho nikdy neviděla!“
„Chceš říct, že zde existoval nějaký měsíc? Kdy to bylo? A proč už není?“
„Měsíc? Ano, byl. Pak zestárl a umřel.“ řekla dívka roztržitě, sledujíc soustředěně obrazovku. Ta se ovšem už zas věnovala jen milostným problémům roztoužené

dvojice a měsíc ji nijak nezajímal - tak to bylo až do konce filmu. Kaiití se sice uklidnila, ale na její vzrušení dívky nezapomněly.
„Povídej mi o měsíci!“ požádala ji Asthra.
„Vyprávějí o něm legendy. Za dávných časů před mnoha pokoleními lidí byl na obloze veliký, krásný a zářivý Měsíc, takže když byl jeho kotouč plný, bylo v noci

vidět jako ve dne! A podle toho, jak se pohyboval po obloze, se dalo hádat, jak stará je noc a kdy přijde ráno...“
„To je normální,“ řekla Sheilla, „Potom měsíc zmizel ze světa?“
„Zestárl a zemřel. Všichni zestárnou a umírají, to je zákon...“
„Ale proč zemřel? Měsíc přece nemůže zemřít jako člověk!“
„Zemřel, protože už byl moc starý.“ vyložila Kaiití, jak uměla. Víc se od ní nedozvěděli; co znala, jí vyprávěli staří lidé, kromě jiných i otec. Zajímavé bylo, že

ačkoliv už viděl nějaké noční snímky se zachyceným měsícem, nic neřekl o tom, že takovou planetu zná a byla kdysi i nad jeho domovem.
Asthra o tom vyprávěla Mikovi Crossovi. Taky u toho byl Enkra a pár dalších. Vyslechli její vyprávění velmi pozorně a vážně.
„Zdá se, že místní domorodci jsou velmi zajímavá subkultura!“ řekla na závěr, „Jejich legendy rozhodně stojí za bližší zájem!“
„Myslím bude nejlepší, když zkusíš vytáhnout něco od toho děvčete!“ řekl Roger, „A-Aka nám sice nic nezatajuje, ale taky sám od sebe nic neřekne. Například to

o měsíci...“
„Je dobře, že nemá averzi proti cizí kultuře,“ řekl Mike, „Ale tím důležitější je včas podchytit, co v jejich znalostech je původní a co přijme od nás! Mohla bys zkusit

ji požádat, aby sama vytvořila nějaký věrohodný přehled...“
„Myslím, že by to šlo. Je velice ochotná; naučíme ji dělat programy a může se snažit...“
„A-Aka určitě zná víc než ona a o zpracování programu jsme ho požádali; jenže on si radši čte nějaké další věci a obohacuje tím svoje představy. Kaiití možná

bude stejná...“
„Navázala dost důvěrné vztahy s mladšími děvčaty, Sheillou, Tanyou a tak. Řeknu jim, aby se jí věnovaly...“
„V každém případě je to zatím jediné původní společenství, které Japonci nedokázali zničit! A samozřejmě Šťastné ostrovy, ale tam jsme nepozorovali žádné hlubší

vědomosti...“
„A-Aka vyprávěl něco, že za starých časů jejich bojovníci pluli na kánoích po celém oceánu. Zřejmě měli široce rozvětvené styky!“
„Ano. Odevšad si přivezli lebečku jako suvenýr...“
„Nezlob se na ně! Oni to nevidí jako zločin...“
„A místní děvčátka nedají a nedají, dokud nedostanou ozdobu z červených mušliček!“ mrzel se Roger, „A mušličky nebudou, dokud čaroděj nedostane lebku do

sbírky. Což jen hrdinové mají právo na trochu lásky?“
„Co ty si s tím děláš starosti? Tak přineseš lebku některé ze svých obětí a budeš mít po starostech!“
Dělali si legraci, ale ve skutečnosti to byla záležitost velice vážná a všichni to věděli. Když se rozcházeli spát, těšili se, co dobrého jim přinese příští den.
Okolo půlnoci všechny probudila série výstřelů z kulometu, namontovaného na Arabelle; vzápětí je doplnily další z jiných lodí. A taky z moře, odkud zřejmě přišel

nečekaný útok. Jen díky dobrým smyslům šelem se nepřátelům nezdařilo zaútočit překvapivě.
Enkra vyběhl s lejzrovačkou v jedné a mečem Excaliburem v druhé ruce; oblékáním se nezdržoval, ani ostatní. Venku byl zatím zmatek, ale už se dalo zjistit, co se

mělo stát a co se skutečně stalo. Nepřátelé zřejmě chtěli zopakovat to, co předvedli Armini při přepadu Sabury, jenže útok na Liberty, Orla a Arabellu byl zpozorován
včas. Zatím se bojovalo, ale nezdálo se, že by nepřítel získával nějakou převahu.

Nejvíc nepřátel se hrnulo na břeh, přímo na základnu Okinawa; možná chtěli osvobodit zajatce. Enkra přispěl ke všeobecnému vítězství tím, že přeťal jednoho
velitele vejpůl, vzápětí usekl dalšímu hlavu i s mečem, kterým se kryl. To je dostatečně poučilo, že blýskavá zbraň, kterou tak skvěle vládne, je nebezpečná a přestali se
na něj hrnout.



Arminský velitel by už dávno pochopil, že se akce nepodařila, a zavelel k ústupu. Japonský velitel samozřejmě měl jiný názor: bez ohledu na to, že proti němu
bojovali všichni, posílal další a další vlny svých mužů přímo proti kulometům a lejzrovým puškám. A oni útočili, bez rozmyšlení a bez špetky zdravého rozumu - jen ti, co
se náhodou dostali na okraj toho běsnění nebo utrpěli menší zranění, se pokusili odplížit stranou a nějak přežít.

Enkra se se skupinou dalších prosekal až na molo; chtěl pomoci strážným na lodích, ale ti už se útočníků zbavili sami. Na moře odplouvalo několik plavidel, které
bylo ze všeho nejvíc možno nazvat kocábkami; něco podobného si stavějí malí kluci pro plavbu po rybníce, nebo při závodech netradičních plavidel. Takové závody
však mají za cíl co nejdéle udržet nad vodou plavidlo zcela neschopné plavby; zatímco vojáci na těchto troskách sem přijeli bojovat.

Roger bojoval jako ostatní; když ale postřílel několik útočníků, povšiml si skupinky lidí drobné postavy, kteří bojovali s nepřáteli. Byli mu podezřelí, tak se na ně
soustředil; snažil se zjistit, který z nich jim velí. Tihle chlapi rozhodně neměli chuť nechat se zabít; jen co pochopili, jak se situace vyvíjí, snažili se spíš zmizet než bojovat.
Roger je obešel a vypálil jim po nohách; dva zasáhl a když proti němu vyrazili ostatní, klidně je postřílel z lejzrovačky. Kdo zbyl, utekl, ale ti dva zůstali a vztekle
nadávali - malajsky!

Tím útok skončil, velitel Japonců asi přece jen dostal rozum. Kdo přežili, naskákali na svá podivná plavidla a snažili se dostat z dostřelu. Někdo navrhl
pronásledovat a potopit všechny, ale Enkra zakázal a dovolil ubohým zbytkům nepřátel odplout.

Roger pospíšil ke svým zajatcům; dva kamarádi mu pomohli odnést je do velitelského baráku, kde se jich ujal tygr Wagarra. Na rozdíl od Japonců a domorodců se
ho příšerně báli, neodvažovali se ani pípnout a jen ustrašeně sledovali, co se kolem děje.

Enkra neměl moc času; Rogerovo hlášení vzal na vědomí a mávl nad ním rukou. Přestože ztráty nebyly veliké, raněných bylo hodně a bylo třeba jim pomoci
okamžitě. Asthra už zapálila Oheň, další připravovala Sheilla; Enkra jim pomohl, co se dalo, teprve potom se přišel podívat.

To už Roger s Mikem vyslýchali zajatce. Zatím oba muži trpěli hroznými bolestmi, protože Roger jim slíbil ošetření, až odpoví na jeho otázky. Takže oba prosili, aby
se už na něco ptal.

„Odkud jste sem přišli?“
„Z ostrovů, pane...“
„Které ostrovy máš na mysli?“
„Filipíny...“
„Patříte k banditům, které vedl Li-Jang?“
„Ano, pane!“
„Jak jste se dostali do japonské armády?“
„Jeho Výsost kníže admirál Kimura nám prokázal tu čest a přijal nás mezi své hrdinné bojovníky...“
Roger se rozesmál. „Jenom drobná faktická poznámka: už nejste v armádě Jeho Výsosti knížete admirála Kimury, ale v armádě Jeho Výsosti prince Enkry. Takže

doporučuji začít tlouct na tuhle stranu a Kimuru spíš odsuzovat. Jinak narazíte!“
Oba muži se tvářili poněkud nechápavě. Možná právem, protože Roger sice hovořil malajsky, ale vyjadřoval se pro jejich chápání příliš složitě a někdy doslovně

překládal arminský slang.
„Jakého prince, prosím?“ ptal se ten starší.
„Arminského. Já jsem, s laskavým dovolením, Roger Monroes, jeho ministerský předseda...“
Bylo na nich přímo vidět, jak uvažují, co počít. Konečně tvář mladšího ozářil záblesk pochopení a on vykřikl:
„Tygří princ! Proto jsou tady ty zvířata!“
„Ach... to je tady i Vybledlý drtič kostí?“ vyjektal ten druhý.
„Nevím, koho tím myslíš!“
„Je velmi vysoký, má dlouhé vybledlé vlasy a láme lidem kosti přes koleno. A nadává každému zkurvenejch trpaslíků...“
„Sebastiano!“ konstatoval Roger spokojeně.
„Ano, tak mu říkají bílí lidé. Je tady?“
„Jasně. Velel té lodi, na kterou jste útočili první. Arabelle.“
Oba Malajci naráz zaúpěli „Áááá!“ a tvářili se velmi nešťastně. Roger to sledoval se značným potěšením a hned se zeptal:
„Něco se vám na tom nelíbí?“
„Na tu loď útočili naši kamarádi!“
„To měli zatracenou smůlu!“ zubil se Roger čím dál spokojeněji, „Váš Vybledlý drtič kostí je určitě přerazil ve hřbetě!“
Malajci se chvíli domlouvali očima. „Pane... co s námi bude?“
„Co by? Vyslechneme vás a uvidíme...“
„Sebastiano nebude na nic čekat! Zabije nás!“
„Jsme moji zajatci. Já rozhodnu, jestli vás máme zabít nebo ne. Sebastiano má právo jenom na ty zajatce, které si pochytá sám!“
„Ty jsi jistě dobrý a laskavý, pane!“
„Jsi nejspíš jediný na světě, kdo si to myslí. Všichni tvrdí, že jsem potměšilá vzteklá potvora. Ale nechtěl bych tvůj názor ovlivňovat!“
„Jistě nám nechceš ublížit... ani nás nedáš tomu Sebastianovi!“
„To ještě nevím. Až jakou budu mít náladu.“
„My... můžeme ti být velice užiteční!“
„Vy si vážně myslíte, že čekám jenom na vás? Takoví jako vy mi nejsou vůbec k ničemu! Co umíte kromě loupežnictví a vraždění?“
„Nic, pane. Ale to zase umíme dobře!“
Roger se rozesmál. „Poslouchej, chlapče, ty nejseš takovej pitomec, jak se nejdřív zdálo. Ta odpověď se mi docela líbila. Jak ti říkají?“
„Čang-Kuej.“
„To není malajské jméno! Je čínské...“
„Můj otec byl Číňan, matka Malajka.“
„Jakou hodnost jsi měl v té vaší armádě?“
„Tam nejsou hodnosti. Býval jsem kormidelníkem na útočném člunu!“
„Jaké ti dávali práce? Samostatné nebo v houfu ostatních?“
„Nejdřív v houfu, potom i samostatné. A taky... umím dobře anglicky, pane! Když bylo zapotřebí, dokázal jsem sledovat lidi ve městě...“
„Bojovat umíš?“
„Uměl jsem. Teď...“ Čang se ohlédl na prostřílené nohy. Krev mu sice netekla, ale rány nasvědčovaly, že byly zasaženy i kosti a na nohy se nemohl postavit.
„S tím si nedělej starosti!“ mávl Roger rukou, „Když budu chtít, vyléčím tě hodně rychle...“



„Slyšel jsem!“ řekl Čang stejně vesele.
Rogerovy zelené oči zářily spokojeností. „Poslouchej Čangu, ty jseš zdá se mi pěkná bestie! Skoro tak velká bestie jako já. Dokonce je možný, že větší... Vsadíme

se?“
„O co a jakým způsobem?“
„O život, samozřejmě. Vždycky se hraje o život. Já si tě nechám a budu tě používat ve svých službách. Rovnou ti říkám, že ti nebudu věřit ani slovo. Možná bude

trvat rok, než ti začnu aspoň trochu důvěřovat. Možná deset let a možná celý život. Když ti na něco přijdu, zabiju tě. Ty víš, že to umím.“
„Vím.“
„Měl bych tě zabít hned, ale dám ti šanci. Je to poslední a jediná šance, kterou máš, ale já jsem starej dobrák. Buďto se v mých službách vypracuješ, nebo na to

zajdeš, to je tvoje věc. Jen jedno si pamatuj: za zradu je smrt. Ostatní hry ti dovolím...“
Čang zamrkal a pousmál se: „Já to beru, pane!“
Neměl jinou volbu, ale to Roger přehlédl. V té chvíli totiž vstoupil Enkra a v patách za ním Sebastiano. Neměl dlouhé vlasy, právě prošel Ohněm, zato pár čerstvých

ran po nožích i kulkách; a z toho důvodu dost špatnou náladu. Jak ho Malajci uviděli, přikrčili se strachem.
„Říkal jsem ti to...“ ukázal na ně Enkra. Zřejmě navazoval na předchozí rozhovor.
„Nojo!“ řekl Sebastiano zavile a pohlédl na zajatce, jako se kočka dívá na myš, která jí vypila mléko a někdo jí před nosem zazdil díru ve spásném koutě.
„Jenže, patří mně!“ usmál se Roger.
„Chceš si je namazat na chleba?“
„Třeba nechci, aby sis je namazal ty. Jen jsem s nima uzavřel džentlmenskou dohodu.“
„Džentlmenský dohody lze uzavírat jenom se svéprávnejma lidma, ne s takovým ksindlem! Já takový lámu přes koleno, jasný?“
„To je možný, ale dokud budou tu dohodu dodržovat, chráním je!“
Sebastiano přistoupil k zajatcům a prohlížel si je. Kdyby byl kočka, olizoval by si vousy.
„Pane, přece jsi slíbil...“ připomněl Čang.
„Ano, jistě. Sebastiano...“
„No...“ řekl výhružně Sebastiano a odstoupil kousek dál. Piráti si viditelně oddechli.
Celá tato rozmluva byla vedena anglicky.
Na jejím začátku Roger nervózně zaškubal rukama, jako kdyby v nich měl křeč.
„No jo, nechej je, Sebastiano!“ řekl konečně Enkra, „Oni budou hodný hoši - viďte, že jo!“
Sebastiano si sedl do kouta.
A Roger řekl: „Povídejte, jak to bylo! Co vlastně jste tady měli podnikat. Přeci jste přišli s námi...“
Váhali ještě pořád; teď zas uvažovali, co by tak asi měli říct, aby si víc neuškodili. Nakonec začal mluvit Čang a ten druhý ho občas doplňoval, i když jen minimálně.
„Verbovalo se... říkali, že si jedete pro něco cennýho. Pro nějakej poklad! Proto jsme se přihlásili...“
„Kolik vás bylo?“
„Tři sta džunek po deseti lidech. Ale bylo nás o trochu víc, protože... zkrátka, nebylo to úplně přesný.“
„Jak jste věděli, kam jedeme?“
„Nevěděli jsme to.“
„Museli jste něco vědět!“
„Věděli jsme, že to nesmějí být lodi s motorovým pohonem. Proto jsme sehnali ty džunky. Měly staré čínské oplachtění...“
„Víte, kde jsme?“
Čang zaváhal. Podíval se na svého staršího společníka a potom řekl opatrně: „Hvězdy jsou tady jiné...“
„Co říkal Li Jang, když to viděl?“
„Nic. Nám neřekl nic. Ale... lidé se divili, když se uprostřed noci najednou rozhořelo slunce!“
„Neřekli vám, do čeho jdete?“
„Řekli, že půjdeme, kam jdete vy.“
„Znali jste směr naší cesty?“
„Sledovali jsme vás.“
„Co jste věděli o tom pokladu?“
„Že prý je to... nějaká koruna. A poklad, co k ní patří.“
„Kdo vám to řekl?“
„Li Jang má u vás svýho člověka. Informátora... ten to říkal.“
„Kdo je to?“
„Nevím. To ví jenom Li Jang.“
„Ten člověk je tady nebo zůstal doma?“
„Je tady, na vaší lodi.“
„Co o něm ještě víš?“
„Li Jang dostal rozkaz sledovat...“ Čang se nedůvěřivě ohlédl na Sebastiana a potom použil toho nejzdvořilejšího označení: „Vznešeného pána všech moří...“
„Mne?“ zamračil se Sebastiano.
„Ano, pane. Pak se něco dozvěděl... nejdřív tě chtěli zabít. Potom... zjistil, že jedeš s touto lodí. Tak rozhodli jinak...“
„Kdo najal Li Janga?“
„Královna.“
„Paní Wong? Pokud vím, je v base!“
„Myslím, že jí tam není moc špatně...“
Sebastiano se mračil a přemýšlel. Najednou se vymrštil, jako kdyby ho píchl. A vyletěl ven, aniž by cokoliv řekl; ostatní za ním jen hloupě zírali.
„Co bylo potom, když jste za námi přešli?“
„Přišel tajfun. Rozehnal nás. Moc džunek se potopilo. My jsme se ztratili.“
„Ale zase jste se sešli!“
„To ano, ale až později. Pak se objevili oni. Japonci.“
„Jak se zdá, neublížili vám.“



„Neublížili. Spíš zachránili... džunka, na které jsme pluli, se už skoro potápěla. Když jsme viděli loď, ani nás nenapadlo se bránit; radši jsme prosili o pomoc. Oni
nás zachránili a my jsme byli rádi, že mluví japonsky...“

„A hned vás zapojili do své armády.“
„Ano. To dohodl Li Jang. Odvezli nás na jeden ostrov, abychom tam procházeli výcvikem, ale pak nás hned zase odvolali a poslali do boje. To bylo, když se vrátil

admirál Kidži...“
„Kdo velel vaší flotile?“
„Korvetní kapitán Šibusaka.“
„Co dělá Li Jang?“
„Je jedním z velitelových pobočníků.“
„Co jste dělali při bitvě s námi?“
„Byli jsme na lodi, která se jmenuje Kakone. Li Jang se snažil přesvědčit pana Šibusaku, že plán, co vymyslel on, na vás nestačí. Kapitán ničemu nevěřil, dokud to

neviděl na vlastní oči. On neví nic o puškách metajících blesky, ani o nožích, co řežou kamení a ocel. Taky se divil, že vás nezasáhly naše střely...“
„Li Jang to všechno věděl dopředu?“
„Jasně. My přece víme, jaký máte zbraně...“
„Dobře. Co bylo po bitvě?“
„Odpluli jsme na ostrov Sabura, abysme tam opravili lodě. Vystoupili jsme na břeh, na lodích zůstaly jenom hlídky. A potom v noci... to přeci víte, co se stalo!“
„Ano, to víme. A dál?“
„Kapitán Šibusaka rozhodl se pomstít. Nechal udělat džunky; my jsme mu byli moc užiteční, že je umíme stavět. Oni... neznají to tak dobře, jako my. Postavili jsme

je a pak zaútočili. Jenže...“
„No ovšem! Poslouchej, jak jste si představovali tu plavbu? Ty kocábky, co jste vymysleli, se sem těžko dostávaly; já bych se na ně bál jenom postavit, že se hned

potopí!“
„Japonci jsou velmi stateční, pane...“
„Kolik se jich utopilo jen během plavby?“
„To já nevím. Nevím, kolik jich doplulo...“
„Šibusaka byl s vámi?“
„Ano, pane. Velel útoku na lodi.“
„A Li Jang?“
„Všichni, co byli na ostrově...“
Armini pokyvovali hlavami. Enkra řekl: „Hloupost je vážně největší nepřítel lidstva. A oni na ní zrovna stavějí...“
Roger pokračoval ve výslechu: „Kolik mužů měl Šibusaka?“
„Nevím přesně. Zpočátku kolem deseti tisíc. Hodně jich padlo při vašem útoku na Saburu... myslím, že dneska jich mohl mít tak šest tisíc, ale nevím to přesně.

S náma se o tom neradil...“
„Jaké další síly mají Japonci k disposici na svých základnách?“
„Ale to já nevím, pane...“
„A kolik lodí?“
„Já viděl jen ty naše. A pak jednou plula jedna kolem ostrova, co jsme na něm byli ve výcviku...“
„Jaké měla jméno?“
„Jejich lodi nemají jména, jen čísla.“
„Jaké číslo měla vaše loď?“
„Třicet šest.“
„Tím chceš říct, že mají šestatřicet nebo ještě víc lodí?“
„To nevím, pane!“
„Jaké číslo měla americká loď?“
„Myslím, že... sedmdesát dva!“
Armini se tvářili dost pochybovačně. Roger se dokonce mračil, jako kdyby ho klamali. „Jak to vůbec bylo s Američany? Když jste nás sledovali, věděli jste

i o nich?“
„Ano, věděli. Taky oni vás sledovali!“
„Jak věděli, kam jedeme?“
„To nevím. My jsme s nima nemluvili; ale oni vás nepotřebovali vidět, aby o vás věděli. Pluli ve vaší stopě, ale dál...“
„Japonci je taky přepadli?“
„Obklíčili je a namířili na ně děla. Proto Američané radši moc nebojovali. Japonci taky ne, potřebovali loď nepoškozenou.“
„Kidžiho flotila?“
„Ano. To už jsme byli na palubě... hledali vás, ale vy jste se jim někam ztratili.“
„Japonci věděli, že někdo přijde?“
„Ne. Ale mají stálé hlídky na místech, kde můžou někoho čekat. Málokdo se dostane dál, na ostrovy. Obvykle ho chytnou ještě na moři...“
„Kam odvezli zajaté Američany?“
„Nevím. Mají hodně ostrovů.“
„Jak se jmenoval váš ostrov?“
Čang nestačil odpovědět; dveře se rozletěly, jako by do nich někdo kopl a dovnitř se vřítil Sebastiano, vlekoucí za krk svého sluhu Tenga. Hodil ho na zem před

malajské piráty a ukázal:
„Byl to on? Mluvte, zmetci!“
Zajatci vytřeštili oči, Teng ležel a tiše skučel. Sebastiano stál nad ním jako bůh pomsty, funěl a pěsti se mu svíraly.
„Co myslíš, Sebastiano?“ ptal se Roger.
„Jestli zradil tenhle parchant?“
„Proč si to myslíš?“
„Byl od začátku u všeho, co jsem podnikal; nic jsme před ním nezakrývali! Jedině on to mohl donést těm lumpům!“



Enkra vstal, přistoupil k Tengovi a postavil kluka na nohy. A odsunul Sebastiana, který mu zřejmě naháněl smrtelnou hrůzu.
„Řekni něco, Tengu! Skutečně jsi někomu něco o nás řekl?“
Teng neříkal nic, jenom vzlykal.
„Neměl jsem věřit ani jednomu z těch zkurvenejch skrčků!“ řval vztekem Sebastiano.
„Tak mluv...“ pobízel chlapce mírně Enkra.
„Já... slíbili mi, že dají svobodu...“ Tengův hlas se třásl, skoro mu nebylo rozumět.
„Svobodu? Jakou? Komu?“
„Mýmu tatínkovi...“
„Blbost! Tvůj otec je přece mrtev!“ zařval na Tenga Sebastiano, „Pochopíš to už jednou konečně, ty zatracenej pitomej idiote?“
„Počkej, mlč!“ zarazil ho Enkra, „Co víš o svém otci, Tengu?“
„Mají ho v zajetí... napsal mi dopis, abych udělal všechno, co chtějí. Jinak že ho zabijí!“
„Víš jistě, že to byl tvůj otec, co to psal?“
„Ano... přece mi to napsal!“
„Tvůj otec uměl psát?“
„Ano, velmi dobře!“
„A ty?“
„Já... učil jsem se už doma.“
„Poznal bys písmo svého otce?“
Teng zaváhal. „Ale on mi přece napsal, že je můj otec!“
„Neuměl se ani podepsat, když jsem ho sebral na chodníku v žebrácký čtvrti!“ prozradil Sebastiano, „Naučil se číst a psát až v Arminu! Dost pochybuju, že by

poznal nějakej rukopis!“
„Ale oni mi řekli...“ vzlykal Teng.
Enkra mluvil velmi mírně a laskavě: „Oklamali tě, Tengu. Lhali ti a tys jim uvěřil a nosil jim zprávy. Byla to tragická chyba!“
„Já toho skřeta zabiju!“ vrčel Sebastiano.
„Neboj se, nikdo ti neublíží!“ rozhodl Enkra, „Udělal jsi to jenom z nezkušenosti... ale věř mi, ti lidé nenechávají naživu lidi, kteří se nemohou vykoupit. Tvůj otec

bohatý nebyl...“
Teng brečel. Sebastiano chtěl asi ještě něco říct, ale když ho viděl, jenom zlostně odfrkl a odvrátil se pryč.
Enkra se taky netvářil moc nadšeně. „No dobře! Rogere, dokonči ten výslech a pak je pošli mezi zajatce. Jestli si chceš nechat toho kluka, můžeš. Mě už to

nebaví...“
„Co budeš dělat?“
„Už mě přestalo bavit pořád jednat s Japonci v rukavičkách! Je na čase na ně udeřit a ukázat jim, kdo je tady pánem. Dnešní útok mi dokázal, že nemá cenu je

šetřit, dokud se nám nepodrobí. Přemýšlej o tom - já budu taky přemýšlet!“
Enkra odešel a zdálo se, že je velmi unavený a zklamaný.
Šel do přístavu; tam ho čekali kapitáni jeho lodí, ovšem kromě Sebastiana. Enkra se jich zeptal na situaci.
„Lodi nejsou vážně poškozené,“ hlásil Elliott, „Pár dír po kulkách, na palubě vybuchlo několik granátů. Zítra to dáme do pořádku...“
„Nechali tady dvanáct set třicet sedm mrtvých,“ hlásil Falko, „Kromě toho jsme zajali přes tři sta jejich vojáků, většinou raněných. Kolik se jich utopilo v moři, to

nevíme...“
„A naše ztráty?“
„Šest,“ řekl Sheltie Rabowski, „Šest kamarádů...“

 

 



Rázná opatření
 

Enkra svolal poradu svého štábu.
„Kamarádky a kamarádi! Došla mi trpělivost. Poslední útok nepřátel mne dostatečně poučil, že nemá cenu doufat, že sami od sebe dostanou rozum. Je třeba

zasáhnout, a to rázně. Proto jsem se rozhodl takto:
Během dneška budou dokončeny opravy a přípravné práce na lodích Liberty, Eagle a Arabella. V noci potom všechny tři lodi zvednou kotvy a odplují k ostrovu

Sabura. Bude proveden průzkum pomocí člunů a potom rozhodnutí, jakým způsobem bude naloženo s posádkou korvetního kapitána Šibusaky. Prosím o vaše
připomínky!“

„Jednu mám já,“ řekl Roger, „A sice tu, že na tři lodi máme dost málo mužstva. Trochu nám to prořídlo během posledních bojů; a i tak, nepočítali jsme s akcemi
takového rozsahu!“

„Jaké navrhuješ řešení?“
„Mám jenom jediné. Použití domorodců aspoň na podřízené práce. Nemyslím zrovna dát jim zbraně, ale pracovat by pro nás mohli. Myslím, že do kotelny a na

opravu plachet budou dost dobří!“
„Máš pravdu. Má ještě někdo nějaký návrh na zlepšení situace?“
Nastala chvíle ticha, po které se přihlásil o slovo A-Aka:
„Jde-li vám o to rozšířit posádku o ochotné a zdatné bojovníky, mohu vám je... zajistit.“
„Jaké a odkud?“
„Příslušníky našeho kmene. Ačkoliv jsem si vědom, že určité jejich zvyklosti vám budou připadat zvláštní a neobvyklé, jejich odvaha a chuť bojovat je zcela

nepopiratelná!“
„Jak dlouho by to trvalo?“
„Dva dny a dvě noci popluji na náš ostrov. Dva dny a dvě noci zpátky.“
„Do té doby jsem chtěl být s kapitánem Šibusakou dávno hotov!“
„Ano, vím. Ale budou další války a tam budeš potřebovat lidi!“
Enkra se rozhlédl po svých důstojnících. Nejdřív se podíval na Asthru a ta kývla hlavou; po ní všichni ostatní.
„Souhlasím. Přivedeš svoje lidi k ostrovu Sabura za čtyři dny. Můžeš to udělat?“
„Ano. Budeme tam.“
„Nějaké další návrhy na opatření?“
Další návrhy nebyly. Enkra rozpustil poradu.
Chtěl mluvit s Asthrou, ale ta ho vyhledala sama. Usmívala se.
„Proč jsi souhlasila s jejich přijetím?“
„Zajímají mě. Celý ten kmen...“
„Přesto, že jsou lidojedi?“
„Maličkost. Folklór. Ostatně, moji ctihodní předkové taky jedli svoje nepřátele a já se za to nijak nestydím.“
„Ještě nějaké prima novinky?“
„Zajímají tě antropologická studia?“
„Samozřejmě, vždycky!“
„Tak si představ: dělala jsem antropologická studia lebky kamarádky Kaiití. A jak se mi ty míry zdály nějak povědomé, tak mi najednou napadlo a udělala jsem

taky svoje. Až na pár milimetrů navíc jsou přesně stejné. Myslím poměry jednotlivých hrbolů a prohlubní na lebce.“
„Zajímavé! Víš to jistě?“
„Chceš se přesvědčit? Nemáš náladu vykoupat se třeba v Ohni? Ukážu ti, jak to Kaiití umí!“
„No dobře, jsem pro!“
Když se Kaiití dozvěděla, že se princ rozhodl posoudit její schopnosti, velice ji to potěšilo a všichni tři se vydali na dvůr, kde bylo k tomu účelu vhodné prostranství.

Enkra sledoval, jak se Kaiití snaží vyvolat Oheň; za chvíli jí pod rukama zahořel drobný plamínek.
„Perfektní!“ pochválil ji, „Zkusíme to?“
„Můžeš, pane...“ usmála se.
Enkra se vykoupal. Vystoupil, hrábl Asthře do černého chmýří na hlavě a řekl: „Pojď taky, ať máš zas hlavu jako koleno!“
Asthra ani v nejmenším neprotestovala, vešla do Ohně a opět vyšla. „Prima! Jestli chceš taky...“
Kaiití samozřejmě chtěla; takže se vykoupala, potom poklekla k míse a Asthra vedle ní. „Tak co, vidíš nějaký rozdíl?“
Enkra pohladil obě dívky po hlavě: „Moc vám to sluší, holky! Oběma. Jdem, Asthro?“
Asthra vyčkala, až bude Kaiití z doslechu a pak prohlásila triumfálně: „Je to typicky baarfeltovská lebka!“
„Zkoušela jsi to i na jiné členy rodu?“
„Na které chceš. Hlavně ty, co se koupou nejčastěji. Jackie, Kurt, Roger... všichni. Můžeš si to srovnat sám.“
„Co z toho vyvozuješ?“
„Otcem Kaiití žádný z Baarfeltů být nemohl. Je tedy jasné, že to musela po někom podědit, nejspíš po svém otci A-Akovi. Jeho lebku jsem si samozřejmě taky

proměřila. Domnívám se, že vzhledem k věku mohl být jeho otcem Denis Baarfelt.“
„Ty myslíš, že se u nich Denis stavoval?“
„Mohl tam být. Chtěla bych si porovnat normální představitele populace s A-Akou a Kaiití. Ještě pořád je možnost, že je to normální a obvyklé u všech...“
„Rozhodně mi A-Aka a jeho dcera připadají o pořádný kus inteligentnější než jiní domorodci. Dobře, uvidíme...“
A-Aka odplul. Podnikavější lidé, jako třeba Cvrček, navrhovali sledovat ho a zjistit, kde leží ta jeho země, ale Enkra rozhodl, že by to nebylo taktické. Konečně,

A-Aka slíbil, že je po skončení bojů pozve na svůj ostrov a tam uspořádá patřičné slavnosti vítězství.
A tam Enkra soustředil veškerou pozornost na dokončení příprav lodí. Dokonce obnovili zničené dělové věže na Orlu a Arabelle; Liberty to nepotřebovala, její

palebná síla spočívala především v lejzrovém děle, které bylo chvála bohu v pořádku.
Jednotliví kapitáni, to jest Elliott la Sale, Chris Everett a Sebastiano Mendoza, si vybrali jako pomocné síly dostatečné množství domorodců, přesněji japonských

vojáků. Vybírali z těch inteligentnějších a ochotnějších poslouchat; nedalo se jim věřit stoprocentně, ale bylo to pořád lepší, než nemít na práci nikoho. Byli zařazeni do



jednotlivých směn a osobně určeni lidé, kteří na ně měli dohlížet.
Enkra se radil s Chrisem také o budoucím využití lodi Orel. Byla původně stavěna jako loď oceánografická, měla perfektní oplachtění a trup ze dřeva vyztuženého

laminátem, takže byla jen velice málo magnetická. Přístroje, kterých na ní byly tři plné kabiny, nechali Japonci v původním stavu; jednak nerozuměli, k čemu takové věci
měly být, jednak předpokládali, že by se jim v budoucnu mohly hodit. Asthra si tu sbírku prohlédla a byla jí nadšena, neboť se jednalo o špičkovou techniku japonské,
západoněmecké, francouzské a švýcarské provenience. V některých případech byly přístroje dokonce lepší než její vlastní.

Opravy byly ukončeny ve stanoveném termínu do setmění toho dne. Jakmile padl soumrak, nastoupili všichni kromě hlídek na palubu, byly zvednuty kotvy, lodě
opustily Okinawu a vydaly se k ostrovu Sabura.

Jako velitel zůstal na Okinawě opět Falko; měl přirozenou autoritu a úctu vojáků i ostrovanů a byl dostatečně schopný a rozhodný, aby si dokázal poradit
s případnou vzpourou či útokem nepřítele. Enkra mu nechal deset lidí a šelem pro strážní službu; víc mu dát nemohl bez ohrožení vlastního postavení. Falko řekl, že mu
to stačí.

Během noci a příštího dne se všechny tři lodi dostaly k Sabuře. Enkra nezvolil přímou cestu, raději okliku pro případ, že by Japonci měli někde na moři hlídky.
Považoval za možné, že Šibusaka se doposud nevzdal svých plánů na vítězství a chtěl ho pokud možno překvapit.

Zakotvili na širém moři v blízkosti ostrova Sabura; jakmile se setmělo, vyslal Enkra na obhlídku tři čluny pod vedením Jacka Therlowa, Bello Corrony a Fernanda.
Čluny obepluly ostrov a muži pozorovali přístav i základnu na Sabuře; zjistili, že tam táboří zřejmě větší množství vojáků, neboť hořela řada ohňů a ozýval se odtamtud
značný hluk. Do větší blízkosti se neodvážili, vojáci udržovali hlídky a čas od času prohlíželi moře světlomety.

Enkra přijal hlášení a rozhodl vyčkat do rána a vyzvat nepřítele, aby se vzdal. V případě, že tak neučiní, bude použito děl a lejzrovaček až do úplného zničení.
Za ranního úsvitu zakotvily tři arminské lodi před přístavem.
Enkra nařídil vysílat rádiem:

 
Princ Enkra Weston volá korvetního kapitána Šibusaku! Vyzývám tě, aby ses vzdal i se svojí posádkou našim vojákům!

 
Výzvu opakovali třikrát; nejdřív mysleli, že žádná odpověď nepřijde, ale po třetí výzvě se vysílačka z ostrova ozvala:

 
Kapitán Šibusaka odmítá! Neznám žádného prince a uznávám jen svoji vládu! Přiblížíte-li se na dostřel, potopíme vás!

 
Enkra se jen usmál. „No dobře, jak chcete. Lene?“
„Připraven!“ hlásil Len Carson.
„Tak je trochu učeš!“
Len si za dobu odpočinku udělal na lejzrovém děle nový optický zaměřovač. Sklonil se a stiskl spoušť; červený paprsek podřízl nejdřív strážní věž u brány, přejel

přes střechu důstojnického baráku a skončil u jakéhosi bunkru, kterému rozbil přední zeď.
„Tak co myslíš, stačilo jim to?“
„Pochybuju!“ mávl Len rukou, „Jsou to tvrdý palice, budou potřebovat pořádnou lekci!“
„Počkáme chvilku, co na to řeknou!“
Neřekli nic. Enkra taky mlčel a vyčkával; když mu to už bylo dlouhé, řekl: „Jak je vidět, nepoučili se. Tak pokračuj, teď to vezmi z gruntu a pořádně!“
Měl u očí dalekohled a díval se, jak z objektů na břehu lítají kusy. Len očesal střechy, strážní body, dokonce i dřevěné stěny a baráky se valem kácely mužstvu na

hlavu. Ostatní se nenechali zahanbit a používali ruční lejzrovačky na cíle, které se jim kvůli něčemu líbily; jen dělostřelectvo zatím mlčelo.
Stačilo, aby Len třikrát přejel svým dělem přes objekty na břehu a už se ozvala vysílačka. Ten, kdo mluvil, blekotal něco japonsky tak zmateně, že mu nebylo

možno rozumět; Sheltie přesto nařídil přestat střílet.
„Nestřílet! Proboha, nestřílet!“ ozývalo se z vysílačky, „My se vzdávat! Vzdáváme se!“
„No prosím, a je to! Zeptej se jich, jak to myslí!“
„Tady mluví Jien-Sok! Náš velitel Li Jang ujal velení... On moc prosí mluvit s vaším velitelem princem!“
„Prosím, Li Jang může mluvit!“ řekl Enkra a vzal si Sheltieho mikrofon.
Li Jang promluvil malajsky; jednak věděl, že mu rozumějí, a pak zřejmě nebyl sám. „Mluví Li Jang, v současné chvíli velitel této pevnosti!“ kňoural jeho hlas, „Mám

to bezbřehé potěšení mluvit s nejjasnějším princem Enkrou, sluncem Arminu a světa?“
„Ano, slyším tě,“ řekl Enkra povýšeně, „Co chceš, Li Jangu?“
„Provedl jsem... zatkl jsem kapitána Šibusaku a moji muži hlídají jeho štáb. My nechceme bojovat s Arminy; jsme vaši nejlepší přátelé a chceme vám pomoci!

Prosím, nestřílejte!“
Roger ukázal na prstech: „Hajzlík vychcanej! Chce změnit pána!“
„Pokud vím, Li Jangu,“ řekl Enkra, „Nebyl jsi vždycky náš přítel! Naopak přišel jsi sem jako nepřítel, a hned ses dal do služeb Japonců, protože proti nám

bojovali!“
Ve vysílačce to zabublalo jako v kotlíku: „To je bídná ničemná lež a ten, kdo to o nás tvrdí, je hnusný darebák a chce nám uškodit! Přišli jsme sem jako přátelé

všech a každého a nemůžeme za to, že nás násilím přinutili sloužit v jejich armádě! Nikdy jsme neměli jiný cíl a záměr než sloužit vám, vznešený princi; a dokázali jsme to
zajetím Šibusaky a ostatních! V současné době je pevnost v našich rukách a my jsme ochotni... my prosíme, abyste nás milostivě přijal!“

Enkra se ohlédl po svých kamarádech.
„Přijmu vaši kapitulaci! Žádám, abys přijel i se svými veliteli sem k nám. Přivezte mi současně kapitána Šibusaku a jeho důstojníky. Jen v takovém případě můžeš

doufat v odpuštění!“
„Bude mi potěšením položit život za prince a jeho zemi...“ kňoural Li Jang. Pak bylo slyšet, jak vydává svým podřízeným nějaké příkazy; a potom vypnuli vysílačku.
„Mizera!“ řekl Roger, „Dobře si to spočítal: bude nejspíš chtít získat místo u našeho štábu. Co s ním uděláš, Enkro?“
„Ještě nevím. Uvidíme...“
„Snad ho nechceš přijmout mezi nás?“
„Ty jsi taky přijal jednoho z nich!“
„Jenže já ho zvládnu, neboj se nic! Ale mám obavu, aby sis ty poradil s lumpem, jako je Li Jang!“
„Buď si jist, že si s ním poradím. Potřebuju jenom, aby nám vydal posádku!“
Rogera to uklidnilo; Sheltie zavolal na Arabellu a dal příkaz Sebastianovi, aby se připravil k výsadku na ostrov. Nad pevností, krutě poničenou, mezitím zavlály bílé

prapory a něco se tam chystalo. Arabella připlula blíž a odrazily od ní první čluny - na prvním zřetelně viděli Sebastianovu vysokou postavu.



Ale ze všeho nejdřív odrazil od břehu člun; byli v něm lidé v japonských uniformách a Enkra viděl dalekohledem, že nemají viditelné zbraně a někteří jsou svázaní
lany. Jak se člun blížil, jeho velitel pořád mával bílou vlajkou.

„Dovolte jim vystoupit na palubu!“ rozhodl Enkra. Ale námořníci měli zbraně stále v rukou, neboť možnost nějaké zákeřnosti nebyla pořád ještě vyloučena.
Takže na palubu vylezlo několik Malajců, vzrůstem a barvou pleti se zřetelně odlišujících od místních Japonců. Vedli s sebou tři důstojníky svázané provazem; ten

s nejvyšší hodností byl nejspíš kapitán Šibusaka. A muž, který ho vedl jako cvičeného medvěda, musel být s největší pravděpodobností Li Jang.
Li Jangovi mohlo být k padesátce, ale to bylo těžké poznat; obyvatelé jihovýchodního cípu Asie vypadají jako děti až do vysokého věku. Li Jang měl sem tam ve

vlasech stříbrný pramínek; k tomu vychytralé, zcela bezcitné oči a výraz podlézavého pokrytce. Morálku žádnou neměl, ale dokázal ji předstírat. Choval se tak poníženě
a úslužně, že se na první pohled zprotivil i posádce, stojící kolem se zbraněmi v rukou.

Korvetní kapitán Šibusaka nemohl mít víc než třicet, i když u Japonců se to taky těžko poznávalo. Byl vysoké atletické postavy, tmavé pleti s nádechem do fialova.
Svoje zajetí snášel lhostejně až hrdě, jak už domorodci přijímali vše, co je potkalo, ať dobré či zlé. Jenom když ho Li Jang pobídl, dost hrubě, zableskla mu v šikmých
očích prudká nenávist.

Enkra je očekával ve vznešené velitelské pozici, s levičkou na rukojeti katany. Nepohnul se, ani když k němu Li Jang přistoupil a hluboce se mu ukláněl. Drmolil při
tom jakési fráze malajsky, přál mu deset tisíc let života ve štěstí a prohlašoval se za jeho pokorného a oddaného otroka.

„Děkuji ti, Li Jangu,“ řekl Enkra, „Jsem rád, že jsi pochopil, že odpor proti nám je marný a zbytečný. Kdyby to jiní pochopili už dřív, mohlo se na obou stranách
ušetřit řadu nenahraditelných lidských životů. Ale pro vás bylo zřejmě důležitější bojovat...“

„Nechtěli jsme bojovat!“ škemral Li Jang, „To všechno zavinil tento muž, kapitán Šibusaka! Já jsem ho nesčetněkráte vyzýval, aby ustal v nesmyslném odporu
a podrobil se ti, ale on drze a zpupně odmítal!“

Šibusaka mlčel. Enkra si ho prohlížel; pak řekl téměř lhostejně:
„Odveďte ho! Později o něm rozhodneme!“
„Pane, dovol mi zabít ho na místě!“ pronesl Li Jang rozhodně, „Dokážu ti svoji oddanost a skropím zemi krví toho ničemy!“
„To jsi tak oddaný a věrný?“ podivil se Enkra.
„Pane, dej mi možnost a já ti to dokážu!“
Enkra se podivně pousmál. Jenom jeho nejbližší vytušili, že právě dostal nějaký nápad. Což nemuselo pro Šibusaku znamenat nic dobrého, neboť princ uměl být ve

svém vzteku nelítostný.
„Později rozhodneme! Zatím se zařaď na svoje místo!“ ukázal Li Jangovi na kroužek svých důstojníků.
Li Jangovi se rozhostil po tváři výraz neskonalé blaženosti. Zvítězil! Je členem princova štábu, podařilo se mu ho obelstít! V duchu si už zřejmě maloval skvělou

kariéru... A rozhodně si nevšímal svých sousedů, arminských důstojníků, kteří si ho útrpně prohlíželi. Co byli proti němu? On bude uznávat jenom samotného prince;
tihle mu nanejvýš vadí v postupu vpřed!

Enkra se zajímal, jak dopadl Sebastianův výsadek; Sheltie hlásil, že se podařilo obsadit celou základnu, aniž narazili na jakýkoliv odpor. Odzbrojili Japonce, ale
také Li Jangovy Malajce; sice měli jakési námitky, ale Sebastiano se s nikým nedohadoval.

Enkra to přijal spokojeně. Věděl, že Sebastiano nahání pirátům panický strach, ať už jsou v současné chvíli jak chce přátelští. Vzkázal, aby tam zůstal a eventuálně
rozmístil zajatce do oddělených skupin, aby mezi nimi nemohlo dojít ke vzpouře.

Pak dal Enkra spustit čluny a rozhodl vystoupit na břeh. Spolu se štábem přešel i Li Jang a dva jeho pobočníci, ostatní zůstali na lodi. Také nařídil, aby za půl hodiny
převezli na břeh i kapitána Šibusaku.

Sebastiano v maskáčích, se samopalem přes rameno, jako obvykle zářící nebezpečností, jej očekával na břehu, zařadil se mu po bok a doprovázel ho po
objektech, aby mu předvedl výsledky své akce. Bylo to jeho právo a Enkra sledoval, jakou hrůzu jejich příchod vyvolává u Malajců. Japonci se tvářili jako obvykle
lhostejně. Pak zkontroloval, že všechny zbraně jsou složeny na hromadě pod dohledem zvláště zavilých bojovníků a rozhodl se pronést řeč.

„Vojáci, převzali jsme dnešního dne velení nad tímto ostrovem a základnou; od této chvíle jste nám povinni poslušností a oddaností jako svým dosavadním pánům!“
To rozhodně nebyli a nikdo to nevěděl líp než Enkra; ale už si zvykl, že s nimi musí jednat rázně a využít maximálně jejich sklonu nepřemýšlet a přijímat rány osudu

statečně. Taky se proti tomu neozvalo jediné slovo - zajatci jen zírali.
Enkra pronesl ještě delší řeč; opakoval v ní, co říkal obvykle, když mluvil s vojáky. Neměla valného smyslu a on to věděl; ale bylo dobře k vojákům promluvit,

aspoň aby si ho zapamatovali. Slíbil, že dostanou dobře najíst, budou lékařsky ošetřeni a nikdo jim nebude v ničem ubližovat. A taky budou muset vlastními silami
vybudovat nový tábor, aby měli kde bydlet, protože není možné je odtud odvézt na Okinawu. Enkra soudil, že nejlepší bude nechat je tady až do rozhodnutí jako
v nějakém trestaneckém táboře.

Neřekl, že znovuvybudování tábora bude nejspíš krajně obtížné; na stavbu oněch pozoruhodných plavidel totiž použili vše, co se použít dalo, vykáceli dokonce
všechny stromy na celé Sabuře. Z čeho postavit chaty, mohl být dost problém a Armini byli ochotni pomoci jim radou, ale ne materiálem. Takže celý projev byl pouze
propagační a Enkra si to velmi dobře uvědomoval.

Jádrem jeho počínání bylo cosi jiného: když nastínil vojákům skvělou perspektivu jejich soužití s Arminy, prohlásil, že nyní je zapotřebí vyřešit záležitost jejich
velitele, korvetního kapitána Šibusaky. A nařídil ho předvést.

„Kapitáne Šibusako!“ řekl mu, když předstoupil před jeho jasnou tvář, „Stojíš před soudem, který posoudí tvoje činy! Dopustil ses mnoha skutků, které bychom ti
mohli klást za vinu; jenom to, že jsi v té době sloužil lidem, kteří ti veleli špatně, tě omlouvá. Ale přesto není pro tvoje počínání žádná omluva a čeká tě za ně jenom
smrt!“

Šibusaka mlčel a jeho šikmé oči nevyjadřovaly žádné silnější hnutí mysli. Zřejmě si už na tu myšlenku zvykl a nijak ho nepřekvapovala. Byl od mládí vychován
v myšlence padnout za svou vlast a hlavním problémem pro něj bylo, kdy a jak se to stane. Teď se to tedy dozvěděl.

„Li Jangu!“
Šťastný a spokojený velitel malajských pirátů předstoupil před svého pána. Pochopil, že bude přede všemi vyznamenán.
„Jsem zde, můj princi!“
„Li Jangu, prokázal jsi nám velikou službu a navždy sis získal naši vděčnost a úctu. Prohlásil jsi, že mi chceš dokázat svoji oddanost tím, že zabiješ kapitána

Šibusaku!“
„Ano, pane, jsem připraven!“ Li Jang neměl u sebe žádnou zbraň, jinak to snad provedl hned.
„Dobrá. Rozhodl jsem zachovat se k poraženému veliteli nepřátel tak čestně, jak jen je možné; proto povoluji, aby korvetní kapitán Šibusaka zemřel jako samuraj -

v souboji! Každý z vás dostane meč a ty, Li Jangu, nám dokážeš svou oddanost tím, že v tomto souboji slavně zvítězíš!“
Li Jangovi ztuhl blažený úsměv na rtech. Nebyl žádná pápěrka a v životě už leccos dokázal, ale měřit se v boji s protivníkem o dvacet let mladším, mrštným

a uvyklým soubojům mečem pro něho znamenalo jistý rozsudek smrti. Chvíli si to nedokázal srovnat v hlavě; pak začal pomalu chápat a to pochopení ho bolelo.
„Můj pane...“ řekl ještě s určitou nadějí, že to je jenom výstřední Enkrův žert.
Šibusaka naopak zbystřil pozornost. Samurajský souboj nebyla tak špatná věc a on ji považoval za čestné zakončení života. I kdyby měl zemřít, padnout v boji



bude pro něho poctou.
„Rozvažte ho a dejte oběma meče!“ zavelel už Enkra, „Rogere, tobě svěřuji rozhodování!“
Roger, na kterého se Li Jang během doby, po kterou byl členem štábu, několikrát podíval s despektem, byl tou nejlepší vhodnou osobností; jen se sebevědomě

usmál.
„Princi!“ zaprosil Li Jang, „Nemyslel jsem to tak, že bych měl bojovat s tím mužem! Myslel jsem, že mi bude svěřena ta čest...“
„Tos nemyslel vážně důkaz své oddanosti ke mně?“ Enkrův hlas hladil tím sametověji, čím jeho tvář byla vážnější, „Ty snad nechceš dokázat, jak mě máš rád a jak

se hodíš pro funkci, kterou tě chci pověřit? Jen v boji se pozná muž! Zabít bezbranného zajatce dokáže každý ničema!“
To už malajský pirát věděl, jak to princ myslí. Už chápal, že od začátku byl určen k tomu, aby vykonal špinavou práci a zemřel. Že to, co se vypráví o strašných

lidech z Ostrova, je pravda a že... ale to už v tuhle chvíli bylo jedno. Protože naproti němu rozvázali jeho nepříteli ruce a Roger mu podal samurajský meč. Li Jangovi
taky dali meč; byl to Sebastiano a udělal to s potěšením.

Šibusaka několikrát poskočil, procvičoval si ztuhlé svaly. Meč v pochvě držel zlehka v rukou právě tím způsobem, který prozrazuje zkušeného mistra. A sledoval Li
Janga pohledem kočky pozorující myš.

„K boji!“ zavelel Roger.
Li Jang udělal něco, co by od něho snad nikdo nečekal: vymrštil se jako ocelové péro, vytasil meč a sekl jím po Šibusakově hlavě. Protivník byl ale rychlejší;

uskočil, tasil svoji zbraň a odhodil pochvu; jak se otáčel, bodl přímo za sebe - jeho meč se střetnul s Li Jangovým tělem v přímo ukázkově mistrovské ráně a projel jím
skrz naskrz. Šibusaka ztrnul v pohybu a vyčkával, až mu tělo nepřítele sklouzne s čepele a dopadne na podupanou zem.

Li Jang strašlivě zařval; rána nebyla tak nebezpečná, aby ho zabila hned, ale chybělo k tomu jen pár vteřin. Během nich se svíjel u nohou kapitána Šibusaky, řval
a rval rukama hlínu; pak přestal řvát, pohlédl na Enkru podivně jasným a vyčítavým pohledem a ztuhnul.

„Šibusaka zvítězil!“ prohlásil Roger po právu.
Kapitán stál doposud s mečem v ruce.
„Mám svoji zbraň,“ řekl poprvé od chvíle, co ho měli v zajetí, „Kdo mi ji dokáže vzít, ten má právo rozhodovat o mém životě! Nikdo jiný!“
Bylo ticho. Zajatci valili oči na svého velitele a zdálo se, že se jim před očima proměňuje v božského hrdinu. Ale mnozí se obraceli na druhého božského hrdinu:

prince, který stál jako soudce a pán několik kroků od Šibusaky.
„Máš pravdu.“ řekl princ.
A současně Enkra přešel naproti němu, na místo, kde ještě ležel mrtvý Li Jang. Sebastiano mu chtěl honem podat vlastní meč, ale Enkra ho zarazil pokynem ruky.
„Nezabiju tě, Šibusako. Jenom ti vezmu ten tvůj meč!“
Kapitánovy šikmé oči nervózně zamrkaly. Bylo mu asi jasné, že tohle je nebezpečnější soupeř.
Enkra na něj skočil, Šibusaka po něm sekl; opět jedním z oněch proslavených úderů japonské školy meče, které vymysleli staří Zenoví mistři a proti kterým

neexistuje obrana. Jenže Enkra nedoskočil na místo, kde ho Šibusaka očekával; naopak v letu vymrštil nohu a kopl kapitána do hlavy. Srazil ho tím na zem, sám udělal
přemet a než se stačil Šibusaka sebrat, vykopl mu meč z ruky. Pak mu šlápl na krk a řekl: „Patříš mně!“

Šibusaka jako kdyby to ani nechápal; hleděl na něj s užaslým výrazem a nic neříkal. Enkra ho uvolnil a poodstoupil; Šibusaka vstal a ohlédl se po svém meči, ale ten
už někdo dávno sebral.

„Prohrál jsem...“ řekl konečně.
„Řekl jsem ti: nezabiju tě. Máš právo žít a sám rozhodnout, co chceš dál dělat. Dávám ti nejen život, ale i svobodu.“
„Ale... já nejsem tvůj přítel!“
„To vím. Bude trvat ještě dlouho, než pochopíš, že jsme sem nepřišli jako nepřátelé. Umíš dobře bojovat, jsi statečný a čestný. Ale ještě ses nenaučil přemýšlet;

proto bude tvá cesta jiná než moje. Nemohu se na tebe zlobit; nikdo nemá právo vyčítat ti, že tě nenaučili sám odpovědně posuzovat běh věcí. Jdi si tedy a sám hledej
svoji cestu!“

„Moje cesta... mám povinnost bojovat! Já budu proti tobě bojovat, dokud budu živ!“
„Zkus to. Viděls, jak jsi dopadl. Ale já ti nebudu nic říkat. Řekl jsem, že jsi hlupák; teď to máš možnost dokázat. Tak jdi!“
„Kam?“
„Kam budeš chtít. Jsou tady čluny; můžeš si jeden vzít a odplout, kam chceš.“
Šibusaka pořád ještě váhal. Enkra pokynul Sebastianovi, aby mu vrátil jeho meč; a Sebastiano to skutečně udělal. Šibusaka učinil pár kroků, ale zastavil se a položil

dotaz:
„Kde se mohu naučit to, co jsi říkal?“
„Bohužel - jenom tady, u mého dvora.“
„To nechci!“ vyjel kapitán zostra.
Enkra neřekl už nic; Šibusaka pyšně prošel jejich řadami k přístavišti, vybral si tam jeden ze člunů, zřejmě ten nejlepší, nasedl do něj a vyvesloval na moře. Tam

vztyčil plachtu a jeho člun se pomalu vzdaloval.
„Necháš ho jen tak odejít?“ zeptal se Roger.
„Vybojoval si to.“
„Ty jsi ho porazil!“
„Ale nezabiju ho. Nemám na to právo. Je to sice nepřítel, ale statečný muž a dobrý důstojníků. Já mu nesmím ublížit, víš?“
„Vrátí se a bude zabíjet!“
„Jestli se vrátí, nebude zabíjet.“
Roger zaváhal; pak se beze slova podrobil. Byly chvíle, kdy Enkrovi věřil víc než sobě.
Enkra zhluboka vzdychl, jako by si teprve teď uvědomil, co se kolem něho děje.
„No, teď je potřeba se postarat o zajatce. Raněné vyléčit, hladové nakrmit a postavit jim aspoň nějaké přístřešky. Protože jestli přijde zas nějaký tajfun, dopadlo

by to s nimi zle!“
Tak se rozešli po své práci; oba Šibusakovy souboje na ně udělaly podstatně větší dojem, než byli ochotni si připustit.
S Malajci se nedělaly žádné cavyky; byli bez diskuse přiřazeni k ostatním zajatcům a jejich zvláštní postavení nebylo už ani snem, na který by mohli vzpomínat;

k jejich cti je třeba říct, že neučinili jediný pokus nějak se vyvyšovat a spíš se snažili, aby na ně nebylo moc vidět.
Enkra rozhodl strávit dnešní zbytek dne a noc na ostrově Sabura; za úsvitu měli opět vyplout, aby se na určeném místě sešli s A-Akovými pomocnými silami. Enkra

předpokládal, že by se boj mohl protáhnout a ponechal si časovou rezervu, kterou naštěstí nepotřeboval. Dovolil tedy odpočinek a aby zajatci viděli, jak se jejich noví
páni chovají a baví, nechal je usadit se večer k ohňům, hrát a zpívat. Věděl už, že hudba a zpěv zlepší pokaždé atmosféru, domorodcům se líbí a přitahují je; přál si, aby
už bylo konečně zapomenuto na vzájemné spory.



Asthra samozřejmě zapálila Živý Oheň a kromě ošetření raněných a nemocných dovolila se v něm vykoupat každému, kdo měl zájem. Bylo jich dost, jako
obyčejně, domorodci neznali něco jako strach. Zdálo se, že dostali docela dobrou náladu a nejevili známek nepřátelství.

Čas míjel, setmělo se a noc převzala vládu nad ostrovem. Bylo třeba jít spát, ale Enkra, ač většinou moc nepovoloval, ještě nesouhlasil; seděl u ohně a zdálo se,
jakoby na něco čekal. Už si zvykl hádat čas podle pohybu hvězd, takže občas se podíval nahoru a odhadoval, jak je asi dlouho. Když konečně usoudil, že je čas,
zaslechl od přístaviště nějaký vzruch, takže ještě počkal, přestože Roger a jiní se ohlíželi, co se děje.

A potom vstoupil do kruhu kolem ohně kapitán Šibusaka. V patách za ním šli dva strážci, kteří právě způsobili ten rozruch, neboť příjezd kapitána rozhodně byl
pozoruhodný.

Enkra nevypadal ani překvapeně, ani nejistě. Klidně pokynul Šibusakovi, aby usedl, ale ten zůstal stát naproti němu.
„Uvažoval jsem o tom, co jsi mi řekl.“
„To je dobře.“ řekl Enkra.
„Myslel jsem na to, že jsi mi řekl, že jenom u tebe mohu poznat to, čemu říkáš moudrost. Že jestli k tobě nepřijdu, nikdy se nedozvím víc, než vím teď. Je to

pravda?“
„Ano.“
„Jsem tady. A chci se dozvědět co nejvíc.“
„V pořádku. Věděl jsem, že přijdeš.“
„Nemohu se smířit s pomyšlením, že je na světě něco, co nedokážu. Chci vědět, co je tak velikého a důležitého, že bych to měl znát, abych podle tebe přestal být

hloupý. Až to poznám, řeknu ti, zač to podle mě stojí.“
„To je v pořádku. Tak si konečně sedni! Teď v noci stejně nic podnikat nebudeme...“
Šibusaka se posadil vedle něho. Nevyvolával takový odpor ostatních jako Li Jang; Armini oceňují osobní statečnost a hrdost a obojího měl kapitán na rozdávání.

A pokud se týkalo rozumu, udělal právě první užitečný krok, aby ho získal.
Roger ukázal na prstech: „Vyšlo ti to! Nemyslel jsem, že přijde!“
Enkra ukázal: „Byl jsem si tím jist.“
„Co s ním chceš dělat?“
„Zapojíme ho. Bude dobrej, až zkrotne.“
Roger ukázal souhlas a ochotu spolupracovat, přitom se dal do řeči o zcela odlišných věcech a nového přírůstku si zdánlivě nevšímal. Enkra řekl Šibusakovi pár

základních informací a potom konečně rozhodl, že se půjde spát.
Ráno vypluli opět na moře; většina pozornosti se soustředila na Šibusaku, který se »zapojoval«. Přišli na to, že absolutně nemá žádný smysl pro humor, což jim

vadilo, ale využívali toho, aby si z něj dělali jemným způsobem legraci. Byli by i ostřejší, ale to Roger zakázal, tak jemně špičkovali a bavili se tím, jak nechápe vůbec
nic.

Ze všeho nejdřív prošel jazykovým kursem. Když mu nařídili dát se ostříhat, uposlechl bez diskuse a nechal všechny dělat, co se jim zlíbilo. Když byl probuzen
a zjistil, že jim rozumí, udělalo mu to radost. Protože neměli co dělat, soustředili se na něj a vykládali mu každý něco jiného, takže kdyby to pochopil, musel by z toho
mít pěkný galimatyáš; naštěstí většinu nechápal.

Nakonec zasáhl osobně Roger; při rozhovoru s kapitánem ocenil jeho schopnosti v boji mečem a dal se s ním do odborné diskuse na to téma. Boj byl snad jediné,
co Šibusaka opravdu uměl a co ho bavilo a těšilo. Přinesl si svůj meč, který mu nikdo nesebral, a spolu s Rogerem procvičovali všelijaké grify. Roger to sice tak přesně
neznal, ale o to líp ovládal teorii, takže si rozuměli.

„Ať je Roger co chce, zbabělec není!“ prohlásil nakonec Bello, „Nechat si od toho blázna mávat mečem kolem hlavy, i když tvrdí, že nechce nikomu ublížit, na to
musí být tvrdá nátura!“

Když už měli dost i téhle hry, zařídil Roger odpočinek s ušlechtilou zábavou. Tím měl na mysli videokazety; a protože mu byl jasný Šibusakův vkus, začal tím
příšerným samurajským filmem, který měl největší oblibu u všech zajatců. Šibusaka byl vzrušen, ba nadšen; sledoval film skoro bez dechu a když skončil, položil řadu
otázek, na něž Roger odpovídal s trpělivostí, která mu rozhodně nebyla vlastní. Pak naučil Šibusaku manipulovat s kazetami a nechal ho, ať se dívá, na co chce.
A odešel. Podat hlášení Enkrovi.

„Je to dobrý. Už je koupenej!“ řekl.
„To šlo tak rychle?“
„Ještě to neví, ale už je náš. Prodá duši za trochu vlídný zacházení a pár videokazet. Nabídni mu nablejskanou uniformu a možnost velet vykulenejm bažantům,

a máš ho jistýho.“
„Zdá se, že o něm nemáš moc dobrý mínění!“
„Proč? Má tendenci stát se mým oblíbencem. Je trochu omezený, ale to se zlepší, až mezi námi chvíli pobude. Bude lepší než hlídací pes.“
Enkra se skoro dopálil: „Poslechni, Rogere, mně není jasný, jaký ty opravdu oceňuješ mezi lidma vlastnosti! Říkáš, že se ti Šibusaka líbí, a přitom ho shazuješ! Dá

se koupit, no dobře, ale má svoji cenu a stojí za ni. Myslím, že je daleko lepší než ten tvůj darebák Čang...“
Rogerovi potměšile zablýskalo v očích. „Čang? To je docela jiný případ!“
„Už jsi ho zkrotil?“
„Toho těžko někdy zkrotím. Nikdy mu nebudu moci doopravdy věřit - slouží mi a lísá se, ale moc dobře vím, že hledá, kde kousnout! Samozřejmě není tak

primitivní, aby mě podřezal ve spaní, je mu jasný, že by to odnesl. Ale pořád šmíruje, co by podnikl. Líbí se mi to... je to užitečné cvičení rozumu!“
„No, když to bereš takhle...“
„Stejně ho jednou budu muset zabít, až bude moc nebezpečný! Ale zatím slouží. Se zaťatými zuby, ale slouží. A jak mě nenávidí! Pane Bože, kdo jen umí takhle

nenávidět!“
Enkra už nediskutoval; raději se šel podívat na Šibusaku. Našel ho před televizorem, kde sledoval velmi pozorně Tři mušketýry. Měli s sebou dvě verze,

francouzskou s Gérardem Barrayem a anglickou s Michaelem Yorkem a Raquel Welchovou. Tu mu pomohla najít Tanya Wallerová, která se nezištně rozhodla
prokazovat mu dobro. Seděla u něho a sledovala chvílemi jeho a chvílemi film, rozhodujíc se, co je zajímavější.

Když se objevil Enkra, Šibusaka to zpozoroval a vstal, aby mu dal najevo úctu.
„Nenech se rušit! Já se jdu jen podívat, jak se ti to líbí...“
„Je to velmi... velmi zvláštní!“ Šibusaka měl možná trochu jiný názor, ale nevěděl, jak zdvořile vyjádřit svoje pochybnosti, „Především mne zaujal ten... nezvyklý

způsob šermu.“
„To je evropská škola. Roger ji skvěle ovládá, může ti to ukázat!“
„Ano, ovšem. Ale... ti samurajové se rozhodně chovají velice zvláštně. Jejich zvyklosti mi připadají... naše zvyky jsou jiné!“
„Zkrátka, chceš říct, že ti lidé nemají žádné vychování a připadají ti směšní.“



„Ano... jak to víš?“
„Znám japonské mravy.“
„Samuraj, který by se choval tak podlézavě k ženám tak zpustlým a nemravným, který by sám podléhal tolika neřestem a... citovým hnutím, by si nikdy nezískal

úctu ostatních a domnívám se, že by se nedokázal vnitřně ukáznit natolik, aby přemohl své soupeře!“
„Těžko říct. Jenže ti samurajové, jak říkáš, byli nejlepší... co třeba soudíš o Athosovi?“
„Je to zpustlý opilec, který zcela jistě musí špatně skončit.“
„A vidíš! V tomhle díle je to nejušlechtilejší a nejmorálnější člověk, přímo vzor pro ostatní...“
Šibusaka si to chvíli rovnal v hlavě; nakonec byl nucen přiznat: „To nechápu!“
„Musíš připustit, že život v tehdejších dobách a v zemi, kde se to odehrává (říká se jí Francie), byl jiný než ve tvém Japonsku. Připustit to a dovolit, aby lidé jinak

mysleli, jinak cítili a měli jiné společenské zvyklosti. Tomu se říká tolerance a je to základní předpoklad života. Jinak by se lidé museli pobít jenom pro rozdílný názor na
svoje vychování!“

„Připustit, že někdo jiný má odlišné zvyklosti?“ Šibusakovi se do toho očividně moc nechtělo.
„Ano. My máme taky leccos jiného než vy, a přece se na vás nezlobíme...“
„Samozřejmě! My přece máme pravdu!“
„Ale! A jak jsi na to přišel?“
„To je přece jasné od začátku. O tom nikdo, kdo má zdravý rozum, nemůže pochybovat!“
„Takže my všichni nemáme zdravý rozum? Máš smůlu, Šibusako, ale tvoje zvyklosti jsou pro nás stejně hloupé a nesmyslné jako naše pro tebe a my bychom klidně

mohli tvrdit, že jen my máme pravdu a ty se mýlíš. Ale my připouštíme, že ty máš právo si to myslet a máš dokonce právo se mýlit. A my tě můžeme chtít poučit, ale ne
ti něco nařídit nebo tě trestat. Tomu se říká tolerance.“

„Ale přece nemohu souhlasit s někým, kdo si myslí něco jiného než já! To přece nejde - je jenom jedna pravda, a to ta naše!“
„Kdyby každý uvažoval jako ty, to bysme se nikam nedostali!“
„Nevím, kam se máme dostat. Ptal ses mne a já ti odpovídám, jak se sluší a patří!“
Enkra si povzdychl a zkusil to jinak: „Kdo ti řekl, co je správné a co ne?“
„To mi nemusí nikdo říkat. Sám cítím a vím, co je nejsprávnější!“
„Ale někdo tě to přece jen naučit musel!“
„Ano, ovšem. Moji rodiče, učitelé, nadřízení. Každý z nich mi vysvětlil, co jsem nechápal, a já jsem jim za to upřímně vděčen!“
„A co když se všichni mýlili? Nebo co když jsi jejich poučení špatně pochopil?“
„Mýlili? Naši lidé? To není možné!“
„Každý se může mýlit. Právě to připouštíme a dáváme lidem prostor na jejich názory, proto nemůžeme kategoricky tvrdit nějakou pravdu a být zaměřeni proti

ostatním lidem!“
„Tak vidíš! Právě jsi připustil, že nemáš ani ty vždycky pravdu. Proto je samozřejmě jasné, že pravdu máme my, protože o ní nemáme žádné pochybnosti!“
„Ačkoliv se tvým názorům nedá upřít jistá dávka originality, rozhodně nejsou ty nejlepší, jaké si umím představit. V našich zvyklostech je pochybovat o všem,

i o sobě; právě proto musíme hodnotit kriticky všechno ostatní. Především názory ostatních! Protože neexistuje jenom jedna pravda, zvláště v otázkách, které nejsou na
první pohled jasné, ale nekonečné množství pravd, které se řídí podle individuality každého jednotlivce. Jasněji řečeno, každý člověk má právo na vlastní pravdu.
A teprve pokud takovou pravdu uznává většina lidí, lze ji považovat za pravdu obecnou a obecně přijímanou, s výhradou, že s ní nemusí souhlasit ten, komu z nějakého
důvodu nevyhovuje nebo kdo je upřímně přesvědčen, že věci rozumí líp...“

Což byla dlouhá řeč a Šibusaka ji možná tak docela nepochopil. Rozhodně koukal divně: „Pravda je jen jedna, a to ta naše!“
„A kdo rozhoduje ve sporných případech, jaká je skutečná pravda?“
„Samozřejmě Jeho Výsost admirál kníže Kimura!“
„Aha. No, samozřejmě. A co když se mýlí?“
„Admirál Kimura? To není možné. Je to přece náš nejvyšší velitel, ten se nemůže mýlit!“
„Každý se může mýlit. Je starý a určitě toho o světě moc neví. Když přišel do tohoto světa, byl obyčejným plavčíkem a stal se admirálem jenom proto, že přežil

všechny ostatní. A vy, kteří nic jiného neznáte, mu samozřejmě věříte.“
„Admirál Kimura je nejmoudřejší z lidí a kdo pochybuje o jeho genialitě, je buď naprostý hlupák nebo nepřítel. Tobě se nedivím, jsi cizí ďábel a nemůžeš chápat,

jak je admirál Kimura ctihodný a moudrý. Ale my, kteří to víme, uctíváme a chválíme jeho moudrost a prozíravost!“
„A co si myslíš o admirálovi Kidžim?“
Šibusaka zaváhal. Jeho názory se v posledních dnech zprudka změnily a on musel vysvětlit: „Admirál Kidži byl prvním po admirálovi Kimurovi a zasluhoval si naší

úcty. Ale vy jste jej zajali a mučili tak dlouho, až ztratil zdravý rozum. Nyní si ho vážím, ale je mi líto, že už nám nemůže být k žádnému užitku.“
„Mluvil jsi s ním?“
„Byl jsem na zasedání, kde podával hlášení.“
„Co řekl tak hrozného?“
„Samé nesmysly. Tvrdil, že nejste naši nepřátelé, že jste sem přišli v míru a že nechcete nikomu ublížit, ale naopak pomoci. Tvrdil, že máte prostředky, kterými nám

pomoci můžete. Umíte léčit, naučit lidi spoustu věcí a dát jim moudrost; taky máte zbraně, které jsou lepší než naše. Bylo toho hodně, co říkal...“
„A copak to není pravda? Ty sám jsi viděl, že máme lepší zbraně a předvedli jsme ti, co umíme lidi naučit a tím je zdokonalit! A že přicházíme v míru, snad také

nepopřeš!“
„Už to, že jste sem přišli, je důkaz vašeho nepřátelství! A bojovali jste s námi!“
„Boj jste začali vy! Co jsme měli dělat podle tvého názoru, když jsme sem chtěli přijít?“
„Měli jste se vzdát, složit poklonu knížeti Kimurovi a vyčkat, jak o vás rozhodne. Kdybyste mu vydali svoje zbraně a pokorně ho poprosili, jistě by vám dovolil

sloužit nám...“
„O tom nepochybuju. Jenže ty si myslíš, že to je správné?“
„Samozřejmě! Každý je přece povinen sloužit knížeti Kimurovi! A my, jeho armáda, jsme tady proto, abychom to všem vysvětlili!“
„Dobrá. Takže my jsme tu proto, abychom vysvětlili každému, i knížeti Kimurovi, že každý má právo na svoji pravdu jako on, a že nikdo, ať domorodec nebo

příchozí, mu nemusí sloužit, pokud to bude špatná věc. A Kimura tuhle naši pravdu velmi rychle pochopí! Bude muset...“
„To tedy ne! To je špatná pravda, proti které musíme bojovat!“
„Už jsi bojoval. Přišel jsi o všechny svoje lodě, o celou svou armádu a o svobodu. O co chceš ještě přijít, když budeš bojovat dál?“
„Mám ještě svůj život! Kdyby to bylo zapotřebí, položím ho rád a bez váhání na oltář svojí vlasti a provedu harakiri jako každý čestný a oddaný samuraj! Jenom to,



že chci poznat vaše názory a váš život, mne zadrželo...“
„Zabít se je zbabělost! Nemyslím si, že by to byl zrovna ten nejlepší způsob, jak dát najevo, že mám pravdu. Je lepší vyčkat, přesvědčit toho druhého o svojí

pravdě. My jsme ochotní tvoje názory poslouchat a žádáme za to jenom to, abys ty poslouchal naše. Jaké si z toho vyvodíš závěry, je tvoje věc!“
„Poslouchám tě a budu uvažovat o všem, co jsi mi řekl. Možná se ti to, co říkám, nelíbí, ale pravda je taková. A ty, jako princ, bys ji měl chápat líp než ostatní. Já

jsem starší a moudřejší než ty; tak bys měl samozřejmě uznat, že mám pravdu!“
Enkra si povzdychl. „Máš pravdu, to bych měl. Takže, budeme oba přemýšlet a uvidíme, k čemu kdo z nás dojde. A teď mi promiň, že jsem tě zdržel od filmu;

konečně, můžeme si ho vrátit. To se dělá takhle... Podívej se na Tři mušketýry a třeba i přemýšlej...“
A odešel.
„Daří se, daří se?“ ptal se ho Roger, „Chápe něco náš miláček, nebo je blbý jako bedna?“
„Nedaří se a nechápe nic. Ale pochopí, má na to. Zatím mě přesvědčil, že naším prvořadým úkolem je poklonit se knížeti Kimurovi a nabídnout mu svoje služby.“
„Fajn! Dojedem si za ním a navrhnem mu to. Já myslím, že bude bez sebe nadšením, když se mu za tím účelem probouráme do paláce a řeknem mu to pěkně z očí

do ksichtu!“
„Třeba do té doby dostane rozum i Šibusaka. Já věřím v jeho dobrou hlavu...“
„Věř. Naděje umírá poslední...“



Lovci lebek
 

Flotila se pohybovala směrem k největšímu z ostrovů, který Japonci nazvali Honšú dle zvyklostí z domova. Tam ležela některá jejich města, ale ne hlavní město
Kjóto, to bylo dál na ostrově Kjúšú. Žádný z těchto ostrovů se nepodobal svému předobrazu z pravého Japonska, ale to nemuselo být na škodu věci.

Cestu vyhledávala Kaiití. Jejímu otci A-Akovi slíbili, že na něj počkají na ostrově Sabura, kam měl přijet; ale Kaiití věděla, kudy jejich lodi poplují a doporučovala
vyjet jim naproti. Takže to udělali; za soumraku zastavili uprostřed moře a čekali na místě. Kaiití se skvěle vyznala ve hvězdách, alespoň co se týče navigace; když jí
ukázali Denisovu mapu, bez problémů se v ní orientovala a vyložila jim spoustu pohádek o souhvězdích, která tam existovala. Pohádky pro ni byly docela reálné, už
vzhledem k jejímu věku; a stejně reálně hovořila o jejich měsíci a o tom, jak zestárl a zemřel.

O hvězdách si povídala s Fernandem, který byl jako čaroděj Apačů zřejmě nejzkušenější v podobných vědách a velmi ho zajímaly zdejší hvězdy. Zaznamenal si
všechna vyprávění Kaiití a taky ji při tom naučil zacházet s magnetofonem; to se jí líbilo, zejména si s nadšením pouštěla rockovou muziku.

Té noci Fernando opět pozoroval hvězdy. A když bylo k místní půlnoci, přišel k Enkrovi a vypadal poněkud překvapeně. Enkra ještě nespal, což bylo veliké štěstí;
když k němu došel Fernando, vstal a ptal se, co se děje.

„Víš, uvažoval jsem o tom, co říkala Kaiití; o měsíci a o tom, jak zemřel. Sleduju oblohu dalekohledem... a něco jsem našel.“
„Měsíc?“
„Ne tak docela. Ale mrak prachu a kamenů, který vrhá stín na hvězdy. Teď, před chvílí. Sledoval jsem jedno místo na obloze, a najednou jsem viděl cosi jako...

jako bych měl špinavou čočku. Ale to něco se pohybuje a...“
„Ukaž!“
Fernando ho zavedl na střechu můstku, kde měl pozorovatelnu, vyhledal objekt a Enkra se podíval. Vypadal trochu rozpačitě.
„Já tam teda nic nevidím...“
„Já mám o trochu větší zkušenosti s pozorováním hvězd. A všiml jsem si, že mezi hvězdami a námi je nějaký stín. Noc je jasná, mrak to nebude, takže to musí být

něco tam.“
„A co, podle tebe?“
„Zbytky měsíce.“
„Co se s ním stalo?“
„Těžko říct. Nějaká síla, schopná zničit nebeské těleso, se s ním z nějakých důvodů srazila a roztříštila jej.“
„Jaká to musela být síla?“
„To si neumím představit. Obrovská...“
„Přece jenom. Co například?“
„Kometa... jádro komety. Nebo malá planetka... možná meteorit z antihmoty. Zkrátka něco, co mnohokrát přesahuje lidské možnosti.“
„Mohla taková síla ublížit i celé planetě?“
„S největší pravděpodobností ano.“
„Takže bylo velké štěstí, že se ta síla srazila s měsícem a ne se zemí. Protože možná, že bychom namísto na oceán pod slunečním světlem vystoupili do prázdna...“
Fernando chvíli mlčky křivil rty.
„Je to ještě horší. Kdyby se to stalo... mám obavu, že brána by nemusela být zničena. Kdyby se otevřela brzy nato, mohl ze Země uniknout do prázdného prostoru

vzduch a voda... zůstala by třeba holá země. Bez života. Další mrtvé těleso...“
Enkra taky mlčel. Dlouho.
„Co myslíš... je možné, aby takovou sílu vyvolal někdo úmyslně?“
„Vrtá ti hlavou, jak se stalo, že to zasáhlo zrovna měsíc, co?“
„Odpověz mi!“
„Nevím. Neumím si to představit.“
„Třeba superlejzrem, jako rozbíjíme kameny a nepřátelské lodi?“
„Kdyby to byl veliký lejzr...“
„Rozumím.“
„Ale... proč by to kdo dělal? Zdejší domorodci nepotřebují podobné efekty, kdyby jim je někdo chtěl mermomocí předvádět...“
„A co když tu nežijí jen oni? Existují zde i jiní lidé... tam za mořem!“
Chvíli oba mlčeli. Konečně řekl Enkra: „Okolo naší Země obíhají tisíce družic. Jsou viditelné pouhým okem a astronomové si podle nich korigují svá pozorování.

Okolo této planety neobíhá nic.“
„Tím chceš říct, že katastrofa kosmického rozsahu má smysl jenom pro lidi, kteří vstoupili do vesmíru? Je jasné, že domorodci to k ničemu nepotřebovali. Ale došlo

k tomu dávno, tak dávno, že si to obyčejní lidé už nepamatují. Jenom čarodějové, jako A-Aka a Kaiití.“
„Někdo přišel a aby ukázal svoji moc, střelil do oběžnice, kterou mají lidé každý den na očích! Výstraha pro celé lidstvo?“
„Trochu fantastické! Kdyby to řekl Mike, soudil bych, že to je nápad z jeho nové knížky.“
„Já to taky netvrdím. Jenom přemýšlím, co se mohlo dít před těmi mnoha staletími, nebo kdy se to stalo...“
A opět oba mlčeli. A opět se zeptal Enkra:
„Kam ses díval... předtím?“
Fernando ukázal rukou: „Uvažuju... kde by tak asi mohlo být naše staré Slunce. A naše Země...“
„Kde?“
„Zkoušel jsem výpočty... málem jsem zavařil ten náš skvělý počítač. Jestli mám pravdu... tam v souhvězdí Bílého ptáka je malý zářivý oblak. Galaxie. Na jejím

okraji jedna hvězdička, která by mohla být naše Slunce. Nemůžeme ji vidět. Jenom jedna taková maličká hvězda...“
„Jak je daleko od nás?“
„Těžko říct. Nesmírně.“
„Milion světelných let?“
„Milion let nic není. Daleko. Tak daleko, že není možné se tam dostat. Proto kdysi dávno někdo postavil Bránu. Ne pro nás. Pro ně, tehdy. Možná v dobách, kdy

na Zemi žili praještěři. Možná ještě dřív, když u nás bylo prahorní moře a v něm se pozvolna rodil život. Nebo... ještě předtím.“
„Jak je to možné?“



„Naši potomci jednou přijdou na planetu. Bude doposud pustá, ale v jejím moři už budou první chomáčky života. Podobné kalu, troše špíny, ale živé. A oni řeknou:
tenhle experiment musíme sledovat. A postaví si pohodlnější cestu než letět vesmírem celý lidský věk...“

„Brána z planety na planetu? To by předpokládalo vyšší civilizaci, která nás sleduje... Nás i tyhle tady!“
„Vesmír může být plný života, Enkro. My vlastně jsme v situaci domorodců ze Šťastných ostrovů. Dlouho jsme žili sami a nevěděli nic o světě za mořem. Pak jsme

udělali první krok. Objevili sousední ostrov, ale nevíme, kolik jich ještě je a kde jsou. Kaneo, kdyby zůstal doma, by se nikdy nedozvěděl, že jsou na světě Japonci
a jejich nepředstavitelně vysoká civilizace. Zlá, nepřátelská, ale vyšší než jejich. Co když dál, na jiných ostrovech, je ještě vyšší?“

„Chápu.“
„Jsme jako oni. Prozkoumáváme sousední ostrovy. A nejdřív ze všeho se tady hloupě a zbytečně rveme se sousedy, kteří mají o trochu jiný názor. Přitom jsou naši

nejbližší příbuzní, taky oni přišli přes moře a nemohou se dostat domů. A jsou z toho strašně smutní...“
„Japonci...“
„Jakou kulturu bychom tu vytvořili my, kdybychom se nemohli vrátit? My, co pamatujeme náš starý domov, bychom někde objevili ostrov a nazvali ho Armin.

Vystoupili na jeho břeh, zarazili do písku svoje meče a přísahali věrnost a věčnou oddanost k tomu kousíčku země, který nás bude živit. Zatím máme svého zákonitého
prince; ale místní zvěř a lidé by nás brzo pročesali, vlády by se nakonec ujal někdo z nejmladších... možná tvůj syn. A můj syn by zdědil funkci čaroděje. Naši vysocí,
svalnatí, tmaví až do fialova nebo třeba do zelenava, naši synové podobní Šibusakovi a Haraovi... ti by udržovali povědomí o naší existenci, časem bychom se jim
proměnili v jejich bohy a oni by postavili na pobřeží naše sochy a klaněli by se nám, a vůbec by nevěděli nic o Arminu, který je někde v nekonečné dálce...“

„Co tím chceš říct?“
„Máme právo jejich civilizaci zničit? Jejich víru v neomylnost knížete Kimury, který bude asi pěkně zabedněný dědek...“
„Ty jsi taky mluvil se Šibusakou?“
„Vím, co jsi s ním mluvil ty. A Roger...“
„A navrhuješ nabídnout naše služby Kimurovi.“
„Nesmysl. Ale jednat s nimi jako se suverénním státem. Ať chceme nebo nechceme, oni jsou tady doma a jejich stát se prodírá k lidštější existenci. Těžko a krvavě,

ale prodírá se. Až se jednou stane admirálem Šibusaka, třeba pochopí, že je potřeba dát lidem taky vzdělání a dobré lékaře a lepší jídlo a lidštější bydlení. A pak třeba
chránit kulturu domorodců, kteří jsou i jeho předky. A někteří z nich, třeba z vyšší vrstvy, vytvoří první umělecká díla, možná jen pro potěchu mocných a bohatých, ale
i pro další, kteří budou rozvíjet moudrost. A my to všechno zničíme! Civilizaci, která se vytváří bez styku s námi a mohla by nás obohatit o mnohé, co neznáme...“

„Fernando, tys měl být advokátem potřeštěných civilizací!“
„Je mi líto toho, co bylo zničeno doma na Zemi. Chtěl bych vědět, jak by se vyvíjely civilizace, co zanikly. Starých Sumerů, Egypťanů, Kartaginců, Etrusků, Keltů

nebo třeba Kréťanů, kdyby je nepřemohli silnější a drzejší. A taky v Americe: kultura Aztéků, Mayů a Inků, budoucí civilizace severoamerických Dakotů nebo
Algonkinů, když už nechci mluvit o Apačích, jejichž jméno jsme nosili my! Ti všichni měli právo se rozvíjet podle vlastního přání, ale byli bez diskuse smeteni se stolu
dějin a byla jim dána jediná možnost, přizpůsobit se bílé civilizaci! Ať chtěli nebo nechtěli... Taky Japonci žili dlouhá léta na svých osamělých ostrovech a vytvořili tam
fantastickou a nesmírně propracovanou kulturu! Pak přišli Američané a tu jejich kulturu poničili tak důkladně, že z ní nezůstal kámen na kameni!“

„Ti Japonci ale vedli válku! Jejím důsledkem bylo zničení toho, co považuješ za jejich kulturu!“
„Takže ty v tomtéž duchu zničíš kulturu našich Japonců. S jejich Kimurou a Šibusakou...“
„Nezničím, když nebudu muset. Nezacházíme s nimi ohleduplně?“
„Jistě, nezabíjíme je. Ale jejich život už nikdy nebude takový, jaký byl, než jsme přišli. Setkali jsme se s nimi a porazili je. Už nikdy se nebudou moci cítit jako páni

světa...“
„Ty chceš, aby se tak cítili?“
„Byl to jejich život. A oni na to byli zvyklí, považovali to za správné...“
„Tak já tedy ne, no! Japonci si musejí zvyknout existovat vedle nás, stejně jako my budeme připouštět existenci jejich státu. Já nebudu zasahovat do jejich vývoje,

ale oni nesmějí přepadávat lodě a zabíjet lidi jen proto, že neuznávají jejich Kimuru! Na tom trvám!“
Fernando se stáhl; Enkrův tón naznačoval, že se zlobí. Jenomže taky Enkra si uvědomoval, že je zbytečně ostrý.
„Já tě chápu, Fernando. Tenhle problém je... možná pro nás brzy bude velmi důležitý z opačné strany. V tuhle chvíli jsme vyšší, lépe vyzbrojená civilizace. Co když

se to obrátí?“
Fernando zvedl hlavu - nechápal.
„Od začátku... ne. Ještě před začátkem expedice jsem uvažoval o tom, co se stane, až se setkáme s Tvůrci Brány. Námitky, které jsi mi právě přednesl, potom

budeme muset přednášet my jim.“
„Tvůrci... myslíš, že se s nimi setkáme právě tady?“
„Beru v úvahu tuto eventualitu.“
„Myslíš, že to jsou... lidé?“
„Snad.“
„Bytosti člověku podobné?“
„Doufám. I když samozřejmě mnohem vyspělejší.“
„Něco, co nazýváme... bohové?“
„Které představě boha ty dáváš přednost?“
Fernando odvrátil zrak. „Nejsem teolog. Na rozdíl od tebe.“
„To je ta otázka,“ řekl Enkra, „Který bůh vládne této zemi.“
„Máš na to nějaký názor?“
„Svět, který byl stvořen, je udržován a bude zničen. Stvořitel, Udržovatel a Ničitel. A mnoho dalších na nižší úrovni. Zajisté Nejvyšší Pán nestavěl nějakou Bránu;

ale některý z těch nižších to klidně mohl udělat.“
Fernando se zamračil. „Byl jsem vychováván jako ateista. Nemůžu za to, že je mi pořád nejbližší myšlenka... přírodního výběru. Je mi trapná představa vousatého

stařečka, který plácá z hlíny pro své osobní potěšení zvířátka a stromy a pak Adama s Evou...“
„Ale není ti trapná představa Cizinců, kteří přistáli u dávného moře, objevili počátky života a rozhodli se s ním experimentovat? Před chvílí jsi to řekl! Jednou

přijdeme na nerozvinutou planetu a postavíme si vlastní Bránu...“
„Kvůli tomu nemusíme být bohové!“
„Byla nám propůjčena určitá část moci Boha. Toho nejvyššího, jediného skutečného Boha. Jsme víc než rostliny a zvířata. Taky samozřejmě míň než polobozi

a démoni. Ovládáme přírodu a musíme uvažovat, jakým způsobem. Proto máme povinnost ovládat například Japonce. Když jsme to dělali s lidmi ze Šťastných ostrovů,
to jsi mlčel a souhlasil... Nebo mlčel, i když nesouhlasil. Momentálně jsme v postavení polobohů.“



„Abychom příliš nezpyšněli, myslíš?“
„Abychom si uvědomili svou zodpovědnost.“
„Ale přesto je ještě někdo, komu budeme skládat účty!“
„Jsem rád, že to chápeš. Snažím se jednat tak, abych se nemusel při tom zúčtování moc červenat a klopit zrak. Věříš mi?“
Fernando chvíli mlčel. Pak řekl: „Věřím. Děkuju...“
„Půjdeme spát,“ vzdychl Enkra, „Prosím tě, mohl bys mi ještě jednou ukázat naše Slunce?“
Fernando namířil okulár a Enkra se dlouho díval na maličkou načervenalou skvrnku nedaleko jasných a zářivých hvězd souhvězdí Bílého ptáka; až mu slzy vstoupily

do očí.

Ráno, když vyšlo slunce, spatřili na obzoru řetěz vahadlových kánoí s trojhrannými plachtami, mlčky a němě vyčkávající, až se lodi pohnou. Radar je poučil, že
kánoí je dvaačtyřicet a Kaiití odhadla, že na každé může být dvacet lidí. Za tohoto předpokladu přivedl A-Aka skoro tisíc bojovníků svého kmene, ze svého
i sousedních ostrovů, doposud nezajatých Japonci.

Jak se kánoe blížily, sledovali Armini dalekohledy ty lidi. Nejdřív ze všeho si povšimli pér, daleko trčících z fantastických účesů. Potom černých, zcela nahých těl,
zdobených jen všelijakými náhrdelníky, náramky a jinými ozdůbkami. Vrhacích oštěpů, válečných kyjů a foukaček, což byla většina zbraní; a taky několika velkých luků
se šípy skoro dva metry dlouhými. Proti černým tělům se obličeje jevily světlejší a podivných barev; pak poznali, že je to pomalování.

Konečně viděli i detaily a mohli posoudit, jak vypadá průměrný domorodec. Především byli výšky kolem dvou metrů, dobře vykrmení a vynikající mohutnými svaly.
Kromě téměř černé barvy měli stejný nazelenalý odstín jako A-Aka.

Čaroděj i jeho dcera měli mnohem světlejší pleť než tito lidé a také jejich vlasy, pokud je měli, byly přirozeně vlnité, ne však kudrnaté. Bojovníci měli vlasy jako ze
stočeného drátu; celá hlava byla chuchvalci těch kudrn pokryta jako přílbou, protože je nejenže nikdy nikdo nerozčesával, ale asi to ani udělat nemohl. Jen sem tam
některý z nich měl něco jako náznak účesu, totiž v tom houští prostříhané jakési pruhy, zřejmě s hlubším významem, který ale nemohli postřehnout. Stejný význam měla
možná péra, zastrčená u každého jinak; dalšími ozdobami byly všelijaké kovové či dřevěné předměty, zastrčené do otvorů v nose a uších a zřejmě vyrobené z materiálu
získaného od nepřátel.

A nejhroznější byly tváře; pomalované barvami bílou, červenou, černou a žlutou v různých výhružných ornamentech. To malování docela zakrývalo individuální rysy
obličeje a zřejmě se vyrábělo tak, že si každý natřel na obličej několik vrstev laku, až jeho vlastní tvář zcela zmizela a zůstala jen ta divoká maska. Z tváře svítily jenom
bílé zuby a bělmo očí, zírajících na svět vztekle až nelítostně.

„No, krásní spojenci!“ ocenil je Roger.
„Prosím tě, hlavně je neprovokuj!“ požádal ho Enkra, „Řekl bych, že máme dost problémů i bez hádek s těmihle... kamarády!“
„Doufám, že nás nesežerou dřív, než se s nimi budeme stačit spřátelit...“ smál se Roger.
To už byly vahadlové kánoe u Liberty; A-Aka, který stál na přídi té první, se chytil lana a hbitě vyšplhal nahoru. Za ním se hrnul jeden z domorodců, pravý obr

postavou a podle spousty ozdob velmi důležitý člen kmene.
„To je Fu-Kao, náš náčelník!“ představil ho A-Aka, „Přišel, aby se zúčastnil boje; ale jak se zdá, přišli jsme už po všem!“
„To se ti opravdu jenom zdá. Dobyli jsme sice ostrov Saburu, ale nepřátel je ještě pořád dost a tvoji bojovníci jsou nám velmi vítáni! Budeme je nutně potřebovat

a tak jsme rádi, že jsi nám přivedl tak skvělé pomocníky...“
A-Aka to přeložil náčelníkovi; ten zabušil pěstí na svá mohutně klenutá prsa a pronesl něco, co znělo jako bublání vody v kotli.
„Náčelník Fu-Kao říká, že je šťastný, že se může po vašem boku zúčastnit tohoto lovu na lebky nepřátel a věří, že bude ještě mnoho slavných... vítězství!“
„My taky...“ Enkra ještě chvíli mluvil na toto téma; pak řekl: „Myslím, že je čas dohodnout se, jakým způsobem rozdělíme vaše statečné bojovníky na jednotlivé

lodi. Já samozřejmě vím, že ti muži jsou skvělými mořeplavci a dokážou překonat moře na kánoích, které jsou lepší než cokoliv, co na vodě pluje - ale naše lodi jsou
poněkud jiné a mají-li muži poznat jejich systém, bylo by nutné je pravidelně rozdělit do jednotlivých směn...“

A-Aka poctivě překládal a náčelník poslouchal s hlavou nakloněnou k Enkrovi. Potom, když to skončilo a když to pochopil, pronesl: „U! U!“ a škubal při tom
hlavou.

Roger se nadšeně rozesmál. „Mluví jako opice v Tarzanovi! Pustíme jim ten film, co to udělá, ne?“
„Drž zobák, ty koni!“ zarazil ho Enkra, ale A-Aka už si všiml, že o něčem byla řeč.
„Jde o to,“ vysvětloval mu Enkra, „Nevím, jak se budeme s tvými lidmi domlouvat...“
„Copak je nemůžete naučit vaši řeč?“ divil se upřímně A-Aka.
Enkra se zase divil, že by to přijali s takovým klidem: „A oni se kvůli tomu dají ostříhat?“
„A proč by neměli?“
Což bylo konečně taky pravda a Enkra už dále nediskutoval. Navrhl, aby domorodci nastoupili na všechny tři lodi a jejich kánoe aby se zařadily za flotilu.
„To jsem vymyslel!“ usmíval se A-Aka, „Na každé kánoi je jeden chlapec, který má odvézt lodi zpátky na naše ostrovy. Jsou to sice ještě děti, ale v mořeplavbě se

už vyznají...“
„No vidíš!“ řekl Roger, „A zrovna ty děti by potřebovaly školu jako sůl, jinak v životě nic rozumnýho vědět nebudou!“
A-Aka se zarazil a začal uvažovat; potom něco řekl náčelníkovi a ten s tím souhlasil. „Náčelník říká, že je možné, aby tři kánoe dopravil domů jeden člověk,

svázané dohromady. Ti, co zbudou, budou moci jít sem a naučit se, co bude možné...“
„To je rozumný!“ souhlasil Roger.
Takže mohli vidět i kluka, který doprovázel náčelníkovu kánoi. Mohlo mu být tak třináct, ale byl na ten věk pořádně velký a vypadal chytřeji než dospělí; taky

možná proto, že nebyl tak příšerně pomalovaný.
„Bezva,“ řekl Enkra, „To berem...“
Nic už nestálo v cestě, aby domorodci nastoupili. Učinili tak okamžitě, aniž by se sebeméně ostýchali nebo jim veliké lodi připadaly divné. Nebáli se ani lidí, ani

šelem, ani neznáma. Ještě nebylo jasné, zda si uvědomují, že jdou do války a že se hned tak nevrátí domů, ale jistě se nebáli ani toho.
Pokud byl někdo z Arminů zvědav, jak se odehraje loučení mezi těmi, kdo odplouvali a kdo se nalodili, ničeho se nedočkal. Snad jen ti kluci, kteří se museli vrátit

domů, hleděli za staršími s trochou lítosti; bojovníci jim neřekli ani dobrého slova. Když vylezli nahoru, obrátili kluci svoje kánoe a vyrazili zpátky, aniž by sebeméně
pochybovali o směru plavby.

Enkra nařídil pokračovat v cestě; příštím cílem byl ostrov Honšú. Doprovodil náčelníka Fu-Kaa na můstek, kde přihlížel manévrům a A-Aka vysvětloval, k čemu co
slouží. Náčelníka vše zřejmě velmi zajímalo.

Ale byl tu jeden, kdo sledoval nové příchozí se značnými obavami: korvetní kapitán Šibusaka. Když je viděl, nejdřív ze všeho se sháněl po své zbrani, ale tu neměl
a Armini se chovali až příliš spokojeně. Pochopil tedy, že mezi nimi a lidožrouty vládne přátelství, ale nijak zvlášť ho to vědomí nepotěšilo. A když se setkal s Enkrou,



dal svému znepokojení rázně průchod: „Co tady dělají ti lidé?“
„Budou sloužit na lodích jako námořníci.“ odpověděl mu Enkra, velmi spokojen, že vidí na jeho tváři zřetelné rozčílení.
„Námořníci? Jsou to přece divocí lidojedi z ostrovů, naši nepřátelé! Nač potřebujete takové lidi? Jsou zaostalí a hloupí!“
„To nevadí. Naučíme je, co je potřeba. Myslím, že plout po mořích znají velmi dobře, a víc po nich nechceme...“
„A nebojíš se, že nás všechny podřežou?“
„Proč? Jsou to naši spojenci a přátelé...“
„Přátelé? Nikdo z nich nemůže být přítelem kulturního člověka! Podívej se na ně: malují si obličeje, chodí nazí a zabíjejí lidi kvůli jejich lebkám; možná to nevíš, ale

kdesi na svých ostrovech mají svatyně a tam nosí tyhle lebky svým podivným bohům!“
„Vím. A co?“
„Ty to víš a přesto s nimi jednáš?“
„Ovšem! Podle mého jsou stejně dobří jako vy Japonci a jejich zvyklosti se stejnou měrou liší od našich. Ani nevím, proč bych se měl na ně kvůli tomu zlobit; to je

právě ta tolerance, o níž jsme spolu mluvili. Jejich zvyky se mi nelíbí a pokusím se je nějak usměrnit, ale rozhodně proti nim nejsem nijak zaujat...“
Šibusaka se děsil, ale Enkra se jen usmíval a na jeho výhrady odpovídal smíchem. „Podívej, tam ten velký domorodec je jejich náčelník Fu-Kao. Projde jako první

vzděláním, pak si budete moci popovídat. Budu ti vděčen, jestliže ho poučíš, v čem si počíná špatně...“
„Já, a bavit se s takovým divochem? Nikdy! S nimi se dá mluvit jen se zbraní v ruce, přinutit je poslouchat! Jsou skvělí vojáci, když se jim podaří natlouct do hlavy

trochu zdravého rozumu. Ale to už u dospělých nejde, snad u takových kluků jako tam ten!“
Ten kluk stál opodál s Kaiití a téměř neslyšně se bavili. Kaiití se zřejmě vychloubala, co už se tady dozvěděla, chlapec ji obdivoval a toužil ji následovat.
„Zkusíš to s dospělými,“ rozhodl Enkra, „My se postaráme o vzdělání těch kluků...“
Šibusaka odešel morálně zdeptán a Enkra šel sledovat, jak se bude dařit vzdělání náčelníka. Nakonec Fu-Kao první nebyl; přál si vidět, jak to probíhá, takže

pokynul chlapci, který očumoval opodál a když se ten dychtivě dostavil, něco mu řekl a než to kdo stačil zaregistrovat, udeřil ho pěstí do obličeje, takže ho srazil na
palubu. Kluk to přijal bez hlesu, i když mu náčelníkova pěst odřela kůži na lícní kosti až do krve. Vyskočil a šel se Sheillou do kajuty k Wallisu.

Později se dozvěděli, že taková rána není u ostrovanů brána za nic zlého; pro zocelení bojovníků se tam soutěžilo v zajímavé hře, která podobné jednání
předpokládala. Dva muži se postavili naproti sobě a vzájemně si dávali co nejtvrdší rány do obličeje a do hlavy, aniž by se ten druhý sebeméně bránil. Kdo byl sražen
na zem, vstal a zase udeřil svého soupeře; to se opakovalo tak dlouho, až některý nedokázal vstát nebo jej obličej roztlučený na kaši nedonutil se vzdát; ale takový měl
rázem u ostatních po autoritě a všichni se mu smáli. Pokud se nechal ztlouct až do bezvědomí, byl řádně ošetřen a jeho čest zůstala bez poskvrny. Projevil-li se jako
zbabělec, nezřídka se stávalo, že jeho ženy jím pohrdly a utekly k někomu statečnějšímu. Takže náčelníkův úder byl pro toho chlapce poctou a on to tak taky bral.

Zatím ale odešel k Wallisu, Sheilla si ho posadila na židli a osobně mu stříhala vlasy. To ho šimralo, smál se a dobře se bavil. Kaiití, která se taky přišla podívat, mu
radila a něco velmi směšného mu vyprávěla; potom mu Sheilla přiložila na hlavu elektrody, uspala ho a pustila mu program. To všechno sledoval náčelník Fu-Kao
s velikým zájmem a občas se na něco vyptával A-Aky nebo dokonce Kaiití.

Protože měl být dalším k výuce, přišel Harae a ostříhal ho. Roger sice protestoval a chtěl, aby stříhání prováděl jeho Čang, ale pro urychlení provozu k tomu
nedošlo. Roger totiž jako jednu z prvních věcí naučil Čanga stříhat a holit lidem hlavy; při tom mu samozřejmě mile vysvětlil, že taková práce je mezi Arminy
považována za nanejvýš nečestnou a hnusnou a kdo ji provádí, je postaven na roveň katovi a rasovi a obdařen všeobecným pohrdáním. A samozřejmě si od té doby
nechával »udělat« hlavu každý třetí den, ať to k něčemu potřeboval či nikoliv. Dokonce i proto, aby mu podle vlastního vyjádření líp držela paruka. Čang mlčel a dělal
svoji práci; byl si vědom, co Roger činí, ale nezjistil ještě, jak nejlíp protestovat. Jenom když Rogera holil, občas ho přepadala úporná touha podříznout mu břitvou krk.

Takže ostříhání náčelníka Fu-Kaa provedl Harae, kterému byly takové jemné psychologické finesy úplně lhostejné. Náčelníkův vzhled, do té chvíle příšerný, se tím
změnil v obraz naprostého blbce, ale to cítili jen Armini, domorodcům to bylo jedno. Fu-Kao vyčkával, co se stane s chlapcem - a čekal trpělivě. Když kluka probudili,
řádně odpověděl na kontrolní otázky a bylo uznáno, že výuka proběhla dobře; takže nastoupil náčelník a byla chvíle klidu. Asthra jí využila k měření lebky toho chlapce
a porovnání jak se svou, tak Kaiití. Zjistila, že protažení lebky patrné u Kaiití a A-Aky se projevuje i u zkoumaného, ale tvar a rozvrstvení jednotlivých hrbolů
a prohlubní na lebce je znatelně rozdílné; takže tím byla potvrzena její teorie, že mezi ní a Kaiití je příbuzenství, nejspíš způsobené infiltrací semene Denise Baarfelta. Nic
tedy nebránilo, aby byl A-Aka a případní jeho další potomci zaznamenáni do rodokmenu slavného rodu Baarfeltů a případně aspirovali na titul říšských knížat.

Enkra přijal tento fakt s lhostejností dost urážlivou pro nově nalezené příbuzné; on přece Baarfelt nebyl! Zkušenosti jasně ukazovaly, že Denis stejně jako ostatní
členové rodu nevydržel nikde dlouho bez partnerky a zdejším lidem rozhodně nevadilo, když z podobného vztahu vzešlo potomstvo. Dalo se počítat s tím, že takových
dětí se po ostrovech toulá víc, pokud jim někdo zavčas nezakroutil krkem. U Japonců, pokud by o tom věděli, se to dalo předpokládat. Zvlášť kdyby ti lidé patřili
k intelektuálním špičkám kmene a měli snahu bránit se proti okupaci a násilnému pojaponšťování.

Chlapec se měření a všem ostatním zkouškám podrobil bez diskusí a s trpělivostí obvyklou u domorodců. Dokonce na něm bylo patrno, že ho to zajímá a že
výsledky jsou mu příjemné; takže mu Asthra stručně objasnila důvody toho všeho. A když ho propustila, běžel k ostatním mladým a vysvětloval jim to.

Když se probudil náčelník Fu-Kao, choval se mnohem klidněji a rezervovaněji. Že rozumí arminsky, přijal bez překvapení, proto přece to vše podstoupil. Na nic se
neptal, nic ho nepřekvapovalo, ničemu se nedivil. Na otázky odpovídal stručně, věcně a bez osobního zaujetí. Ne, že by něco nechtěl říct, nebo dokonce měl v úmyslu
něco tajit; jenom mu nedocházelo, proč to ty lidi zajímá.

Enkra jej zapojil do rozdělování domorodců do směn. Náčelník poslouchal jeho příkazy a neprojevil jediný odlišný názor, ani se na nic neptal. Položil jen jednu
jedinou otázku:

„Naučí se moji lidé plout na takové kánoi?“
„Ano, jistě!“ řekl Enkra, „A vy byste chtěli mít takovou loď?“
„Ano. Až ji poznáme, postavíme si ji!“ řekl sebevědomě náčelník bez sebemenšího zaváhání.
„Ale to není lehké; je na to zapotřebí spousta materiálu, který vy nemáte!“
„Získáme si ho. Naučíte nás to!“
„Asi to nebude tak jednoduché. Stavět lodi neumíme ani my...“
„A-Aka řekl, že máte programy, které dokážou všechno na světě. Stačí, abyste nás to naučili, a budeme umět to co vy!“
„V podstatě je to pravda; ale přece jen máme víc zkušeností...“
„Jsme tady proto, abychom je získali.“
Čímž diskuse skončila; aspoň Enkra nepovažoval za účelné se o tom dál bavit. Fu-Kao se zase stáhl do pozadí a nediskutoval o ničem. Asthra a její dívky měly

příliš mnoho práce se vzděláváním nově získaných námořníků aspoň v arminštině, aby se domluvili, takže nemohla věnovat pozornost jiným věcem; až večer, když to
skončilo, se sesedla s Enkrou a Rogerem a dozvěděla se o plánech ctižádostivého náčelníka.

„To nemá Fu-Kao ze sebe! To je jednoznačně nápad A-Aky. Tihle lidojedi jsou v podstatě docela neteční ke všemu, co se netýká přímo jejich obživy. A-Aka
zřejmě přišel na myšlenku stát se kapitánem lodi, jako je naše, proto nám poslal svoje lidi, abychom mu je vycvičili!“

„Pravý Baarfelt!“ pochvaloval si Roger, „Bratránek A-Aka to určitě dokáže, vsaďte se!“



„Ten člověk je schopen zapojit i Japonce,“ soudil Enkra, „Ještě nevím, jak se skamarádí se Šibusakou, ale ostatní si už A-Aka obtočil kolem prstu. Nebo jeho
dcera...“

„A tobě se panenka nelíbí?“
„Líbila by se mi, ale bohužel není volná,“ smál se Enkra, „Ale až ji Asthra pustí z drápů, kdoví, co s ní udělám...“
„Hrdinské rozhodnutí!“ mručel Roger, „Až na to, že ty nejseš nejčipernější, i když to jde. Kdyby ti ji Asthra nabídla, hned couvneš. Už tě moc dobře známe...“
Enkra radši neodpověděl; byla to do značné míry pravda, opravdu neprojevoval příliš mnoho aktivity u náhodných známostí. Radši se zeptal: „Jak to jde Kaiití

s Ohněm, Asthro?“
„Docela dobře. Aktivně soustředit se už dokáže, teď jenom zvládnout techniku. Kdybych na ni měla trochu víc času...“
„Fajn! Takže kdy budeme mít další čarodějku?“ ptal se Roger.
„Ty si to představuješ jako pečení housek!“ usadila ho Asthra, „Nespěchej tak moc - ty by ses to v životě naučit nedokázal!“
Roger se jenom smál; a prohlásil: „Zkuste vykoupat v Ohni naše kamarády z ostrovů! Já bych moc rád viděl, jak vlastně vypadají bez těch namalovaných masek.

Třeba náčelník Fu-Kao by to jistě rád poznal...“
„Neboj se. Jakmile některý bude potřebovat ošetřit, bez diskuse mu tu parádu smyjeme...“
„Myslíš, že boj o Honšú bude těžký?“
„Uvidíme.“
„Kdy tam máme být?“
„Zítra během dne. Podle mapy...“
„Máš pravdu,“ řekl Enkra, „Radši půjdem spát. Bude namáhavý den!“
A skutečně šli.

Ráno došlo ke konfliktu mezi Fu-Kaem a Šibusakou; totiž Japonec ovládal perfektně cviky pro výuku karate a tak ho požádali, aby při ranních rozcvičkách
předcvičoval. Což činil, ale Fu-Kao se tomu smál a prohlásil, že je to k ničemu.

„Společné cvičení úderů kata je dobré především k získání kondice, dále k secvičení a získání vojenské kázně!“ poučil ho Šibusaka, „Trval jsem na tom, aby každé
ráno celá posádka, kromě hlídek samozřejmě, se zúčastnila výcviku přesně podle předpisů!“

„Taková hra je na nic!“ trval na svém lidojed, „Je to obyčejné hraní jako u malých dětí! Myslím, že to nikomu nemůže pomoci porazit skutečného bojovníka a nikdo
mi to nerozmluví!“

„Dokázal bych ti to předvést!“ vyhrožoval kapitán.
„V boji?“ rozšklebila se náčelníkova maska.
Šibusaka se jenom sebevědomě uklonil hlavou.
V tu chvíli zasáhl Roger, který byl nablízku: „Pánové, jestli máte chuť si něco vyřešit, nabízím vám k tomu přední palubu! Tam je na to dost místa a taky prostor pro

diváky...“
Oba souhlasili a souhlasil i Enkra, když se to dozvěděl; tak se všichni přemístili na udanou plochu a čekali, co bude. Šibusaka a Fu-Kao nastoupili proti sobě

a vyčkali, až jim Roger dá pokyn.
První ranou smetl Fu-Kao Šibusaku a vymetl s ním palubu; byla to podobná rána, jakou včera zasadil tomu chlapci, ale daleko drtivější a ráznější. Pak ale udělal

chybu, že se zastavil a dle svých zvyklostí čekal na Šibusakovu odpověď. Japonec se vymrštil a kopl ho bosou nohou do hlavy; tím ho samozřejmě srazil, už proto, že
takový úder nečekal; jak padal, nakopl ho špičkou druhé nohy a vzápětí udeřil oběma hranami dlaní do ramenou. Fu-Kao se pokusil zvednout; dostal další ránu hranou
dlaně a natáhl se na palubě jako příložník.

Šibusaka poodstoupil, složil ruce na prsou a čekal, co bude dál. Náčelník, otřesený a zdrcený, se pomalu zvedl na kolena, pak se postavil; tvářil se však velmi
nechápavě. Nejdřív vykládal něco ve své rodné řeči, až po chvíli dokázal své myšlenky formulovat arminsky: „Ty jsi udeřil víckrát! To není podle pravidel!“ obvinil
Šibusaku.

„Naše pravidla to připouštějí.“ řekl Japonec.
„Pak jsou vaše pravidla špatná!“
„Pravidla nám dávají možnost porazit nepřítele rychle a bez pochybností o vítězi. Proto jsou dobrá. Vaše údery do hlavy jsou nanic, nepřítel se nepostaví nehybně

a nebude čekat, až dostane přes hubu...“
„Musí! Kdyby nečekal, nedokázal by tím svoji statečnost! Udeřit soupeře víckrát je podlé a nízké a svědčí o zlém charakteru!“
Fu-Kaovi se v rozčílení třásl hlas a používal domorodá slova, teprve dodatečně k nim hledaje arminské ekvivalenty, takže mu nebylo tak dobře rozumět jako

v psaném textu; Šibusaka zachovával naopak samurajský klid a choval se s ledovou zdvořilostí. Konečně se Fu-Kao obrátil na rozhodčího Rogera, aby k tomu něco
řekl.

„Také u nás se bojuje tak, jak předvedl Šibusaka,“ řekl Roger, „Nezastírám, že jsme se to naučili od Šibusakových předků z Japonska, ale toto umění jsme se
pokusili dále rozvinout dle vlastních nápadů. Vyčkávat na protiútok soupeře bez obrany nám skutečně připadá nepříliš chytré, skoro vůbec.“

Tak byl Šibusaka pochválen a Fu-Kao dostal další ránu; otřesen tím vším se rozhodl protestovat ještě proti tomu, že Šibusaka kopal nohama - i to mu připadalo
proti pravidlům.

„Používat nohou je přirozené a rozumné,“ odpověděl Roger, „Soupeře lze zneškodnit kteroukoliv částí těla, jíž je to vhodné, tak jak je to nejúčelnější
a nejrozumnější. Takže i v tom má pravdu Šibusaka!“

„Potom chci vidět, jak se bojuje takovým způsobem, jaký jsi ukázal!“ požadoval Fu-Kao.
„Dobře,“ řekl Enkra, „To může být...“
A už stál v kruhu a Šibusaka se chystal na těžší boj; skutečně, oba proti sobě vyletěli téměř současně a v rychlém sledu střídali údery rukama i nohama. Tak rychle,

že se nedalo sledovat, co vlastně dělají; až Šibusaka dostal ránu ze strany do krku a skácel se - o trochu víc a mohla být smrtelná.
„Jak jste to dělali?“ žasnul Fu-Kao.
Roger akci pozorně sledoval; nyní pronesl několik japonských názvů a Enkra je pokynem hlavy odsouhlasil. Šibusaka už se taky zvedl a i on souhlasil.
„Předvedeme mu to pomalu?“ zeptal se Enkra.
Šibusaka přikývl. Vymrštil pravou nohu; Enkra mu nastavil hranu ruky, vzápětí sám zaútočil pravou nohou zespodu, ale tu Šibusaka srazil dolů. Střídali údery

pomalu a vážně jako ve stínovém tanci a Roger ke každému připojil japonský název. Fu-Kao jenom zíral.
„Je možné naučit se takto bojovat?“ zeptal se potom, „U našeho způsobu boje je nejdůležitější síla; u vás je důležitá rychlost, síla, mrštnost a kdoví co ještě!“
„Duševní převaha!“ řekl pyšně Šibusaka, „Zvítězí ten, kdo je vnitřně přesvědčen o tom, že je všestranně lepší než soupeř!“



Fu-Kao to možná pochopil, možná ne, ale v každém případě přijal ten způsob za lepší. Začal o tom přemýšlet; když se diváci rozešli, sedl si na palubě a uvažoval.
Potom zavolal svoje podřízené včetně A-Aky a dohadoval se s nimi, což v jejich kmeni nebyla věc tak docela obvyklá. Nakonec přišel za Enkrou.

„Já a moji bojovníci se chceme naučit bojovat podle vašich zvyklostí! Kdo by nás to mohl učit?“
„Nejlepší by byl Šibusaka. Nemá nic důležitého na práci...“
„Toho nechceme. Není naším přítelem!“
„Dobře. Tak někoho jiného...“
Enkra chvíli uvažoval; na palubě byl kromě jiných Bertie Kling, zvaný Vampír, bývalý podnáčelník jedné smečky v Kingtownu, výborný karatista. Fu-Kao s ním

souhlasil, Enkra si ho zavolal a pověřil ho tím. Bertie přijal bez odporu a tím se v podstatě zapojil jako člen štábu. Svolal na přední palubu Fu-Kaovy bojovníky a za
nejúmornějšího vedra je učil základům karate, především pády a úhyby. Moc se to nelíbilo, ale tvrdil, že jsou to základy, bez kterých se nikdo nic nenaučí - tak přijali.

Večer se taky konalo koupání v Ohni; Asthra potřebovala vyléčit pár čerstvých odřenin a ošetřit zranění, která utrpěli někteří kamarádi dřív a ještě nebyla doléčena.
Samozřejmě se zúčastnili mnozí, kterým se to líbilo a byli tam i Fu-Kaovi muži.

Nejdřív ze všeho si přáli poznat, jaký je ten Živý Oheň, kluci, kterým se pochlubila Kaiití. Projevili v tom obvyklou nebojácnost a když zjistili, že jim Oheň kromě
úvodní překvapivé palčivé bolesti nic neudělá, jásali a křičeli a radovali se. Takže náčelník Fu-Kao nemohl zůstat stranou.

„No jak chceš,“ varovala ho Asthra, „Ale to ti shoří všechno pomalování!“
Náčelník se hluboce zamyslel. „Jak to?“
„Oheň ti je spálí přímo na těle. Všimni si, klukům taky spálil špínu a ochlupení po celém těle. Spálí všechno, co není živé!“
„Ale pomalování je posvátné a nedotknutelné!“
„To Oheň zas tak necítí. Rozhoduje jenom, co je živé a stojí tedy za zachování a co je mrtvé a ničemu neslouží...“
Náčelník chvíli váhal; ale přece jen u něho zvítězila touha se něco dozvědět. Odložil své ozdoby a vše, co se dalo sundat, pak vešel do mísy, aniž zaváhal. Jeho

bojovníci ho se zájmem sledovali; když jeho tělo vzplanulo, obdivně zahučeli, ale moc se tomu nedivili; jenom se utvrdili v názoru, že to, co umí Armini, dokáže i jejich
náčelník.

Ten už z Ohně vystoupil a sledoval, co na to ostatní říkají. Neříkali nic; nejvíc je zajímalo, jak Fu-Kao vlastně vypadá. Teď viděli, že to zas tak impozantní zjev není:
asi padesátiletý muž s tupou, těžkopádnou tváří, vyjadřující úpornou snahu pochopit to, co chápou všichni kolem bez problémů. Bylo trochu divné, jak si mohou lidé
zvolit za náčelníka takového pitomce; ale za chvíli se přesvědčili, že ani ostatní ostrované nevynikají zvláštní inteligencí. Přesto se snažili být na výši, jak jenom mohli;
nebylo jejich vinou, že nevěděli to, co za dlouhá tisíciletí poznali lidé ze Země. Japonci taky nebyli moc chytří, v tom si neměli co vyčítat; ani pozemští obyvatelé
tichomořských ostrovů nevynikají přehnanou bystrostí. Ale Fu-Kao měl nádherné tělo; každý sval byl propracován k dokonalosti, jak to bývá u lidí, kteří žijí přírodním
životem. Celý život chodil nahý, což utváření tělesné krásy prospívá; a za čelný cíl svého života považoval sexuální styk, k čemuž byl vybaven skutečně úctyhodným
zařízením.

Být bez masky pro něj ale bylo nezvyklé a nepříjemné; když nyní něco prohlásil, nebylo to už tak kategorické a vznešené, protože v jeho tváři bylo občas možno
číst pochybnosti, údiv či strach před něčím novým. Sice jenom prchavé záblesky, ale rozhodně se to nedalo srovnávat s tou divokou, vznešenou, výhružnou maskou.

Stejně přišli o svoje masky ostatní domorodci. Ke svému prospěchu, neboť je Armini aspoň začali od sebe rozeznávat a mohli si vytvořit aspoň k některým osobní
vztah.

Po koupání v Ohni se věnovali kultuře; dlouho do noci se dívali na video. Šibusaka si přál vidět druhou verzi Tří mušketýrů; tak mu ji pustili, aby to mohl srovnat.
Kromě toho mu odpoledne jedna z dívek půjčila knížku, otrhaný paperbackový výtisk prvních dílů v arminštině. Tam si s určitými potížemi přečetl o seznámení tří
mušketýrů s d°Artagnanem, o jejich souboji s gardisty pana kardinála a začátcích služby u gardistického pluku. Víc nezvládl, po chvíli mu písmenka začala skákat před
očima a musel toho nechat. Jejich velitelství pečovalo o duševní rozvoj armády nanejvýš mravoličnými povídkami o tom, jak se některý voják opovážil nevěnovat
všechno své úsilí výcviku a lásce k vlasti, a když si při nějaké příležitosti uvědomil, jak je to špatné a nízké, okamžitě se napravil a padl za císaře a jeho velitele zdejší
armády, Jeho Výsost admirála knížete Kimuru. Proč vlastně se Kimura po celý život zaštiťoval autoritou císaře, není jasné, ale dělal to. Taková povídka musela být
ovšem velmi stručná a jasná, aby ji čtenáři pochopili; je samozřejmé, že líčení složitých politických intrik páně Dumasových hrdinů kladlo na ubohého Šibusaku značně
vyšší nároky.

Po projekci si někdo vzpomněl, že v jejich filmotéce existuje třetí verze, francouzská komedie Čtyři sluhové a čtyři mušketýři se skupinou Charlots, kde vlastně
veškeré hrdinské činy vykonají sluhové mušketýrů a páni k tomu přijdou jako slepí k houslím. Noc byla ještě dlouhá, mnozí si odpočinuli a tak Enkra schválil ten
komický film najít a pustit na dobrou noc. Ostrované se komickým situacím smáli, aniž je nějak spojovali s předešlým filmem; jejich rozum nebyl dost obsáhlý, aby si
takové věci pamatovali. Šibusaka byl upřímně otřesen.

„Jak je možné dělat si legraci z tak vznešených věcí?“ ptal se, když to skončilo a odešel s Rogerem, který velel všem kulturním představením, „Smířil jsem se s tím,
že samurajové, o nichž ty filmy pojednávají, měli divné zvyklosti a jejich císař se dal obelstít svou podlou ženou! Ale učinit hrdiny z obyčejných sluhů, to podle mého
uráží všechny samuraje na světě a mělo by to být příkladně potrestáno!“

„Inu, možná - ale my to tak neberem!“
„Ty jsi přece šógun, nejvyšší zástupce a příslušník dvora svého císaře; kromě toho kníže a jeden z nejvznešenějších lidí ve své zemi! Jak by se ti líbilo, kdyby si

z tebe někdo tropil takovým odporným způsobem posměšky?“
Roger se zasnil. Vpravdě existovalo umělecké dílo, které kdysi začal psát; jmenovalo se Syn hvězdy a pojednávalo o politických, šermířských a erotických

dobrodružstvích prince Ruprechta von Laye, nemanželského syna bavorského krále. Roger začal psát tuto knihu, když si přečetl část rozsáhlého díla svého učitele Mika
Crosse; první kapitoly vzbudily Mikovo nadšení a on Rogera často chválil, ovšem Roger byl všechno, jen ne vytrvalý. Navíc v touze předvést inteligenci svého hrdiny
nakupil na začátku tolik intrik a nesnází, že se v nich chudák Ruprecht zamotal a nevěděl si rady ani on, ani jeho autor.

Když se o této záležitosti dozvěděly Rogerovy četné milenky, napadlo některým z nich pomáhat mu svou duševní invencí. Takže dle svých schopností a okamžité
nálady přidávaly další kapitoly, některé související s hlavním námětem, jiné nikoliv. V některých případech bylo z textu znát obdiv k Ruprechtovi, v dalších (když
Rogerova láska počala ochabovat), spíš vztek a snahu se pomstít. Roger se všemi těmito zásahy do díla nadšeně souhlasil a textový editor jeho počítače ochotně
uchovával rozličné verze příběhů, které spáchal on, ty dívky, všichni společně a případně některé další osoby, které cítily potřebu k tomu něco říct. Odlišnosti, které měl
zpočátku Ruprecht od svého vzoru Rogera, byly setřeny jako první a každému, kdo si přečetl některý úryvek, muselo být okamžitě jasné, o koho se jedná. Uvažovalo
se dokonce o vydání, avšak mnohé části byly natolik intimní, že by případný redaktor mohl být nařčen z pornografie; a uznejte, to je v Arminu nesmírně vážné obvinění!
Nakonec to tedy nedopadlo jako obvykle nijak, ačkoliv Roger činil občas matné pokusy pokračovat.

Teď tedy odpověděl na Šibusakovu námitku: „Nebylo by to poprvé. Je u nás běžné, že si kamarádi dělají legraci jeden z druhého!“
„Jak to můžete strpět?“
„Jednoduše. Smějeme se s nimi.“
„A to platí o všech? I o princi Enkrovi?“
„Ještě jsi ho neslyšel se smát? Věděl bys, že dobrý vtip je pro něj velice cenný a kdo ho dokáže pobavit, dost si ho zaváže. A to i když se ty vtipy týkají jeho...“



„To je neuvěřitelné znevážení šlechtického stavu!“ prohlásil Šibusaka a šel o tom uvažovat.
Zase měl něco, nad čím mohl bádat.



Ostrov Honšú
 

Během noci dorazila flotila k největšímu z japonských ostrovů; díky dokonalým radarům objevila přesné místo, kde se rozkládalo císařské hlavní město Edo
a zakotvila na dohled od něho na volném moři. Když se tedy obyvatelé ráno probudili a slunce vystoupilo na oblohu, spatřili před městem tři lodi s prapory barvy krve,
ozdobené osmihrotým křížem a tančícím tygrem v modrém terči. Prapory nepřítele.

Enkra je nenechal moc dlouho přemýšlet; jen co zjistil, že si ho všimli, dal vysílat na jejich obvyklé vlně:
 

Mluví Enkra Weston, velitel výzkumné flotily a princ Arminu. Žádám velitele města, aby přijel na mou vlajkovou loď Liberty k vyjednávání! Pokud tak
neučiní, budu nucen považovat město Edo za nepřátelské!

 
Nepřišla sice žádná odpověď, ale Enkra kvalitním dalekohledem postřehl na břehu určité rojení. Věděl několik věcí: že ačkoliv je přístav v Edu rozsáhlý a mohutný,

v současné době v něm nemůže být víc lodí než pro naléhavou potřebu města, neboť tam mívala základnu Šibusakova flotila, kterou zničil. Taky tam není dostatečná
posádka; právě z ní se rekrutovali příslušníci flotily, kteří byli zabiti nebo zajati. Město samo bylo opevněno jen velmi slabě a v podstatě se nedalo hájit.

Po třetím opakování výzvy se ohlásila vysílačka z ostrova:
 

Mluví plukovník Hitoši, velitel města! Jsem pověřen velením v hlavním městě, ale nemohu jednat s nepřítelem! Nevím, na jakém základě mne vyzývá
princ nějaké země k jednání a čím chce vyhrožovat městu; ale v každém případě budu svoje město hájit do poslední kapky krve!

 
„To se dalo čekat,“ povzdychl si Enkra, „Asi bude zapotřebí jim předvést naši sílu...“
Len Carson byl připraven, seděl za lejzrovým dělem a čekal na příkazy. Už si vyhlídl pár objektů, které by rád pošimral svojí zbraní.

 
Plukovníku Hitoši, vážím si tvé statečnosti a oddanosti svému veliteli. Uznávám, že se nemůžeš vzdát na základě pouhé vyhrůžky. Rád bych ti ale sdělil,

že jsme zlikvidovali flotilu kapitána Šibusaky, zajali flotilu admirála Kidžiho a obsadili všechny ostrovy až po tento. Abys věřil tomu, co říkám, předvedeme
ti zbraně, které máme k disposici a které mohou docela zničit tvoje město; jistě víš, že se nedá účinně hájit a že nemůžete odnikud očekávat pomoc!

 
Odpověď nepřišla; Enkra ji ani neočekával.
„Varovný výstřel, Lene!“ nařídil.
Len stiskl spoušť. Očesal strážní věž přímo v přístavu, nějaké opevnění na pobřeží a taky nazdařbůh přejel dělem klikatě přes městské střechy. Pár střech

vzplanulo, zřejmě byly ze dřeva nebo z rákosu. Pak to Enkra zastavil a vyčkával, co bude dál.
Z přístavu se vykolébala loď. Těžko odhadnout, čím byla, než ji Bůh potrestal službou v tomto zapomenutém koutě světa; snad obchodní, ale to muselo být před

moc a moc lety. Zflikovali ji otřesně, sotva se ploužila, parní stroj se zahlcoval a chrlil oblaka černého dýmu. Za ní se schovávaly tři čluny poháněné motorem a pak
zhruba čtyřicet lodiček hnaných vesly, které neměly naprosto žádnou šanci. Celá ta flotila byla k pláči.

Enkra předpokládal, že mu jede vstříc velitel města plukovník Hitoši, takže zakázal na flotilu střílet. Lodi se blížily, na té velké výhružně trčely dopředu hlavně děl;
najednou začala pálit, docela bez výstrahy, společně s nimi i ty čluny a z vratkých šináglů osamělé ručnice, zřejmě hodně staré.

Enkra smutně zakroutil hlavou. „Ach, Bože můj! Potopit!“
Len dělem přeřízl tu chudinku vejpůl a vzápětí ji prořízl pod čárou ponoru. Někteří jiní stříleli z ručních lejzrovaček na čluny; potopili všechny tři motorové a pár

veslic, zbytek se obrátil a prchal k pevnině. Taky z potápějící se lodi skákali námořníci do vody a plavali zpátky do města; neměli to daleko a mohli se snadno zachránit.
„Co dál?“ ptal se Jackie, „Po dobrým nebo po zlým?“
„Myslím, že je řada na nich.“ řekl Enkra.
Čekali půl hodiny. Potom Enkra nařídil opět vyzvat plukovníka Hitošiho, aby se vzdal nebo aspoň vyjednával. Odpověď nepřišla.
Zato se ozvali velitelé obou druhých lodí, Chris Everett a Sebastiano Mendoza. Naléhali, aby jim byl povolen čelný útok; jejich lidojedi už se nemohli dočkat

pořádné bitvy.
„Žádnou pořádnou bitvu!“ rozhodl Enkra, „Mám pro ně přísný rozkaz: neubližovat ženám a dětem, bojovat jenom s těmi, kdo nás napadnou! Pouze nepřítel okusí

boje, civilním osobám nebudeme za žádných okolností ubližovat!“
Fu-Kao snaživě pokyvoval hlavou, ale Enkra si nebyl tak docela jist, zda chápe, o čem je vlastně řeč. Proto dodal jasněji:
„Každej velitel drží svý chlapy na krátkým řetěze!“
Jak se to komu líbilo, těžko říct; rozhodně se nikdo neodvážil nic namítat. Enkra rozhodl, že se pojedou podívat na břeh, což je nadchlo; zbraně už měli připraveny

a většina byla v nějakých uniformách. Všechny tři lodi se vydaly ke břehu; nikdo jim v tom nebránil, dokonce ani nikdo nestřílel. Zakotvili před přístavem v takové
vzdálenosti, aby ručními zbraněmi mohli účinně zasahovat - chvíli čekali, ale na břehu se nic nehýbalo.

„Vylodit!“ rozhodl Enkra.
Byly spuštěny čluny; Enkra jel hned v tom prvním, stejně jako Sebastiano a Chris. Zajeli ke břehu, vystoupili na betonová mola a rozhlíželi se kolem. Přístaviště bylo

neurovnané a zmatené, na mnoha místech rozházené části nákladu, jak je lidé opustili. Nikde ani živáčka; z jedné bedny vystrčila hlavu místní kočka, když spatřila cizí
lidi, zaprskala a zmizela v nějaké jiné díře.

„No, co teď?“ ptal se Sebastiano.
„Kupředu! Žádný blbosti, dokud nezaútočí, nebudeme střílet!“
„Kupředu?“ řekl Chris, „Ale kudy?“
Z nábřeží vedla řada úzkých uliček mezi téměř stejnými domky z keramických cihel, se střechami a verandami ze dřeva a stěnami z papíru. Vypadalo to jako

v japonském filmu ze středověku; podobné město mohlo být krásnou kulisou k samurajskému příběhu. Ohlíželi se po nějaké širší ulici, která by nasvědčovala, že je
hlavní a vede na náměstí, ale všechny byly stejné, dlážděné drobnými kostkami a málokdy používané pro jiný povoz než káru.

Leopard Tannarrsekharr prozkoumal všechny.
„Nejvíc lidí chodí touhle ulicí! Taky tamtou u modrého domku a tou zakřivenou. Ty jsou asi hlavní...“
„Já jdu středem!“ řekl Enkra, „Sebastiano doprava, Chris doleva. Pozor, udržovat spojení! A na ulicích nechávat hlídky, nestojím o to, aby nás přepadli zezadu!“
Vyrazili. Nepochodovali, šli volně středem ulice a sledovali, odkud se kdo vynoří. Nikdo se neobjevoval. Všude bylo ticho. Dveře byly pečlivě zatažené, okenice



přibouchnuté, okna zavřená. Možná byly za nimi pozorné oči, ale nikdo neměl odvahu podívat se na cizí ďábly přímo.
Z jedné boční uličky se najednou vyřítil nějaký chlap s mečem; řval a hnal se přímo na ně. Někdo vypálil z lejzrovačky a ten muž se natáhl jak široký tak dlouhý

Enkrovi k nohám.
„Co to bylo?“ ptal se kdosi.
Enkra obrátil mrtvého špičkou boty. „Řekl bych místní policajt. Podle uniformy...“
„Zbláznil se?“
„Splnil svou povinnost bránit město. Nebo jen možná svoji ulici. Zkrátka udělal, co mu nařídili a neuvažoval o tom...“
Dva odnesli mrtvého ke zdi a uložili. Pak všichni pokračovali v cestě; nikdo další se už neobjevil, město bylo tiché a mrtvé jako hřbitov. Proplétali se uličkami v čele

s leopardem a lišákem Semmim; tak dorazili až na nějaké náměstí plné kramářských bud se všelijakými potravinami i výrobky lidové tvořivosti. Většina bud byla
prázdná, v některých zrovna rozkládali svoje výrobky, když na nějaký pokyn uprchli. Jen v koutě stálo podivné zvíře se šedivou srstí, veliké jako velbloud, nohaté,
ušaté a smutné; když k němu došli, pohlédlo na ně melancholickýma něžnýma očima a tesklivě zahýkalo.

„Osel! Pro pána krále, osel!“
„Skutečně, má na zádech kříž!“ Sebastiano vyšel z boční uličky přímo za oslem a jako jediný mu viděl na hřbet, „Dost se změnil!“
„Zřejmě import z dávných časů...“
„Kde je osel, budou i lidi...“ řekl Enkra.
Fu-Kao a jeho bojovníci si prohlíželi osla, těžko říct, zda nenávistně nebo jen hladově. Někdo sebral z jednoho stánku jakési ovoce a zakousl se do něj s patřičnou

chutí.
Z další uličky vyběhl tygr Wagarra, za ním Chris a jeho lidé. Zastavili se a rozhlíželi po zmrtvělém náměstí.
„Co teď?“ ptal se Chris.
Někde v domku okolo se rozplakalo dítě.
„Jdem dál!“ řekl Enkra, „Je tu veliká budova s břidlicovou střechou. Najděte mi ji!“
Nebylo potřeba ji moc hledat, z tržiště vedla cesta přímo k ní. Šelmy tvrdily, že je to jediná cesta, po které jezdí motorová vozidla. Vyrazili tudy, opět mrtvým

a opuštěným městem; tak došli až k šedivé betonové zdi, vysoké snad pět metrů; přes zeď trčely strážní věže, brána proti cestě byla důkladně zavřena a chráněna
dalšími věžemi.

„Citadela!“ řekl Sebastiano, „Zaklepem na bránu a pozeptáme se, je-li pan plukovník doma?“
Enkra se rozhlížel. Z věží nikdo nestřílel, ač je měli od první chvíle na mušce lejzrových pušek.
„Bránu ne! Vedle, na zeď...“
Sebastiano se rozkročil proti zdi. Namířil na ni lejzrovačkou, stiskl spoušť. Červený paprsek vykrojil ve zdi čáru, z ní další dolů, pak druhou, nakonec druhou

vodorovnou. Vzniklý blok rozřezal Sebastiano tak, aby se dal rozbít.
Uvnitř byl dvůr. Z něj začalo pálit sto zbraní.
Chris hodil do otvoru ruční granát. Jakmile vybuchl, vpadli do díry Bello a Kay-Britt, a hned za nimi Fu-Kao, sledován svými bojovníky. První používali lejzrové

pušky, druzí spíš kamenné sekery, ale obojí se vrhli na japonské vojáky, kteří se zase vrhli na ně. Ze strážních věží zařehtaly kulomety, ale kluci je vzápětí uřízli
lejzrovačkami. Současně se už propalovali na dalších místech a vtrhli do dvora; lidojedi v první řadě.

Boj na nádvoří netrval dlouho; když vojáci zjistili, že nemají šanci, stahovali se k jedné bráně do vlastní budovy, rovněž betonové a rovněž dobře hájitelné; například
okna začínala až ve druhém patře. Tuhle budovu určitě nestavěl ani neprojektoval Japonec; byl to někdo, kdo se vyznal ve stavbách bílých lidí.

Brána s třeskotem zapadla; kdo se dostal dovnitř, měl štěstí. Kdo to nestačil, toho podřezali Fu-Kaovi bojovníci. Sám Fu-Kao rozbil svým kyjem hlavu třem
Japoncům a byl na vrcholu štěstí. Kdyby mu to dovolili, hned by jim uřezal hlavy a schoval si je pro vychloubačnou oběť ve svém obu. Armini opanovali nádvoří; kdo
patřil k nepřátelům, toho domorodci zabili. Pár jich sice padlo, ale z toho si nic nedělali; z Arminů nepadl nikdo, drželi se rozumně vzadu a raději stříleli do oken.

„No, a dál?“ ptal se Chris.
„Stáhnout se a vyčkat!“ nařídil Enkra.
„Dáme jim šanci?“ ptal se Bello Corrona.
„Je to naše povinnost.“
Z pevnosti zatím nepadl jediný výstřel. Taky Armini už nechali bezúčelného roztloukání oken.
Pak se v okně objevila hlaveň pušky, k níž byl uvázán bílý hadr.
Enkra okamžitě odvolal lidojedy a zakázal jim jakoukoliv činnost. Sám zůstal stát před zavřenou pevnostní branou.
Brána se pozvolna otevřela. Vystoupil z ní voják s další bílou vlajkou, zřejmě vyrobenou z prostěradla, a za ním sám plukovník. Vypadal hodně japonsky, proti

ostatním vojákům, ale byl velice tlustý, starý okolo pětačtyřicítky a zřejmě spíš rozumný než fanatický. A měl neuvěřitelně světlou pleť na místní poměry.
Enkra mu postoupil vstříc. „Buď zdráv, plukovníku Hitoši!“
Plukovník se před ním zastavil. V jeho tváři bylo možno číst smutek a hanbu. „Dobrý velitel ví, kdy je poražen! Admirál kníže Kimura mne prokleje a zatratí, ale

nedovolím dál zbytečně ničit další životy!“
„Jednáš rozumně, plukovníku! Slibuji ti, že se tobě ani tvým lidem nestane nic zlého, nikdo jim neublíží, nebudou-li mít v ruce zbraň. Stejně tak nikdo neublíží

civilnímu obyvatelstvu!“
„Dal jsem rozkaz, aby se vojáci vzdali. Zde je můj meč, pane...“
Hitoši vytáhl svůj samurajský meč a podával ho Enkrovi; ten mu ho samozřejmě vrátil. „Ponech si svoji zbraň, plukovníku! Jsi čestný muž a nechceme tě nijak

ponížit!“
Plukovník vydal několik rozkazů; poté vyšli z brány důstojníci, každý se svou zbraní v ruce. Ukládali je na zem a odcházeli ke zdi, kde jim Armini vyhradili místo.
Enkra nařídil, aby Fu-Kaovi muži opustili pevnost a stáhli se k lodím. Fu-Kao sám mohl zůstat, ale jeho divocí lidojedi tu být nemuseli. I když se jim to nelíbilo,

poslechli.
Po důstojnících vycházeli vojáci a každý odložil svoje zbraně. Mnozí se tvářili nenávistně, ale nedalo se nic dělat; řadili se u zdi podle jednotlivých útvarů.
„Plukovníku Hitoši, jsem rád, že jsi se zachoval tak rozumně a chceš s námi spolupracovat!“ řekl Enkra, „Jde ale ještě o to, jsou-li tady ve městě další vojenské síly,

které by nás mohly napadnout. Podívej se, máme dost velkou moc, abychom se nemuseli nikoho bát, ale neradi bychom při bojích poničili město a pobili civilní
obyvatelstvo, ženy a děti. Proto se tě ptám, abych mohl udělat patřičná opatření!“

Plukovník očividně trpěl, když říkal: „Ne... ve městě už není jiná ozbrojená síla.“
„A byla?“ zarazilo Enkru.
„Ano. Major Fudžijaki, velitel policie.“
„Kde je teď?“



„Major... on nejdřív chtěl zničit celé město a pobít lidi! Nařídil mi, abych bojoval do posledního muže a přinutil bránit se všechny obyvatele z města. Já jsem...
nemělo to cenu. Potom mi řekl, abych se opevnil v pevnosti a vyčkával na pomoc. Sám se svými muži odjel do tábora v Kasonomi.“

Enkra zapátral v paměti. Kasonomi byl výcvikový tábor asi třicet kilometrů od Eda, cvičili se tam důstojníci této armády. Sebastiana to zřejmě napadlo taky.
„Fu-Kao by měl dostat šanci...“ zašeptal.
„Ten tábor? Celý?“
Sebastiano kývl hlavou.
„Vezmeš si to na starost?“
„Zavedu ho tam a pustím ze řetězu...“
A tak Enkra kývl hlavou. „Nechat si je v zádech nemůžem...“
Sebastiano si vzal náčelníka stranou a něco mu vysvětloval. Enkra se přinutil nedívat na ně, raději sledoval, jak vojáci skládají zbraně. A snažil se nemyslet na jiné

vojáky, kteří si nyní naopak zbraně připravují. Jsou už mrtví, i když o tom ještě nevědí. Protože překřížili plány lidí přišlých z dálky, lidí, které nikdy v životě neviděli
a které uvidí jen ve své poslední chvíli. Zemřou a s nimi zemře mnoho z těch, kdo je přišli zabít. Protože ti jsou příliš divocí pro vkus Arminů a je zapotřebí snížit jejich
počet, aby nebyli nebezpeční. Je to zlé. Ale život není vždycky dobrý...

Fu-Kao se podobnými úvahami nezabýval; jeho tvář se roztáhla štěstím, když mu Sebastiano nabídl životy celého vojenského tábora. Ani na okamžik neuvažoval
o tom, že může padnout, a už vůbec ne, že může zahynout někdo z jeho kmene. Chtěl zabíjet a co bude potom, bylo pro něj příliš vzdálené. Sebastiano rozhodl, že je
převeze do blízkosti tábora, odkud budou moci podniknout svůj útok a podpoří je střelbou; víc si Fu-Kao nepřál.

Zatímco Enkra myslel na podobné věci, dokončovali Japonci skládání zbraní. Kapitán, který šel poslední, oznámil Hitošimu, že všichni vojáci opustili pevnost. Taky
on odložil samurajský meč a svoji pistoli a přešel k ostatním.

„Prohlédneme si kasárna.“ přál si Enkra.
Plukovník Hitoši je provázel. Vstoupili a šli nejdříve do poschodí, kde byly kanceláře a byty důstojníků. Hitoši je zavedl do svého bytu a moc se omlouval, že je

nemůže pohostit, ale svou manželku a děti poslal urychleně do bezpečí mimo město. Byt byl zařízen skromně a prostě, s jedinou ozdobou, totiž obrazem představujícím
jakousi zpotvořenou horu, která možná měla být Fudžijama. Hora Fudži je posvátná a i když ji nikdo z mladých nikdy neviděl, uctívali ji a malíři ji omalovávali, čím dál
víc podle vlastní fantazie. Hitoši upozornil Enkru na čajový servis, tři hrnečky a konvici na poličce; bylo to cosi jako porcelán, každý hrnek byl jiný a všechny hrubě
upatlané, jak se tvůrce marně snažil vdechnout jim starojaponský půvab. Z oprávněné hrdosti, kterou nad nimi Hitoši projevoval, bylo znát, že je to vzácnost a klenot
místní kultury.

Mike, který samozřejmě Enkru doprovázel, si všiml knihovničky, již plukovník vlastnil; prozatím mezi Japonci moc knih neviděl. Byly tam čtyři knihy odborné,
sepsané ve dvou případech velkým Kurotakim, jedna Kimurou a jedna zcela neznámým důstojníkem; ta pojednávala o stavbě lodí a jejich vyzbrojování. Ty tři
sestavené veliteli byly vlastně vojenské předpisy, jak si je pánové zapamatovali a dotvořili dle vlastní fantazie a místních poměrů. Tři další knihy pak byly umělecké;
jedna opět inspirovaná Kurotakim a sepsaná nějakým Kodžimou, shromažďovala už zmíněné mravoličné povídky o napravení chabě sloužících vojáků, druhá historické
dílo, vyprávějící o dějinách Japonska stylem pohádek pro hodně hloupé děti. Kdo to sepsal, nebylo jasné, nejspíš někdo ze zachráněných, kdo si to pamatoval ze
školy.

Poslední kniha Mika zaujala už jen tím, že byla psána ručně a tuší, japonskými znaky. Proti ostatním tištěným vypadala dost nevalně svojí výrobou; ale on ji
namátkou otevřel a četl:

 
„Koruny palem se chvějí ve větru
moře utichlo a hvězdy se v něm zhlíží
nemám nic na práci a má služba končí.
Spíš, má milá v nezměrné dálce
nebo toužíš jako já?“

 
Mike přečetl báseň nahlas; plukovník se po něm ohlédl a smutně se usmál.
„Kdo to napsal?“ ptal se Enkra.
„Jeden můj bývalý voják. Je tam toho víc... celou tu knížku napsal on...“
„Je ještě tady?“
„Ne, už... propustili ho z armády. On to nebyl moc dobrý voják. Jmenoval se Asakima.“
Mike listoval knížkou. „Rád bych si ji přečetl! Zajímají mě takové věci. Neboj se, vrátím ti ji...“
„Máš rád knihy?“ ptal se plukovník.
„Tak rád, že je dokonce píše!“ smál se Enkra.
„Skutečně? Já se málokdy dostanu ke knize, která by byla... skutečnou knihou!“ plukovníka to vzrušilo, „Kdybych mohl...“
„Na lodi máme rozsáhlou knihovnu. Je ti k disposici!“
Plukovníka to přivedlo k úplnému záchvatu nadšení; teď už jistě nelitoval, že se vzdal.
Enkra pokračoval v obhlídce kasáren; jestliže místnosti důstojníků měly přece jen určitou úroveň, potom ubikace mužstva byly pod všechnu kritiku. Na jednu

místnost připadalo deset až dvacet mužů dle velikosti pokoje, spali na zemi na rohožích vedle sebe a věci si ukládali před rohož do komínku. Nic jiného nevlastnili a ani
na to neměli nárok. Přestože tu byl vzorný kasárenský pořádek, uhnízdil se v dlouho obývaných kobkách typický vojenský zápach, který dráždil především jemné
čichové ústrojí šelem. Bylo to všeobecně místo hrůzy a utrpení a sám plukovník nevypadal moc nadšeně, že jim to musí ukazovat.

Armini se především přesvědčili, že v ubikacích nezůstaly žádné zbraně; o nic jiného jim v tuhle chvíli nešlo. Enkra rozhodl, aby se vojáci vrátili na ubikace a zůstali
tam až do konečného řešení.

„Co tedy bude s našimi vojáky?“ ptal se Hitoši.
„Byl bych pro pustit je domů,“ prohlásil v dobré náladě Enkra, „Stejně nám na nic nebudou, tak ať se radši dají do práce!“
„To kníže Kimura nikdy nedovolí!“
„Kníže Kimura, jak se obávám, už nám do toho nebude moci kecat! Jeho vláda skončila - nebo skončí co nevidět!“
Hitoši byl příliš dobrým Japoncem, aby takovou zprávu vítal; ale zase se moc nerozčiloval a vzal to jako hotovou věc.
„No,“ řekl Enkra, „Myslím, že je po válce. Mělo by se vyhlásit, že město může dál žít svým vlastním životem. Aby se už lidi neschovávali zbytečně ve svých

domečkách...“
Plukovník Hitoši se iniciativně rozhodl to zařídit. Jeden z domků nedaleko pevnosti patřil místní správě a bydlel tam obecní hlasatel; Hitoši zabušil na dřevěnou část

stěny a když se zděšený muž objevil, oznámil mu, jaká je situace. Načež si hlasatel vzal mosazný gong a vyšel, aby oznámil novinky celému městu.



Nejdřív ze všeho se otevřely domky na náměstí. Obyvatelé vyšli ven, ohlíželi se po Arminech a zřejmě se jich velice báli; avšak vstupovali do svých krámků a hned
se snažili nabízet zboží. Enkra se procházel tržištěm, prohlížel si to či ono a vyptával se na ceny. Hitoši ho doprovázel a vysvětloval mu, co si přál vědět.

S penězi to rozhodně nebylo jednoduché; sice existovaly, ale většina lidí je neměla, tak se zavedl velmi zvláštní a složitý systém. Totiž ten, kdo něco kupoval, to
zůstal prodávajícímu většinou dlužen, napsal na lístek k tomu určený hodnotu svého dluhu a svůj podpis. Ten potom předal věřiteli, aby to používal jako peníze. Jak to
po čase spláceli, nedokázal vysvětlit ani Hitoši; zřejmě se jednalo o dluhy věčné.

Enkrovi tento systém vyhovoval, ani on neměl žádné peníze. Takže se ochotně podepisoval na lístky a kupoval si ovoce a všelijaké pochutiny pro sebe i příslušníky
svého dvora. Za chvíli si trhovci zvykli na zvláštní vzhled a způsoby Arminů a přijali je za své; takže začaly vylézat i děti, což znamená, že strach, pokud opravdu
panoval, skončil.

Dětem se nejvíc líbily šelmy; jako obyčejně se jich nikdo nebál, zřejmě jim tygr připadal jako zcela neškodná kočka. Zvlášť když se šelmy chovaly vlídně a nikomu
neubližovaly; děti je tahaly za uši a ocas, smály se a bavily. Pak se s nimi začali bavit i lidé a rodiče, když to viděli, došli k názoru, že hosté nejsou tak zlí. Zkrátka
chybělo jen vyhlásit všeobecné oslavy té šťastné chvíle, kdy princ Enkra dobyl hlavní město Edo.

Plukovník už poslal nějakého sluhu pro svoji manželku s dětmi; paní plukovníková byla domorodka o hlavu vyšší než pan manžel, a protože se měla dobře, velmi
tlustá a blahobytná. Dětí bylo pět od šesti do sedmnácti; ochotně souhlasily, že oplatí Enkrovi návštěvu a půjdou se podívat na Liberty. Hitoši toužil spatřit lodní
knihovnu; mohl vidět jen jednu kajutu obloženou knihami, ty ostatní byly v bednách v podpalubí, ale i tak žasnul a nesmírně litoval, že si je nemůže přečíst, nejsa znalý
arminštiny.

Enkra mu nabídl, že se to dá zařídit. Takže hned nastoupil Čang se stříhacím strojkem a Sheilla s Wallisem; za hodinu na to už Hitoši mluvil dokonalou arminštinou
a jeho synové a dcery, hlavy do hladka vyholené, čekali v řadě. Plukovník se divil čím dál víc a bylo jasné, že získali dalšího nadšeného obdivovatele.

Komu se to ale nelíbilo, byl kapitán Šibusaka. Když plukovníka viděl (zřejmě už věděl o událostech ve městě), opovržlivě ohrnul nos a vyjádřil se o něm jako
o zbabělci a zrádci. Enkra byl nucen zasáhnout a poučit Šibusaku o jeho právech.

„Já se vzdal v situaci, kdy se nedalo nic jiného dělat!“ řekl kapitán pohrdavě, „Jenomže Hitoši se vzdal z vlastní zbabělosti! Měl pořád ještě dost lidí i zbraní a jen to,
že se bál bojovat, ho zadrželo!“

„Hitoši udělal něco mnohem moudřejšího: zachránil životy svých lidí! Každý, kdo má jen trochu rozumu, musí pochopit, že ti lidé by zemřeli zbytečně; Hitoši to
pochopil, zatímco ty jsi způsobil smrt ještě dalších, a to docela zbytečnou!“

„Ale padli čestně!“ vrčel Šibusaka.
Nemělo cenu se s ním hádat; měl svou hlavu a nehodlal ze svého přesvědčení nic slevit. Bylo třeba nechat ho, až dostane rozum sám od sebe - nebo vůbec ne.
Armini udělali všechno pro to, aby upevnili svou vládu v Edu; především poslali do ulic hlídky. Byli to vždy dva muži, provázení jednou šelmou, což stačilo

a nevyvolávalo zbytečnou pozornost obyvatel. Je třeba říct k jejich cti, že je to nijak nepřekvapovalo a že si nevšímali arminských hlídek víc, než dříve svých vlastních.
Enkra byl spokojen; teď mu šlo nejvíc o to, jak bude reagovat vláda. Ještě pořád měla několik lodí; kolik se nedalo zjistit, protože to doopravdy nikdo nevěděl.

Hitoši, kterého podrobili výslechu, se v lodích nevyznal vůbec a námořníci říkali každý něco jiného; kromě utajení vládla v císařském námořnictvu též totální
dezorganizace.

Enkra rozhodl s obvyklou rázností:
„Ostrov Kjúšú, kde leží Kjóto, sídelní město admirála Kimury, je na doslech vysílačky! Oznámíme to panu admirálovi.“
Sheltie Rabowski byl na vrcholu blaha. Už seděl u vysílačky a chystal se k práci.

 
Mluví Enkra Weston, princ Arminu a velitel flotily. Volám admirála knížete Kimuru, velitele tohoto státu!

 
Tuto výzvu dal vysílat v pravidelných intervalech na vojenské vlně Japonců.
Žádná odpověď nepřišla. Enkra to ani nečekal.

 
Přestože se admirál Kimura odmítá ozvat, jsem si jist, že mne slyší a uslyší rovněž, co mu teď řeknu. Chci mu oznámit situaci, jaká nastala a vyzvat ho,

aby uvážil, jak postupovat dál a pak rozhodl dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se zachová.
Tedy: Zničil jsem flotilu korvetního kapitána Šibusaky, vzal jsem si loď Orel a ostatní potopil. Muži, kteří tvořili posádku flotily, buď padli nebo byli

zajati. Korvetní kapitán Šibusaka se stal mým zajatcem na čestné slovo.
Obsadil jsem ostrovy od Okinawy až po Honšú. Dobyl jsem Edo, hlavní město ostrova Honšú, získal místní pevnost a celou její posádku. Zničil jsem

výcvikový tábor Kasonomi, který se postavil na odpor. Město je v pořádku, obyvatelstvu jsem neublížil.
Další moje plány předpokládají dobytí ostrova Kjúšú a hlavního města Kjóta, likvidaci zbytku válečné flotily a zajetí admirála Kimury. Poté hodlám

uspořádat mírovou konferenci, na které dojednáme podmínky vlády japonského národa nad souostrovím. Jsem ale ochoten od takového postupu upustit
v případě, že se mnou vláda naváže přímé jednání bez postranních kliček a beze snahy pokračovat v boji. Uvědomte si, prosím, že disponuji mnohem větší
vojenskou silou než kdokoliv na tomto souostroví a nebudu nadále trpět jakékoliv provokace ze strany vlády, která nedokáže reálně pochopit situaci!

 
„Tak se na ně musí!“ souhlasil Roger Monroes, „To jsem zvědav, co na to pan admirál!“
Pan admirál vyčkával. Zhruba asi deset minut. Potom se ozval jeho hlas, hluboký a zvučný:

 
Hovoří admirál Kimura, zástupce Jeho Veličenstva císaře Japonska a vrchní velitel armády na těchto ostrovech. Jsem ochoten jednat o situaci, jak mi

navrhuješ, pane...
 

Už to, že Enkru oslovil pane, znamenalo značný obrat v situaci. Enkra si toho byl dobře vědom.
„Jsem šťasten, že se setkáváme, i když prozatím jen na vlnách rádiového spojení,“ prohlásil zdvořile, „Bude mi potěšením, až ti budu moci přijít osobně složit svou

poklonu...“
Admirál Kimura měl nejspíš o tom potěšení dost rozdílné mínění. Chvíli váhal, než odpověděl:

 
Bylo by mi velikou ctí spatřit tvoji jasnou tvář, pane; avšak situace, za které se setkáváme, nepřeje dokonale dobrým vztahům. Zdá se, že jsme doposud

nepříteli a zůstaneme jimi, pokud se budeš chovat tak, jak tomu bylo doposud...
 



Chovám se, jak je třeba! To vy jste nás napadli, zabíjeli jste naše lidi a posílali proti nám svoje lodi! My jsme se jen bránili a pokud jsme už byli nuceni
zaútočit, snažíme se chránit lidské životy i materiální hodnoty, pokud to jde!

 
Vy chráníte svoje životy! My chráníme svou vlast!
pronesl admirál pateticky.

 
Nepřišli jsme ublížit vám ani vaší zemi! Jsme přátelé, dokonce jsme ochotni vám pomoci, pokud byste naši pomoc potřebovali...

 
To bylo zas oblíbené stanovisko Enkry a on je znovu opakoval.

 
Pokud nám skutečně chcete prokázat nějakou službu, pak obraťte svoje lodi a vraťte se, odkud jste přišli! Nechceme tu cizince, ať nám chtějí uškodit

nebo pomoci, protože každý, kdo sem přijde, je naším nepřítelem! Zejména Tvoje Výsost, o jejíchž záměrech jsme už dostatečně informováni!
 

To bohužel není možné. Vrátit se domů je naším cílem, předtím je ale naší povinností provést průzkum ostrovů, jejich zakreslení a zajištění pozitivního
vývoje všech obyvatel, jak domorodců, tak přistěhovalců. V žádném případě nechceme narušovat etnické zvláštnosti vašeho státu, ale těžko můžeme
připustit zvyklosti hraničící s kriminálními delikty, což je jasné z hlediska lidskosti! O čemž si ještě detailně promluvíme tváří v tvář, až navštívím tvoje
hlavní město...

 
Ale já nechci žádnou vaši návštěvu! Odmítám s vámi o čemkoliv jednat!
rozkřikl se Kimura.

 
„To je vedlejší, jestli si to přeješ nebo ne; už se toho stalo tolik, že naše vztahy mohou skončit buď řádnou mírovou smlouvou, nebo válkou a zničením

tvé vlády!“ řekl Enkra pevně, „Já dávám přednost té první eventualitě, ale jsem připraven na cokoliv. A rozhodně tě varuji před neuváženými kroky...“
 

„Má flotila tě zničí!“ sípěl Kimura, „Okamžitě vysílám všechny své věrné proti tobě a zakrátko sám poznáš, co je být neuctivý k hlavě státu!“
 

„Tak dost!“ štěkl Enkra, „Už jsem toho řekl dost, a ty taky! Dávám ti zítřejší den a noc na rozmyšlenou, co si chceš vybrat: mír nebo válku! Jestli budeš
nerozumný a budeš chtít pokračovat v boji, uvidíš příštího jitra před svým Kjótem moje lodi!“

 
A ty uvidíš svoji krev na mém meči!
zaječel Kimura a zrušil spojení.

 
Enkra těžce dýchal a oči mu blýskaly zlostí.
„V pořádku!“ pochválil ho Roger, „Konečně jsi jednou promluvil jako muž a princ!“
„Mluvil jsi jako pitomec,“ řekl Mike, „Měl jsi mu zaručit nedotknutelnost jeho vlády a mohl jsi s ním jednat po dobrém...“
„Nedotknutelnost?“ Enkra vyskočil jako leopard, „Já mu ukážu nedotknutelnost! Vraždění a vyhlazování domorodců mám tolerovat? A neustálé napadání?“
Roger zbystřil pozornost: „Počkej, to není taková blbost! Jestli to Mike myslí tak, jak to myslím já...“
„Co zas myslíš?“ ptal se Enkra nejistě.
„Tak jako Roger jsem to jistě nemyslel!“ bránil se Mike, ačkoliv Roger svůj plán ještě neřekl.
„No, měl jsi mu slíbit, že se mu třeba podrobíme, jen když budeme moci spatřit jeho jasnou tvář!“ usmál se Roger, „A potom, až bychom byli u něho, by naši vytáhli

lejzrovačky...“
„To jsem čekal!“ bručel Mike.
„Oba držte zobáky!“ zakřikl je Enkra, „Nesouhlasím ani s vyjednáváním a pozičními ústupky, ani s nějakou zbabělou fintou! Už toho bylo dost; teď chci jednat

čestně a ukázat jim naši sílu, abychom s nimi mohli dojednat čestný mír!“
„Což je rána,“ řekl Roger, „No nic, snad jsem toho tolik neřekl!“
„Řekl jsi toho dost, Rogere, až moc!“ rozčílil se Enkra, „Teď i při jiných příležitostech! A říkám ti rovnou a naposledy, už toho mám akorát dost!“
Pročež všemocný Roger zůstal stát jako tele a koukat na svého pána s pusou otevřenou.
„Uděláme nejlíp, když vypadnem!“ řekl mu Mike.
„To uděláte!“ souhlasil Enkra, „A oba dva!“
Takže vypadli ven, a vypadali rozpačitě.
„Co ho kouslo, prosím tě? Tak pěkně jsme se bavili a najednou se vzteká!“ smál se Roger, „A pro nic za nic, už jsem mu toho řekl víc a horšího, a byl vždycky

klidnej, a najednou...“
„Únava materiálu. Je toho na něj moc a neví si rady, tak se vzteká. Enkra má výbušnou povahu, naučil se sice ovládat, ale někdy to z něj taky musí ven. Je to

v pořádku, bude zapotřebí, aby byl klidný a měl dobrou náladu. Zařídím, aby se vyvztekal dneska, takže zítra s ním bude pohoda...“
„To bych rád věděl, jak!“
„Taky nevím. Ale nějak musíme. Jinak bysme s ním nevydrželi a nepřítel taky ne. Potřebujem velitele v dobrý náladě...“
Mike šel za plukovníkem Hitošim; ten seděl v knihovně a četl si v několika knížkách najednou. Když vešel Mike, o kterém věděl, že patří k velitelům, vylekaně

vyskočil a knížky upustil.
„Klid! Jen si klidně čti, já jenom přišel něco vybrat...“
Mike přejel rukou po hřbetech knih; většinu jich vybíral sám.
„Vy tu máte takových knížek!“ vydechl Hitoši, „Je tady vůbec někdo, kdo je všechny přečetl?“
„No... například já.“
Hitoši zčervenal a pocítil cosi jako úctu. „Směl bych se... ovšem s laskavým prominutím mé hlouposti... na něco otázat?“



„Samozřejmě. Bez prominutí, protože vůbec nejsi hloupý ani nevzdělaný, jen jsi neměl možnost projevit své sklony a nadání!“
„Tedy, směl bych se otázat na některé... příběhy, které by snad měly být v knihách obsaženy?“
„Jistě. O co jde?“
„Například... o dvou lidech, kteří letěli na planetu jménem... Mars. To je něco jako... zkrátka taková země. Ten spisovatel si představuje, že ve vesmíru jsou

ostrovy, na nichž žijí lidé...“
„Má pravdu. Tohle je jeden z těch ostrovů.“
„Chm... tedy ano. A tam se potká s jednou ženou, velmi krásnou, zamiluje se do ní. Je to dcera vládce a ten ji odsoudí k smrti.“
„Alexej Tolstoj, »Aëlita« nebo-li »Země zůstala tam«,“ řekl Mike a sáhl jistou rukou do knihovny.
„Taková kniha opravdu existuje?“
„No ovšem - vždyť ti ji dávám!“
„Ach... no dobře. Potom... příběh jednoho samuraje. Osamělého bojovníka, kterého si najme místní kníže, aby našel zetě... muže své dcery, který se ztratil. Zjistí,

že ho zabila druhá dcera, která je šílená. Ale ten samuraj to knížeti neřekne, má strach, že by mu ublížil...“
„Odehrává se to v Japonsku nebo v Americe?“
„Nevím. Já... našel jsem takovou knížku. V cizí řeči s divnými obrázky. Lidé tam chodí zvláštně oblečení, dělají divné věci...“
„Raymond Chandler, Hluboký spánek. Detektivka.“
Mike opět našel knížku a podal mu ji.
„Snad, nevím to jistě. A potom... příběh o muži, který se ujal malého děvčátka - dcery jedné gejši. Uprchl z galejí a stal se velitelem své vesnice... ale znám jenom

začátek, konec chyběl!“
„Victor Hugo, Ubožáci. Mám tady knihu francouzsky i arminsky, a ještě navíc dvě verze filmu...“
„Ty všechny věci opravdu existují?“
„Copak je nevidíš?“
„A nejsou zakázané?“
„Vůbec ne. Proč by měly být?“
„Takové knihy u nás být nesmějí... Já je viděl jen proto, že jsem vysoký důstojník...“
„U nás patří k běžnému vzdělání. Každý člověk má doma knihovnu a které knihy nemá, ty si může vypůjčit ve veřejné knihovně.“
Hitoši zaváhal, ale pak řekl: „Jednou byl člověk, který uměl překládat knihy z cizího jazyka. Přeložil několik knih, které někde našel. Uvařili ho ve žhavém oleji.

Spouštěli ho pomalu kousek po kousku do kotle... maso mu odpadávalo od kostí a on pomalu umíral...“
„Za to, že uměl překládat knihy?“
„Překládat knihy z cizích řečí je těžký zločin!“
„Já knihy píšu...“
„Nevím, jaký trest by ti dali za psaní knih. Je to zločin tak nepředstavitelný, že bys umíral mnoho dní ve strašných bolestech!“
Mike se zamračil; přistoupil ke knihovně a přejížděl dlaní po hřbetech knih.
„Šťastná země, kde psát knihy není zločin...“ řekl Hitoši, obdivně pozorujíc to bohatství.
„I já znám zemi, kde psát knihy je zločin,“ povzdychl Mike, „Je teď daleko, ale vzpomínám na ni stále. Je to nejkrásnější země na světě. A moje vlast...“
Plukovník Hitoši posmutněl. „Země, kde vládne princ Enkra?“
„To ne. Země, kde jsem se narodil a odkud jsem musel odejít. Princ Enkra mi poskytl nový domov.“
„To je dobře... jsem rád!“
„Já taky. Víš co, vem si ty knížky jdi si číst! Já musím... mám ještě nějakou práci.“
Mike šel k princi Enkrovi. Objevil ho ve velitelské kajutě, kde soustředěně studoval mapy; Denisovu i japonského generálního štábu. Zvedl hlavu.
„Přišel jsem se ti omluvit,“ řekl Mike, „Udělals dobře, že ses vůči nim zachoval tvrdě. Jejich vláda skutečně nemá právo na existenci...“
Enkra zrozpačitěl ještě víc než v té první chvíli. „Já jsem se totiž chtěl omluvit tobě! Potom jsem si uvědomil, jak jsem se choval ke Kimurovi i k vám a pochopil

jsem, že jsem to hodně přestřelil...“
„Nijak zvlášť. Oni si vážně nezaslouží, abychom je nechávali u moci. Jejich stát nestojí za nic!“
Enkra se ptal na důvody a Mike mu vysvětlil, o čem mluvil s Hitošim. Enkra pokyvoval hlavou.
„Pořád je to stejné: jsou krutí a neuvědomují si, že by neměli být. Nechápou to, bude zapotřebí ještě hodně let, než pochopí!“
Jen Mike odešel, přišel k Enkrovi Roger. „Vrátil se Frenn Morris.“ hlásil trochu rozpačitě.
„Odkud? Kam jsme ho vlastně poslali?“
„Nevíš? Přece do trestanecké kolonie!“
„Nevím, že je vůbec nějaká trestanecká kolonie!“
„Sám jsi mu to přece nařídil, když jsi zaslechl zmínku, že tam odváželi zajatce! Odjel přece tím náklaďákem...“
Enkra koukal dost hloupě. Pak se vzpamatoval. „No, ať je to jak chce, udělal dobře. Co dál?“
„Vrátil se. Přivezl pár lidí... asi bude lepší, když ti to řekne on sám!“
Enkra šel s Rogerem a uvažoval, zda skutečně někomu říkal, aby jel mezi trestance. Usoudil, že to může být pravda; ve zmatku po pádu pevnosti po něm žádal

kdekdo kdeco, i něco o trestancích se ozvalo, ale myslel, že se jedná o trestnici ve městě. Někoho tam poslal, snad skutečně Frenna. Celkem dobře, protože jestli je
někdo klidný, uvážlivý, rozumný a nenechá se vyprovokovat k žádné neuváženosti, je to Frenn.

Frenn čekal na palubě, seděl na zábradlí a hrál si s černým baretem, zdobeným třemi hvězdičkami. Vypadal nějak nejistě.
„Co mi chceš říct?“ ptal se Enkra.
„No... byl jsem tam...“ řekl Frenn.
„No jo, dobře... kde to vůbec je?“
„Tak dvacet kiláků odtud, na pobřeží. Dost nehostinný místo, na větru, suchý, pár stromů, tam jsou trestanecký baráky. Hlídali to tam dozorci... když viděli

japonský auto, vítali nás jako svý, než přišli na ten omyl; ale to už se nedalo nic dělat, už jsme to měli zabraný...“
„A v čem je teda problém?“
„Já... nějak mi ujely nervy. Nezvlád jsem to.“
„Co jsi provedl?“
„Nechal jsem všecky ty bachaře postřílet.“
„Cože, ty?“



„Přesně řečeno, nechal jsem si je narovnat do řady, popadl sapík a trrrr... už leželi.“
Enkra si přetřel rukou obličej. „Já už asi blbnu. Co se tam vlastně stalo?“
„Nic moc. Jenom... pojď se na ně podívat, Asthra je má zrovna v práci. Vzal jsem ty, co potřebovali naši pomoc hned. Ostatní tam hlídají kluci... potřeboval bych

asi Sheillu. Nebo dokonce Asthru. Musí to dát do pořádku, jinak za nic neručím...“
Enkra už sbíhal po schodech, Frenn za ním. Čepici si už zase nasadil na hlavu. Náklaďák stál u mola a Asthra tam něco tropila se Živým Ohněm; Enkra seběhl do

přístaviště a došel k nim.
Právě přinášeli muže. Kolik mu mohlo být, nebylo jasné, ale zbyla z něho jen kostra potažená kůží. Byl tak slabý, že ho museli nést; a na rukou a nohou měl železné

okovy, od kterých někdo odřízl řetězy.
„Proč jsi mu to nesundal?“ ptal se Enkra.
Frenn v rozpacích položil ruku na tesák s čepelí z protonové oceli. „Nešlo to. Měl jsem strach, že je poraním. Kterým to šlo, těm jsme to rozřezali hned na těle...“
Okovy byly zarostlé do masa. Každý pohyb musel těm nešťastníkům působit strašlivou bolest. Ten muž byl běloch, měl modré oči, které upíral na své zachránce se

směsicí strachu a naděje.
„Jsou pořádně zfetovaní,“ řekl Frenn, „Rozdali jsme jim všecky posilovací prášky a vitamínový koncentráty, co jsme měli. Asi v dost divnejch kombinacích, ale...

jinak to nešlo.“
„Co jsou zač?“
„Většina z nich si už nepamatuje ani svý jméno. A když si ho pamatuje, nechce ho říct. Běloši nebo taky místní lidi, co se něčím provinili. Nechtějí to ani prozradit,

bojí se, že by mohli být znovu trestaní. Je s nima dost těžká domluva...“
Vsunuli nešťastníka do Ohně. Chtěl se bránit, ale neměl k tomu sílu. Teprve když ho Oheň zbavil okovů a dal mu trochu energie, pokusil se něco říct, ale jen sténal

a nesouvisle blekotal. Ani nedokázal vysvětlit, jakou mluví řečí.
„Přivezl jsem taky jednoho, je dost v pořádku! Když viděl mou baretku, poznal, že jsme běloši nebo něco takovýho. Přihlásil se sám, to je úspěch. A taky viděl, co

jsem udělal s bachaři...“
„Mám pocit, že jsi udělal dobře.“
„Já si to myslím taky. Ale kulturní člověk nezabíjí na první nával vzteku!“
„Někdy jo. Já bych to udělal taky tak.“
Frenn kývl. Od automobilu přivedl jeden z jeho kluků muže tak okolo třicítky, který směšně mžoural očima a nebyl si jist, co se to děje. Enkra nevypadal zrovna

moc evropsky a nosil uniformu podobnou japonské, aby měl větší autoritu u domorodců.
„Marty Shermann, US Navy!“ představil se, „Byl jsem strojníkem na lodi Eagle, jestli vám to něco řekne, pane!“
„Říká mi to dost. Jsem Enkra Weston.“
Marty Shermann opět zamrkal. Byl prostřední postavy, vlasy zřejmě světlé, ale ostříhané skoro dohola. Tvář souměrnou, nevyjadřující ani příliš, ani málo

inteligence. Zkrátka obyčejný voják na svém místě.
„Já vím, pane,“ řekl teď nejistě, „My... zkrátka, sledovali jsme vaši expedici...“
„To je v pořádku. Momentálně mám vaši loď ve svojí flotile; jak jste se dostali do zajetí?“
„No, my jsme... Sakra, ale to jste potom dali těm šikmookejm prasatům na frak, že jo?“
„Dá se to tak říct.“
„To je bezva! Páni, šéfe, to je gól! A voni si byli tak jistý... dík, šéfe, to je moc dobrá zpráva!“
„Tak povídej, jak vás zajali!“
„Nemám šajnu. Já byl dole ve strojovně, dělal jsem si svou práci. Najednou křik, že kolem je nepřítel a že se bude bojovat. Já vystrčil palici z díry a bocman už na

mě řve, že abych nečuměl po vejrech a staral se o svý mašinky. Tak jsem zalez a starám se o svý mašinky. Až do momentu, co přišli ty žluťáci. Moc fraků se mnou teda
nenadělali. Koukli, co jsem a už mě šíbovali na jednu svou loď. Když jsem něco řek, kopanec do držky. Když jsem neudělal, co si přáli, kopanec do prdele. Tak mě
dokopancovali až sem a vod tý chvíle jsem tady.“

„Co jsi dělal v táboře?“
„To, co všichni. Za svítání vstát, hrst rejže a celej den s motykou na poli. Za soumraku domů a zas hrst rejže. Teda toho hnusu, co voni považujou za rejži.

A hnedka spát. Za všecko tresty podle sazebníku.“
„Za zběhnutí - kolik?“
„Pokus o útěk, jo? Přibití dřevěnejma kolíkama na zem před boudama. Za ruce a za nohy, jako přibili pohani Krista Pána na kříž. Jenže k zemi.“
„A co víc?“
„No nic. Některý tam leželi čtyři, pět dní. Než je slunce vysušilo a slítly se kavky. Některejm vyklovaly oči, ještě dokud byli živý. Chodil tam strážnej, ale ten se

bavil, jak ho kavky voklovávaj. Nejdřív oči, ty voni moc rády...“
„Frenne, já už se ti nedivím!“ vzdychl Enkra.
„Jednou, to byla sranda,“ řekl Marty přesvědčivě, „To jednoho měli napíchlýho na kůlu. To je rychlejší. Udeřil dozorce, tak ho našpicovali a trčel nad chatrčema.

Už asi moc nevnímal, ono to jde rychle a člověka nic nebolí, že prej. Jen ten první pocit, než mu to propíchne střeva až k žaludku. Povídají to, i když žádnej z těch, co si
to už zkusili, nic nehlásil, že. A tak tam trčel a najednou přilít ten velkej vorel, takovej... no, ohromně velikej pták. Vypadá jako orel, co je na naší lodi vypodobněnej,
náš americkej s bílou hlavou, jenže je tak pětkrát větší...“

„Opeřená stíhačka.“
„Jo, prima výstižný! Zkrátka, ten ptáček si přišel pro sváču. A jak tam chodil strážnej, nějak zapomněl, že ho má merčit a ten orel si řek: proč sváču, která neuteče,

když je tu jeden oběd, co ještě běhá. Tak to vzal přímo zobákem dolů a nalít... ten strážnej ho chytil do radaru moc pozdě, udělal hop a skok, třetí ho měl zachránit, už
by byl mezi pytlema s pískem. Jenomže ho orel chyt drápem v polovičce druhýho skoku. Smůla. Dost řval, když poprvé v životě letěl letadlem. A naposledy, teda, no!
Tak dá se říct smůla, že jo...“

„Dost blbá smůla!“ souhlasil Enkra.
„Fakt, já bych se taky smíchy neudržel. Tehdá se tomu chechtal celej lágr. Možná i ten kluk na tužce...“
„Myslím, že ten se moc nechechtal.“
„Ale jo! Když člověk dostane záchvat smíchu, tak mu prej špice zaleze hloub a je dřív po něm. Občas kluci zkoušeli těm, co byli na kůlu, říkat fóry.“
„Poslouchej, jak ty jsi byl dlouho v tom lágru?“
„Těžko říct... vod tý chvíle, co nás chytli. Nevím, jak počítat dny...“
„Kolik jsi za tu dobu viděl poprav?“
„No... Čtyři nebo pět. Ale slyšel jsem povídat o ostatních. On jeden neví, kdy ho drapnou... tak se vo tom furt blbě žvaní...“



Enkra jenom kroutil hlavou. „Jdi se dát ošetřit. Poslechni, co chceš teď dělat?“
„No... vy jste říkal, šéfe, že máte naši starou loď, myslím jako Orla, že jo! Tak já nevím... že bych třebas šel zpátky na svůj džob, nešlo by to?“
„A šel bys?“
„Jasně! Teda jako... jaká je vejplata?“
„To nevím. U nás slouží dobrovolníci.“
„To je jako co?“
„Lidi, kteří jsou na mých lodích, jsou moji kamarádi. Jedou se mnou a nevědí, jakou dostanou mzdu. Až budeme zpátky doma, budeme rozdělovat podíly na

kořisti. Taky podle toho, jaký bude zrovna kurs měny...“
„To je chytrý, šéfe! Poslechněte, kdybych se dal k tomu vašemu establišmentu, jakej by měl bejt můj podíl?“
Enkra se ohlédl na Frenna, který se začínal zubit.
„Podle zařazení. Já nevím přesně...“
Marty Shermann chvíli uvažoval, ale tak hbitě, že mu byla málem vidět v hlavě přeskakující kolečka.
„Hele, já to beru, ať je to jaký chce. Vy mě nejspíš nevošidíte a já se ani nenechám. Ostatně, než bejt u těch šikmovokejch bestií, tak to se radši nechám

neverbovat kamkoliv...“
„No... abys nelitoval! Ale máme už všelijaký lidi, vezmem i tebe. Když říkáš, že jseš tak dobrej strojník...“
„Dobrej? Výbornej! Dokážu spravit všecko, co šlape na kolečka, od parního stroje až po švýcarský hodinky. Teda, nesměj to bejt digitálky, ale ty stejně nikdo

nespravuje, zahodí a koupí jiný!“
Enkra pokýval hlavou. „Zařadit na Orla!“ řekl a šel se radši podívat, co dělá Asthra s nemocnými. Někteří už leželi stranou; Oheň jim dodal sílu, takže se dokázali

posadit a sledovat, co se kolem děje.
„To jsem ještě neviděla!“ řekla Asthra přes rameno, „Jsou pěkně zřízený... pár dní a konec! V takovým stavu je prej každý ráno hnali na práce, je to pravda?“
„Bojím se, že jo.“
„Já navrhuju postřílet na místě!“
„To už je taky vyřízený.“
„Aspoň někdo že má rozum...“
Enkra se sklonil k jednomu z raněných. Byl to dle vzhledu běloch, tak se zeptal: „Jak se jmenuješ? Odkud jsi přišel?“
Raněný na něj hloupě poulil oči a neodpovídal. Něco zablekotal, ale rozumět mu nebylo.
„Tvoje jméno! Name! Nome! Familia?“
„Eééé... ééé...“ sténal muž.
„To nemá cenu,“ řekla Tanya, „Ptali jsme se všech. Nemluví...“
„Jak jsou tam asi dlouho?“
„Tři, čtyři roky. Dýl nevydržej.“
„Lidé, kteří přešli čáru a nemohli se vrátit,“ řekla Asthra, „Lidé ze ztracených lodí. Možná naší Arabelly, výletní lodi pro lepší lidi...“
Enkra obcházel raněné. Pak si na něco vzpomněl a šel se na to schválně zeptat Martyho: „Ženy byly v táboře taky?“
„Ne, šéfe. Jenom chlapi. Ale ženský odváděli jinam a používali je na děcka. Oni moc chtějí mít děcka s bílejma ženskejma, aby vypadali jako Japonci...“
„Víš to jistě?“
„Jo. Jeden kámoš měl s sebou ženu. Prej jeli na výletní jachtě. Ještě měli dvě děcka, čtyři roky a sedum. Chytla je bouřka, odnesla a oni nevěděli kam. Najednou

bylo kolem nich cizí moře, tak pluli. Děcka začaly brečet, protože rodiče se pohádali; potom přišla konečně noc a on viděl ty hvězdy... dost se polekali. A když bylo
ráno, objevila se loď. Křičel a volal, oni k němu dojeli a viděl, že jsou to vojáci, tak myslel, že je s ním dobře. Jenomže oni ho strčili do želez a jeho ženu taky. Děcka...
prej je důstojník rozsekl mečem vejpůl. Po dýlce i s hlavičkou. A hodil do vody rybám. Ty kolem se tomu ještě smáli...“

„Kde je teď ten tvůj kamarád?“
Marty si rozpačitě zamnul nos. „No... to byl totiž zrovna von, co napíchli na tu tužku, jak jsem povídal vo tom orlovi...“
Enkra si zhluboka vzdychl. „Asthro, doraž to tady a dej je odnést na loď. Pak se seber a jeď s Frennem do tábora, ošetřit všecky ostatní. Necháš tam Sheillu

a sama se vrátíš. Velitelem tábora bude... Sheilla! Zvládne to sama. Prozatím ho změníme na polní lazaret. Souhlasíš?“
„Jistě.“
„Já se jdu poradit o tom, co dál...“
Člověk, kterého hledal, byl Mike. Ten hledal taky Enkru, takže se docela shodli.
„Je to k blití, Miku! Zkrátka k blití! Jak můžou vůbec existovat lidi, co jsou tak krutý k druhýmu člověku? Copak v nich není ani troška obyčejnýho lidskýho citu?“
„Jak v kom,“ řekl Mike podle pravdy, „Třeba plukovník Hitoši je docela dobrej. Má rád svou ženu a děti, zajímá se o knížky, dokonce mě pozval k sobě domů...“
„Hitoši? Taky jeden z nich! Jenom pěkně věř svými Hitošimu, a on tě někde za rohem podřízne jako kuře!“
„Tak to ne. Jednak se nenechám, a jednak mu věřím. Působí na mě daleko kulturněji...“
„Ty lidi z tábora jsi viděl?“
„Viděl. A umím si to představit. Jenomže všechno udělali lidi a lidi to musejí napravit! Když je to nenaučil Kimura, naučíme je to my, ale naučíme! Proto

potřebujeme lidi, jako je Hitoši!“
„No dobře! Jdi si s ním vypít čaj, nebo co tu pijou při hostinách! Ale v noci se moc po ulici netoulej, nebo ti píchnou mezi žebra šipku, víš?“
„Než bude noc, budu zpátky...“
Byl už večer; dnešní den byl neobvykle rušný. Když Mike došel do pevnosti, byl tam naprostý klid, japonští i arminští obyvatelé se k sobě chovali velice přátelsky,

seděli spolu u ohně a zpívali nebo si povídali. Plukovník Mika uvítal a vedl do svého bytu; tam kromě jeho ženy a dětí objevil i drobounkou stařenku jako z pohádky
s bílým drdůlkem a dobráckýma očima. Překvapeně zírala na cizího důstojníka.

„Dovolil jsem si pozvat sem svoji maminku,“ řekl plukovník, „Ještě nikdy nebyla tady v pevnosti; ani jsem ji sem nechtěl brát za dřívějšího stavu věcí...“
Nebylo divu; stará paní měla tvář jako starý pergamen a světlé, vybledlé oči plné smutku. Ale určitě nebyla Japonka a nevypadala, že pochází z tohoto světa.
„Ty nejsi Japonec, důstojníku!“ řekla, když usedli na rohož a Hitoši přinášel konvici na čaj. Jeho žena rozdělávala oheň v díře uprostřed podlahy, jako je tomu

u starých japonských domů.
„Ne. Pocházím z cizí země, které se říká Evropa.“
„Z které?“ zvedla oči, jak se zdálo, ulekaně.
„Nic ti to neřekne. Morava.“
Řekla jenom „Áááá!“ a zase zmlkla.



Mike seděl se zkříženýma nohama a sledoval, jak Hitošiho žena připravuje čaj. Konečně se stařenka zeptala:
„Umíš zpívat, cizinče?“
„Moc ne.“
„A tuhle - umíš?“
„Volga Volga, mať radnaja, Volga ruskaja reka...“
zazpívala stařecky třaslavým hlasem rusky.
„Ano, tuhle umím.“ přiznal.
„Tak zazpívej!“ přála si.
Mike se podíval na Hitošiho. Spatřil v jeho očích napjaté očekávání, tak si odkašlal a spustil:

 
„Za ostrůvkem v řece Volze, v ranní páře nad vodou
objevil se znenadání Stěnka Razin s lodí svou.
Vpředu on a kněžna krásná na lehátku v polibcích
svatební jim píseň hráli - samá láska, žert a smích...“

 
„Ano!“ vzdychla stará paní, „To je ono! Zazpívej ještě, zpívej, jak je to dál!“

 
„V pozadí však od kozáků reptavý je slyšet hlas:
Chraň se žen a chraň se lásky, neb ta vábí, svádí nás!
Stěnka Razin dobře všim si hlasů těch a zdvihá pěst:
Bratři, vy však uvidíte, kdo kozákem byl a jest!“

 
Hitoši přestal pít čaj, odložil šálek. Doširoka otevřel oči a usmíval se.

 
„Volho, Volho, máti rodná, tak promlouval ku vlnám
dobře chraň ten poklad vzácný, kterého ti dneska dám...
Pak políbil kněžně ústa, na rukou ji vzhůru zdvih
a již tělo krásky bílé slétlo do vln vířivých.
Proč jste chásko zmlkla náhle, proč hledíte v modro vod?
Tílko hrej si, nechť ta píseň pohřební je doprovod...“

 
Stařence tekly z očí slzy. Mike už pochopil, že ona těm slovům rozumí velmi dobře; a taky Hitoši zřejmě jako dítě slýchal něco v řeči, kterou se zpívalo. Jenže to

bylo dávno; a on je zcela jistě Japonec.
 

„Za ostrůvkem v řece Volze, v ranní páře nad vodou
mizí v dálce v zadumání Stěnka Razin s lodí svou...“

 
dozpíval Mike a pak počkal, až se vzpamatují.
„Ano, tak to bylo!“ vzdychla stařenka, „Tak jsem taky uměla zpívat - kolik je to let? Ty jsi skutečně člověk od nás... z našeho světa!“
„Ano, jsem.“ přiznal Mike.
„Ty jsi někdy viděl řeku Volhu?“
„Ano, viděl.“
„Narodila jsem se tam! Hrála jsem si jako dítě na jejím břehu; tam, co je město Carycin...“
„Už se tak nejmenuje. Přejmenovali ho po válce na Stalingrad... a nakonec Volgograd.“
„To je jedno! Když jsem byla malá, pluly tam veliké lodě dolů po Volze... do Astracháně a pak dál, do velikého moře...“
„Ano, já vím.“
„Já jsem moc chtěla vidět moře; jenomže tohle ne! Naše moře... já už ani nevím, kolik je to let!“
„Kolik let už žiješ?“
„Copak já vím? Tady nepoznáš, kolik uteklo dní, ani let! Je tady pořád stejně... nikdy tu není sníh! Viděl jsi někdy sníh?“
„Viděl. Poměrně nedávno.“
„Máš na co vzpomínat, cizinče. Už ho nikdy neuvidíš, protože tady není. A na noci, kdy svítil měsíc, vzpomínáš?“
„Vzpomínám.“
„Proč tu není žádný měsíc? I hvězdy jsou tu cizí! Pořád pro mne cizí...“
Mluvila nesouvisle, vzpomínala si na stará, dávno zapomenutá slova, kterým její syn rozuměl zpola nebo už vůbec ne. Ale ona si pořád ještě vzpomínala.
Mike se neptal na její osud. Věděl, jak to bylo: před dávnými lety plula přes moře. Jako dítě nebo jako dívka? Ztratila se a skončila tady, na ostrovech. Její rodiče

zemřeli. Všichni zemřeli - ona žila. Potom přišli Japonci. Jeden z nich si ji vzal a stal se otcem syna, který se stal plukovníkem Hitošim. Banální příběh. Jenom ta stařenka
vzpomíná na měsíc nad řekou Volhou...

Hitoši šátral v úkrytu pod podlahou a přinesl tři neuvěřitelně roztrhané knížky, které tam měl schovány. Starý výtisk Aelity od Tolstého, paperbackové vydání
Chandlerova Hlubokého spánku v angličtině a kus Hugových Ubožáků. Francouzsky.

„Matka těm řečem rozumí! Četla mi z toho... byla vychovatelkou u dětí nějaké vznešené dámy. Aspoň mi to povídala...“
Stará žena seděla, dívala se pootevřenými dveřmi na hasnoucí nebe a něco si šeptala. Bylo to rusky; ale už tomu vůbec nebylo rozumět...



Poutník
 

Na konci noci těsně před ránem se vrátila z akce Arabella. Enkra předpokládal, že kapitán Sebastiano mu přijde podat hlášení - když se tak nestalo, šel se za ním
podívat sám a nalezl ho v náladě značně pochmurné. „Tak co?“ zeptal se.

Sebastiano jenom mávl rukou a zamračil se.
„Dobyli jste ten tábor?“
„Dobyli, zlikvidovali. Nezůstala ani myš.“
„Ale byly nějaké problémy, ne?“
„Nikolivěk, šéfe. Žádné problémy!“ řekl Sebastiano tímtéž rozmrzelým tónem, „Pokud nepovažuješ za problém, že naši vážení spojenci jsou...“
Enkra si především sedl. Sebastiano taky.
„Tak povídej! Neoficiálně. Co bylo?“
„Tábor je na břehu, dost dobře opevněný. To v rámci výcviku, nechávají je stavět pořád něco jako obranná zařízení. Věže, kulometná hnízda a tak. Zdi

samozřejmě žádné, proti komu taky. Už na nás čekali, jak viděli Arabellu, začali střílet ze všeho, co měli. Trochu jsme je zkrotili lejzrovačkami a potom tam pustili
spojence. Fu-Kao se na to klepal už od začátku...“

„Zajišťovali jste je dělostřelbou?“
„Jenom dokud nebyli na břehu. Podsekali jsme věže, rozbili ta kulometná hnízda, víc se nedalo. A s nimi jsme nešli, protože Fu-Kao trval na tom, že to bude jenom

jeho vítězství. Nechtěl, aby se musel s někým dělit o slávu a o hlavy...“
„V tom případě šli s oštěpy proti puškám?“
„I proti kulometům. Dokud to šlo, stříleli jsme taky, ale jak se dostali do tábora, už jsme je nechali. Vpadli tam a rvali se jako psi. Díval jsem se dalekohledem, byla

to hrůza. Oni vůbec neberou ohled na to, že zahynou, ničeho se nebojí a jenom jdou po nepříteli. Uřezat mu hlavu, ať se děje cokoliv!“
„No dobře. A jak to dopadlo?“
„Pobili to tam všechno. Zbytek pochytali; já myslel, že je vezmem do zajetí, ale Fu-Kaovi po té mlatě stoupnul hřebínek. Prohlásil, že jsou to jeho zajatci a udělá si

s nimi, co chce.“
„Hm... naše ztráty?“
„Padla mu asi třetina lidí, ostatní byli zranění. Bez Ohně by jich nejmíň polovička nepřežila; ostatně oni s tím počítali, že padnou. Někteří se ani nechtěli nechat

ošetřit.“
„Umím si to představit.“
„Tím si zrovna nejsem jist. Jeden z nich mi vykládal, že když zahynou v boji, dostanou se do nějakého svého ráje, něco jako Věčná loviště Indiánů. Pár jich dorazili

vlastní kamarádi, když viděli, že jsou vážně ranění. To prý ničemu nevadí...“
„A-Aka s tím souhlasil?“
„A-Aka je jejich šaman. Zdá se, že nesouhlasí se vším, co se v kmeni děje, ale neříká nic. Jemu to nevadí, on se stará jenom o to, co škodí přímo jemu. Vykládal

mi o tradicích a zvyklostech a osobně si myslím, že si ze mě tropil šašky. Vypadal na to. Potom ho zavolali, aby řídil... pohřební obřady.“
„Pohřební obřady jejich padlých?“
„Ano. Byli jsme tam, Fu-Kao souhlasil, abychom byli přítomni, takže jsme viděli začátek. Nejdřív totiž roztřídili všechny nepřátele, živé i mrtvé, podle toho, kdo je

zabil nebo zajal. To trvalo dost dlouho a byly u toho hrozné diskuse, protože každý si pamatoval něco jiného. Nejhorší bylo u padlých, i tam museli zjistit, koho před
smrtí zabili, aby jim byl dán jako majetek. Je to složitá procedura...“

„K čemu je to dobré?“
„K tomu dojdu. Tak roztřídili mrtvé. Zůstalo pár chlapů, kteří padli dřív, než se dostali k nepřátelům a tedy nikoho nezabili; to byl průšvih, nezabít žádného nepřítele

je podle nich velmi nečestné. Ale ti, co měli moc mrtvol, jim nějaké přenechali; taky dostali ty, co zahynuli naší střelbou. Fu-Kao se zajímal, jestli o mrtvoly máme
zájem, ale neměli jsme, tak si je mohli vzít.

Takže odnesli ty mrtvoly na břeh a tam poskládali po dvou vedle sebe a další dvě přes ně, aby vždycky byla nejmíň čtyřčlenná hranice. Na ně posadili mrtvého,
s válečným pomalováním, se všemi zbraněmi a odznaky, zkrátka ve vší možné parádě. Samozřejmě ti, co zabili víc než čtyři, měli hranice větší; nejspíš podle důstojnosti
mrtvého. Všechno to polili nějakou látkou; nosí ji v tykvích a je to zřejmě silná hořlavina, lepší než benzín. Trochu jsem toho zajistil pro laboratoř, zkusíme to
prozkoumat. Když to zapálili, hořelo všechno jako polité napalmem...“

„Jak - všechno?“
„No všechno! Především mrtvoly, ale taky jejich uniformy i zbraně; jako kdyby použili Živý Oheň!“
„To je dost zajímavá informace! Poslechni, taková látka musí mít obrovské hořlavé schopnosti... to nosí jen tak v tykvích?“
„Sám jsem se tomu divil. Viděl jsem nějaké takové nádoby, ale myslel jsem si, že to je něco k pití...“
„Dej to do laboratoře, uvidíme. Nemusejí to používat jenom ke spalování svých padlých...“
„Shořelo všechno hodně rychle; a dávalo dost značný žár. Z mrtvých zbyl jen popel a kousky kostí, sem tam nějaký kovový knoflík. Já myslel, že tím všechno

končí, ale to nebyla pravda; teprv to začínalo. Protože teď přišli na řadu ti mrtví, co někomu patřili a bylo třeba jim vzít jejich hlavy. Uřezali je a ponořili na břehu do
vody; žijou tam maličké rybičky, které všechny masité části oberou, zbude čistá kost. Jsou to mrchožrouti, na živýho tvora nejdou, ale zlikvidujou všecko co je po smrti.
Myslím, že je láká zápach hniloby...“

„Pořád lepší než pirani, ty žerou všecko, živý i mrtvý...“
„To teda jo... Tak těla mrtvých taky složili a zapálili. Tohle trvalo dost dlouho, až se už začalo stmívat. Teď zůstali už jenom živí zajatci.“ Sebastiano nakrátko zmlkl.
„No a co s nimi bylo?“
„Domorodci udělali ohně. Normální, ne s tou jejich látkou. Zpívali, tančili, radovali se z vítězství. Bylo to veselé až zábavné, taky nám se to líbilo. Až do chvíle, kdy

Fu-Kao přivedl jednoho zajatce, vytáhl nůž a rozřízl ho od hrdla až po břicho. Jen tak, z ničeho nic. Potom nabíral jeho krev a natíral se jí, celý od hlavy k patě. Ostatní
se smáli a bavili se, a ten člověk pomalu umíral. Fu-Kao mu vyřezal z těla kusy masa a dal je péct nad oheň... Pak nechal odtáhnout zbytek a jiný bojovník si přivedl
dalšího a dělal s ním to samé...“

Enkra si zhluboka povzdychl.
„Zkusil jsem jim to rozmluvit. Ale nebyli ve stavu, kdy by poslouchali rozkazy. A-Aka mi řekl, abych to nedělal... tak jsem aspoň vydal příkaz, aby všichni naši

odešli. Myslím, že si toho Fu-Kao a ti jeho ani nevšimli.“
„A oni?“



„Celou noc jsme slyšeli jejich zpěv a křik. Tančili, zpívali a pojídali svoje nepřátele. Jen proto je nechali žít, aby je mohli sníst. A zabíjet, aby se mohli pomazat jejich
krví!“

Enkra mlčel. Přetřel si čelo dlaní, jako kdyby si otíral pot, ale neměl se proč potit.
„Přišli až pozdě v noci, a hned šli spát. Já jsem nechal zvednout kotvy a plul sem. Rozhodni sám, co dělat dál.“
Enkra pořád mlčel. Nadechl se, ale zase vydechl a mlčel dál.
„Nemůžeme dělat nic,“ řekl konečně, „Kdyby je nezabili oni, museli bychom to udělat my. Ne všechny, ale určitě ty, co by se bránili. Padli by při tom další naši;

a my už nemůžeme nikoho ztratit. Potřebujem Fu-Kaovy lidojedy, ať jsou, jací chtějí.“
„Já vím. Jenom... trochu mě to vyděsilo. Asi nejsem takovej drsňák, jak si sám myslím!“
Enkra chvíli mlčel. „Sebastiano, nechám ti na starost Eddo. Rozhodl jsem, že Arabella zůstane na místě, já s Liberty popluju na jednu stranu a Orel na druhou.

Zabereme zbytek ostrova.“
„Souhlasím.“
„Zhruba odpoledne bychom měli být zpátky. Už nepředpokládám větší odpor, spíš žádný; na mapě nejsou zaznačené velké vojenské objekty a všichni vědí, jak to

dopadlo s těmi, co s námi zkoušeli bojovat.“
„Taky si myslím.“
„Tak bych tě jenom prosil, abys to pohlídal pro případ, že by se tu objevila Kimurova flotila. Nechtěl bych, aby se našim lidem něco stalo. A mezi naše počítám i ty,

co tu pokojně žijí a podrobili se nám.“
„Já ti rozumím.“
Enkra vstal. Na východě se z mořských vln pomalu a majestátně vynořovalo obrovské bledé slunce. Tohle byla jediná chvíle, kdy si je mohli prohlédnout prostým

okem; až vystoupí výš na oblohu, bude pálit tak nesnesitelně, že se do něj nikdo nedokáže podívat.
„Je čas,“ řekl Enkra, „Půjdem zas do války.“
Odcházel; zastavil se ještě a dodal: „Nedělej si z toho nic, Sebastiano. Život je takový. Já si z toho taky nic... nedělám...“

To, co bylo na mapách japonského generálního štábu zaznačeno jako města, byly bohužel jen ubohé vesnice. Enkra na to přišel, hned jak viděl tu první, Nagoju.
Bylo to zhruba dvacet domků v malé zátoce, kde ani nebylo přístaviště na větší lodi. Když se tam Liberty objevila a Japonci přišli na to, že to není jejich loď, dali se na
útěk a zakrátko se poukrývali v křoviskách kousek od svojí vesnice. Enkra usoudil, že není důvodu je děsit, prošel se vesnicí a podařilo se mu objevit nějakého
dědouška, který pro své stáří už nedokázal ani utéci. Tomu oznámil změnu panstva, ten děda to velice rád přijal a přislíbil poslušnost. Vypadal chudák tak bídně, že by
přislíbil cokoliv, jen aby ho nechali na pokoji. Když se ho Asthra zeptala, co ho trápí a nechce-li se vyléčit, prosil jen o to, aby mohl umřít v klidu. Tak ho nechali a šli.

Podobně vypadala další dvě města; teprve poslední bylo trochu k něčemu a dokonce v něm byla vojenská posádka, o síle dvaceti mužů vedených vykuleným
četařem. Ti vojáci začali po Liberty hrdinsky střílet a hodlali se zřejmě bránit do posledního dechu. Enkra však odmítl tomu městu nějak ublížit; prohlásil, že střílet na
město s takovým jménem by nedokázal.

To město se jmenovalo Hirošima.

Chris Everett, velitel Orla, jel po druhé straně a vedlo se mu v podstatě stejně. Nejdřív minul výcvikový tábor, který včera zlikvidoval Sebastiano a Fu-Kao se
svými lidožrouty; mohl se přesvědčit, že tam skutečně nezůstal nikdo, kdo by mohl něco vyprávět o dobrotě a mírnosti arminských spojenců. Potom narazil na vesnici,
jejíž jméno bylo Hakone; přivedlo ho to k záchvatu smíchu, neboť skutečné Hakone dobře znal a tohle bylo hnízdo spíš trapné než velkolepé. Neznepokojoval
obyvatele, vykukující za rohy svých chatrčí a pokračoval v cestě.

Okolo jedenácté dopolední (místního času, takže do oběda byl ještě hodný kus) ohlásila hlídka na moři nějakou loď; a protože o arminských lodích byl přehled,
musela být nepřátelská. Ta loď zřejmě neměla tušení o situaci, neboť plula přímo proti Orlovi a nesnažila se zmizet. Chrise se rázem zmocnila lovecká horečka.

Loď byla asi o třetinu menší než Orel, štíhlá a zřejmě velmi obratná v manévrování; měla sice tři stěžně, ale velmi zvláštně posazené, totiž přední stejně jako
u normálních plachetnic, zato dva zadní zakotvené ve společné patce a vysunuté do stran v úhlu téměř šedesáti stupňů; takže oproti celkem nevelkému trupu zabíralo
oplachtění velkou plochu a zřejmě dávalo lodi slušnou rychlost. Kromě plachet neměla další pohon, aspoň žádný nebyl vidět. Trup měl tmavě zelenou barvu a proti moři
se téměř ztrácel; plachty byly bílé až do modra.

Orel měl pořád ještě na trupu namalované japonské znaky, které ho označovaly jako součást flotily admirála Kimury; na stožáru sice vlála arminská vlajka, ale to
pro kapitána moc neznamenalo, vzhledem k tomu, že takovou vlajku jistojistě v životě neviděl. Přiblížil se až k Orlu, dokonce dal skasat nějaké plachty, aby snížil
rychlost; teprve pak si všiml, že na Orlu není něco v pořádku a začal činit opatření. Na můstku se objevil signalista a začal gestikulovat praporky; bohužel systém
vlajkové abecedy byl naprosto jiný, takže si nerozuměli.

„Přirazit k boku!“ velel Chris.
Velitelem útočného komanda byl Bello Corrona. Stál na můstku vedle kapitána s rukou na kataně a nadšeně se šklebil.
„Parádní lodička!“ opakoval už po několikáté, „Tu si nechám pro sebe... kluci, kdo mi ji poškrábe, rozbiju mu hubu, jasný?“
„Jasný!“ vrčel Sting, který hlídal s lejzrovačkou, „Neboj, my máme taky trochu rozumu... jenom po dobrým!“
Kapitán nepřátelské lodi už pochopil, že tohle nebudou kamarádi - poznal to pouhým okem, uniformy Arminů byly podstatně jiné. Loď začala zprudka otáčet, ale

Orel se už blížil.
„Stroje plný tah!“ křičel Chris.
„Nahoru na stěžně!“ křikl Bello a už šplhal na nejbližší ráhno. Měli tam úvazky, na kterých se mohli v případě potřeby spustit na palubu druhé lodi.
Ať chtěli či nechtěli, museli oceňovat schopnosti nepřátelských námořníků; ti muži byli rychlí, šikovní a zkušení v ovládání své lodi. Vmžiku se jim podařilo ji otočit

a už se hnali na širé moře; Orel měl i při plném tahu strojů co dělat, aby se jim vyrovnal. Jen pomalu se dařilo přibližovat; to už Japonci začali střílet z pušek. Sting
odpověděl dvěma výstřely z lejzrovačky, ale zásadně mířil na lidi, aby nepoškodil nic na lodi. Oni dva mrtví, zabití divnou zbraní, jako výstraha docela stačili.

„A jedem!“ zaječel Bello, odrazil se od ráhna a letěl dolů; po cestě vytasil meč a jak dopadl na palubu, rozťal jednoho chlapa vejpůl, než ho stihl napadnout.
Vzápětí dopadl vedle něho Bertie King zvaný Vampír, a pak další Armini.

Boj trval jenom krátce; Vampír King praštil kapitána bojovou holí přes hlavu a spolehlivě ho uklidnil; důstojník, který zůstal naživu, se nakonec vzdal, když k tomu
byl vyzván. Armini svázali námořníky a přivedli kapitána k životu, aby mohl být vyslechnut.

Kapitán vypověděl, že se jmenuje Hitošari a ta loď je obchodní plavidlo, dopravující potraviny po okolních ostrovech. Proto také nejsou na lodi žádné těžké
zbraně, vyjma jediného děla na přídi, ze kterého ale i tak nestříleli. Kapitán prosil, aby mu bylo dotvrzeno, že ačkoliv jsou lodí obchodní, bránil se do posledního dechu;
a aby mu bylo dovoleno provést harakiri, neboť jinak by byl postaven před soud a potupně pověšen.

Jenže výslech vedl Bello. „Pitomost!“ zařval na překvapeného kapitána, „Co by ses idiote zabíjel, když vaše vláda stejně půjde co nevidět srát na Macháčkův



palouk? Naopak, budem tě potřebovat živýho, zvlášť když umíš řídit takovouhle parádní lodičku!“
Což kapitán poněkud nepochopil, nejsa mocen arminského slangu, nepodařeně přeloženého do japonštiny.
„Chápej,“ řekl Chris, „Od teďka nepatří tahle loď admirálu Kimurovi, ale nám. Princi Enkrovi, chápeš? Nechápeš, ale to nevadí. Zkrátka, máš jiný šéfy! Teď je tvůj

velitel Bello Corrona. Tento samuraj, no!“
„Ale to přece není možné!“ divil se kapitán.
„Proč by nebylo?“ vyjel si na něj Bello, „Jak vidíš, velím tady a basta! A ty, protože nám nějak ubylo důstojníků, jseš od teďka můj první zástupce. Sice je trochu

blbý klesnout v hodnosti, ale neboj, zase se prosekáš nahoru, když nebudeš blbej!“
Chris, pamětliv svých povinností, to kapitánovi trochu přeložil do lidštiny; pak se vrátil na Orla a nechal s sebou odvést ty námořníky, které tygr Wagarra označil za

nespolehlivé. Ostatní zůstali, byli doplněni Arminy a loď se rozjela za Orlem.
Než dojeli na jižní konec ostrova, předpokládané místo setkání s Enkrou, naučil se Bello poněkud ovládat složité oplachtění této lodi a kapitán Hitošari pár

vybraných španělských a italských kleteb. Moc nechybělo a nalezli v sobě zalíbení.
Jenže překazil to tygr Wagarra, který byl povahy šmejdivé a rád probíhal skladištěm, jestli se mu tam nepodaří chytit nějakou krysu. Na lodích se vyskytovali

hlodavci o dost větší než lidské krysy, ale jinak značně podobné a Wagarra, šelma to kočkovitá, je rád a s chutí pojídal. Jak tak hledal, ucítil nějaký podivný pach; vlezl
mezi bedny a objevil tam člověka, který při jeho spatření začal ječet strachem.

Wagarra byl přesvědčen o tom, že je krásný a lidem milý. Že má tesáky až pod bradu, ho samozřejmě jen zkrášlovalo a žádný člověk neměl proč se ho bát, neboť
Wagarra byl starý dobrák. Pokusil se toho člověka uklidnit, ale on ječel dál a prchal před ním; tak vyšplhal na palubu, kde byl zadržen námořníky. Wagarra vylezl, aby
se omluvil, neboť si byl vědom, že se to sluší a patří.

Ovšem Bello už tu byl a prohlížel si nový přírůstek. A hned poznal, že ačkoliv je to oblečené do mužských šatů, tedy kimona, je to dívka; dospívající, na lidské
poměry zhruba čtrnáctiletá, což bylo pro něj tak akorát. A hezká, sice trochu svérázně, leč Bello dával prostor k realizaci dívkám všeho druhu.

„Kdopak jsi, děvče?“ ptal se vlídně a při tom zablýskal černýma očima a bílými zuby. Kromě toho měl dlouhé černé vlasy a krátké, leč výrazné vousy. Vypadal
jako Sandokan, malajský tygr.

„Příšera!“ křičela dívka a ukazovala na Wagarru, „Napadla mě příšera s dlouhými zuby a chtěla sežrat! Bojím se; a tebe se taky bojím!“
„Nemáš proč,“ Bello ji pohladil po vlasech, „Já nikomu neubližuju, neboj se! Už se přestaň bát!“
„Ale ta příšera mě zabije!“
„To není příšera, ale tygr a jmenuje se Wagarra,“ Bello to dokázal tím, že pohladil Wagarru po hlavě a škrábal ho pod krkem, „Neboj se ho, je velice milý. Je to

naše domácí kočka...“
To už se blížil Hitošari; dívka se k němu hned vrhla a chytila ho kolem krku. Něco mu zmateně vykládala a on ji uklidňoval.
„Tvoje dcera?“ zeptal se Bello s úsměvem.
Kapitán Hitošari padl na kolena. „Pane, neubližuj jí!“ zaprosil.
„Na mne se můžeš spolehnout!“ vycenil bělostné zuby Bello, „Neudělám jí nic zlého... nikdy jsem neublížil žádné ženě!“
„Kdo jsou ti lidé, tatíčku?“ ptala se dívka.
Kapitán nedokázal dost jasně odpovědět, aniž by se dopustil nějaké urážky, tak jen něco blekotal. Takže se Bello ujal také vysvětlení: „Změnila se vláda, milá

dívko. Namísto knížete Kimury vládne princ Enkra. A já jsem jeho samuraj, velitel této lodi!“
„Ale téhle lodi přece velí můj otec!“
„To je v pořádku. Jenže rozkazy mu dávám já.“
„Je to pravda?“ obrátila se dívka na otce.
„Ano, bohužel!“
Takže si zakryla rukama oči a začala plakat.
Bello neměl rád dívky, které pláčou. „Neplač! Myslím, že taková změna není pro tebe tak špatná! Dívka krásná jako ty se chytá všude, o to neměj strach! Jak ti

vůbec říkají?“
„Keiko...“ zavzlykala.
„Moc hezký jméno! Já jsem Bello Corrona z města Indiopolisu. Slyšela jsi o něm někdy?“
„Neslyšela... kde to je?“
„Daleko odtud. Je to město pod velikou skálou, na které stojí pevnost. Vlastně zřícenina pevnosti, říká se jí Alexandretta. Za poslední války ji zničili, teď je tam

muzeum válečných událostí. Ale můj Indiopolis je krásné a veselé město; když je karneval, celé noci se tančí po ulicích i na molech v přístavu, na lodích hraje hudba
a všichni jsou veselí. Když přijde půlnoc, vystřelují se z hradeb pevnosti Alexandretty barevné rakety jako ohňostroj!“

Keiko jenom zírala. Rozuměla mu tak polovičku toho, co povídal, ale zdálo se jí to zajímavé. „Ohňostroj? Co je to?“
„Vystřelují se barevné hvězdičky; ty září a padají dolů do vody. Jsou červené a zelené a žluté a modré a taky bílé, některé práskají ve vzduchu a jiné se zas točí

a dělají kola...“
„A proč se to všechno dělá?“
„Přece pro zábavu! Aby se lidé dobře bavili!“
„A na to mají lidé čas? Copak není válka?“
„U nás není nikdy válka. Lidé se radši baví než bojují.“
„To je zvláštní, ne?“
„Proč? Náš princ zakázal válku a zabíjení, má radši, když jsou lidé živí než mrtví. Proto si nikdo netroufne proti nám bojovat.“
„Náš kníže Kimura si určitě troufne!“
„Knížete Kimuru zametem jako špinavej chodník! Už na nás poslal dvě flotily, a co z nich má? Zabrali jsme mu už dvě lodi, tahle je třetí. Zaberem mu všecko, co si

řekne... jen ať si nehraje!“
Což Keiko vyděsilo, ale nesla to statečně. „Ty jsi tak zvláštní!“
„Nepovídej! Co je na mně zvláštního?“
„Všechno! Jak vypadáš a jak mluvíš, jak se směješ... a vůbec. Nikdo se tolik nesměje jako ty!“
„To je tím, že mám dobrou náladu. U nás má každý pořád dobrou náladu a směje se...“
Vampír King mávl rukou a šel radši z můstku. Našel Bruce Langreena, jak si ovazuje ruku probodnutou mečem a pomohl mu.
„Co dělá šéf?“ ptal se Bruce, „Koukal jsem, že tam má v pilný práci tu malou, ne?“
„Jasně! Tvrdě to do ní vaří; o co, že než zapadne slunce, bude ji mít pod sedlem?“
„Je tady její tatík, ten to nedovolí!“



„To neznáš Bella. Když na to přijde, ukecá i starýho. Konečně, kapitán Hitošari není žádná šarže, ten se jistě rád spřízní s říšským princem...“
Bruce se zatvářil velmi smutně. „Sakra, já si tu musím taky najít nějakou holku! Už každej nějakou má, jenom já ne...“
„Ale jdi, mladej! Kolikpak ti je, že tak kecáš?“
„Bude mi patnáct! A co?“
„No nic, já jenom, že máš ještě fůru času. A vůbec, třeba má ta Keiko nějakou vhodnou kamarádku, ne?“
Na Orlu, který plul první, se započal nějaký zmatek. Bello nechal povídání a rozhlížel se. „To je naše vlajková loď,“ řekl Keiko, „Loď našeho prince Enkry. Za

chvilku bude tady...“
Keiko dostala strach a hledala, kam se schovat.
„To ať tě ani nenapadne! Hlavně koukej trochu vypadat k světu, chci tě princi představit!“
Keiko nevěděla, co počít; ani kapitán Hitošari se necítil moc jistě, když na něm mělo spočinout oko nového šéfa. Liberty se zatím blížila a bylo jasné, že se všichni

zajímají o přírůstek.
Spustili člun a jeli k lodi; Bello jim vyšel naproti a tvářil se jako pán sedmi moří. Enkra vystoupil na palubu první, Bello mu střihl předpisový pozor a podal hlášení.
„V pořádku!“ řekl Enkra, přistoupil k Hitošarimu a podíval se na něj svým pronikavým pohledem.
„Kapitán Hitošari, bývalý velitel lodi!“ představil Bello, „A jeho dcera Keiko!“
Kapitán Hitošari padl dle vžitého zvyku na kolena. Keiko to chtěla udělat taky, ale Bello ji zadržel.
„Vstaň!“ řekl Enkra rázně, „Vítám tě mezi námi a jsem rád, že se setkávám s mužem tak dobrých schopností a vzácné inteligence!“
Což nemohl vědět, ale Hitošari se zas tak hluboce nezamýšlel.
Bello plný nadšení vyprávěl o boji a vítězství; při tom pozoroval, že má také závistivce, a to hned dva. Ten první byl Roger, jemuž se líbila Keiko; ale přestože to na

něm bylo vidět, ovládl se. Ten druhý se projevil až později; byl to Mike Cross. Nejdřív si prohlédl loď a pak se zeptal s poněkud rozpačitým výrazem: „Poslouchej,
Bello, na kom jsi vlastně tu loď dobyl? Jsi si jist, že patřila Japoncům?“

„No jasně!“ řekl Bello přezíravě, „Nevidíš snad zajatce?“
„Vidím. A věřím, že Japonci možná tu loď měli, ale rozhodně ji nepostavili. Copak sis ji neprohlídl?“
„Prohlídl. Zběžně, ale důkladně!“
„Spíš jsi měl oči jen pro tu holku a na nic jinýho jsi neměl čas. Všiml sis její konstrukce?“
„Jistě. Trochu neobvyklá, ale co je vůbec v týhle zemi obvyklý?“
„Správně: v týhle zemi. Protože tu loď postavil někdo zdejší.“
To zarazilo všechny, i Enkru. A hned se vyptávali, jak na to Mike přišel a proč si to myslí.
„Podívejte se například sem,“ Mike přešel k prvnímu stěžni, „Tadyhle je dřevořezba. Trochu připomíná Chac Mola, Mayského boha deště, přitom je úplně jiná

a věřím, že je to výtvor jiné kultury. Řekl bych, že to měl být symbol slunce...“
Plastika byla napolo setřená a většina lidí na ní nic divného neviděla. Bello to řekl nahlas.
„No dobře. A ten zvláštní způsob ukotvení stěžňů ti nic neříká? Ani příď, úplně jiná než u našich lodí? Nestavím sice lodě jako tvůj rod, ale přesto o nich sem tam

něco vím...“
„Máš pravdu, je to trochu zvláštní způsob. Taky se mi zdál divný příďový stěžeň, ale myslel jsem, že to je potřeba kvůli těm bočním...“
„Už jednou jsme viděli cizí loď, ale tehdy nám ji moře odneslo dřív, než jsme ji mohli prozkoumat. Teď ji máme k disposici, takže se můžem podívat. Je to nádherná

loď a máš štěstí, Bello, že jsi ji získal!“
Prošli celou loď a nacházeli spoustu odlišných detailů. Taky objevili v kapitánově kajutě malbu na stropě: malí lidé, kteří bojují s podivnou mořskou příšerou.

Všechno to bylo namalováno modrou barvou, která už velmi vybledla.
„Kdo si myslíš, že tu loď postavil?“ vyptával se Enkra.
„Těžko říct. Ale mohli by o tom něco vědět...“
Takže opět vyslechli kapitána Hitošariho.
„Na mou duši, nevím o té lodi nic víc! Jednou ji válečná loď přivezla z výpravy; ale pokud vím, nebyli na ní žádní lidé!“
„Víš to jistě?“
„Nevím nic jistě! Je to záležitost vojáků, ti tají všechno, co není zrovna veřejně známé...“
„Ty jsi přece taky voják!“
„Všichni jsme vojáci; jenže já patřím k zásobovacím útvarům, ne k bojovým. Jenom vím, že vojáci se téhle lodi nějak moc báli; proto ji nevyzbrojili a předali radši

zásobovací službě...“
„Báli se? Proč myslíš?“
„Nevím. Hádám z toho, že jeden důstojník mi řekl: Kdybys věděl, komu ta loď patřila, posral by ses strachy a v životě bys na ni nevstoupil. Ale víc mi neřekl...“
Armini si vyměnili pohledy.
„Prokletá loď?“ rozesmál se Bello, „To mě láká! Já se nebojím a nebál bych se ani, kdybych věděl o jejich původních majitelích. Dokonce bych si s nimi moc rád

někdy pokecal...“
„To asi my všichni,“ řekl Mike, „Skutečně, je to pěkná loď... i mně by se líbila...“
„Tobě?“ zarazil se Enkra, „Na co by byla tobě?“
„Budeme snad provádět nějaké výzkumy, ne? Proto bych potřeboval nějakou loď. Vyhovuje mi, že ji neznešvařili žádnými děly nebo těžkou výzbrojí. Já moc lézt

do boje nebudu, takže...“
„To máš pravdu. Kdyby ji nebyl dobyl Bello, docela rád bych ti ji předal...“
Bello bojoval těžký boj. Bylo mu vidět na obličeji, že ho něco napadlo, ale promýšlí to, neboť to není jednoduché rozhodnutí. Ale nakonec řekl: „Jestli se ti líbí, tak

si ji nechej!“
„Ty blázníš! Přece mi nemůžeš jen tak dát svoji loď!“
Ale Bello se už pevně rozhodl. „Sám říkáš, že není vyzbrojená, a ty že ji ani nechceš vyzbrojit! Já potřebuju loď válečnou, která by byla hodna... zkrátka, pořádné

plavidlo. Tohleto je loď tak pro komthura řádu - a já ti ji klidně dávám!“
„Nesmysl! To přece nemůžeš udělat!“
„Chceš říct, že Bello Corrona, náčelník Indiopolisu, nemá na to, aby dal dar svému komthurovi?“
„Snad ano, ale loď není žádná maličkost, jako flaška rumu nebo ozdoba na krk! Je to nádherné plavidlo, doklad cizí kultury; kdo má zdravý rozum, určitě se jí

nevzdá!“
„Nikdo, kdo má zdravý rozum! Ale já, Bello Corrona, si seženu jinou a ještě lepší loď! Takže ber!“



Mike doposud váhal, ale Enkra řekl: „Tak ber, dokud dává! Nebo se najde někdo, kdo nezaváhá a vezme ti ji pod rukama! Takovou loď by bral každý, třeba i já,
kdybych neměl svou Liberty!“

Tak Mike přikývl - a Enkra mu podal ruku.
„Takže máš svoji loď; ale současně problém. Nemáme dost lidí ani na ty tři, Arabellu, Orla a Liberty. Zatím ti námořníky půjčíme, ale jen půjčíme! Budeš si sám

muset sehnat lidi...“
„To znamená domorodce.“
„Správně! Sehnat si je, držet je na uzdě a velet jim. Nebude to lehké, i když ti můžu dát tak... no, třeba pět lidí z našeho. Pro začátek. Potom už si budeš muset

poradit sám...“
Mike řekl zachmuřeně, ale bez zaváhání: „Tohle přijímám.“
„Tak; a ještě poslední problém. Jak budeš své lodi říkat?“
Mike se nejdřív zajímal, jak se jmenovala doposud; Hitošari nevěděl, za jeho velení měla číslo dvacet dva. Pouze některé lodi měly u Japonců jména a ty si je

musely vybojovat, ostatní se označovaly jen čísly.
„Moje loď se bude jmenovat Poutník.“ rozhodl Mike.
Bello Corrona mu předal velení.
„Nevadí ti, že jsi přišel o loď?“ zeptal se ho Mike, když Enkra už opustil palubu a vrátil se na Liberty.
Bello se nadšeně zašklebil a řekl arminsky: „Hele, loď jsem ti klidně nechal. Ale co se mi na ní nejvíc líbí, tu malou Keiko, si nechám sám pro sebe. A nedám ji

nikomu, ani Rogerovi!“
Vampír King a Bruce Langren se vsadili o flašku, že Bello Keiko do půlnoci ukecá a její otec bude toto uspořádání ještě považovat za poctu. Bruce prohrál

a Keiko spala té noci u Bella.
Mike se během plavby zabýval činností, jejíž účel nebyl na první pohled patrný: chodil sem tam po lodi s růžencem na ruce, ale nemodlil se, jen si něco bručel. Na

některých místech zkoušel roztáčet svůj komthurský kříž jako siderické kyvadlo a nevypadal spokojeně; výsledky zřejmě neodpovídaly jeho přání. Otázkou je, co
vůbec očekával; mohl tušit, že za dlouhou dobu existence lodi na ní došlo k řadě velmi nepěkných událostí.

Ostatní se zabývali raději zkoušením plavebních schopností Poutníka. Došli k názoru, že je to velmi dobrá loď, ovšem způsob jejího ovládání bude náročný. Mnozí
by docela rádi na Poutníkovi sloužili, ale to záviselo hlavně na Enkrovi.

Všechny tři lodi se před setměním vrátily zpátky do Edda; Sebastiano užasl nad Poutníkem, ale projevil stejné nadšení jako většina ostatních; i jemu se velmi líbil.
Mike navštívil Sebastianovu Arabellu a vyhledal jednoho z kluků Fu-Kaova kmene. Byl to bystrý hoch, který velmi ochotně prošel vzdělávacím kursem a zdálo se,

že je na tom duševně o trochu líp než divocí a krvežízniví lidojedi. Právě ho potkalo neštěstí; v boji o výcvikový tábor padl jeho otec. Chlapec neplakal, to se na muže
nesluší; seděl v koutě a upřeně zíral na setmělou hladinu moře. Mike k němu došel a posadil se na zem vedle něho.

„Ty jsi Ba-Tao, Wo-Kanův syn?“
Chlapec k němu ani neobrátil tvář. „Nevyslovuj jména Wo-Kana, mého otce! Člověk toho jména už na světě nežije.“
„Vím. Vím, že je ti těžko, Ba-Tao.“
Chlapec mlčel. Mike taky nespěchal.
„Vím také, že život chlapce, který ztratil otce, je u vašeho kmene těžký. Nemáš se o co opřít. Tvá rodina přejde pod pravomoc jiného mužského člena rodu. A ty

budeš v podstatě vyhnán.“
Chlapec mlčel.
„Kdo žije z tvých blízkých?“
„Mám matku, dvě sestry a malého bratříčka.“
„Co s nimi bude?“
„Matku si vezme otcův bratr Wo-Baba. Sestry už jsou dost velké. Dá je mužům, kteří si je vybojují. Můj bratříček je malý, zvykne si žít s jeho dětmi.“
„A ty?“
„Já jsem už dospělý. Odejdu a založím si vlastní rodinu.“
„Máš dívku, kterou bys chtěl?“
Ba-Tao neřekl nic. Až po dlouhé chvíli: „Nevybojoval jsem ani jedinou hlavu nepřítele. Nedostanu náhrdelník z červených mušlí. A nemám co dát žádné dívce,

která by se mi líbila.“
„Je taková dívka?“
„Ta, které bych ho dal, je chráněna velikým tabu.“
„Kaiití?“
„Ano. Kaiití bych dal červené mušle...“
„A ona by je přijala?“
„To nevím. Nejsem statečný bojovník a nemám nic, co by přitahovalo dívky. Je to jenom sen, trochu hloupý a zbytečný. Ale ty jsi se ptal.“
„Ptal jsem se, protože od tebe něco chci.“
„A co?“
„Chci, abys šel na moji loď a plul se mnou po moři. Možná se ti podaří získat slávu i nárok na červené mušle do náhrdelníku. A potom budeš moci přijít k dívce

a nabídnout jí je...“
„Na tvoji loď? Jakou loď?“
„Jmenuje se Poutník. Tu, kterou jsme dnes dobyli.“
„Ty jsi čaroděj lidí z daleka?“
„Ano.“
Chlapec Ba-Tao se k němu poprvé obrátil:
„Přijdu na tvoji loď, čaroději.“ řekl.



Kníže Kimura
 

Za ranního šera opustily čtyři lodi město Eddo a vypluly směrem k ostrovu Kjúšú, aby vykonaly konečně zúčtování s vládou knížete Kimury. Jeho vysílačka se
neozvala a ani výzva, kterou opakoval Sheltie večer, se nesetkala s odpovědí. Nastal čas, aby si Enkra přišel pro odpověď do Kimurova hlavního stanu.

Po třech hodinách plavby oznámil Sheltie od radaru, že zachytil nějaká plavidla. Podle něho jich bylo velké množství, deset nebo i víc.
Enkra nařídil rozvinout se do bojové formace. Jeho flotila zaujala postavení v řadě vedle sebe v dostatečné vzdálenosti, aby všechny lodi mohly manévrovat.

V tomto uspořádání vyrazili vstříc Kimurově flotile.
Zakrátko se zjevily na obzoru černé tečky; Enkra s dalekohledem u očí je počítal a nasčítal jich celkem dvanáct. Proti čtyřem lodím to byla trojnásobná přesila,

kromě toho všechny byly dobře vyzbrojeny, zatímco třeba Poutník neměl na palubě jedinou zbraň účinnější než lejzrové pušky.
„Co uděláme?“ ptal se Chris Everett.
Enkra váhal jen několik vteřin. „Je to jasné. Jakmile se dostanou na dostřel, varovnou palbu z lejzrovaček a děl. Jestliže to nepochopí, potopit všechno, co se dá!“
„Až na jednu maličkost!“ ozval se ve vysílačce Bello Corrona, „Jste mi dlužni jednu loď! Já si vyberu a pak si ji obsadím, jo?“
„Ty si trhni nohou a zakukej!“ zařval Enkra vztekle.
Bello se rozesmál, ale předtím vypnul vysílačku. I ostatní měli radost, že Enkra má špatnou náladu; v takovém stavu bude méně přístupný soucitu a bude rozhodovat

rázně a nelítostně.
Kimurova flotila se blížila. Hlavně jejích děl byly obráceny na Enkrovy lodi a čekaly jen, až se dostanou na účinný dostřel.
Na Enkrův pokyn Len Carson vypálil z lejzrového děla varovný výstřel. Očesal jim po řadě lanoví a dal tak na srozuměnou, že Armini je v žádném případě nebudou

šetřit. Taky z ostatních lodí vypálily lejzrové pušky; mnoho škody sice na tu dálku neudělaly, ale zapůsobilo to.
Kimurovy lodi se blížily.
„Pozor!“ řekl Enkra, „Jakmile se dostaneme na dostřel jejich děl, potopit každou loď, která vystřelí ze svého děla!“
„Rozumím!“ ozvalo se ze tří zbylých lodí.
Velitelská loď Japonců vypálila salvu z děl.
„Pal!“ zavelel Enkra.
Len Carson stiskl spoušť. Lejzrové dělo rozřízlo celou příď velitelské lodi a ona se začala prudce potápět. Její rychlost způsobila, že do rozbité přídě začala téct

voda mohutným proudem, rázem příď přetížila a loď se zvedla šroubem nahoru, jako kdyby se přídí zapíchla do vln. Samozřejmě, že v této pozici neměla jedinou
myšlenku na pokračování v palbě.

Asi dvě minuty se nedělo nic. Potom se najednou jedna z lodí vynořila z formace, zprudka otáčela a dala se na cestu kolmo k ostatním; bylo vidět, že dělá jakýsi
oblouk a prchá, ne sice přímo zpátky, ale někam jinam, kde zřejmě tušila spásu. Vzápětí na to za ní vyrazily dva torpédové čluny, jako kdyby ji chtěly zadržet, ale
namísto toho ji předjely a zmizely v dálce.

„No...“ řekl Enkra spokojeně.
Jednolitá formace se rozpadla. Některé lodi popojížděly zpět, jiné pokračovaly v cestě dopředu; další se obrátily a namířily si to zase jiným směrem, možná

k nějaké svojí základně. Ale v žádném případě už nechtěly útočit, to bylo jasné i veliteli.
Velitelská loď se sice potápěla, ale podařilo se spustit nějaké čluny; Japonci se zřejmě rozhodli neumírat jako stateční muži, aby se nedostali do zajetí. Dvě lodi

dokonce zůstaly stát na místě, spustily plachty a vyčkávaly, co bude. Ty, které vyjely dopředu, pomalu zastavovaly a jejich velitelé zřejmě váhali, co podniknout
rozumného.

To už byly lodi tak blízko, že kdyby někdo začal střílet, každá rána by spolehlivě zasáhla cíl. Ale zatím nikdo nevystřelil.
„Tak co, co bude?“ ptal se Sebastiano rádiem.
„Nestřílet! Vypadá to, že válka nějak bere rozumnější konec!“
Enkra se přiblížil k jedné lodi; na palubě byla celá posádka, muži měli zbraně, ale neměli zájem bojovat. Na můstku stál kapitán s celým svým štábem, meče

zastrčené za opaskem.
„Mluví princ Enkra Weston,“ řekl Enkra do hlásné trouby, „Vyzývám kapitána, aby se vzdal!“
„Mluví kapitán Kotorano!“ ozvalo se, „Žádám ujištění, že důstojníkům ani posádce se nic nestane a nikdo z nás nebude zabit ani mučen! Jinak se budeme bránit do

posledního dechu!“
„Dávám čestné slovo, že s válečnými zajatci bude zacházeno slušně a laskavě! Zatím jsme nikomu neublížili a nebudeme s tím ani začínat...“
„Vzdáváme se!“ ohlásil kapitán.
„Proplujte mezi námi a zastavte se!“
Loď se dala pomalu do pohybu; projela mezi Orlem a Poutníkem a zastavila; nikdo ji neobtěžoval. Enkra vyčkával; další japonská loď se přiblížila a její kapitán

hlásil: „Vzdáváme se!“
„No, a je po parádě!“ řekl Roger a šel se posadit na zábradlí.
Lodi, které zůstaly, se vzdávaly jedna po druhé; Enkra poslal ke každé z nich jednoho svého důstojníka, aby je vedl. Povšiml si, že lodi, které se předtím daly na

útěk, některé zastavily a vyčkávaly; potom se dokonce vrátily a rovněž se vzdaly.
„Jsem zvědav, co na tohle řekne admirál Kimura!“ smál se Roger, „I jeho vlastní podřízení už toho mají dost!“
„Dostali rozum.“ konstatoval Enkra.
Prošel do navigační kabiny. Tam seděl u zdi korvetní kapitán Šibusaka a plakal: „Dovol mi zemřít, pane! Nemohu snést tu hanbu, která padla na naši armádu!“
„Nepadla na vás žádná hanba! To, co udělali tvoji kamarádi, bylo jen rozumné. My nikomu neublížíme...“
„Už jsem pochopil, že jim neublížíte,“ vzlykal Šibusaka, „Vy nepotřebujete zabíjet ani rozsévat hrůzu. Máte lepší možnosti: koupíte si každého svou vzdělaností

a moudrostí! Každý, komu umožníte přístup ke vzdělání, se k vám přidá rád a dobrovolně a ještě za sebou přitáhne ostatní! Já moc dobře vím, s čím počítají ti zrádci,
kteří dneska tak hanebně složili zbraně!“

„Počítají s tím, že je přijmu jako přátele. A mají pravdu, já to skutečně udělám. Umožním jim, aby se stali plnoprávnými členy lidské společnosti...“
„To já nemohu snést! Dovol mi, pane, abych zemřel! Chci provést seppuku!“
„Nedovolím. Potřebuji všechny - i tebe!“
„Proč? K čemu?“
Vtom na něj Enkra skočil, postavil ho jedním trhnutím na nohy a vrazil mu z každé strany facku, až to mlasklo.
„Ty pitomče zabedněná! Potřebuju tě živého, chápeš? Budeš jedním z mých nejlepších samurajů a budeš stát za mým trůnem, až bude zapotřebí tvých služeb!



Chápeš, že já si nemůžu nechat ujít muže tak statečného a zásadového, jako jsi ty? Jsi nejčestnější z celého tohohle zasraného Japonska, proto tě chci mít a budu tě mít,
i kdybych tě měl zkopat, že bys plival zelenou vodu!“

Šibusakovi ani nenapadlo se bránit, nechal se držet Enkrovou silnou rukou pod krkem a zíral na něho s očima vytřeštěnýma. Až konečně, když ho Enkra pustil,
sklopil hlavu a řekl: „Učiním, co si přeješ, pane...“

„No proto! Tak jdi na svoje místo a už se neopovažuj žvanit hlouposti!“
Enkra si vzal papíry, které potřeboval, a vrátil se na palubu.
„Co uděláme?“ zeptal se Jackie, „Vrátíme se a někde je necháme?“
Enkra chvíli uvažoval. „Ne. Poplujeme dál. Vydám jim rozkaz, aby se odebrali do Edda a čekali. A složili zbraně do rukou Frenna Morrise.“
„Myslíš, že to udělají?“
„Už se jednou vzdali. Nebo jim nevěříš?“
„No... stoprocentně ne. Ještě poznali málo chuť vlastní krve!“
„Dobře. Počkají tady na moři. Jestli je to od nich nějaký podraz, budou se muset hnout, tehdy to poznáme. Sheltie, rozkaz pro naše strážné na japonských lodích:

Zůstat na místě. Každou hodinu vysílat některou z našich písniček tak, že každý řekne jeden verš po řadě za sebou. Jestliže se na písničce něco změní, hned poznáme,
že něco není v pořádku...“

„A co uděláme my?“
„Slíbili jsme návštěvu knížeti Kimurovi. Bylo by nezdvořilé nepřijít, když jsme ohlášeni...“
Roger se jenom ušklíbl: „Tak zdvořilýho člověka jako ty, Enkro, už jsem dlouho nepotkal...“
Lodi opět vypluly a pokračovaly v plavbě k ostrovu Kjúšú. Krátce po poledni se před nimi objevilo pobřeží a brzy na to spatřili zvednuté střechy starobylého

hradu, tyčící se nad shlukem domečků ve slohu podobném obvyklému vzhledu těchto měst. Armini, kteří japonské hrady viděli ve skutečnosti, mohli posoudit, jak
dalece se podobá originálu.

„Co uděláme?“ ptal se Elliott la Sale.
Enkra si prohlížel dalekohledem přístav. „Zakotvíme.“
„Kde? Přímo v přístavu?“
„Ano. Jak vidím, není tam jediná kloudná loď. To odpovídá tvrzení zajatců, že všechno, co bylo k životu, poslali proti nám. A stejně tak bude pravda, že už nemají

žádnou armádu...“
„Ty chceš zaútočit přímo na hrad?“ podivil se Roger.
Enkra položil dalekohled a usmál se ně něj. „Zaútočit? Ne, proč? Já chci zkrátka přijít ke knížeti Kimurovi na čaj. Prostě tam přijdeme, jako kdybysme vůbec

nehodlali bojovat. Jen kdyby nás někdo napadl, budeme mít lejzrovačky a ostatní zbraně. Oni taky nosí meče...“
„Myslíš, že se nebudou bránit?“
„Uvidíme, až tam doplujeme.“
Liberty vplula do přístavu; byli tam sice nějací lidé, ale ti bez boje utekli a schovali se do místních kanceláři nebo snad kasáren. Enkra nařídil spustit kotvy; takže

Liberty zakotvila u mola, aniž jí kdo kladl překážky.
„Co dál?“ zajímal se Roger.
„Arabella a Orel zůstanou mimo přístav jako záloha. Poutník může přistát vedle nás.“
Poutník skutečně přistál; ostatně, neměli na něm žádná děla, tak nebyl jako záloha k ničemu. Enkra chtěl mít Mika u sebe, aby mu pomáhal při případném jednání.
Všichni se oblékli do slavnostních uniforem; tentokrát podle arminského vkusu, se všemi odznaky své moci. Vypadali slavnostně, když vyšli na molo a vydali se

hlavní ulicí nahoru ke hradu; opakovala se situace z Edda, lidé zůstali schováni v domech a pozorovali z úkrytů, co bude. Enkra vedl svůj oddíl hlavní ulicí, klidně
a uvážlivě, jako by byl na nějaké turistické exkurzi; ale jeho lidé měli téměř neustále ruce na svých zbraních a byli připraveni jich použít.

Hrad byl postaven na malém pahorku, zřejmě jediném ve městě, celý obklopen mistrně vypracovanými zahradami ve starojaponském slohu. Trochu přesněji v tom,
co si kníže Kimura představoval jako zenovou meditační zahradu; nebylo jisté, zda v mládí nějakou viděl na vlastní oči. Ale zahradníci se rozhodně snažili.

Do zahrad se vcházelo branou torii, před níž se procházely stráže. Ty samozřejmě neutekly, když se objevili Armini; naopak, z brány vyšli ještě další ozbrojenci.
Většinou neměli na sobě ty moderní uniformy, ale něco připomínajícího staré japonské oděvy samurajů, k tomu meče a samopaly místní výroby. Jejich důstojník přišel
v brnění z lakovaných slaměných plátů a přílbě s důkladně vykroucenými rohy a hleděl na cizince přísně a zarputile.

„Kdo jste a proč přicházíte?“ vybafl na ně, když Enkra došel a zastavil se před ním.
„Jsme hosté z ostrova Arminu; já jsem princ té země a jmenuji se Enkra. Jsme ohlášeni u Jeho Výsosti knížete admirála Kimury.“
Důstojník trčel v bráně jako zaražený hřebík a jeho šikmé oči sledovaly příchozí. Enkra chvíli váhal, co udělá; pak ale samuraj udělal dva kroky vpřed, zadupal,

obrátil se vpravo vbok a pokynul svým vojákům, aby uvolnili bránu.
„Jeho Výsost kníže admirál Kimura vás očekává!“ pronesl rázně.
Mike šel vedle Enkry. Povšiml si, jak si jeho princ zhluboka oddychl ulehčením.
Nyní už kráčeli vznešeně a zvolna; procházeli těmi zahradami, přičemž Enkra zachovával důstojnost prince. Občas přistoupil k některému keři, aby se pokochal

krásou květu, přivoněl k němu a případně pochválil jeho barvu nebo tvar. Mezitím už se sbíhali všelijací sluhové, zůstávali v bezpečné vzdálenosti a sledovali cizince; nic
takového ještě neviděli.

Vystupovali po terasových schodištích do vyšších pater zahrady; zde objevili umělý vodopád, obklopený kameny symbolizujícími divočinu. A jezírko, ve kterém
chovali zlaté rybičky, docela pozemské; na jedné z lodí, které zajali, zůstalo akvárium a Japoncům se podařilo si ty rybičky namnožit.

Konečně se dostali na terasu přímo před vchodem do zámku; tam byla shromážděna Kimurova palácová stráž. Důstojníci se zdravili a vojáci prováděli všelijaké
cviky s kopími; Enkra mezi nimi procházel se vznešeně nepohnutou tváří, jako by mu jejich úcta právem patřila a nic jiného neočekával.

Teď procházeli špalírem palácové gardy s tasenými meči; hosté se snažili nedat na sobě nic znát, ale mnozí zaváhali při představě, že by se Japonci rozhodli je pobít.
Většina měla ruce na pažbách svých lejzrových pistolí; protože však podle místního mravu bylo slušné svírat v ruce zbraň, Japonce to nepřekvapilo.

„Nezdá se, že by Kimura měl málo vojáků a služebnictva!“ šeptal Enkrovi Roger.
„Spíš se zdá, že vypochodovali všichni, co mu ještě zbyli!“
Stoupali po schodišti za hlaholu poněkud nemelodických trubek a dunění bubnů. Vystoupili na další terasu paláce; tam stály do čtyř stran špalíry samurajů s rukama

na mečích. Uprostřed potom chlap vysoký dva metry dvacet, se svaly mohutnými jako gorila a celým tělem tetovaným všelijakými hrůzostrašnými motivy; bylo to vidět,
protože byl až na bederní roušku nahý. Za opaskem měl hrozitánský dlouhý meč a na hlavě příšernou přílbu s tváří ďábla, kryjící jeho vlastní obličej.

„Kóbar, velitel palácové stráže!“ šeptl Mike.
„Jak to víš?“
„Z výslechů. Popisovali ho, je to nejlepší bojovník celé země!“



Kóbar dopochodoval k nim a zvedl ruku:
„Následujte mne! Jeho Výsost admirál kníže Kimura vás očekává!“
Vešli do paláce; tam nebylo už žádné schodiště na žádnou další terasu, ale sál celý z vyřezávaného dřeva a rýžového papíru, osvětlený parádními lampami

a barevnými lampióny s posvátnými texty. Na pódiích okolo všech stěn seděli jednotliví hodnostáři státu, za jejich zády stáli podřízení. A v čele, na malém koberečku,
seděl sešlý stařík se svěšenou hlavou.

Enkra vstoupil a kráčel k němu, jeho lidé ze ním. Jejich kroky duněly po lakované podlaze.
Kníže Kimura pomalu zvedal hlavu. Jeho šikmé oči byly plné slz. Prohlížel si Enkru a jeho družinu a zřejmě odhadoval svůj osud.
Enkra se zastavil. Potom zvolna sklouzl na kolena a sklonil před Kimurou hlavu.
Cvrček, pověřený funkcí herolda a tudíž velmi pyšný na svoje poslání, postoupil vpřed a provolal zvučným hlasem:
„Enkra Weston, titulární hrabě z Guyrlayowu, princ a následník trůnu Arminského císařství, velmistr řádu Černé Lilie a z dopuštění božího ochránce spravedlnosti

obou světů, dovoluje si složit poklonu Jeho Výsosti admirálu knížeti Kimurovi, nejvyššímu správci této země!“
Kníže Kimura měl tvář jako starý pergamen; žlutou a ztmavlou, plnou drobných vrásek. Když zaslechl toto prohlášení, na jeho tváři se nic nehnulo; jenom někteří

jeho důstojníci byli těmi slovy poněkud překvapeni. Kníže předem neurčil nikoho, aby za něj mluvil; proto nyní byl nucen říct sám:
„Kníže Kimura vítá prince Enkru, pána jeho země a nyní i našeho pána, který nás přemohl svou mohutnou paží...“
„Koukám, starýmu pánovi hlavička ještě slouží...“ zasyčel Roger jako had pokušitel.
Enkra mu nevěnoval pozornost; usedl na zem se zkříženýma nohama, jak seděli japonští hodnostáři. Po něm si posedali všichni ostatní; zadní pro jistotu tak, aby

měli možnost střežit místní stráže pro případ, že by se chtěly o něco pokusit.
„Nepřišel jsem, Kimuro, abych ti vládl!“ řekl Enkra vlídně, „Přicházím za tebou jako přítel, neboť i když jsi pánem ve své zemi, některé zvyky, které jsi zavedl

a které zavedli tvoji předchůdci, jsou ti malou ctí a spíše poškozují zemi, než jí pomáhají. Byli bychom se mohli setkat dříve a za příznivějších okolností, kdyby tvoji
podřízení, možná ne zcela na tvůj rozkaz, nebyli napadli moje lidi, mnoho jich pobili a dalším způsobili škodu. Proto i my jsme museli bojovat a odpovědět na násilí
násilím, ačkoliv to ani zdaleka není naším zvykem. Je nám líto krve, kterou jsme prolili a byli bychom samozřejmě mnohem raději, kdyby všichni ti, kdo padli, byli dosud
naživu pro prospěch obou našich zemí...“

Kimura dostal šanci se vymluvit, že nevěděl o válce mezi Enkrou a svými vojáky; bylo by to sice poněkud krkolomné vysvětlování, ale určitá šance to byla
a například Roger by jí bez váhání využitkoval. Kimura ovšem ne.

„Příkaz bojovat s vámi a zničit vás jsem dal svým vojákům já! Překročili jste hranice bez povolení a nejednali s našimi zmocněnci, jak se sluší a patří na cizince.
Proto jste podle našich zákonů museli být zničeni, případně zajati a předvedeni do Kjóta, abyste byli souzeni.“

Enkra přijal tu řeč s určitým zadostiučiněním; ve skutečnosti si nepřál, aby se ten důstojný stařec trapně vymlouval. Takhle bylo jednodušší se domluvit přímo.
„Jsem rád, Kimuro, že nepopíráš svou osobní vinu na tom, co se stalo. Stejně tak i já musím přiznat, že jsem se nechoval vždy dostatečně uvážlivě a dopustil, aby

moji lidé postupovali tvrdším způsobem, než bylo nezbytně nutné. Jsem nucen se ti přiznat, že jsem člověk nadměrně a škodlivě vznětlivý, a v případě, že jsem napaden,
reaguji až nepřiměřeným hněvem! Stejně tak se obávám, že kdybych byl v tomto paláci napaden, ovládl by mne opět hněv a já bych vydal takové rozkazy, že by
z města i s palácem nezůstal kámen na kameni! Doufám, že to nikdy nebudu nucen udělat, stejně jako jsem nemusel ničím ublížit obyvatelům měst, která jsem obsadil na
ostrově Honšú!“

Roger se spokojeně zašklebil. Ani on by nedokázal tak obratně varovat nepřítele a přitom mu ani v nejmenším nevyhrožovat.
„V mém paláci tě nikdo nenapadne!“ prohlásil Kimura, který si to dobře uvědomil, „Jsi naším pánem, neboť jsme poznali tvoji sílu a víme, že náš osud by nebyl

příznivý. Ale to ještě nemusí znamenat, že bychom ustoupili od zákonů, které jsme obdrželi od božského císaře a které dodržujeme!“
„Můj mluvčí mne označil za ochránce spravedlnosti,“ kývl Enkra na Cvrčka, „Z toho důvodu se cítím být povinen posuzovat i tvoje činy a vytýkat ti, kde ses

odklonil od práva obvyklého mezi civilizovanými lidmi. Nicméně máš samozřejmě právo vysvětlit svoje zákony a poučit mne, z čeho a proč jsi vycházel při jejich
stanovení. Mám na mysli tvé zákony proti cizincům, na jejichž základě jste s námi bojovali...“

Kníže Kimura tentokrát delší dobu váhal, než začal mluvit. A byla to řeč vážná a uvážlivá:
„Ocitli jsme se řízením osudu na místě, kde kromě nás nebyli žádní civilizovaní lidé. Jsme vyvrženi na ostrovech, z nichž není úniku a máme povinnost uzpůsobit je

tak, aby na nich mohl žít a vzkvétat lidský rod, především náš starý a vznešený národ Japonský, pocházející od sluneční bohyně Amaterasu. Podrobili jsme si
domorodce, jejichž zvyklosti byly hanebné a žili ve stavu podobném zvířatům. Dali jsme jim vyšší kulturu a poskytli možnost vyvíjet se ve skutečné lidi hodné toho
jména, což jsme jim dokázali poskytnutím japonského občanství. A stanovili také zákony, možná z hlediska cizinců tvrdé a nelítostné, ale rozhodně zcela a naprosto
oprávněné a moudré. Zákony, které nám umožňují přežít jako lidé i jako národ, který upřímně milujeme.

Víme však, že naše hranice občas přestupují cizí lidé. Naši nepřátelé, lidé cizího jazyka a bledé pleti, barbaři neznalí našich zvyklostí a práv. Přicházejí, aniž bychom
jim to dovolili a osobují si právo žít tady, stejné právo, jaké máme od bohů přiřčeno pouze my! Tito lidé jsou nám svrchovaně nebezpeční a my se musíme bránit nejen
proti nim, ale zejména proti myšlenkám na neposlušnost a vzpouru, které k nám přinášejí. Snad si sami uvědomujete, jaké jste způsobili pozdvižení vy, se svými
fantastickými a nikdy neviděnými vynálezy! Nemohu vás prozatím obvinit z rozvracení státu a šíření nedovolených a zcestných myšlenek; ale udělali jste to a je vaší
vinou, jestliže naše nešťastná země zahyne a stane se blátem pod nohama cizáků!“

Enkra se ohlédl na Mika a ukázal mu na rukou, zda nechce odpovědět místo něho, ale Mike ukázal, že bude lepší nechat knížete domluvit.
„Zákony mluví jasně! Překročí-li cizinci naše hranice, jejich povinností je vzdát se pohraničním strážím! Vydají veškerý svůj majetek, především zbraně, lodi,

dopravní prostředky a další věci nezbytně nutné pro provoz státu; dále pak veškeré podvratné materiály, zobrazující nepravdivým a klamným způsobem život na druhé
straně, což vše bude prozkoumáno určenými odborníky a pak buď využito pro naši propagandu, uloženo do archivu státu k pozdějšímu využití, nebo konečně zničeno.
Poté vyčkají spravedlivého posouzení svých činů a odeberou se na místo, které je jim vykázáno, kde dostanou možnost se podílet odpovídajícím způsobem na
budování státu. To je moudré, spravedlivé a oprávněné - protože my jsme tu byli první a máme právo stanovit si zákony, které musejí všichni dodržovat!

Co jste ale udělali vy? Vyhnuli jste se našim strážím, využili tajfunu a unikli na volné moře, kudy jste bloudili mnoho dní a objevili se z docela jiné strany, než odkud
jsme vás mohli očekávat. Je to snad podle práva? Nesplnili jste základní povinnost cizinců, naopak jste se věrolomně pokusili naše stráže obejít a proniknout do země
tajně. Potom jste se objevili na ostrově Kita a napadli naše vojáky. Vojáci postupovali ve shodě se svými rozkazy, když zaútočili na vaše průzkumníky, protože jste měli
nebezpečné zbraně a vedli s sebou podivného tvora, který mohl vojáky ohrozit. Naopak vaše akce, když jste v odvetu zabili všechny vojáky na ostrově, byly zcela
neoprávněné!“

„Sakra práce!“ ocenil to Roger Monroes.
„Neruš,“ řekl Enkra, „Nech ho domluvit!“
„Naše velitelství si počínalo podle předpisů v podobných případech: vyslalo proti vám flotilu, kterou vedl admirál Kidži. To, co jste podnikli vy, je tak strašlivé

a zavrženíhodné, že za celou dobu existence našeho státu se nikdo ničeho tak hrozného nedopustil! Vy jste totiž přepadli naši flotilu, napadli svoje nové přirozené pány
a vzali je do zajetí, přičemž jste zabili ty, kteří se bránili! Použili jste k tomu zbraně, které dle našich zákonů nemáte právo vlastnit, zbraně, které jsou u nás prozatím
neznámé a mají větší účinnost než naše! Naše lodi jste sprostě ukradli nebo zničili a z našich vojáků si udělali svoje sluhy! A co nejhoršího, začali jste mezi ně šířit



zakázané informace, učili je cizí řeči a ukazovali jim věci, které jsou na škodu naší zemi! To nemůžeme dopustit!
Admirála Kidžiho, jednoho z našich nejlepších mužů, jste přinutili podrobit se a poškodili agitací i neznámými preparáty jeho rozum natolik, že podlehl vašim

klamům a šalbám! Potom jste ho poslali k nám s řečí opovážlivou a drzou, odporující všem zvyklostem a zákonům, jako by dohoda mezi námi byla možná a blahodárná
pro oba národy! Nešťastný Kidži, můj milovaný druh a přítel, se doposud nevzpamatoval z vaší infiltrace a je otázka, zda se mu vůbec kdy vrátí jeho zdravý rozum!

Vyslali jsme proti vám další flotilu, vedenou korvetním kapitánem Šibusakou! Vy jste ji opět zničili a zajali naše lidi i jednu z našich lodí! Dobyli jste ostrov Okinawu,
dobyli jste ostrov Honšú a zabrali zdejší posádku! Pak jsme proti vám vyslali další flotilu, o jejímž osudu doposud nemáme přesných zpráv, ale musíme se domýšlet
toho nejhoršího...“

Enkra už to nevydržel a řekl nahlas: „Ta flotila se nám vzdala!“
„Cože?“ hlesl Kimura překvapeně.
„Vzdala se. Složila zbraně!“
„Lžeš! To by naši vojáci nikdy neudělali!“
„Myslíš, že by mi pomohlo lhát tak hloupě?“
Kníže Kimura si zakryl tvář dlaněmi a chvíli tak setrval.
A Enkra řekl: „Stejně tak se mi vzdalo město Eddo a město Hirošima. Bez boje, jako příteli a ochránci.“
Kimura vzhlédl. V jeho očích byla nenávist. „Zničil jsi všechno, co jsi potkal! Přemohl a porazil naše vojáky, obsadil ostrovy, potopil a zabral naše lodi! A teď jsi

přišel do mého paláce jako velitel a pán, protože jsi silnější! Ano, máš větší moc než my, proto jsi naším pánem! Ale nemáš pravdu! Protože pravdu máme my, my jsme
skutečnými pány této země! Ty jsi jen okupant a ničitel, který nedokáže nic než bořit a kazit vykonané dílo! Ať nás dáš třeba zabít - pravdu máme my!“

Tohle extatické prohlášení zarazilo i Enkru; chvíli na Kimuru zíral s tichým úžasem.
„V životě jsem neviděl stát, který by svoji vnitřní debilitu propagoval tak důsledně!“ řekl potom, pořád ještě otřesen.
„Nevím, co se opovažuješ nazvat debilitou!“ řekl Kimura důstojně.
„To ti můžu říct! Stav, kdy předpokládáš, že jen tvůj stát má právo na existenci, že jenom tvoje zákony jsou správné a co jsi vymyslel a zavedl do života ty, je

správné pro všechny. Upíráš ostatním lidem všechna základní práva a osobuješ si rozhodovat o jejich životě, majetku a všem, co mají s sebou. To je tak neuvěřitelný
nesmysl, že by to vyvolalo údiv i v těch nejhorších diktaturách!“

„To je možné! Ale my máme pravdu!“
„Vy nemáte pravdu, Kimuro! Naopak, každý člověk na světě má právo mít vlastní pravdu a sám rozhodnout, jaký má na co názor! Vy jste nejhorší a nejzpustlejší

diktatura, jakou si dokážeme představit; vaše vláda je skvrnou na tváři tohoto světa i celého lidstva! Jestli je něco, co jsem musel udělat pro svůj klid a svoje svědomí,
tak přijít a říct ti tohle!“

„My máme pravdu! Tohle je naše země!“ sípěl Kimura, který se vztekem začínal dusit.
„Čí země? Těch pár vojáků, co sem přišli z Japonska? Jejich dětí, které neznají nic ze světa na druhé straně a představují si jej podle vašeho vyprávění? Nebo

domorodců, kterými ty pohrdáš a jejich kulturu nazýváš barbarskou a zvířecí, ale kteří do doby, než spatřili tvoje vojáky, žili klidně a šťastně! Snažíš se zničit všechno,
čeho se bojíš; ale lidský svět je silnější než tvůj a jakmile dostanou tvoji poddaní možnost poznat lidský rozum, postaví se sami proti tobě!“

Kimurovy oči nyní plály horečným vztekem: „Urážíš mne, princi! Můžeš si to dovolit, jsi silnější! Ale nic nezměníš na tom, že jsi přešel hranici jako my a musíš tu
zůstat a žít s námi; ať chceš nebo nechceš, budeš s námi muset spolupracovat a sám poznáš, že zákony jsou správné a jedině možné, protože kdybys je nedodržoval,
nemohl bys tady žít!“

„Kdo ti řekl takovou hloupost? Já tady v žádném případě nechci zůstat; naopak chci se vrátit zpátky domů, do našeho světa!“
Jeho slova vyvolala obrovské vzrušení.
„To nedokážeš!“ vykřikl Kimura.
„Jeden z našich lidí, předek mnohých z nás, to dokázal! Neslyšel jsi jméno Denis Baarfelt?“
Už jak to jméno Enkra vyslovoval, bylo mu jasné, že slyšel. Nevěděl kdy a od koho, ale někdo jistě existoval, kdo si pamatoval na expedici a jejího vůdce. To

nebylo nic divného, Denisova expedice musela za sebou nechat spoustu památek; i když o jejím konci vědět nemohli. Ale pro Kimuru znamenalo hodně.
„Neslyšel!“ řekl Kimura vzápětí.
Enkra bleskově přelétl tváře Japonců. Všichni byli vychováni k umění nedávat na sobě znát svoje pocity, ale patřili ke špičkám státu a jistě čas od času slyšeli něco,

co bylo pro obyčejné občany informací utajovanou. Takže Enkru zajímalo, co vědí; nikdo nedal najevo, že by ho něco překvapovalo, avšak sledovali jednání
s napjatou pozorností. Možná větší, než Kimura očekával.

„Denis Baarfelt byl muž, který sem jako první prošel vědomě a záměrně. Přivedl dvě lodi a s těmi propátral celý dosažitelný a poznatelný okruh tohoto světa. On to
byl, kdo první pochopil, že se jedná o jinou planetu, než je Země, ale propojenou s ní tunelem či snad styčným místem, kterým lze procházet. Zdůrazňuji: oboustranně!
Denis prošel tam a vrátil se zpátky. O své cestě zanechal poznámky, které hodlal později zpracovat; jen smrt mu v tom zabránila. Jaké byly přesně jeho záměry, to
nevíme, ale chtěl se sem buď sám vrátit, nebo uspořádat další expedici. Protože to už nestačil, uskutečnili jsme ji my.

Teď k naší existenci. Prošli jsme do vašeho světa dobrovolně a záměrně. Jako první a jediní v současné době a jediní z těch, kdo tu dnes jsou. Současně připraveni
na jakékoliv přijetí, jakoukoliv situaci. Proto máme dobré a fungující zbraně; nebyly určeny proti vám, ale proti jakékoliv síle, na kterou narazíme. Protože pokud
neklamou Denisovy zápisky, existuje v tomto světě síla mnohem větší a drtivější, než je vaše. Přišli jsme do vašeho světa s cílem jej poznat a opět se vrátit. Neměli jsme
zájem zasahovat do vašeho života víc, než je nutné, v každém případě zasahovat raději přátelskou pomocí než zbraněmi.

Vy jste nás začali zabíjet. Bylo to podle vašich směšných zákonů, ale my se nestaráme o cizí zákony! My se bráníme a pokud je třeba, i útočíme! Jsme vyslanci své
země, reprezentujeme stát, který je vám v každém případě rovnocenný; v současné době už nadřazený, ne z důvodu techniky, ale naprosto nesouměřitelných schopností
lidských! Proto jsme silnější než vy!

Ještě jednou pro ty, co zatím dost rychle nepochopili: Jsme tady dobrovolně jako vědecká expedice, která přijde, prozkoumá co chce a může a opět odejde.
Kdybyste nás nebyli napadli, už bychom možná byli pryč, neboť hlavním objektem výzkumu vůbec nejste vy, ale mnohem zajímavější civilizace, která existuje za
hranicemi vašeho Nipponu. Ale díky tomu, že jste nás napadli, jsme poznali tuhle debilní enklávu válečného Japonska přeneseného do jiných podmínek a okolností;
a pocítili potřebu zasáhnout. Vyprovokovali jste nás - následky si přičtěte sami! Jsme nuceni vyřešit otázku vašeho státu po dobrém či po zlém!

Opakuji: váš stát je debilní. Zákony, kterými se řídíte, jsou špatné, škodlivé a v celém světě neskutečné. Tuto situaci je třeba změnit; už proto, že si podobný stát
nemůžeme nechat v zádech jako stálé nebezpečí. Říkám rovnou, že vám tu zavedeme naše pořádky! Po dobrém nebo po zlém, ale zavedeme je. Je to jen vaše vina, ale
to asi těžko pochopíte. My se postaráme, abyste to pochopili. Pár hlav při tom padne, ale bude jich daleko méně, než jich padlo doteďka, protože nemáme zájem
nikoho zabíjet. Ale budou to v první řadě vaše hlavy, pánové! Protože vaše hlavy jsou ze zdejších možností asi ty nejinteligentnější, a právě vy máte samozřejmou
povinnost vést svoji zemi k dobrému. O to hůř, když to neděláte! Já nemám čas diskutovat s každým zabedněným samurajem, který venku mává mečem; ale na vás si
čas udělám, na to vemte jed! Ty v tom modrém kimonu, nech tu ruku kde je, nebo ti ji ustřelím! Říkám vám na rovinu, že budete držet hubu a krok podle toho, co vám
nařídíme; nebo nebudeme kamarádi!“



V té chvíli se Kimura vzpamatoval: „Princi, to je příliš! Jsme suverénní stát a nemůžeš s námi jednat jako se školáky! Jednáš s vládou této země, jako kdyby to byli
nezbední kluci a ty jejich vychovatel!“

„Copak to tak není?“
„Není! Možná ti naše zákony nevyhovují, ale stojí za nimi naše armáda a obyvatelstvo! Kdo stojí za tebou kromě tvých námořníků?“
„V této chvíli už i řada tvých občanů.“
„Snad; ale získal sis je svými podfuky a možná taky svou výřečností! Uvolnil jsi je ze sevření zákona a to se jim líbí, komu by se to nelíbilo? A to ještě nevědí

všechno; že možná tvoje řeč je lež! Možná neexistuje žádná cesta zpátky a všechno, co tu povídáš, jsou jen lži a podfuky!“
„Ty lžeš, Kimuro, dobře to víš! Co z mých slov můžeš napadnout jako lež? Nevidíš sám, že jsme sem přišli připraveni na místní podmínky? Že veškeré naše konání

v této zemi je záměrné a dopodrobna připravené, že se chováme dostatečně rozumně?“
„Náhoda!“
„Zajali jste americkou loď Orel, která se vypravila po našich stopách. Taky ta byla na změněnou situaci připravena, i když ne tak dokonale jako my. Její posádka

šla za námi, ať bude naše cesta jakákoliv, mohla tam jít. Vy jste ovšem samozřejmě většinu posádky pozabíjeli!
A dál: piráti náčelníka Li-Janga. Ty jste dokonce přijali jako přátele a zařadili do své armády. Nedivím se, jejich filosofie vám vyhovovala. Co jste ovšem nevěděli

je, že jsou kdykoliv ochotni vás zradit, což se taky stalo. Ale ještě předtím vás jistě informovali o nás, našich možnostech a možná dalších skutečnostech z našeho světa.
Jak jste reagovali? Samozřejmě hloupě, jako vždy! Zničit, pobít, zotročit - nic jiného neumíte! Kimuro, já už se s tebou nebudu hádat ani špinit! Řekni rovnou, jestli
nemám pravdu!“

„Nemáš! To všechno, co jsi říkal, je jenom ničemná lež, kterou nás chcete obalamutit, abyste získali naši zemi a naše bohatství! Poznali jste v nás bohatý stát
a chcete nás získat, to je jasné!“

„Bohatý stát? Bordel na kolečkách, chceš říct! Zemi, kterou budeme muset podporovat, vláčet ji za sebou jako mlýnský kámen, abychom ji vůbec udrželi nad
vodou! Že se nestydíš tak mluvit!“

„Zemi, která vás bude živit, jestli se nedokážete vrátit! Cos říkal, je možná pravda, ale jen zčásti; dokázali jste dojít sem, ale nedokážete už jít zpátky! Co uděláte
potom?“

„Potom? Prosím tě, mysli trochu! Jsme zatím na začátku expedice a nemyslíme vůbec na její konec! Co budeme dělat, až se budeme vracet, je otázka daleké
budoucnosti, prozatím máme před sebou průzkum dalších a mnohem zajímavějších zemí!“

„Japonsko je jediná země v tomto světě! Teď lžeš! Snad jsou tu ještě nějaké ubohé ostrovy, na kterých žijí primitivní domorodci; možná! Ještě jsme je nestačili
objevit, ale určitě nestojí za zájem civilizovaných lidí. A nějaké další země? To nám právě sprostě lžeš, protože na této planetě další země nejsou, alespoň ne takové,
které mají nějaký význam!“

„Kimuro, kdybys myslel vážně to, co říkáš, byl bys největší idiot a ignorant, jaký se kdy dostal do čela vlády! Jenže ty lžeš a já ti hned dokážu, že lžeš! Pro ostatní:
jsem ochoten věřit, že mnozí z vás ještě nevědí všechno o tomhle starém podvodníkovi, takže vám vysvětlím maximálně klidně, o čem mluvím.

Jde o to, že jste za čtyřicet let své existence v tomto světě nedokázali ani propátrat okolí a najít svoje sousedy! Nebo jste je možná našli a zděsili se natolik, že jste
to poznání raději potlačili a zakázali! Ale žijete ve světě, který je plný jiných civilizací, asi dokonalejších, než jste vy sami! Jste uprostřed živého světa, který je obrovský
a nepoznaný, který láká k prozkoumání a poznávání; což ovšem vám nic neříká, protože jste jen zabednění otroci soustředění na pár ostrůvků v oceánu. Ale za tím
oceánem leží země Kam, obrovský kontinent plný záhad. Zatím je to náš cíl; ale věříme, že za zemí Kam mohou ležet ještě další země a jejich existence je tajemstvím
i pro nás. Avšak neexistuje tajemství, které bychom netoužili poznat, proto půjdeme i tam! A vy si myslíte, že při takových cílech máme starosti o vaše ubohé zablešené
knížectví?“

Kimura se dusil. Jeho podřízení se dívali jeden na druhého a zřejmě by se rádi mezi sebou poradili, ale vážnost chvíle a Enkrova přítomnost jim v tom bránila.
„Lžeš!“ vyrazil Kimura, „Ve všem lžeš!“
Enkra se zhluboka nadechl jako před výbuchem hněvu, ale zarazil ho Mikův prudký pohyb prsty. Ale stejně výbuch přišel: „Když lžu - tak mi řekni, komu patřila

loď Poutník, ta loď, která kotví vedle mojí!“
Kimura sebou škubl, jako kdyby ho praštil. A potom se bezmocně rozplakal.
„Tu loď nepostavil nikdo z národů naší Země,“ pokračoval Enkra, „A je naprosto jasné, že jste něco takového nedokázali ani vy. Někdo se na ní plavil a vy jste ho

zajali a zabili. Kdo to byl? Nedokážeš mi odpovědět, Kimuro, a nelhat?“
Nastalo ticho; bolestně je přerušovalo jen starcovo vzlykání.
„Nedokážeš!“ konstatoval Enkra vítězoslavně.
„Zabte ho!“ zařval hodnostář v modrém kimonu.
Samuraj u vchodu se hnul, aby přivolal nějaké své muže. Vzápětí vystřelil Bello Corrona z lejzrovačky a propálil mu lakovaný krunýř v oblasti srdce; samuraj ani

nevzdechl a natáhl se na zem. Jackie Therlowe vzápětí prostřelil hodnostáři v modrém lebku.
„Snad jsem vás varoval!“ řekl Enkra důrazně.
Kimura reagoval novým zavzlykáním.
„Teď vám řeknu, co bude,“ pokračoval Enkra, jako by se nic nedělo, „Navrhuji tohle: odejdu odtud a ponechám vás, abyste se nějakým způsobem dohodli. Je to

vaše vláda a vaše starost, jak vyjít se silnějším sousedem. Připomínám, že jestli se mi vaše rozhodnutí nebude líbit, zruším rozhodnutí i s jeho tvůrci! Říkám vám to
otevřeně a dost jasně, protože i vy máte ve zvyku jasně formulovat svoje plány. Můžete se pokusit se mnou bojovat; bude to trvat krátce, pobijete při tom spoustu lidí
a rozčílíte mě ještě víc, než už jsem! Ničeho jiného nemůžete dosáhnout, protože mám prostředky, jak zničit toto město i s palácem a vámi všemi. To platí především
o Kimurovi a těch, kdo mají chuť jednat jako on. Nebo za mnou vyšlete tříčlennou delegaci, se kterou budu projednávat naši další spolupráci. V té delegaci Kimura být
může nebo nemusí, to je vaše věc. Jste vláda a jak rozhodnete, tak to bude. Té delegaci poskytnu jakékoliv informace, o jaké mě požádá, včetně zařazení do
vzdělávacího systému.

Vaše armáda, nebo to, co z ní zbylo, prozatím nebude vyvíjet žádnou činnost. Nežádám od vás, abyste složili zbraně, vaše flintičky a meče mi nenahánějí vůbec
žádný strach. Jenom vás upozorňuji, že jakmile bude mezi námi dosaženo jakékoliv dohody, bude každé další zabití člověka posuzováno jako vražda a ta se
v civilizovaném světě vyšetřuje a trestá. My si najdeme toho, kdo ji spáchal, a vyřídíme si to s ním! O vašich zákonech a o tom, co s nimi uděláme, si popovídáme
později, až bude čas.

Prozatím jen tohle: Nevím, kde je admirál Kidži, a moc rád bych to věděl. Je to moudrý a rozumný muž, aspoň byl, když jsme se rozcházeli. Rád bych s ním opět
mluvil. Jestliže se mu něco stane, pachatele si najdu!

Co se Kimury týče: pro vaše poučení, na Zemi existují ústavy, kterým se říká domovy důchodců. Tam se posílají lidé, kteří už nestačí na svou práci. Nikomu nechci
radit, jen vám to jemně říkám, kdybyste se nemohli domluvit, co se starým pánem!“

Japonci mlčeli. Názorná ukázka, jak Enkra dovede řešit svoje problémy, jimi dost otřásla. Ty dvě mrtvoly tu ještě ležely.
„To je vše, co jsem vám chtěl prozatím říct. Další projednám s vaší delegací, až se s ní sejdu. Přeju vám, abyste uvažovali rozumně!“



Což když pravil, pokynul svým mužům, aby se zvedli a připravili k odchodu. Samozřejmě s rukama na zbraních, jak přišli.
Jenže jeden z Japonců vstal také. „Počkej, princi!“
Enkra se zarazil a obrátil k němu.
„Jmenuji se Kaneda; jsem velitelem továrního tábora, který vyrábí nejdůležitější předměty, především zbraně, a domnívám se, že mám právo s tebou jednat!“
„Zajisté,“ řekl Enkra klidně, „Jednat o čem?“
Kaneda vypadal rázně a tvrdě; japonská rasa se na něm podepsala jemně ušlechtilou tváří, zatímco tělo měl mohutné a svalnaté jako domorodec. Asi měl vysoké

postavení, ostatní na jeho pokyn okamžitě utichli.
„Rád bych řekl tohle: v mém továrním okrsku je zaměstnáno mnoho cizinců. Nacházejí se sice pod nejpřísnějším dozorem, nicméně jsou jim poskytovány určité

výhody, neboť potřebujeme jejich schopnosti. Z toho důvodu jsem často s těmi lidmi mluvil, a nejen o věcech povolených, ale i o záležitostech, které jsou v naší zemi
zakázány. Což přiznávám poprvé a spíš tobě, než Kimurovi.“

Kníže Kimura nabyl v obličeji barvy poněkud purpurové; kdyby tu nebyl Enkra, asi by Kanedu okamžitě ztrestal.
„Když jsem jednal s cizinci, několikrát jsem prováděl detailní výslech těch, kteří mi připadali inteligentní; znám i mnohá fakta v této zemi utajovaná. Proto vím, že

mnoho věcí, které jsi říkal ty a admirál Kidži, se zakládá na pravdě. To ostatní neznám, ale mám zájem to poznat a jsem ochoten tomu věřit, pokud mi budou
předloženy důkazy. O to právě chci požádat, abys mi je poskytl!“

„Konkrétně - o čem?“
„Zmínil ses o možnosti projít vzdělávacím kursem na tvé lodi. Já se k tomu hlásím!“
Nastalo poněkud rušno, neboť několik dalších velitelů vstalo na nohy a dohadovalo se. Enkra velitelsky mávl rukou a utišil je.
„Navrhl jsem vám vzdělání; je samozřejmé, že svůj slib splním. Přijímám tě.“
Ti, kdož vstali, se hlásili rovněž; Enkra s potěšením postřehl nevoli v Kimurově obličeji a rozhodl se toho využít.
„Přijmu každého z vás, kdo má o studium upřímný zájem. Ale prosím, abyste prvořadou pozornost věnovali záležitostem státu, to jest uzavření nějakého příměří.

Dokud je mezi námi válečný stav, nemůžeme se soustředit na rozumnější problémy!“
„Ano, to je moudré,“ řekl Kaneda, „Tím chceš říct, že o tom nelze jednat, dokud bude u moci kníže Kimura?“
„Zrádče!“ zaječel Kimura, „Jen počkej, až ti cizinci odejdou! Pak se srovnáme!“
Kaneda sestoupil dolů z pódia a zastavil se vedle Enkry.
„Plukovníku Ozori!“ zvolal.
Jeden ze samurajů napochodoval k němu a zastavil se před ním. Měl tupou, leč velmi ráznou tvář a zřejmě byl ochoten poslouchat slepě a bez uvažování.
„Zatkni knížete Kimuru, Faganeho, Kotinašiho, Wakanabu a Sakedu a dej je okamžitě zastřelit!“ nařídil Kaneda, „Ostatní členy vlády prozatím uvěznit; kromě těch,

kteří jsou zde se mnou, samozřejmě. Velení ve státě přebírám já!“
Purpurová barva ve tváři knížete Kimury se změnila ve fialovou. Vypadalo to, že dřív než popravčí četa ho sklátí infarkt.
„Zrádče!“ vykřikoval, „Zrádče!“
Samuraj Ozori zařval několik rozkazů a jeho vojáci se chystali je provést.
„Počkej,“ řekl Enkra, „Takhle ne!“
Ke cti Ozoriho je třeba říct, že se zarazil.
„Dát zabít politické odpůrce není zrovna znakem rozumného a demokratického státu! Souhlasím s tím, aby byli prozatím internováni a střeženi, ale rozhodně bych

nebyl pro to dát je zabít. To bys začal svou vládu stejně krvavým terorem jako oni!“
Kaneda se na to netvářil moc nadšeně, ale asi usoudil, že tomu Enkra rozumí líp. „Dobrá; zatím dej všechny zavřít!“ nařídil Ozorimu a ve tváři mu bylo znát, že je to

doopravdy jenom zatím; pokud možno do chvíle, kdy ho Enkra pustí z dohledu. Nechat naživu předešlého vládce a jeho věrné si netroufal.
Ozoriho vojáci zvedli všechny zbývající členy vlády na nohy a odvedli je. Většinou mlčeli a chovali se hrdě; Kimura ovšem sprostě nadával a vyhrožoval jim

strašlivými tresty.
„Tak je to správně, princi?“ lísal se Kaneda.
„Dá se říct. Ovšem stejně to je poněkud nedemokratické. Víš, co je to demokracie?“
„Nevím.“
„Je to situace, kdy vládne lid. Zkrátka, kdy každý člověk má právo podílet se na vládě.“
„To není možné. Nemůžeme přece chodit od jednoho ke druhému a ptát se ho, co soudí o záležitostech vlády...“
„To ne, ale přece jen se jich někdy budeme muset ptát. To ti ještě vysvětlíme, jak to funguje. Prozatím ti postačí vědět, že každý člověk má právo být naživu

a nebýt bez soudu popraven. Víš, co je to soud?“
„Ovšem! Viděls, jak rychle jsem odsoudil Kimuru a ty ostatní!“
„Soud v našem pojetí je dvanáct čestných mužů, kterým je předložen případ zločinu, oni ho důkladně prozkoumají a rozhodnou, zda se pachatel dopustil něčeho

zlého a pokud ano, jaký trest si zaslouží...“
„To já vím sám. Smrt!“
„To právě není tak jasné...“
„Princi, já chápu, že z nějakého důvodu chceš nechat naživu co nejvíc lidí. Chápu to, protože většina lidí ze světa uvažuje podobně, taky se hrozí myšlenky na smrt,

dokonce i cizích lidí. Ale nechat naživu Kimuru je velice nebezpečné, protože nás okamžitě zase napadne!“
„K tomu už nebude mít příležitost.“
„No... nevím. Já znám velmi dobře Kimuru. Vím jen to, že dokud bude naživu, nevzdá se; a lidé jej poslouchají!“
„Všichni ne, jak vidím na tobě.“
„Já a mí přátelé jsme nebyli s Kimurovou vládou spokojeni už dávno. Věděl to a nedůvěřoval nám, ale potřeboval nás. Jsme to my, kdo dokáže zorganizovat

výrobu; bez nás by se státní systém brzo zhroutil!“
„Takže už víš i to. Výborně, Kanedo, zdá se, že jsi vhodný muž do vyšší státní funkce. Jen co projdeš tím školením, aby s tebou byla trochu rozumnější řeč... Co je

zač ten Ozori?“
„Je to samuraj, pane. Je mi oddán, protože je příslušníkem mého klanu a já jsem mu pomohl dostat se k hodnosti. Víc nic.“
„To mi stačí. Je možné svěřit mu velení?“
„Ano, myslím, že je.“
„Tak ho tedy pověř velením!“
Kaneda se snažil něco vysvětlit Ozorimu; zatímco Roger řekl švédsky: „Ten Ozori se mi nelíbí. Věřím, že je absolutně věrný, taky mu nic jiného nezbývá. Ale je to

na první pohled pitomec!“



„Nemůžeme si vybírat. Co máme, použijeme. Co soudíš o Kanedovi?“
„Zvětřil možnost dostat se nahoru. Ten půjde s námi, o to se nebojím. Načichl západní civilizací a dobře ví, že u Kimury by se jakživ nechytal...“
Kaneda se znepokojeně otočil; nelíbilo se mu, že se dohadují neznámou řečí. Enkra ale okamžitě řekl:
„Myslím, že bychom mohli ponechat v paláci pár našich lidí, aby pomohli zorganizovat jeho střežení. Pro případ, že by došlo k nějakým potížím, které byste nemohli

vyřešit sami...“
„Nevěříš nám?“ zeptal se Kaneda smutně, „Ani se ti nedivím; těžko věřit, když jste s námi bojovali a ta válka doposud nebyla ukončena. Dobrá, bude jen dobře,

když tu zůstanou...“
Enkra se rozhlédl, komu svěřit tu úlohu; byl tu Bello, byl tu Kay-Britt Wulffssonn. Oba přikývli, když na ně padl jeho pohled.
„Bello a Kay-Britt. Necháte si dvacet lidí a budete mít oči na šťopkách! A zůstane tu taky Wagarra a Tannarrsekharr!“
Všichni jmenovaní považovali své poslání za poctu, takže je to potěšilo. Enkra vybral pro jistotu takové, na které se mohl spolehnout, že nebudou věřit nepříteli za

žádných okolností.
Kaneda přijal jmenované důstojníky zdvořile; oznámil samurajům, že tito dva budou nyní patřit ke štábu a budou jim velet, oni jsou nuceni je ve všem poslouchat.

Což přislíbili. Také oznámil, že od chvíle jeho nástupu k moci ustává jakákoliv válka mezi Japonskem a Arminem. Čímž jen tak mimochodem ujasnil, že od teďka
vládne on a žádný Kimura. Enkra byl zvědav, jak to přijmou; lhostejně, jako všechno. Ačkoliv Kimura byl jejich nejvyšší pán a milovali ho dle všech možných příkazů,
jeho odstavení je nijak zvlášť nevzrušilo a plnili rozkazy nového pána stejně kvalitně a neochvějně jako starého.

„Bylo by dobře oznámit lidu, že válka skončila a je opět mír!“
„A proč?“ divil se Kaneda.
„Národ taková zvěst vždycky potěší...“
Kaneda si to nechal projít hlavou a zřejmě to stejně nepochopil; leč přání jeho pána mu bylo rozkazem, tak zavolal důstojníka a nařídil, ať knížecí heroldi ohlásí lidu,

že válka skončila. Enkrovi teď už jen vrtalo hlavou, jak to pochopí lid.
Lid to zřejmě pochopil; když konečně opouštěli palác (mnozí s ulehčením), ozývaly se už na ulicích zprávy, vykřikované místními strážníky. Roger navrhoval poslat

obecního policajta s bubnem, ale nebrali ho vážně. Lidé vycházeli z domů, očumovali podivné hosty a váhali, co by tak asi měli podniknout. Trhovci se pokoušeli
nabízet zboží, ale Armini neměli snahu něco kupovat.

Takže se vrátili na loď a Enkra, sotva předal nováčky Asthře k zajištění základní instruktáže, sezval okamžitě poradu štábu.
„Dosáhli jsme míru a vypadá to, že aspoň prozatím dost pevného, abychom mu mohli trochu věřit! Kimura je pod zámkem a vlády se ujal člověk, který s námi

nechce jít do otevřeného konfliktu. Zkusíme se s ním domluvit po dobrém a já doufám, že to půjde.“
Enkra si to myslel a mysleli si to i ostatní jeho důstojníci. Až na některé výjimky:
„Strašně rád bych věřil v poctivost a dobré úmysly Japonců,“ prohlásil Sebastiano za pochvalného mručení některých dalších, „Jenže už jsem se probral z iluzí

a dobře vím, že tihle Japončíci jsou podvraťáci až na půdu! Možná je v nich něco dobrýho, ale setsakra bych si rozmyslel aspoň na chvilku jim věřit!“
„Jasně!“ souhlasil s ním Chris, „Jsou poražení a potřebují mír; taky moc dobře vědí, že na jejich město jsou namířeny všechny naše kanóny. Ovšem až ty kanóny

jednou mířit přestanou, dostanou zase ty svoje nápady. Kromě toho Kimura je sice v base, ale u nich, což není nikdy stoprocentní! Enkro, nevěř jim, znáš je!“
„Znám je moc dobře,“ řekl Enkra, „A i když jim věřím, nechal jsem tam Bella a Kay-Britta. Mám s nimi smluveno, že každou půlhodinu budou hlásit vysílačkou

situaci. Střídavě jeden verš z nějaké písničky, kterou všichni známe. Pro jistotu.“
„To je teda absolutní důvěra v jejich spolehlivost!“ rozesmál se Roger, „Nejspíš tě navrhnu na medaili doktora Dobráčka...“
„To není nedůvěra, jenom opatrnost! Kdybych jim skutečně nedůvěřoval, nechal bych ten jejich zámek podminovat a vyhodit do povětří i s osazenstvem. Ale věřím,

že většina jsou lidé čestní a když dali nějaké slovo, jsou také ochotni ho dodržet!“
„A když ne, tak si na ně došlápneš!“
„Neradil bych jim, aby si zahrávali. Už mám těch jejich podrazů plný zuby!“
Důstojníci se nejdřív dostatečně zasmáli důvěřivosti svého prince a pak začali vážně jednat. Zajímalo je, co bude dál.
„Mám jediný a pořád tentýž plán: zajistit tady řádnou vládu, která bude ku prospěchu celému národu. To znamená vybrat z nich takové, co budou ochotni

dodržovat demokratická práva občanů!“
„Jsou takoví?“
„Jistě. Kidži, Hitoši, Kaneda a mnozí další!“
„A Šibusaka!“ píchl Cvrček.
„Šibusaka se může domoci vysokého postavení u mého dvora. Ale nedovolím, aby zaujal jakoukoliv státní funkci tady u svých!“
„Zdá se, že všechen rozum jsi zatím neztratil a bereš to uvážlivě. Jaké máš záruky, že takový Kidži nebude vládnout stejně diktátorsky jako Kimura? Jsou ze

stejnýho vrhu a bez problémů by se domluvili, kdyby bylo potřeba!“
„Možná; nemám o nich větší iluze, než je rozumné. Ale Kidži už ví, že kromě jeho moci je tady ještě jiná a silnější. Totiž naše; dokud budeme nablízku, docela jistě

si dá pozor.“
„Ale my věčně nablízku nebudeme!“
„To vím. Budeme tu muset nechat svého člověka jako guvernéra nebo nějakého správce. Aspoň do chvíle, než se budeme vracet.“
„Jednoho člověka? Spíš celou flotilu válečných lodí!“
„Člověka, který vydá za takovou flotilu. Někoho dostatečně tvrdého a bezohledného, aby udržel tu bandu v poslušnosti.“
„Bez vojáků? To ho brzo smetou!“
„Vojáky mít bude; Fu-Kaovy lidojedy. Možná nejsou vytříbení společníci, ale dobří vojáci to jsou docela jistě.“
„Koho navrhuješ jako vyslance?“
„Uvažoval jsem o Bello Corronovi.“
„Je sebevědomý a ctižádostivý, pochází z rodu Baarfeltů a má všechny předpoklady. Ale vezme to?“
„Doufám, že přijme. Je to významný úřad!“
„Ale ještě významnější je být po boku svého prince, až objeví Kamennou korunu.“
„Ovšem, to vím. Ale co můžu dělat? Někdo musí ty syčáky držet na uzdě!“
„A kdyby to nevzal, kdo jiný?“
Enkra váhal, až se někdo zeptal: „Co takhle Falko?“
„Umí jednat s domorodci.“ řekl Enkra souhlasně.
„Jenže, kdo je vlastně Falko?“ zeptal se kdosi, „Vždyť ho nikdo z nás ani nezná! Víme o něm jen to, že je rodem Armin; možná ani to ne. Taky ho honí Interpol za

nějakou rozepři s teroristy a on se nerozpakuje sem tam někoho zhasnout jako svíčku.“



„To je ta nejlepší kvalifikace!“ řekl Roger.
„Falko je náš kamarád,“ řekl Enkra, „Chceš říct, že mu nevěříš?“
„To ne, to bych si nedovolil!“
„Nebo máš lepšího kandidáta?“
„Ne, rozhodně ne!“ mluvčí se polekal, že by to mohl dostat sám. Byl to Ellery Bannister zvaný Django; povýšil do štábu po smrti Nagajamy.
„Dobře, je rozhodnuto. Místo guvernéra dostane v první řadě Bello Corrona a když nebude chtít, Falko.“
„Teď už jde jenom o to, aby s tím souhlasili taky naši milí šikmoočkové!“ řekl Roger.
„S těmi budu jednat já,“ mávl rukou Enkra, „Jestli chceš, můžeš mi při tom pomáhat!“
„Bude mi ctí a potěšením! Já už jim vysvětlím situaci, že se jim budou dělat mžitky před očima!“
S tím se rozešli; Enkra se šel přesvědčit, jak se daří výuka.
Kanedu našel, jak sedí u Asthřina pultu a soustředěně čte. Holá lebka se mu blýskala ve světle lampy a Asthra, která se zabývala svými programy, ho s úsměškem

pozorovala. Když vstoupil Enkra, okamžitě odložil knihu a postavil se do pozoru.
„Jen seď! Co to čteš?“
„Knihu, pane!“ ohlásil Kaneda téměř pyšně.
„To vidím. Ale jakou?“
Kaneda to nedokázal vysvětlit. Podíval se na Asthru a vykoktal: „Jakou mi ona půjčila!“
„Každá kniha,“ vysvětlila Asthra trpělivě jako slabomyslnému děcku, „Má na první stránce svůj název. Podle toho se rozlišují.“
Enkra už zalitoval, že se zeptal a byl by to rád odvolal, ale bylo třeba naučit Kanedu odpovídat na podobné otázky. Takže ho nechal, aby si našel první stránku, na

ní název a konečně aby přeslabikoval: „Ptáci, zvířata a moji příbuzní.“
„To znám. To je kniha vzpomínek přírodovědce Geralda Durrella, z jeho mládí na ostrově Korfu. Jak se ti to líbí?“
Kaneda upadl opět do trapných rozpaků.
„Rozumíš tomu, o čem se tam píše?“
„Nerozumím vůbec ničemu.“ přiznal otevřeně a se značnou úlevou.
„To snad ne! Podívej, on tam popisuje svoje zážitky při poznávání přírody; ptáků, zvířat, hmyzu... a taky lidí.“
„Ano... co je to ježek?“
„Zvíře. Takové malé, s naježenými bodlinami po celém těle. Velmi sympatické zvířátko.“
„Sympatické - s bodlinami? Jako pták uru?“
„Já zase neznám ptáka uru.“
„No, pták, který má bodliny. Nelétá, ale plave a když ho člověk chce chytit, popíchá si ruce.“
„Trochu mě to překvapuje, ale nepochybuji, že něco takového může existovat. U nás je zase zvíře, kterému se říká ježek.“
„A proč se ten člověk zajímal o takové zvíře, které k ničemu užitečnému není?“
„Protože chtěl poznat přírodu.“
„A k čemu mu to bylo?“
„No... přece aby byl moudřejší!“
Kaneda o tom měl velmi závažné pochybnosti.
„Podívej, ten Gerry byl v tu dobu ještě malý, byl chlapec a o všecko se zajímal. Zůstalo mu to i do dospělosti, je to dnes velmi významný přírodovědec a ředitel

zoologické zahrady, ale ta kniha vypráví o tom, co zažil, když byl kluk a poznával svět.“
„Koho zajímá, jaký byl nějaký člověk, když byl malým klukem?“
Teď trochu zrozpačitěl zase Enkra. „Copak to není zajímavé? A vůbec; ten kluk toho tolik zažil a viděl, že to zajímá každého, kdo se do té knihy dokáže pořádně

začíst! Přece každý má na dětství ty nejkrásnější vzpomínky, ne? Copak ty rád nevzpomínáš, jak jsi byl malým klukem a zažíval různá dobrodružství?“
Otázka šla do prázdna. Kaneda jen zíral.
Enkra si sedl naproti němu na okraj stolku. „Na co nejraději vzpomínáš ze svého dětství?“
Kaneda nezačal koukat o nic chytřeji.
„Podívej, mě by vážně zajímalo, jak jsi žil v takových... dejme tomu deseti letech! Chodil do školy, hrál si s ostatními kluky... nebo ne?“
„No ano. Jako ostatní.“
„Tak vidíš. Kde jste bydleli?“
„V domku.“
„Tady v Kjótu?“
„Ne. V Osace na druhém konci ostrova.“
„Líbilo se ti tam?“
Hloupý výraz usvědčil Kanedu z nepochopení.
„Jak to tam vlastně vypadá?“
„No... jako všude jinde. Jako tady.“
„Hm. Čím byl tvůj otec?“
„Důstojníkem.“
„Měl tě rád?“
„Nevím. Občas nás navštěvoval. Byl příslušníkem císařské armády a patřil ke štábu knížete Kimury. Měl na nás velmi málo času.“
„A tvoje matka?“
„Moje matka byla hodná.“
„Máš nějaké sourozence?“
„Dva bratry a čtyři sestry.“
„Vás bylo sedm dětí?“
„Ano. Kromě těch, které měl otec s jinými ženami. Já znám jenom děti mojí matky.“
„Tvůj otec měl víc manželek?“
Význam slova manželka byl Kanedovi nejasný, ale dokázal jej obstojně pochopit. „Je povinností japonského důstojníka oplodnit co nejvíce žen, aby naše ušlechtilá

rasa získala dostatečně silné potomstvo a mohla se rozvíjet...“



„Aha, ovšem. Už chápu... tvůj otec s vámi trvale nežil, že?“
„Už jsem ti říkal, že žil u dvora.“
„Matka si nenašla jiného muže?“
„Na to neměla právo! Byl by to přečin, kdyby ji oplodnil!“
Enkra si nenápadně otřel pot z čela. „Kdo živil tvoji matku?“
Kaneda opět nechápal, co tím myslí.
„Když měla sedm dětí, někdo přece musel na tolik lidí vydělávat na živobytí! Něco pracovat, ne?“
„Obdělávali jsme pole. Matka a všichni, kdo jsme mohli chodit. Až na nejmenší dítě.“
„Tak žili všichni ve vaší vesnici?“
„Ano, samozřejmě.“
„Chodil jsi do školy?“
„Ovšem! Každý den, když byla!“
„Jak často byla škola?“
„Každý pátý den až do poledne!“
„Kolik to bylo hodin?“
„Nevím. Začínalo se, když přišel učitel a skončilo se, až když se podávala polední rýže.“
„Co všechno jste se učili?“
„Učili jsme se číst, psát a počítat peníze.“
„A víc nic? O přírodě a rostlinách, o tom, co je všude kolem vás? O historii a o zeměpise?“
„Ne. Koho zajímají takové věci?“
„Chodily do školy všechny děti?“
„Do této ano. Pak se rozhodlo, kdo bude jen obyčejným vojákem a kdo důstojníkem. Mne vybrali do důstojnické školy, tam jsem se učil víc. O Japonsku a o tom,

jak vznikl náš národ...“
„Vidím, že máš skutečně úctyhodné vědomosti. No dobře, Kanedo, chápu, že jsi to neměl moc lehké. Ale přece v tom tvém dětství muselo být něco, na co si rád

vzpomínáš!“
Kaneda dlouho usilovně přemýšlel. „Jednou byl nějaký svátek. Přivezli nám do naší čtvrti veliký kotel jídla a každý si mohl vzít, kolik chtěl. Vzal jsem si čtyři misky

a všechno jsem snědl. Bylo toho moc!“
„Přecpal ses a bylo ti špatně?“
„Bylo mi trochu divně. Ale to bylo tím, že jsem poprvé v životě neměl hlad. Ani ostatní, matka a bratři a sestry, neměli hlad. Každý se mohl najíst, kolik dokázal...“
Enkra si jenom povzdechl. Jeho vzpomínky byly přece jen poněkud obsažnější.
„No dobře, čti si dál. Aspoň se dozvíš něco o tom, jak se žije ve světě... Asthro, až všichni projdou Wallisem, bylo by dobře jim pustit nějaký video. Ale něco

rozumnýho, žádnej krvák! Něco o dobrých lidech, kde se nikdo nehádá a všichni se mají rádi!“
„Nějaký porno?“ tázala se Asthra.
„Ale ne, něco něžnýho! Z čeho by pochopili, jak se u nás žije!“
„Já jim něco vhodnýho vyberu.“ slíbila.
Enkra odešel. Uvažoval při tom, jak dlouho bude trvat, než se z těchto nešťastníků stanou doopravdy plnohodnotní lidé, schopní pochopit a přijmout lidské

vymoženosti. Než se naučí vidět krásu a cítit něco víc než nenávist nebo zvířecí chlípnost. A než poznají, co je láska, přátelství či soucit.
Rozhodl se navštívit Mika; ten se přestěhoval na svého Poutníka a na Liberty docházel jen když bylo něco důležitého zapotřebí. Poutník kotvil u vedlejšího mola,

takže Enkra vyšel ze své lodi a vstoupil na můstek, hlídaný jedním tygrem a jedním jaguárem. Ujistili ho, že Mike je přítomen a bude rád.
Enkra vstoupil do kajuty; překvapilo ho, že Mike nebyl sám. Na posteli seděl vedle něho domorodý chlapec Ba-Tao a na zemi u protější zdi se krčili tři mladí

Japonci, většinou oblečení v různých hadrech a celkově zbídačelí. Každý měl na kolenou ešus s jídlem, ale už nejedli, asi se pro tu chvíli nacpali dost. Mike něco
vyprávěl a když vstoupil Enkra, ohlédl se a usmál.

„Co se to děje?“ ptal se Enkra opatrně, všímaje si znepokojení, které viděl na tvářích otrhaných návštěvníků.
„Povídám jim pohádku o Třech zlatých vlasech děda Vševěda.“
„O čem?“ zarazil se Enkra, ale hned mávl rukou, než to Mike zopakuje nebo vysvětlí, „Totiž, proč jim vykládáš zrovna tohle?“
„Připadá mi pro ně vhodná.“
„To jistě je, ale... kde jsi k nim přišel?“
„Vyžádal jsem si je od místní policie. Chtěli jim useknout ruku a umrskat je, protože kradli na tržišti. Jenže, napadlo mi zeptat se místních policajtů a oni mi je

předali.“
Enkra nad tím kroutil hlavou. „Jak ses to dozvěděl?“
„Všiml jsem si jedné docela pěkné budovy a zajímalo mě, co tam je. Zeptal jsem se, a ono vězení. Tak jsem tam provedl inspekci; asi se jim to nelíbilo, ale dali mi

je.“
„Jak to, že tě vůbec poslouchali?“
„Nařídil jsem jim to.“
Enkra se tomu ani moc nedivil. „Co s nimi budeš dělat?“
„Zařadím je do své posádky, samozřejmě.“
„Myslíš, že se k tomu hodí?“
„Těžko říct. Ale nic lepšího nemám.“
Enkra si sedl tak, aby nepřekážel, a naslouchal. Sledoval tváře domorodců; většinou nevyjadřovaly nic, ale když se jim něco zdálo zajímavé, přece jen na nich

spatřil náznak něčeho jako pochopení. Mike se snažil mluvit pokud možno co nejjednodušeji a používat slova, která mohli chápat. A docela mu to šlo japonsky, což
Enkra dost obdivoval.

„Proč jsi nepřišel, abychom je zařadili do vzdělávání?“ zeptal se, když Mike na chvíli přestal, aby se napil čaje.
„Zatím jsou dost plaší. Jsem jim dal nejdřív najíst, protože myslím, že to potřebovali. Potom jsem se snažil nějak je uklidnit, třeba pohádkou. Pak přijde další; se

vzděláváním ovšem v každém případě počítám...“
„A co Ba-Tao? Jak se osvědčuje?“
„Výborně!“ Mike se na kluka usmál, „Vyzná se už v plachtách a naučil se ovládat kormidlo. To naše má zvláštní systém převodů, otáčí se na opačnou stranu, což



nechápu. To pochopil dřív než já a nesplete se!“
Ba-Tao se polichoceně usmíval nad tou chválou.
„Ani se nedivím,“ mávl Enkra rukou, „Když to vidí poprvé, nemá pochybnosti, že to tak musí být. My jsme zvyklí na něco jiného.“
Kluci začínali být nesví; mluvilo se cizí řečí a drsné hlasy Arminů se jim nelíbily. Asi by byli utekli, ale Mike začal opět mluvit o dědovi Vševědovi a o jabloni, pod

kterou byl had. Neměli potuchy, co je to jabloň, ale dohodli se na nějakém stromě, na němž roste ovoce. Hady znali, dost pořádné, jak se zjistilo.
„Vlastně jsem se tě přišel zeptat, jestli myslíš, že má smysl s Japonci zkoušet rozumně mluvit,“ řekl Enkra, když to skončilo, „Jenže ty už jsi mi odpověděl. Tak ti

děkuju a zas půjdu...“
„Kdybych si nemyslel, že to má smysl, neměl bych tady co dělat.“
Enkra pohlédl na trojici otrhánků, kteří jej sledovali napolo se strachem a napolo s probuzeným zájmem.
„Možná je lepší začít od dětí! Třeba od těch, které chtěli zabít za krádeže jídla na tržišti. Asi jsi udělal dobře.“
Potom odešel. Na palubě potkal Ťapku, která přicházela z města a nesla v koši zeleninu velmi podivného vzhledu, zjevně místní.
„Kdepak jsi byla?“
„Na tržišti. Koupila jsem tam trochu zeleniny, zkusím z toho něco udělat. Je to zajímavé...“
„Myslíš, že to všechno je k jídlu?“ podivil se, očichávaje neznámé rostliny.
„Když to prodávají, tak asi jo. Zkusila jsem jim za to dát naše drobné, dost je to bavilo. Oni tu mají zvláštní čtyřhranné peníze, vysekané z kusu plechu. Nic moc, za

pár hodin bychom jich dokázali narazit pro celou posádku...“
Enkra se jen smál. „Teď jsem mluvil s tvým mužem. Sebral někde tři místní zlodějíčky a má v úmyslu z nich udělat svou posádku.“
„Já vím, to je v pořádku. Taky se chystám udělat nějakou akci pro děvčata. Třeba budu potřebovat někoho k ruce, ne?“
„O něčem vhodném už víš?“
„Jeden z nich vyprávěl, že má sestru, je momentálně ve veřejném domě na předměstí. Jen co bude uzavřena mírová smlouva, se tam podívám a jestli ta holka je co

k čemu, vezmu si ji.“
„To vypadá, jako by ses chtěla dopustit násilí!“ pohoršilo ho.
„Já? Co si o mně myslíš - přece mě znáš!“
„No, právě proto! Když se ti někdo nebude líbit, prokopneš mu žebra dovnitř!“
„To bych nikdy neudělala! Leda kdyby mě neposlechl...“
„Podívej, jestli ti můžu něco poradit, vem si s sebou někoho z místních policajtů. Mikovi dost ochotně vyhověli, když je žádal o ty tři zlodějíčky - aspoň říkal...“
„Mikovi bývá dost těžký odolat...“
„Počkej - ty o tom něco víš?“
„Byla jsem s ním.“
„No a?“
„Aby je přesvědčil, vypálil jim lejzrovačkou díru do železem pobitých dveří. A řekl, že další díru vypálí do jejich velitele. Těžko odmítnout člověka, který má

podobnou zbraň.“
„S tím se mi nějak zapomněl pochlubit!“
„Jistě z vrozené skromnosti.“
„Nojo, jistě. Víš co, Ťapko, neodkládej tu akci, co plánuješ na holky. Povoluji to.“
„Povoluješ - na teď?“
„Dneska v noci. Ale jejich důstojníka s sebou. Jasný?“
„Jo. Nebude to nijak lehké.“
„Nikdy jsem ti nedával lehké úkoly.“
Ťapce se zaleskly oči. Mávla mu na pozdrav a odběhla; Enkra se šel vrátit na svou loď, aby se zajímal, jak pokračuje učení.
Kaneda a jeho muži sledovali na videu film. Enkra nepoznal, jaký film to je, něco o dvou mladých lidech, kteří se milovali a rodiče tomu nepřáli. Ovšem zpracované

to bylo jako veselohra, takže se dalo očekávat, že se nakonec dostanou.
Enkra usedl a chvíli se díval s nimi. Pak došlo k milostné scéně, když chlapec vlezl za dívkou do pokoje a strávil s ní noc; ráno ho při útěku dopadl dívčin otec,

nafackoval mu a pohádal se s ním; mladík se nechal a trval na tom, že si děvče chce vzít a že teď už musí, protože ta návštěva nebyla první a nejspíš nezůstane bez
následků, jak ostatně soudil i pan otec. Chlapce zavlekli do domu na snídani, přivedli i dceru a všichni se hrozně hádali. Nakonec dospěli k dohodě, že mladí se tedy
vezmou. Starý dokonce vytáhl láhev a všem naléval; jen dceři nedal, protože co kdyby už opravdu byla v jiném stavu. Nakonec vše skončilo svatbou a starý táta, nyní
dědeček, pyšně vozil po městě kočárek, ze kterého se usmívala dvojčata.

Enkrovi se film líbil a dobře se bavil.
Japonci koukali jeden na druhého, jako by po nich cákal vlažným škrobem. Nakonec prohlásil Kaneda jako jejich velitel:
„Otřesné! Hnusné a nemravné!“
„Cože?“ podivil se Enkra.
„Chování těch lidí je mimo vší pochybnost naprosto nemorální! Divím se, jak vůbec mohl být takový film natočen a kdo se odvážil ukazovat takovou nemravnost

lidem!“
„Nechápu, o jaké mluvíš nemravnosti!“
„O tom, že se dcera odvážila neuposlechnout svého otce, který ji zplodil; a on ji přesto nechal naživu! Ten muž, co si ji chtěl vzít, se k ní vůbec nehodil, rodem ani

postavením a bohatstvím, řádně o ni nepožádal, ale použil toho nejhoršího možného způsobu, jak si souhlas vynutit! A dokázal to!“
„A co měli podle tebe dělat?“
„Ten muž měl především napravit svoji poskvrněnou čest! Zabít dceru i s jejím milencem. Jen tak se mohl dočkat, že s ním vůbec ještě bude někdo mluvit...“
„To by ale na tom nebylo nic k smíchu! Ten film je veselohra!“
„Tobě snad připadá, že je na tom něco k smíchu? Neumím si představit, čemu bych se na tom měl smát!“
„Asi máme jiný smysl pro humor. Co je k smíchu třeba tobě?“
Kaneda zaváhal. Potom dlouho přemýšlel.
„Nebo si na něco vzpomínají ostatní?“ zeptal se Enkra a díval se z jednoho na druhého.
Až jeden si skutečně vzpomněl. A rozesmál se.
„Když Taoišin připravoval ikebanu na slavnostní oltář ke svátku císařských narozenin, vložil jednu ze tří chryzantém tak nešikovně, že během obřadů se uvolnila

a vypadla.“



„No a?“
„Všichni se tomu velice smáli!“ řekl muž a ostatní se šklebili na souhlas. Až na Kanedu, který se tvářil velmi pohoršeně.
„Jak můžeš mluvit o tak politováníhodných a ošklivých věcech?“
„Všichni se potom smáli!“ řekl Japonec, už poněkud v rozpacích, „Já jsem si myslel, že je to velmi veselý příběh...“
„Určitě ano,“ řekl Enkra, „Co říkal ten, co to zavinil?“
„Provedl samozřejmě harakiri. Proč?“
Enkra protáhl obličej. „Tak to je opravdu moc veselý příběh. Děkuju...“
Nikdo zřejmě nepochopil, že by se mu ten příběh mohl nelíbit.
„Nejsme tu proto, abychom se smáli hloupým historkám,“ řekl Kaneda, „Jsme tady proto, abychom se něčemu užitečnému naučili. Jsem samozřejmě rád, že jsme si

osvojili vaši řeč; teď se nám ale jedná o pokrokovou výrobní technologii, kterou ovládají příchozí z vašeho světa. Jsem si vědom, že nebude lehké ji zvládnout, ale pro
řádný chod našeho státu je to naprosto nezbytné! Proto bych rád, abyste nám pomohli!“

„Jistě, chápu,“ přešel Enkra rychle na státnické záležitosti, „Ale než získáte znalosti výrobních technologií, je k tomu nezbytné provést určité změny ve vaší
společnosti. Především ji demokratizovat a odstranit všelijaké přežitky. Například kruté zacházení s poddanými!“

„Jistě! Ani já to nemám rád!“
„Příběhy, které jsme si vzájemně předložili k posouzení, o tom jasně promlouvají! Domnívám se, že se k nim máme vrátit a posoudit je!“
„Jaké příběhy?“
„Příběh o lásce formou veselohry a příběh o muži, který provedl harakiri pro chybu v ikebaně pro císařské narozeniny.“
„Má cenu zabývat se takovými věcmi?“
„Má. Zejména z důvodu, že ty to nechápeš a nerozumíš tomu. Vaše společnost nepokročí dál, dokud nepřijme za normu společenského chování zásadu, že není

dovoleno nikoho zabít pro hloupý konflikt, ani mu dovolit, aby se sám zabil. Vy se musíte naučit řešit po dobrém podobné věci a nepobíjet své nepřátele!“
„Má to nějaký vztah k problému, který se chystáme vyřešit?“
„Ano, podstatný. Já totiž nesouhlasím, aby pokrokovou techniku dostali do ruky lidé se středověkým způsobem myšlení.“
Kaneda naprázdno polkl. „No, prosím. Co tedy požaduješ?“
„To není otázka požadavku! Především chci, aby si každý ve vaší společnosti uvědomil cenu lidského života! Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný a je

nezměrná škoda, jestliže kdokoliv z lidí zemře! Chápeš to?“
„Jistě, chápu. A co lidé, kteří nemají žádnou cenu?“
„Každý člověk má nějakou cenu. A mnohý větší, než si dovedeme představit. Já třeba také rozhoduji o lidech, i o jejich smrti. Bojoval jsem a zabíjel, abych nebyl

zabit sám. A rozhodl jsem o smrti mnohých, v poslední době i vašich vojáků.“
„O tom snad už nebudeme mluvit!“
„Naopak, o tom musíme mluvit! Zabíjeli jsme se navzájem, ale já to činil s lítostí a hněvem, nechtěl jsem zabít nikoho zbytečně! Proto jsem všechny, u nichž to bylo

technicky možné, pouze zajal a internoval, abychom je mohli co nejdřív propustit!“
„Jsem ti za to vděčný.“
„Zastávám názor, že každý má právo na život. A nejen to; každý má právo žít po svém podle svých vlastních zásad, které jsou pro ostatní, včetně celé společnosti,

posvátné a nedotknutelné. Společnost mu může říct svůj názor, může jej upozornit, že svým jednáním škodí druhým, ale k drastickým trestům (a to je kromě zabití
i uvěznění) by měla přikročit až po zralé a dobře promyšlené úvaze!“

„No ovšem. A proč mi to říkáš?“
„Protože je to zásada, kterou si musíš osvojit. Natolik, aby ti přešla do krve a aby ses jí řídil, i když si na její znění nevzpomeneš. Zkrátka, aby to byla součást

tvého já...“
„Ovšem. Přijímám.“
„Součástí toho je také dovolit všem ostatním, aby žili, jak se jim líbí. Například dovolit to i příchozím z jiného světa.“
Kaneda zaváhal. „Jak to myslíš?“
„Není vyloučeno, že po určitou dobu ještě nebude zajištěno oboustranné spojení. To znamená, že i nadále se sem dostanou lidé nešťastnou náhodou. Že my jsme

přišli záměrně, ještě neznamená, že o tom vědí všichni lidé a že umějí této možnosti záměrně využívat. Většina sem přijde nedobrovolně a nebudou se moci vrátit do
svého světa. Je zapotřebí, aby je vaše společnost přijímala přátelsky.“

„Ale ti lidé jsou naši nepřátelé!“
„Proč si to myslíš?“
„Jsou jiní než my! Jsou zlí a hrubí, a mají škodlivé názory!“
„Budete muset jejich názory tolerovat. Protože mají svoje představy, které zase nesouhlasí s vašimi, a i oni je budou muset tolerovat.“
„Co když budou svoje názory hlásat?“
„Budou moci. Všichni mají právo říct, co si o které věci myslí. Budeš muset pochopit i to, že vaši lidé budou jejich názory přijímat a souhlasit s nimi. Jako souhlasí

s našimi.“
„Vy jste ovšem zvítězili!“
„To na věci vůbec nic nemění. Naše názory by zůstaly naprosto stejné, i kdybychom prohráli.“
Kaneda nad tím uvažoval. Dost mu to trvalo.
„Tak je tomu i ve vašem světě?“
„Ano. A nejen to. V našem světě existuje volný pohyb a výměna idejí a uměleckých děl. To znamená, že každý šíří to nejlepší, co má nebo co sám považuje za

nejlepší, mezi ostatní. Filmy, knihy a jiná umělecká díla, ve kterých se odrážejí okamžité názory té které společnosti, státu nebo třeba jen jednotlivého umělce. A druzí je
posoudí, přijmou či odmítnou, a nabídnou svoje.“

„Když ale odmítnou, pak to znamená, že s tím nesouhlasí a je to špatné!“
„Je to jiné než jejich přesvědčení. Samozřejmě nelze souhlasit úplně se vším; ale musíme dát každému možnost, aby si to myslel a aby nám to řekl. To je zásadní

lidská zvyklost.“
„Ale to je úplně bláznivý svět!“
„Je to náš svět. Jediný, který známe a jediný, který si přejeme mít. A ty ho budeš muset přijmout, ať chceš nebo nechceš, protože jen v takovém světě je možné se

dostat výš.“
Kaneda chvíli mlčel a přemýšlel. Dost těžce.
„Stejně s tím moc nesouhlasím.“ řekl.



„Pak ti budu muset říct argument, který naprosto odporuje tomu všemu, co jsem teď říkal: Já si to přeju. Přikazuju ti, abys provedl ve své zemi demokratické změny
dle mého přání. Jinak se u nás nechytáš!“

Nebylo to sice moc demokratické, ale Kaneda okamžitě pochopil i přes divnou formulaci na konci. „Ano, pane, to chápu!“
„Vím, že je to přesně to, proti čemu tady celou dobu bojujeme. Jenže dokud nechápeš, co je správné, budeme ti to muset nařídit.“
„Kdo je silnější, má právo nařizovat,“ řekl Kaneda, „Silnější jsi ty, takže tě poslechneme.“
Enkra si jenom povzdechl: „Jenže my tu nebudeme dlouho! Už tak jsme se ve vašem souostroví zdrželi zbytečně déle, než jsme čekali! Brzy odejdeme a ty budeš

muset reformy zachovávat i po našem odjezdu. A to ne proto, že by ses obával našeho návratu, ale proto, že ti jejich zásady proniknou do krve a stanou se tvými
vlastními zásadami...“

Což bylo nad Kanedovy síly pochopit.
„Chtěl bych ti říct jen jedno, princi,“ řekl konečně, když už i on chápal, že si navzájem naprosto nejsou schopni porozumět, „Pro Kimuru a pro naše vlastní otce

byla tahle země místem, kam přišli a kde si chtěli zřídit svou vlastní zemi s vlastními zákony. Pro tebe je to místo, kam jsi přišel, něco tady způsobíš a odejdeš. Ale pro
nás je tato země domov! Je to místo, kde jsme se narodili a kde chceme žít. A kdybychom z ní někdy odešli, třeba do světa, kde jsi se narodil ty a naši předkové,
vrátíme se sem, protože svoji zemi milujeme. Milujeme ji víc, než si ty umíš představit; milujeme ji tak, jako ty miluješ místo, kde jsi spatřil poprvé svítit slunce. Pro svou
zemi uděláme víc, než si může představit kdokoliv cizí. Jestli nám řekneš, jak máme žít, a bude to lepší než náš život, jestli to prospěje naší zemi, pak tě poslechneme.
Jinak se zařídíme tak, jak sami uznáme za potřebné.“

Enkra chvíli mlčel a nechal to doznít.
„Jestli to cítíš takhle, Kanedo, pak už toho není moc, co bychom tě měli učit. Potom sám přijdeš na to, co musíš udělat pro svůj národ. Pro všechny lidi z tvého

národa, pro Japonce, domorodce i cizince, kteří tu budou žít. Protože oni všichni jsou tvoji bratři, stejně jako já považuji za své bratry každého ze svých lidí. Možná
jsem někdy tvrdý k cizím, ale svoje lidi chráním a chránil bych je vždycky a proti každému. Takže chápu i vás, když jste se chtěli ohradit hradbou svých zákonů proti
každému, kdo by vás ohrozil. Přemýšlej o tom, co jsme ti řekli. Přemýšlej třeba o tom, že dnešní děti by měly mít na své dětství lepší vzpomínku než jediný den, kdy se
dosyta najedly.“

Chtěl odejít, ale Kaneda jej zadržel: „Počkej. Ještě mi řekni, koho ty považuješ za svoje lidi?“
„Všechny, které chci mít. Těžko vysvětlit. To jsou ti, kteří se narodili v naší zemi. Potom ti, kteří se narodili jinde a přišli k nám, aby žili s námi. A taky... jak jdu

světem, potkávám tu a tam někoho, koho bych chtěl mít. Na svojí lodi nebo ve své zemi. Tak si ho vezmu. Možná to není moc dobré pro ostatní lidi, ale jestliže ho
potřebuju a jestli on sám chce se mnou jít, pak se na nic neohlížím. Je to tvrdé, ale je to tak, jak to povídám.“

„Rozumím ti. Moc dobře ti rozumím!“
„Můj kamarád Mike sbírá posádku na svoji loď Poutník. Objevil někde tři kluky, tvoje lidi. Jenže vaši je chtěli zabít pro nějaké přečiny proti zákonům. On je sebral

a já s tím souhlasím, protože jestli je potřebuje, má je mít. Má právo je sbírat po všech cestách, protože je velitelem lodi a já mu to právo dal.“
„Dobře. Já s tím taky souhlasím.“
„Tak ti ještě řeknu: jeho žena Ťapka žádala o nějaké dívky, které by použila. Jeden z těch kluků má sestru v nevěstinci blízko přístavu. Dal jsem Ťapce příkaz, aby

si tu dívku odvedla, pokud ji bude chtít. Násilím, třeba proti tvým lidem. S tím taky souhlasíš?“
„Je mi jedno, co provedete s dívkami z nevěstince. Vem si je třeba všechny.“
„Děláš chybu; vzdáváš se lidí, které budeš možná jednou potřebovat. Já bych je nedal.“
Pochopil to Kaneda, nebo nepochopil? Tvářil se podivně a neříkal nic.
„Přemýšlej,“ řekl Enkra, „Uvidíme zítra.“



Stíny noci
 

Nastávala noc. Z paluby lodi bylo vidět město, ozářené světly v jednotlivých domcích. Teď večer zářilo mnoha okny, ale jak čas plynul, ta okna jedno po druhém
potemněla. Pořádní lidé šli spát po dni plném poctivé práce.

Ťapka se chystala. Taky Mike a pár dalších, kteří se měli postarat o případné protivníky. Mezi nimi vynikal Ba-Tao, který byl na své první akci ve službách Arminu.
Policajt, kterého na to sehnali, nebyl na první pohled nic moc chytrého. Jestliže průměrní vojáci byli až otřesně hloupí, tenhle byl už hloupý i na to, aby obsadil

nějaké místo v armádě. Jediné, co uměl, bylo plnit rozkazy a tak ochotně souhlasil, že bude plnit rozkazy Arminů, kteří v současné době vládli.
Chlapec, co je přivedl na tu myšlenku, se původně jmenoval docela jinak; když ale Mike přivedl trojici zlodějíčků na svou loď, řekl jim, že nechce nic vědět o jejich

minulosti a že ta minulost od té chvíle neexistuje. Taky jim řekl, aby si zvolili nová jména na znamení toho, že s tím starým člověkem už nemají nic společného. Souhlasili
(a rádi), ale nová jména si dát neuměli; takže tento dostal jméno Čingiz. Odhadovali ho tak na patnáct; z určitých náznaků Mike usoudil, že jeho sestře by mohlo být
nanejvýš třináct, což se ovšem v této zemi považuje za ideální věk pro prodej do nevěstince. Dle bratrova názoru se prozatím učila; majitel nevěstince a správkyně,
která dívkám velela, si ji ponechávali jako dar nějakému význačnému pánovi, který by jejich bordel navštívil.

Do přístavní čtvrti vyrazili v době, kdy už se první slušní lidé ukládali spát. Bylo to nejvhodnější, nepotřebovali moc velkou reklamu. Čingiz je vedl, policajt uzavíral
průvod a choval se, jako kdyby tomu všemu velel, ale skutečné velení ochotně přenechával Mikovi a ten zase Ťapce.

K nemalé radosti Arminů se tu uchoval zvyk ze světa označovat nevěstince červeným lampiónem přede dveřmi. Takže ten pravý dům nalezli velice rychle a zjistili
i jeho rozvržení; velká místnost sloužila jako společenské shromaždiště, malé pokojíky pak byly vyhrazeny zábavě jednotlivých hostí.

Ti uvnitř zřejmě nějak přišli na to, že se před jejich domkem zastavili nějací hosté, neboť stěna se odsunula a objevila se žena přehnaně a příšerně nalíčená v něčem,
co si představovala jako slavnostní kimono. Vše bylo ubohé a trapné a taky uvnitř, ve společenské místnosti, to vypadalo bídně; několik dívek, do kterých by v Evropě
nikdo ani nekopl, sedělo kolem stěn a pilo čaj, přesněji cosi, co tady za čaj vydávali. Uprostřed hovořili tři muži, profesionální vojáci, s podobnými děvčaty. Ve třech
pokojích prosvítalo světlo, asi tam někdo byl.

Správkyně se nejdřív polekala podivných tváří a obleků hostí. Pak si nejspíš uvědomila, že to budou ti, kdo dneska dobyli město a kterým se armáda za dosud
nedostatečně rozhlášených okolností vzdala; usoudila, že je to návštěva vzácná, takže se začala klanět a švitořit. Zvala je dál, nabízela svoje dívky a lhala, až se prášilo,
ale Armini nevěnovali její řeči příliš pozornosti. Mike, přestože slušnost velela zouvat se, vylezl nahoru v těžkých šněrovacích botách a ostatní to udělali po něm. Byla to
těžká urážka, ale museli se s tím smířit.

„Nepřišli jsme obdivovat tvoje krasavice!“ řekl Mike, když už ty řeči nemohl dál poslouchat, „Naopak jsme tady, abychom si jednu z nich odvedli s sebou. Kde je
tvá sestra, Čingizi?“

Správkyně teď soustředila pozornost na chlapce; předtím ho nepoznala, ježto měl na sobě nové námořnické tričko s řádovým křížem na srdci. Teď asi přišla na to,
s kým má tu čest.

Čingiz neztrácel čas; prosmýkl se mezi děvčaty, otevřel dveře do jednoho pokojíku a nahlédl dovnitř. Seděla tam nějaká holka, podle vzhledu ještě mladší než
třináct let, on ji vytáhl ven na světlo a rozpačitě se zarazil. „Tohle není moje sestra!“

„Kde je?“ zahučel Mike dost nepřívětivě.
„Pane, nechápu, jakým právem jste si dovolil vstoupit do mého domu a požadovat to, co je mým majetkem!“ přišla správkyně opět do normální nálady, „Dívka,

o kterou vám nejspíš jde, byla řádně koupena a zaplacena a nikdo nemá právo...“
„Právo nikdo nemá, ale já mám meč!“ oznámil jí Mike, „Přišel jsem si to děvče odvést, po dobrém nebo po zlém. Takže buď nám ji dáš, a to docela dobrovolně,

nebo ti z toho chlívku uděláme pastoušku, do které nepřijde ani ožralý námořník. Už to chápeš?“
„Ale to je nespravedlivé, pane!“ vřískala.
„Může být. Ale držet lidského tvora v zajetí, když nemůže o svém osudu rozhodovat, je taky nespravedlivé. Tak kde ji máš? Nebo máme hledat sami?“
V té chvíli se ozval odkudsi výkřik; Čingiz něco vykřikl jako odpověď, skočil k jednomu osvětlenému pokojíčku a kopl do stěny; byla z papíru a okamžitě se

protrhla. Tam uvnitř byl nezřízeně tlustý a odpudivý chlap a holčička; ten chlap z ní právě svlékl kimono, takže byla docela nahá, teď se snažil svléknout se taky. Když
byl ale vyrušen, nechal toho.

„Kdo se opovažuje mne rušit?“ zeptal se a ohlížel se po samurajském meči. Jenomže ten už držel v ruce Čingiz; hodil ho Ba-Taovi a vzápětí popadl za ruku
dívenku, která radostně vyjekla a přitiskla se k němu.

„Jsem Mike Cross, kapitán lodi Poutník. Tohle dítě je od této chvíle mým majetkem. Ta druhá ostatně taky...“
Tlusťoch prošel do společenského sálu a postavil se proti němu. Taky ti muži, kteří tam už byli, vstali; další dva vyšli ze svých pokojíků, jeden z nich sice nahý, ale

měl v rukou svůj meč. Všichni si podávali zbraně.
„Já jsem Ašibosan, správce vojenských přádelen!“ řekl tlusťoch, „Vím, že jsi jeden z těch, co dobyli naše město; ale to ještě neznamená, že tě bude poslouchat

každý! Já jsem ctihodný muž a mého meče se bojí každý nepřítel; tak si dávej pozor!“
Mike se bohužel spíš znechutil. „Nebudeme tu dělat šašky před lidmi! Dokázal bych ti dát odpověď i mečem, ale nemám ho s sebou a to, co vidíš v mé pochvě, je

zbraň docela jiného druhu. Nechtěj, abych ti z tvý vycházkový katany nadělal párátka!“
„Heleď,“ vmísila se Ťapka, „Já bych řekla...“
V té chvíli kdosi podal Ašibosanovi nějaký meč. Nebyl jeho, ten držel v ruce Ba-Tao a prohlížel si ornamenty na jeho pochvě. Ale byl to dobrý meč, zbraň

zkušeného bojovníka. Správce vojenských přátelen jej rázně tasil a bylo jen otázkou chvilky, kdy ho taky použije. Prostitutky už začaly pištět nadšením nad vznikající
rvačkou; jako všechny jemné dámy milovaly krev, tryskající z ran hrdinů.

Mike vyšrouboval z pouzdra svůj tesák. „No, jak teda chceš!“
Ašibosan se na něj vrhl a sekl po něm mečem; Mike nastavil tesák a usekl mu špičku meče, jako by byl ze dřeva. Vzápětí sekl sám a uťal mu meč zhruba

v polovině.
Nastal zděšený křik; ten meč byl katana, posvátná zbraň, kterou vytvořili pro svého majitele za účasti božského osvícení a nebylo myslitelné jej čímkoliv poškodit.

Přeseknout ho nějakým nevalným tesákem a ještě k tomu bez zjevné námahy, to byla drzost.
„Už toho nech! Děláš se směšný, což nepřispívá vážnosti a důstojnosti správce vojenských přádelen!“
Ašibosan ustupoval; odhodil zničený a potupený meč, uhnul ke stěně a vykřikl: „Na něj! Zabijte cizího ďábla!“
Muži vyrazili, ale zároveň taky Ťapka. Byla lepším bojovníkem než Mike i než všichni; jednoho kopla do břicha, druhému vrazila pěst do trojúhelníku mezi žebry,

dalšího odrovnala ranou hrany dlaně do krku. Než všichni ti silní chlapi stačili pochopit, co se to děje, leželi už malebně rozházeni po koutech a svíjeli se bolestí. Ťapka
posbírala jejich meče a hodila je papírovou stěnou ven do zahrady.

„Tak půjdem, ne?“ zeptala se Mika.



„Nedovolím!“ zařval Ašibosan a vylovil odněkud vojenský revolver. Vzápětí vytřeštil oči a z prsou mu vylezla špice katany - jak padal, vytáhl Ba-Tao meč z jeho
zad a mírně se usmál.

„V pořádku, šéfe?“ zeptal se arminsky.
„Trochu zostra,“ řekl Mike, kterému to došlo poněkud se zpožděním, „Ale v pořádku.“
Ba-Tao otřel meč o Ašibosanovo kimono, zasunul jej do pochvy a to vše si vrazil za opasek. Armini jej nechali.
„Tak teď teda půjdem.“ řekla Ťapka.
A šli. Policajt, který hrdinsky čekal před domem, jak se situace vyvine, teď předstoupil a s vědomím svaté úřední povinnosti se tázal, proč si odvádějí dvě dívky

místo jedné.
„Protože je chceme.“ vysvětlil mu Mike.
Toto vysvětlení bdělému strážci pořádku stačilo; vešel dovnitř, aby se přesvědčil, kolik je mrtvých a raněných. Přibyla k nim správkyně, o kterou se pokusil infarkt.

Její dívky pobíhaly sem tam jako poplašené slepice a štěbetaly mezi sebou, nechápajíce vůbec nic.
Ostatně obě děvčátka na tom nebyly lépe. Čingizova sestra aspoň poznala svého bratra a on jí řekl, že půjdou k lepším pánům; ale ta druhá jen vylekaně kulila oči

a bála se tím víc, že její dosavadní páni byli aspoň Japonci a věděla, co od nich může očekávat. Arminů se bála ještě daleko víc.
Mike nechal mluvit Čingize; ten to vysvětlil oběma děvčatům velmi rychle za použití jakési podivné zlodějské hantýrky. Mike ho nechtěl rušit, radši poslouchal ten

podivný slang a snažil se si z něj něco zapamatovat. Potěšilo ho, že zřejmě i tady vzniká nový a velice životný jazyk, nezávislý na oficiálním slohu.
Návrat na loď proběhl bez komplikací a dívek se hned ujala Sheilla, které to Ťapka svěřila. Mikův požadavek základní výuky Čingize a jeho dvou druhů hodila za

hlavu, ale když ji žádala kamarádka, samozřejmě jim vyhradila okamžitou, i když noční frekvenci. Kluky vzala taky, při jednom. Dokonce je ani netrápila stříháním,
neboť se z hygienických důvodů rozhodla prohnat všechny Ohněm, a to okamžitě. Děti se možná bály, ale světa znalý Ba-Tao jim to předvedl s úsměvem trochu
přezíravým; tak zas jednou potvrdily, že jakmile to nevypadá na neodvratný konec, nebojí se ničeho. Jen děvčátkům trochu vadilo, že přišly o vlasy, které jim
v nevěstinci pečlivě pěstovali.

Mike šel spát. Měl pocit, že toho za tento den bylo už dost.

Kay-Britt Wulffssonn a Bello Corrona leželi vedle sebe na rohožích, určených ke spaní. Jenom dřímali a po ruce měli svoje zbraně. Bellovi zapípaly digitálky,
kterých se nechtěl vzdát, ač neukazovaly rozumný čas, raději si to složitě přepočítával - to oba probudilo.

„Nepřijdou.“ řekl Kay.
„Vsaď se, že přijdou!“ zívl Bello.
„Museli by být úplně pitomí!“
„Jsou úplně pitomí. Proto přijdou.“
„Ach Bože!“ vzdychl Kay a zavřel oči.
Leopard Tannarrsekharr chodil jako stín, ale přece jenom si ho povšimli. Dotkl se Bella čenichem a tiše zakňučel.
„Vidíš, říkal jsem ti to!“ řekl Bello.
„Měl jsi pravdu. Jsou úplně pitomí!“ řekl Kay-Britt a popadl lejzrovačku.
Leopard zase zmizel; oba bojovníci vyšli na terasu a zalehli za kamenné sochy lvů, fantastických a nepochopitelných, protože jejich tvůrce v životě neviděl lva ani nic

podobného. Leopard zatím obíhal hlídky, jež podřimovaly v ostatních částech paláce.
Na schodišti se ozvalo neopatrné plesknutí nohy, hlasitější dech, cinknutí zbraně. Bylo už jasné, že přichází větší oddíl.
Ve vchodu se objevil první voják. Hvězdy jasně svítily, tak ho bylo dobře vidět proti bílému kameni podobnému mramoru. V ruce držel samurajský meč, v druhé

pistoli, a ukazoval ostatním, aby se nebáli; taky se za ním objevili další, ti už s puškami. Jak se rozbíhali po nádvoří, přibývalo jich, až pozvolna celý dvůr naplnili. Armini
vyčkávali; trochu se jim příčilo střílet do lidí, kteří proti nim nemají žádnou šanci. Ale pokud se tak mělo stát, musel být efekt drtivý.

Když byli první útočníci na tři metry od kamenných příšer, za kterými byli ukryti, pronesl Bello nahlas a jasným hlasem:
„Nechte toho, mládenci! Jděte radši spát!“
Zarazili se; jejich důstojníci, kupodivu před vojáky s tasenými meči, se udiveně dívali jeden na druhého, než pochopili, kdo to promluvil. Pak jeden zaječel: „Na ně!

Bijte cizí ďábly!“
Bello i Kay-Britt zahájili zároveň palbu. Bylo to zblízka a do davu, stačilo přejet po nádvoří červeným paprskem, aby se rázem pokrylo mrtvými a umírajícími.

Zároveň vypálily lejzrové pušky dalších Arminů; sem tam někdo z nepřátel vystřelil z ručnice, ale jinak se ti, kdo přežili, dávali na okamžitý útěk. Za chvíli bylo nádvoří
prázdné, nepočítáme-li mrtvé.

„No,“ řekl Kay a zvedl se, „Zdá se, že už přišli na to, co ve vlastním zájmu nemají dělat!“
„Teď snad už bude klid,“ souhlasil Bello, „Ale ráno to musíme nechat vyčistit. Jestli to uvidí šéf, bude nás zase buzerovat!“
„Ať si sem jde sám, chytrák!“ řekl Kay-Britt, zajistil pušku a šel si zas lehnout.
A opravdu. Až do rána byl klid.



Stát Kamarao
 

Když se Kaneda probudil, pocítil opět touhu něco si přečíst. Nejbližší knížka, kterou se mu podařilo dostat do ruky, byla nějaká detektivka Erle Stanley Gardnera;
odehrávala se u soudu a byly v ní popisovány všelijaké právnické kličky, které používal věhlasný advokát Perry Mason a jeho spolupracovník detektiv Paul Drake.
Toto líčení Kanedu zaujalo a hned se tím začal prokousávat - po snídani pokračoval a když přišel navštívit Enkru, točila se mu z toho všeho hlava.

Enkra taky nebyl v nejlepší náladě. Seznámili ho právě s nočním útokem na posádku na hradě a s vyřešením tohoto případu, které zajistili Kay-Britt a Bello. Někteří
účastníci nočního přepadu totiž přežili, ačkoliv zraněni, a byli ráno vyslechnuti, aby se vyjasnil důvod celé akce. Bylo jím osvobození knížete Kimury, jemuž zůstali věrní;
k vlastní škodě, přišli skoro o dvě stě lidí. Z Arminů nebyl nikdo ani zraněn, ale stejně masakr nesloužil nikomu ke cti, a Enkra to věděl.

Kaneda tedy přišel a podal mu knížku. „Právě čtu tuto knihu. Znáš ji?“
Enkra se podíval velmi zběžně. „Ano.“
„Nemohu se v tom vyznat. Je to celý nějaké velice nejasné!“
„Jak se to vezme. Já se v tom vyznám. Vím, že je to psáno poněkud složitě a vyžaduje nějakou znalost právnických fint, ale jinak je to docela dobrá a zábavná

kniha.“
„Ovšem, tomu rozumím. Ale nechápu jednu věc: to celé se týká opravdu smrti jednoho jediného muže?“
„No ovšem. A co má být?“
„Proč tolik lidí zajímá, jak zemřel? Zabila ho, pokud jsem pochopil, jeho žena. A ten muž, který stále mluví se soudcem, se snaží je přesvědčit, že to ona neudělala.

Proč je tak důležité, kdo ho zabil?“
„Aby mohl být potrestán, to je samozřejmé! Když zabil člověka, musí dostat odpovídající trest!“
„Proč ho tedy nezabijí rovnou a obtěžují tím tolik lidí?“
„Musí to být nezvratně dokázáno. Tato vražda není úplně jasná.“
„Ale proč je to tak důležité?“
„Byl zabit člověk. To je v civilizované zemi důvodem, aby se ostatní zajímali, proč zahynul. A aby kvůli tomu svolali soud.“
„Znám soudy u nás, ale ne soudní zvyklosti v tvé zemi. Povídej!“
„Především, ta kniha se týká Spojených států Amerických, takže u nás je to poněkud jiné. Ale i tak: hrdelní zločiny se projednávají před porotním soudem, který

tvoří soudce, prokurátor jako zástupce státu, tedy veřejný žalobce a advokát, zastupující obžalovaného. Pak je dvanáct mužů tvořících porotu, kteří rozhodují o vině či
nevině obžalovaného.“

„Proč o tom rozhodují, když je to jasné?“
„Když je to jasné, je řízení kratší. Když se přesně ví, kdo vraždu spáchal, předloží o tom soudu nezvratné důkazy a dotyčný je odsouzen podle zákona.“
„Kdo je ten člověk, který zastupuje zločince?“
„Advokát. Obhájce má za úkol přesvědčit soud o nevině svého mandanta.“
„Ale když je ten člověk vinen, potom jeho advokát lže a je nadosmrti pošpiněn stykem s takovým člověkem!“
„To vůbec ne. Advokát má za povinnost hájit obžalovaného, přednést soudu všechny okolnosti svědčící v jeho prospěch.“
„To může i lhát?“
„Ne zcela zřejmě. Nemůže popírat věci, které jsou dokázané. Ale může jim dát jiný smysl nebo poukázat na rozpory v jednání. Zkrátka, o tom je celá věda, jak

hájit a jak žalovat.“
„Ale proč se to všechno dělá?“
„Aby se dal průchod právu. Jak právu státu, tak právu občana.“
„Pořád ještě nechápu, proč tolik řečí pro jednoho člověka. Navíc ničemu, který někoho zabil pro peníze nebo tak něco!“
„Kdybys byl obžalován z vraždy, jistě by se ti nelíbilo, kdybys byl souzen bez řádného a spravedlivého projednání. A stejné právo má každý další člověk!“
„Vaše poměry jsou velice složité,“ povzdychl si Kaneda, „Začíná mi docházet, jak to myslíš s tou ochranou každého občana. A zdá se mi to strašlivě pracné

a nákladné. To si naše země nebude nikdy moci dovolit. Nemáme na to peníze.“
„To není otázka peněz, ale státního systému. U nás se lidé neptají, zda za to dostanou peníze, ale jestli tím splní svou povinnost a dokáží svoji čestnost. Do těchto

úřadů jsou voleni ti nejlepší, kteří to dělají dobrovolně a neptají se, co za to.“
„Voleni?“
„Vybráni obyvatelstvem.“
„To se na takové věci ptáte obyčejných lidí?“
„Samozřejmě. Volby se konají podle přání všech lidí.“
„Jak se to provádí konkrétně?“
„Vyhlásí se volby na určité místo. Soudce, šerifa nebo poslance parlamentu. Parlament je nejvyšší orgán obyvatelstva, tam se vybraní zástupci občanů domlouvají,

jaké budou vydávat zákony. Zkrátka lidé, kteří se domnívají, že jsou schopni takovou funkci zastávat, kandidují - přihlásí se. A lidé pak rozhodnou, kdo z přihlášených
je lepší a koho vyberou.“

„Rozumím. Ty jsi byl taky do své funkce vybrán obyvatelstvem?“
Enkra poněkud upadl do rozpaků. „Ne tak docela... ale byl jsem schválen dodatečně. Ovšem některé státní funkce jsem obsadil na základě voleb. Třeba komthury

Černé Lilie...“
„Aha. Už rozumím. Takže některé funkce jsou volené a jiné se obsazují... jak vlastně?“
„No, některé jmenováním. Ale pak je třeba nechat je schválit!“
„Schválí parlament vždycky všechno, co se mu předloží?“
„Ne, vždycky ne.“
„A co se potom stane?“
„Inu... byly by určité problémy. Zkrátka, ta věc by se nemohla uskutečnit, kdyby nebyla schválena. Muselo by se udělat... něco jiného.“
„Stalo se to někdy?“
„Za mojí éry ne.“
„To je dobře. A jindy snad ano?“
„Ano. Jenže, teď jsou v parlamentě samí dobří občané, kteří mají rádi svou vlast a proto souhlasí s tím, co jí prospívá.“



„Podstata té hry je tedy vzít tam takové dobré občany, co budou se vším souhlasit?“
„To je hrozně vulgárně řečeno! Ne, samozřejmě, my nijak neovlivňujeme svobodné volby! Je na lidech, koho si zvolí!“
„Ale vždycky jsou to dobří občané.“
„To jistě jsou.“
„Myslím, že už tomu rozumím.“
Enkra si povzdychl. „Víš, máme tu takovou věc. Myslím, že bys to měl vědět. V noci podnikli vaši lidé útok na posádku ponechanou na hradě.“
„Aha. Jak to dopadlo?“
„Naši je odrazili. Ovšem hodně vašich při tom zahynulo. Asi dvě stě lidí.“
„Zajímavé. Chtěl bych vidět, jak budeš vyšetřovat smrt tolika občanů. Svoláš kvůli tomu soud?“
„Nebudu to vyšetřovat. Už jsem dostal hlášení, jak to bylo. Útočníci se pokusili o vpád do hradu a osvobození knížete Kimury. Stráže zahájily palbu a hodně jich

postřílely. Ostatní utekli.“
„Říkal jsem, že nechávat Kimuru naživu je hloupost, ale tys to věděl líp. Pochopitelně, že jeho přívrženci něco dělají. Vaši je postříleli, tím lépe. Měli pobít všechny,

aspoň by byl od nich pokoj.“
„Z lidského hlediska s tebou souhlasím. Ale je přece jen smutné, že muselo být zmařeno tolik životů lidí, kteří nemohli být za všecko odpovědní...“
„Jenže v tomto případě jste je zabili vy, ne já! Takže to už není můj problém.“
„Do určité míry je. Není vyloučeno, že bys ty měl zajistit pořádek a klid na ostrově. Až se ovšem oficiálně ujmeš vlády.“
„Až se ujmu vlády a až tvoji ozbrojenci opustí palác, potom to bude moje věc. Zatím není.“
Enkra mu chvíli hleděl do očí. „Učíš se rychle, Kanedo!“
„Přál sis snad, abych byl hloupý?“
„To v žádném případě. Ale ty ses už naučil se chovat jako státník. Šlo ti to rychle!“
„Já jsem státník, už dlouho. Kimura sice nebyl velký demokrat, ale určité lidi potřeboval a ti, které si vyvolil, nemuseli vždy myslet jen podle jeho příkazů. Ty jsi nás

přišel naučit, jak řídit stát. Tak se o to zajímám, to je všechno.“
Enkra dvakrát polkl naprázdno. „Dobře. Mluvil jsi o výrobní oblasti, kterou řídíš. Mohl bych ji vidět?“
„Samozřejmě. Kdy si přeješ?“
„Dneska dopoledne.“
„Dovolíš, abych dal připravit auta?“
„Zajisté.“
„Dám ti vědět, až to bude zařízeno.“
Enkra odešel s pocitem, že Kanedu podcenil; protože Mike nebyl k disposici, šel se svěřit se svými starostmi Rogerovi. Přesně mu reprodukoval celou rozmluvu

s Kanedou.
„Jak se zdá, podcenili jsme jejich schopnosti,“ řekl Roger, „Kaneda je sice divoch, ale ani zdaleka to není pitomec.“
„To je právě to, co mě leká.“
„Já vím líp, co tě leká. Myslel sis, že ho budeme muset vodit za ručičku. Teď jsi pochopil, že to nejen nebudeme muset, ale ani nebudeme moci.“
„Přesně tak.“
„Kaneda si vytvoří svůj stát. S naší pomocí, ale svůj. A s ním budeme muset spolupracovat. Diplomaticky. Zatím máme větší sílu, ale oni se pokusí nás dohonit.

Jestli jsou tak schopní jako kontinentální Japonci, tak se jim to povede. Na jednu stranu máme vlastně štěstí...“
„Jaké myslíš?“
„Kdyby Kimura nebyl takový pitomec a vyslechl lidi, co sem přicházeli, mohla jeho společnost dosáhnout vyššího stupně rozvoje a budovat dokonalejší zbraně. Co

bysme si s nimi potom počali, to nevím.“
„Ty si z toho děláš legraci, Rogere!“
„Vůbec ne. Počítám s realitou, a to samé bych radil i tobě. Do roka a do dne bude mít Kaneda silnou a bojeschopnou armádu, řízenou důstojníky s většími

schopnostmi, než byli Kimurovi. Co když se pokusí vyjasnit si s námi vztahy?“
„To neudělá. Sám jsi řekl, že není pitomec.“
„Jasně, máme před ním náskok. Nedáme mu naše lejzrovačky a nic jiného. Ale viděl je a ví, že něco takového je možné. Určitě to aspoň zkusí, to by nebyl člověk.

A protože je chytrý, nebude to zkoušet na nás, ale na jiných, kteří přijdou a nebudou mít tu techniku. Hosty z našeho světa nečeká ani tak nic dobrého.“
„Přinutíme ho, aby je šetřil!“
„No dobrá, nebude je pobíjet. Ale zřídí policii a sběrné tábory pro přistěhovalce. Samozřejmě bez výstředních krutostí. Tichý, klidný a spořádaný stát, kde každý

bude mít svoje místo a nikdo nevybočí z řady...“
„Rogere, už dávno si přeju dát ti přes hubu.“
„Dej! Ještě jsem docela nezvadnul, jestli ti jde jen o to. Ale radši počítej s tím, co jsem ti o nich řekl. A ještě s řadou možností, které mě teď zrovna nenapadly

a které napadnou je, když jim k tomu dáme příležitost.“
„Máš nějakou radu, jak tomu zabránit?“
„Zatím jen jedinou: zlikvidovat je všechny. Jenže to udělat nemůžeme. Nebylo by to humánní - a my jsme přece humánní lidé!“
„Děláš si z toho legraci!“
„A co jiného? Když jsme se my rozhodli učit někoho vyspělé demokracii? Ty, já a naši věrní, jeden vedle druhého...“
„Hrom tě zab, Rogere!“
„Bůh žehnej tvým dobrým přáním, princi!“
Enkra odcházel s přesvědčením, že je nesmysl se s Rogerem o čemkoliv radit. Vždycky si dělá buď legraci, nebo věští nepříjemnosti ještě větší než předešlé.

A bohužel mívá pravdu.
Kaneda zajistil během hodiny šest vládních automobilů. Byly to džípy a byly hrozné, bylo na nich vidět, že jsou vyrobeny pro armádu dle fantazie tvůrců. S jedním

takovým se už seznámili na Okinawě, teď měli možnost poznat, že ostatní nejsou o nic lepší. Enkra nic nekritizoval, zaujal místo v prvním vedle Kanedy a dal pokyn, že
je možno vyjet.

Nejdřív ze všeho však jeli na hrad; tam už byly odklizeny mrtvoly a ošetřeni ranění, pokud ještě mělo význam je ošetřovat. Enkra, za napjaté Kanedovy pozornosti,
přivolal Kay-Britta a Bella a přijal od nich hlášení. Pak jim poděkoval za bdělou ochranu a současně vytknul, že nemuseli způsobit takový masakr. Dělal to
s přesvědčením, že Kaneda se právě od něho učí vládnout; tak to taky pochopili důstojníci a chovali se velmi zdrženlivě.

Kaneda jednal jen s jedním člověkem: Kóbarem, velitelem palácové stráže. Nařídil mu, aby nedovolil žádné útoky na Arminy, protože by to s útočníkem zcela jistě



špatně dopadlo. Enkra se zájmem sledoval obrovského Kóbara, strašného bojovníka a podle obličeje pěkného pitomce. Kaneda vysvětlil, že Kóbar je potomkem
jednoho z Kimurových lodníků, který byl původem Korejec a proto byl větší než ostatní. Zda taky hloupější, to neřekl.

„Kóbare,“ řekl mu Enkra, „Slyšel jsem, že jsi skvělý bojovník!“
„Ano, pane, jsem!“ řekl obr vážně.
„O mně to také říkají. Rád bych si to s tebou zkusil, až bude trochu času.“
„Já jsem připraven, pane.“ řekl klidně Kóbar.
„Třeba dneska odpoledne?“
„Jak si přeješ, pane.“
Vyjeli; Kaneda se podíval na Enkru trochu podezíravě a se znepokojením. „Ty chceš vážně bojovat s Kóbarem?“ ptal se.
„Ano, samozřejmě!“
„To je nebezpečné! Kóbar je nejsilnější muž, kterého znám a myslím, že je nemožné ho porazit! A ty jsi mnohem lehčí a menší než on!“
„To nevadí. Už jsem bojoval s mnohými a většinou zvítězil. Uvidíme, co dokáže ten váš velitel stráže...“
Kaneda se tedy přestal starat.
Tovární objekty se nacházely ve středu ostrova; než se tam však dostali, chtěl se Kaneda pochlubit jiným triumfem svého úsilí: velkovýkrmnou prasat. Enkra

nechápal, co by mělo na prasečáku, i když velikém, být tak zvláštního, ale byl host, tak se rozhodl přijímat, co mu bude předvedeno. Bylo to po cestě, takže to
nezabralo žádný čas navíc.

Nebyl to jen tak ledajaký prasečák. Byl to zlý sen pěstitele prasat, nafouknutý ad absurdum; rozsáhlé ohrady, ve kterých se povalovaly obrovské hory masa. Prase
není ani v evropském provedení nic zvlášť krásného; ale to, co vyrostlo z prasat tady, bylo obludné a příšerné. Místní prasata dosáhla velikosti hrocha a ztloustla tak
strašlivě, že se podobala koženému pytli, k němuž je přivěšena maličká hlava s ohavným rypákem, z něhož vyčnívají kly téměř sloní. Dále mělo čtyři maličké nožičky,
kterými se odstrkovalo, chtělo-li popolézt. Skutečně, prasata lezla po břiše a odstrkovala se nožičkama; jen velmi mladé kusy byly schopné samostatného pohybu.
V takovém stavu nebyli vepři samozřejmě schopni obrany vůči čemukoliv, pokud se na to nesvalili a nerozdrtili to svou váhou. Proto je bylo nutné chovat v ohradách
a dobře hlídat; Kaneda vykládal, že občas napadají prasečí ohrady draví ptáci, opeřené stíhačky, a odnášejí mladší zvířata. Proti nim byly okolo výkrmny strážní věže,
ze kterých stříleli vojáci na ptáky kulometem. Ne že by je dokázali zabít, ale zastrašili je.

„V poslední době se podařilo vypěstovat trochu větší kusy!“ chlubil se Kaneda, „Chováme je odděleně od ostatních, podívej!“
Enkru ze všeho nejdřív napadlo, že jsou to sloni. Ovšem růžoví, jako ve snech notorického alkoholika. Tamta prasata byla tmavá a štětinatá, těmhle už jejich štětiny

slezly a kůže byla hladká, holá a růžová. Rypáček se ještě prodloužil a nabyl připitomělého výrazu. Prasata se válela v bahně, jejich kostra už nedokázala nést váhu těla
na souši.

„Příroda je mocná,“ vysvětloval Kaneda, „Na jedné lodi, co sem připlula, byl náklad takových prasat. Samozřejmě maličkých, jako všechna zvířata z ciziny. Zkřížili
jsme je s našimi a tohle se nám vyšlo...“

„Ovšem,“ Enkra se snažil přemáhat odpor, jak se dalo, „Jaké mají maso?“
„Vynikající! Dovolím si uspořádat hostinu na tvoji počest, kde sám poznáš, jak umění našich kuchařů dokáže maso využít...“
„Budu rád, ačkoliv se ti přiznám, že maso zvlášť rád nejím. Jen mě zaráží, že vojáci jsou živeni tak hanebně a nedostatečně. A to už nehovořím o ostatním

obyvatelstvu; jak často dostává průměrná normální rodina na stůl takové vepřové?“
Kaneda ani na okamžik nepřišel do rozpaků. „Tlustý a překrmený voják špatně bojuje!“ vyložil s úsměvem, „Co se týče obyvatel, má každý možnost koupit si

dostatek masa, pokud má na to peníze. A peníze ovšem odrážejí jeho pracovní úsilí. Jinak to nejde!“
„Hm... chceš tím říct, že celé tohle prasečí hospodářství slouží jen pro výživu dvora a pár prominentních osob?“
„Slouží těm, kdo na to mají, to je vše. Samozřejmě nemáme žádná omezení, maso si může koupit každý. Já přece nemůžu za to, že mnozí lidé dávají přednost

lacinější stravě...“
„Já bych ceny snížil a dal možnost normálním pracujícím, aby aspoň občas dopřáli svým dětem trochu vepřového. Možná by byli ochotni o to víc pracovat. Za

situace, kdy je takové jídlo pro ně nedostupné, se samozřejmě tolik nesnaží...“
Kaneda se rozjel k diskusi, ale uvědomil si, s kým mluví a o čem a nechal toho. „Jistě, pane, jak si přeješ!“
Takže Enkra zvítězil, ale cítil se poněkud trapně. Raději požádal, aby pokračovali v cestě. Jeli dál cestou mezi poli, na nichž se lopotila spousta lidí. Někteří měli na

sobě červené pruhované oděvy a hlídaly je stráže - Enkru to samozřejmě zaujalo.
„Ale ne, to nejsou trestanci!“ uklidňoval ho Kaneda, „Jsou to lidé, kteří potřebují nějakou dobu setrvat v převýchovném táboře, potom je opět zařadíme do

normálního života. Trestanci jsou oblečeni do černobíle pruhovaných hadrů a daleko líp hlídáni.“
„Pokoušejí se často o útěk.“
„Ano, občas to zkoušejí.“
„Podaří se jim to?“
„Nikdy!“ řekl rázně Kaneda.
Enkru to kategorické prohlášení zarazilo. „Skutečně se to nikdy nikomu nepodařilo?“
„Ne. Kam by taky utíkal? Kolem jsou naši lidé a potom moře. A za mořem ostrovy, na kterých by opět potkali naše vojáky. Kam mají utéci?“
„A přece to pořád znovu zkoušejí?“
„Nemají zdravý rozum. Nechápou, že nemají žádnou šanci.“
„To je touha po svobodě, Kanedo. Já bych to taky pořád a pořád zkoušel. Asi každý z nás...“
Kaneda mlčel. Nejspíš nevěděl, co na to říct. Jeho názor na věc byl jiný, ale v tuhle chvíli byl princi podřízen. Až po chvíli řekl: „Ty chceš, abychom dali všem

svobodu?“
„Byl bych rád.“
„I zločincům, odsouzeným podle práva?“
„Ano. U nás je zvykem, že když nastoupí nová hlava státu, dává se všem amnestie. To je takové opatření proti nespravedlnosti, víš? Vládce usoudí, že se nemůže

ztotožnit s rozsudky za předešlé vlády, tak nařídí, aby byli všichni propuštěni na svobodu.“
„Jak jim ale zabrání v páchání dalších zločinů?“
„Jestli se něčeho dopustí znovu, půjdou znovu do vězení. A pak se jim připočítá i to, co si předtím neodseděli.“
Kaneda měl na jazyku, že je to dle jeho názoru zbytečná komplikace, ale neřekl to. „Dobře. Vyhlásím všeobecnou amnestii, až se ujmu funkce!“
Na obzoru se objevil tovární komín, a ten do ovzduší vypouštěl oblaka černého dýmu. Prozatím o ochraně přírodního prostředí neměli žádnou povědomost a tak by

se velmi divili, kdyby jim to někdo vytýkal.
„To jsou naše továrny!“ řekl hrdě Kaneda.



Ale dřív než továrny přišla betonová zeď o výšce dobrých čtyř metrů, po dvaceti metrech vylepšená strážní věží s kulometem. Na vrcholu zdi ostnaté dráty
a zasazené kusy skla, na věžích reflektory pro případ nočního útěku.

„Vnější obranná linie!“ poučil Enkru Kaneda, zatímco auto zajelo k největší a nejobrannější věži, ježící se kromě kulometů taky kanóny. Proti čemu se chtěla
posádka bránit v hlubokém vnitrozemí, nebylo jasné; Enkra měl pocit, že proti němu.

Kanedovo vládní auto poznali; přišel k nim nějaký vyšší velitel a ukázkově pozdravil, když viděl cizince. Kaneda mu stručně vysvětlil, že Enkra a jeho doprovod
patří k momentálním pánům státu a že přicházejí na inspekci. Důstojníka to ani trochu neudivilo; zřejmě už byl o změnách informován.

Vjeli do brány a Enkra mohl ocenit mohutnost fortifikace. Tvůrce se zřejmě inspiroval středověkými hrady, auto projíždělo úzkou zakřivenou uličkou, nad níž trčely
hlavně všech možných zbraní. Jediná chyba celého obranného systému byla, že případný nepřítel by se zřejmě na bránu vykašlal a prorazil celkem snadno zeď někde
jinde.

Ale chyba lávky! Za zdí byl pruh holé země a za tím pruhem dvě řady ostnatých drátů na izolátorech, zřejmě nabitých elektrickým proudem. Mezi těmi dvěma
řadami byla cesta, kudy procházely hlídky s obrovskými a poněkud deformovanými psy zdejšího chovu. Enkra byl zvyklý na zvířata poněkud ušlechtilejší, ale souhlasil,
že pohled na takové potvory by jistě nahnal strachu i tomu nejodhodlanějšímu uprchlíkovi.

Za dráty pak byla ještě jedna zeď, opět z betonu a se strážními věžemi; vnitřní obranná linie, jak řekl Kaneda. Dráty měly svou vlastní bránu, vnitřní linie taky.
V obou branách uvítali suitu zdvořilí důstojníci a vojáci v plné zbroji.

Za vnitřní zdí se už nacházely objekty; ale každý tovární blok a každá skupina ubytoven byla obehnaná vlastním ostnatým drátem a všude procházeli vojáci se
samopaly. Dělníci v černobíle pruhovaných oděvech se mohli pohybovat jen s vojenským doprovodem a pokud udělali cokoliv, co se nezdálo panstvu, mohli dostat
dávku ze samopalu do zad. Což se skutečně tu a tam stávalo.

„Dokonalá organizace!“ chlubil se Kaneda, „Mám dojem, že nikde na světě není práce tak dokonale zorganizována, jako tady!“
„Teď už ne - ale byla! Jednou mě vzali na exkurzi do koncentráku v Osvětimi. Něco podobného, jako máš tady!“
„Ano, jistě! Inspirovali jsme se vzory z koncentračních táborů!“
Dalším opatrným dotazem Enkra zjistil, že to Kaneda myslí vážně a vůbec mu to nepřipadá divné ani nelidské. O koncentrácích slyšel už Kimura v mládí, tady to

jenom realizoval. Že by se to někomu mohlo nelíbit, ho nejspíš nenapadlo.
„Tady bude taky potřeba provést reformy.“ konstatoval Enkra.
Kaneda reagoval přesně, jak očekával. „A proč?“ divil se.
Enkra to nevysvětloval; zaujaly ho tovární objekty. Kaneda mu pln pýchy vykládal, kde se vyrábějí samopaly, děla, vojenské obleky, plátno stanů, džípy, motory,

součástky pro lodi flotily a podobně.
„Vyrábí se tu taky něco pro civilní sektor?“ zeptal se Enkra, když už toho měl tak akorát.
„Ne. Proč?“ Kaneda zaváhal, chvíli uvažoval a pak si přece jen vzpomněl: „Ano! Tam v tom bloku dráty na elektrické vedení.“
„To ti chválím,“ povzdechl si Enkra, „Jenom se mi zdá, že mezi vojenskou a civilní výrobou je hrozný nepoměr...“
Kaneda to věděl a nepřekvapovalo ho to. Enkra přijal pozvání do tovární haly, kde se vyráběly samopaly. Byla to Kanedova pýcha a on se chtěl touhle výrobou co

nejvíc pochlubit.
Uvítali je dva muži; jednak mladý major, domorodec se šikmýma očima po japonském otci, a pak starý běloch se šedivými vlasy a brýlemi. Neměl pruhovaný oděv

vězně, ale bílý plášť, neboť byl technický vedoucí výroby. Ale stejně byl vězněm a opustit závod nesměl. Důstojníka Kaneda Enkrovi představil, vězně přehlédl.
Starý muž zaváhal. Enkra nevypadal jako Japonec ani domorodec, ale taky ne jako běloch. Nebyl by se ničeho odvážil, kdyby se k Enkrovi nepřidružil Roger,

s dlouhými kaštanovými kadeřemi, zelenýma očima a inteligentním obličejem Evropana, i když osmahlým od místního slunce. Stařec už dlouho neviděl nikoho cizího
a během chvilky pochopil, že Japonci prokazují bělochům určitou úctu a poslušnost. Ruce se mu rozklepaly.

Kaneda předváděl Enkrovi stroje. Většinu jich vyrobili sami podle vlastní fantazie nebo vzpomínek z dřívějších časů, a byly to někdy výtvory nejroztodivnější. Enkra
na to valil oči a Roger se nepokrytě smál. Kaneda ovšem nechápal, co je na jeho technických vymoženostech směšného, tak řekl: „Celá ta tvoje výroba je spíš museum
než něco rozumného! Stroje jako máš ty, už dávno ve světě skončily ve šrotu! Jestli vůbec byly kdy něco jiného než šrot...“

Kaneda to nechápal, Rogerovi nevěřil.
„Je to pravda,“ řekl Enkra, „Takovéhle stroje už u nás skutečně nikde nejsou. Tím hůř v Japonsku, kde je technika na špičkové úrovni. Mám s sebou plány na

daleko lepší věci a jestli se dohodneme a uskuteční se ty reformy, dám ti je k disposici.“
„Kromě toho,“ Roger vzal do ruky téměř hotový samopal, který jeden z dělníků montoval, „Tahle hračka je už dobrá tak na plašení vran! Sám ses přesvědčil, že

proti našim zbraním nemá šanci. Ani ty nejzaostalejší režimy se už dneska takovýmhle harampádím nevyzbrojují.“
„Je to pravda?“ ptal se Kaneda.
„Ano, je.“ přiznal Enkra.
„Co bych měl tedy dělat?“
„Já ti poradím,“ Roger procházel dílnou a prohlížel součástky, „Nejdřív ze všeho zastavit výrobu a nekazit materiál. Vlastně... tohle, co ty považuješ za materiál,

můžete klidně kazit. Je to brak a šmejd; do ušlechtilé oceli to má tak daleko jako já do barové sexbomby...“
„Zastavit výrobu?“ děsil se Kaneda, „Celou výrobu zbraní?“
„Já bych zastavil všecko. V první řadě tu směšnou automobilku. Vlastně ne, nejvhodnější udělat pořádek nejdřív v hutích, co zpracovávají železo. Páni zlatí, tohle

tak vidět jakákoliv zkušebna kovů...“
Kaneda byl zdrcen. Několikrát se ujišťoval, že to Armini myslí vážně; Roger se smíchem a Enkra zcela seriózně jej přesvědčovali, že ano. Takže se obrátil

k důstojníkovi: „Jak mi zodpovíš, že bylo připuštěno takové prodlení v technickém pokroku výroby?“
Major sice věděl, že Kaneda se o technické zaostalosti výroby dozvěděl současně s ním a že se s tím nedá nic dělat; ale Kaneda byl jeho nadřízený a nadřízeným se

neodporuje.
„Za technickou stránku zodpovídá Smithson!“ prohlásil tedy a ukázal na starého bělocha, „Je to jeho vina, jestliže jsme zůstali pozadu za světovým vývojem!“
Smithson se zarazil. Nečekal obvinění na svou adresu, zvlášť ne před cizincem, ve kterého skládal značnou důvěru.
Kaneda se rozzlobil. „Je to z jeho strany sabotáž?“
„Nevím přesně, jak to hodnotit!“ řekl důstojník, který si hlavně nebyl jist záměry panstva.
Chudák starý Smithson! Jako každému, bylo mu jasné, že za nic nemůže; ale náhle se z čista jasna ocitl před soudem a musel vědět, že při místních poměrech z toho

se zdravou kůží vyjít nemůže. Takže jen stál, koukal a klepal se už dopředu strachy.
Kaneda se tvářil nesmlouvavě. Jeho důstojník přímo výhružně. Roger se potměšile šklebil a jen Enkra si uchovával trochu zdravého soucitu.
„Ty jsi zavinil zaostalost naší výroby!“ řekl Kaneda konečně, „Žádný trest není dostatečně velký na tak hrubou sabotáž!“
„Ale pane, já nemohu za to, o čem jsem nevěděl a nemohl vědět!“ zmohl se Smithson na odpověď, „Nechápu, o čem vůbec mluvíte!“
„Napíchnem tě na kůl!“ zařval důstojník, „A necháme tě tam pomalu umírat!“



„Počkej!“ Kaneda se rozhodl předvést Enkrovi, co se naučil z humánních principů, „Bude nejprve postaven před řádný soud a bude mu prokázána vina! Až pak
bude napíchnut na kůl!“

Major měl ovšem o humanitě a demokracii docela jiné představy. Na něco přišel a hned to za tepla navrhl nadřízeným:
„Napíchnutí na kůl by pro něj byl příliš malý trest; jedna smrt za takový zločin by ani nebyla pro ostatní dostatečnou výstrahou! Ale ten Smithson má čtyři děti; byla

mu udělena výsada, že může žít se svou rodinou ve zvláštním bloku jako technik. Navrhuji postupně napíchnout na kůl jeho ženu a děti, a teprve nakonec jeho. Tím
bude dosaženo i příznivého morálního dopadu na ostatní, kteří mají podobné výsady a mohli by jich stejně zneužít!“

Není jasné, jak by reagoval Kaneda, kdyby to bylo o týden dřív. Jenže teď stál vedle Enkry a sledoval, jak mu při majorově řeči pozvolna tuhnou rysy. Smithson
ovšem ani na okamžik nezapochyboval, že rozsudek je platný a bude vykonán. Možná by ho vlastní smrt tak nelekala, ale svoji rodinu měl rád; padl na kolena a něco
blekotal.

Roger Monroes taky nepocítil žádnou radost; ale měl tolik duchapřítomnosti, že aspoň gestem zarazil svého pána dřív, než vybuchne. Dobře už poznal Enkrův vztek
a výbušnost.

„Jaký je tvůj názor, Kanedo?“
„Domnívám se, že...“ Kaneda se díval z jednoho na druhého a váhal, co říct.
„Domníváš se...“ Enkra se stěží ovládal a tak jeho hlas zněl velmi zdvořile a mírně, „Že tento muž je zcela neschopný na svoje místo... že je třeba jej sesadit,

degradovat a už nikdy nepověřit velením jakékoliv skupiny?“
„A... ano!“ řekl Kaneda moudře.
Major až teď pochopil, že se to týká jeho. „Koho? Mne?“
Kaneda váhal s odpovědí, takže Enkra se rozhodl zasáhnout sám. Zařval, jako by ho píchl škorpion:
„Kdo vůbec jsi, že se opovažuješ navrhovat smrt člověka? A to nejen jednoho, ale i jeho ženy a dětí, nevinných lidí, kteří za nic nemohou? V našem světě je život

ženy nebo dítěte posvátný, za jejich zavraždění se nesmí dát milost! S takovou vinou chceš předstoupit před soud Pána Pekel? Jakou myslíš, že dostaneš karmu ve
svém příštím zrození? Budeš se muset naučit, že smrt člověka, který něco spáchal, Bůh může odpustit, ale sprostou vraždu ženy nebo dítěte ti neodpustí; a já taky ne!
Jestli ses něčeho takového někdy dopustil, budu žádat tvoji smrt!“

Major ustoupil o dva kroky a překvapeně na něj zíral. Nebylo zřejmě zvykem, aby se nadřízený tak rozčílil pro podobnou maličkost. A konečně ten muž pochopil
a taky se rozhněval.

„Moji smrt? Za co? Jsou to přece otroci!“
A při tom položil ruku na svůj samurajský meč.
„Vytáhni to!“ řekl Enkra tiše, „Vezmi svou zbraň!“
Major se podíval kolem sebe. Dokonce i Kaneda se přidal k většině, byl tu náhle docela sám proti všem. Tak vytasil svůj meč a postavil se do pózy samuraje.
Jenže to už proti němu Enkra letěl. Zasáhl ho ve výskoku špičkou boty a jak se kácel, kopl ho podruhé do ruky a vyrazil mu meč. A pak jej tloukl hranami dlaní

a kopal do obličeje, do břicha, do ledvin, do rozkroku, bušil do něj jako do tréninkové figuríny v tělocvičně, ubožák skučel bolestí a vyl jako zvíře. Až když se Enkra
uklidnil, nechal ho a odstoupil.

„Už jsi pochopil svoji chybu?“ zasyčel.
„Ano, pochopil!“ sténal důstojník, „Ano, vznešený pane...“
„Zmiz, a víckrát se mi neukazuj na očích!“ dorazil ho Enkra a vrátil se ke Kanedovi, který sledoval exhibici s němým úžasem.
Enkra se bojem uklidnil aspoň natolik, že byl opět schopen mluvit klidně: „To, co jsem právě udělal, není ani demokratické, ani spravedlivé! Ale je dobře občas

připomenout podřízeným, že jejich šéf není houska a dokáže si zjednat pořádek i pěstmi. Obě strany z toho mají výhodu, že se rychle obnoví klid...“
Kaneda se usmíval. Takže jediný, kdo doplatil na Enkrovu názornou lekci, byl major, který se sice už zvedl na nohy, ale dva podřízení ho podepírali, on plival krev

a mračil se.
Enkra mu prokázal tu čest a oslovil ho: „Měl bych tě, hajzlíku, zabít na místě! Ale rozhodl jsem se, že by ti to mohlo stačit, takže tě nechám ještě nějakou dobu ve

funkci. Ale budeš se muset osvědčit daleko líp; a jestli tě ještě jednou napadne sáhnout na život někomu nevinnému, už se s tebou nebudu srát a sejmu tě!“
Starý Smithson nevycházel z překvapení. Že se kvůli němu rozpoutala strašlivá rvačka, která mohla skončit smrtí nejvyššího pána, ho děsilo. Sesazení a zjevné

pokoření jeho trapiče ho naplnilo nadějí. Ale obnovení funkce už zase nebylo tak příjemné. Uvažoval, co by chytrého řekl a nikoho nerozčílil, a nevěděl.
„Teď ty!“ kývl Enkra, „Pojď blíž, neklepej se a odpovídej klidně, chci se něco dozvědět. Jak se vlastně jmenuješ?“
„Smithson, pane!“
„Lidé mívají více jmen, ne?“
„Kdysi... jmenoval jsem se Berndt Ahrens. Byl jsem třetím důstojníkem na lodi Šikára.“
„Jak jsi tu dlouho?“
„Nevím. Zkoušel jsem počítat léta, ale moc mi to už nejde. Který je teď rok?“
Enkra mu to řekl.
„To není možné, pane. Já jsem se sem dostal v roce 1958, a jsem tady už nejmíň čtyřicet let! Ledaže by tu čas plynul jinak...“
„To taky není vyloučeno.“
„Ach tak... Ale potom už doma nikoho nenajdu, z mých dětí jsou dospělí lidé a žena... kdoví, jestli by si ještě vzpomněla!“
„Je mi to velice líto, Berndte. Ostatně, jak jsi se dostal k tomu jménu Smithson?“
„Jmenoval se tak předešlý inženýr. Ani nevím, co se s ním stalo; oni si špatně pamatují jména, tak rozhodli, že jsem teď Smithson já.“
„Bylo to tady zlé?“
Ahrens se zamyslel. „Jak kdy, víš? My jsme měli svá privilegia; horší to mají ti, co přijdou jako noví. Oni je nejdřív chtějí zlomit, úplně rozložit, aby byli povolní

a poslechli jakýkoliv rozkaz. Já už poslouchám vždycky, to je... vejde ti to do krve. Mladí se občas bouří; vím to, i když sem zprávy nepronikají...“
Kaneda se zatvářil nepřívětivě. Ale Enkra měl dobré oči a hned zasáhl: „Jaký je tvůj mateřský jazyk?“
„Vlámština. Ale už jsem jí nemluvil...“
„Zkus to kvůli mně!“ řekl Enkra vlámsky.
Berndt Ahrens se rozplakal. Brečel jako malý kluk a jak mu slzy tekly po tvářích, rozšmudlával si je rukama a chvěl se v horečce.
„Klid,“ pohladil mu Enkra rameno, „Neboj se a klidně mluv! Já ti přece rozumím...“
„My jsme čekali, víš! Tak moc jsme čekali, že jednou sem přece musí přijít někdo, kdo potrestá ty šikmooké ďábly! Jednou, až se najde člověk dost silný

a schopný, který... Snili jsme o tom, všechny ty noci... a mluvili jsme o tom, i když to bylo zakázaný pod trestem smrti, dokonce jsme plánovali útěk... jenže nakonec
jsme toho vždycky nechali, protože nikdo z nás neznal cestu tam k nám, domů... hodně nás zabili, protože si nedali pozor nebo to už nemohli vydržet... a mnozí se zabili
sami! Někteří taky utekli a já vím, že se jim to podařilo, protože dozorci byli vzteklí jako čerti! Kdyby je chytli, určitě by je popravili před náma!“



Mluvil přerývaně, komolil slova, ale Enkra mu rozuměl. Chápal, co všechno musel prožít ten člověk, a co ho ještě čeká.
„Díky Bohu, pane, že je toho konec!“ vzlykal Berndt, „Ty jsi dobrý a spravedlivý... ty nám dáš naději, že se ještě někdy vrátíme domů! Viď, že nás vezmeš s sebou

domů!“
A Enkra musel překonat soucit a říct: „Ale to nejde jen tak!“
„Proč?“
„My zatím nemáme namířeno domů. Jsme vědecká expedice a chceme dál, k pevninám za tímto mořem. Až se budeme vracet...“
Berndt Ahrens zvedl oči. Nevěřil. Nechápal.
„Takže... ty odejdeš?“
„Ano.“
„A oni zůstanou?“
„Ano.“
„A budou vládnout?“
„Je to jejich země.“
„Potom zabijí mne i moje děti. Až odejdeš...“
„To neudělají. Vědí, že se vrátím a budu se ptát, co se stalo. Kromě toho se postarám, aby tu byla vláda, která nebude vraždit.“
„To nevrátí život žádnému z nás. Až odejdeš, bude to ještě horší... věř mi, já to tady znám! Teď jsi silnější, proto tě uznávají. Jenomže, hodně rychle je strach

opustí...“
„Nechci založit svou vládu na strachu, ale na pocitu všeobecné spravedlnosti. Na pořádku a právu, jak jsi to znal z domova.“
„Znal jsem taky něco dalšího: právo bez moci je k ničemu. Možná ti slíbí, že se budou chovat líp. A možná skutečně někoho ušetří; mne jistě, jestli jim dost rázně

řekneš, že ti na mně záleží. Ale ostatní, co jmenovat nebudeš, budou likvidovat dál. A jestli se nevrátíš, vyřídí si to obzvlášť krutě i se mnou a těmi, které budeš
chránit...“

„Věříš mi aspoň trochu, Berndte?“
„Tobě věřím. To ano. Ale jim nic!“
„Dobře. Slibuji ti, že se postarám.“
Kaneda stál vedle, poslouchal a nerozuměl. A dost ho to znepokojovalo; takže se k němu Enkra obrátil a řekl: „Právě jsem se snažil přesvědčit tvého... no,

Smithsona, že jsi ochoten dát každému z lidí na ostrovech občanská práva stejná jako Japoncům.“
„Ano, to jsem ochoten!“ řekl slavnostně Kaneda.
„A dále zrušíš veškeré tresty bez řádného soudu a omezíš případy trestů smrti na zločiny skutečně závažné a prokázané!“
„Samozřejmě.“
„Zavedeš právo a spravedlnost podle vzorů civilizovaného světa!“
„Ano, to učiním.“
Enkra se obrátil zase k Ahrensovi: „Tak vidíš!“
Berndt Ahrens, zvaný Smithson, už hodně zažil a viděl. Takže věděl i to, co má dělat; klekl před Kanedou na kolena a pravil hlasem oddaného a věrného psa:

„Tobě věřím, pane!“
Kaneda se zatvářil spokojeně. „Vstaň! Nesluší se, abys přede mnou klekal. Ostatně, jsi tady vrchním inženýrem...“
Enkra to sledoval poněkud pochybovačně. Bylo mu jasné, že starý zkušený inženýr nevěří Kanedovi a možná ani jemu. Ale zvykl si ohýbat hřbet před vyššími, tak

to dělá i nadále.
„Pojedeme! Vrátíme se sem, až se tu provedou změny k lepšímu. Pošleme sem někoho, kdo se v tom vyzná, aby rozhodl, jak to tady zmodernizovat a vylepšit.

Prozatím bys měl jmenovat dozorčí radu, která by to řídila; možná by v ní měl být i Smithson!“
Kaneda to přijal tak nadšeně, že nebylo žádné pochyby, jak se mu to nelíbí a jenom poslouchá Enkru. Vydal příslušné rozkazy, kromě jiného taky o zvýšení přídělů

jídla a zlepšení kvality o to vepřové z prasečích chovů.
Na zpáteční cestě Kaneda řekl: „Uvažoval jsem o tom státním zřízení, jak jsi o tom mluvil. Napadlo mi... nebylo by lepší rozejít se se starým Japonskem, které

reprezentoval kníže Kimura a zřídit jiný a modernější stát?“
„To by jistě bylo. Co máš na mysli?“
„Tato země se kdysi jmenovala Kamarao. Chtěli bychom se k tomu názvu vrátit.“
„To je velmi rozumné.“
„Jmenovali bychom se republika Kamarao. Co bys tomu říkal?“
„Já s tím souhlasím.“
„Byl bych ti moc vděčný, kdybys nám pomohl stanovit spravedlivé zákony. Chtěli bychom si vzít za vzor tvoje arminské...“
„Tomu jsem velmi rád.“
„Děkuji ti, pane.“
Enkra mlčel a díval se na pole, na kterých se pěstovalo jakési zparchantělé obilí. Přemýšlel o tom, co to vše doopravdy bude znamenat.
A moc klidu mu to nepřidávalo.

Čingiz a Fayna, sotva jim malinko otrnulo pod blahovolnou péčí Ťapky a dalších dívek, a jen co dostali první školení, začali uvažovat. Fayna si totiž vzpomněla na
vyprávění té druhé dívky a šla se poradit s Ťapkou.

Totiž, oběma se moc líbilo, jak Ťapka zacvičila se samuraji v nevěstinci a vymetla s nimi podlahu. Oba byli dostatečně pomstychtiví a hodlali se mstít i dalším;
zapřemýšleli, jak svou paní navnadit, aby to zopakovala. Tak za ní přišli se svěřit:

„Viděla jsem u obchodníka s děvčaty, co mě prodával, dítě jako seš ty!“ řekla Fayna.
„Jak - jako jsem já?“ nechápala Ťapka.
„No, má kůži světlou jako ty a taky vlasy takové barvy...“
„A nemýlíš se?“
„Ne, určitě ne!“
„Kde k ní přišli?“
„To nevím. Já ji viděla jen na chvíli!“



Po pravdě ji Fayna neviděla vůbec, jen o tom slyšela povídat; ale kdyby to řekla, asi by ji Ťapka s sebou nevzala do akce.
„Víš, kde je to místo?“
„Jasně, že vím!“
„A myslíš, že tam ještě bude?“
„No, asi jo. Co by s ní dělal, je ještě moc malá, aby ji prodal.“
Ťapka zaváhala, ale jenom na chviličku. Potom se začala rychle strojit a chystat a Fayna ji s potěšením sledovala.
„Zavedeš mě na to místo!“
„S radostí!“ řekla Fayna po pravdě.
„Ale já půjdu taky,“ řekl Čingiz, „Musím chránit sestru, ne?“
„Tak dobře. Vy se postaráte o tu malou, až ji najdeme, zavedete ji sem na loď. Já se postarám o všechno ostatní!“
Sourozenci s potěšením zjistili, že si bere krom jiného taky dýku a lejzrovou pistoli, takže legrace je zajištěna. Pak s nimi vyrazila a děti ji s potěšením a hrdostí

doprovázely. Ťapka všude vyvolávala svým vzhledem pozornost, což jim lichotilo. Vedly ji schválně trochu oklikou, ale zas ne moc, aby si toho všimla a bylo jí to
nápadné.

Obchodníkův dům stál ve čtvrti, která neměla dobrou pověst a objevovali se tu lidé, kterým nebylo radno věřit. Samozřejmě věděli, že cizinci jsou nyní pány;
sledovali ženu a dvě děti se zájmem naznačujícím, že by si ledacos troufli, dostat šanci.

„Tohle je ten dům!“ řekla Fayna, jako by ho sama postavila.
Byl to dům nevalný, leč kupodivu ne z papíru, ale z poctivých cihel. I tak byl nic moc, oprýskaný a poničený, že bylo hanba do něj vstoupit. Což ovšem Ťapce

nebránilo, aby zabouchala na dveře, samozřejmě dřevěné a odsunovací.
Vyšla babice kůže a kost, jak praví báseň.
„Chci mluvit s pánem tohoto domu!“ vyjela si na ni Ťapka, než se jí stačila poklonit a uvítat ji.
Babice si ji důkladně prohlédla. Samozřejmě pochopila, že patří k panstvu a rozhodla se zachovávat míru opatrnosti. „Pán není doma!“ zaskřehotala, „Odešel za

obchodem a neřekl, kdy se vrátí...“
Chtěla přibouchnout dveře, ale Ťapka tam vrazila nohu a odkopla je zpátky: „Kde máš dítě s bílou pletí a světlými vlasy?“
Babice se skutečně lekla. Ťapka usoudila, že stopa je nadějná a hrnula se dál, aniž dala bábě možnost podniknout cokoliv na obranu. Když už byla jednou v hale,

nikdo ji nedostal ven. Za ní samozřejmě vlezli i Čingiz a Fayna, oči rozzářené nadšenou představou dobrodružství.
„V tomto domě není žádné bílé dítě!“ vykřikovala babice a ustupovala zpátky, dost vylekaně.
„V tomto domě není nic, co by ti patřilo!“ zaburácel hlas chlapa, co vylezl z další místnosti. Měl na sobě pouze jukatu, lehký domácí oděv.
„A tobě?“ štěkla Ťapka.
„Já jsem pán tohoto domu!“
„Rychle ses vrátil z obchodní cesty! No dobře, dej mi co je moje a já zas půjdu!“
„Co je tady tvého, u všech strašidel a démonů?“
„Bílé dítě. Neslyšel jsi?“
„Proč myslíš, že je tvoje?“
„Protože tě zabiju, když mi ho nedáš.“
Chlap si ji chvíli měřil. Všiml si taky zbraní; on sám žádnou zbraň neměl. Rozhodil rukama: „Tak hledej! Co chceš vůbec najít?“
Dům měl obvyklý půdorys: hala a několik malých pokojíků, kam se vešla sotva rohož na spaní. Byla to jenom chvilka, než je Ťapka prohledala a nenašla nic, co by

ji zajímalo. V jednom pokoji se sice k sobě choulily dvě vylekané holky, ale podle oblečení to byly nejspíš majitelovy dcery.
„Kde schováváš děti na prodej?“
„Já neprodávám žádné děti! Někdo si něco zlého vymyslel a ty tomu věříš! Hlouposti!“
Ťapka zaváhala; ale Fayna kdysi v takovém domě byla a i když to nebyl zrovna tento dům, měl něco společného. Prolezla teď s Čingizem za Ťapkou pokoje

a špičkou dřeváku klepala na podlahu; náhle vykřikla a odtáhla jednu z rohoží. V podlaze byla padací dvířka. Ťapka skočila a než mohl majitel zasáhnout, otevřela je
a objevila strmé schody dolů. „Co je tam?“

Muž se na ni vrhl. S dýkou tantó v ruce; zřejmě ji měl ukrytou v domácím oblečení. Ťapka mu ji vykroutila z ruky a tu ruku mu zkroutila za záda, až zasténal bolestí.
„Jdi přede mnou!“

„Ne!“ pokusil se vzpouzet.
Tak ho nakopla do zadku a on sletěl ze schodů hlavou napřed. Bylo slyšet, jak zařval bolestí, když dopadl v divně zkroucené poloze: „Au! Zlomil jsem si nohu!“
„Zlámu ti i druhou, když neposlechneš.“
Ťapka sjela za ním dolů. Byla tam čtyři dvířka do čtverce okolo maličkého místa, kde nyní ležel majitel a Ťapka nad ním. Zavírala se na obyčejné petlice, zevnitř se

zřejmě otvírat nedala.
První cela byla docela prázdná. Ve druhé byla dívka vhodného věku okolo třinácti, zřejmě domorodka; bázlivě kulila oči.
„Tu si taky vezmu.“ řekla Ťapka.
„Ta přeci není bílá!“ zaskuhral majitel.
Ťapka ho kopla špičkou boty do rozkroku, že zavyl bolestí. Otevřela další dveře a zase nic nenašla. Tak otevřela čtvrté.
Málokdy viděla ubožejší stvořeníčko, než byla ta vychrtlá blonďatá holčička. Mohlo jí být tak sedm či osm let, to se dalo těžko poznat. Oblečená v hadrech po

někom větším a šťastnějším, klepala se strachy a zimou a kulila modrá očka. Na zádech, ale i jinde po těle bylo vidět stopy po surovém bití. I teď se bála, kdo to přišel
a co asi chce.

Ťapka vstoupila a sklonila se nad ní. A ta malá, když spatřila krásnou vlídnou tvář a zlaté kadeře, k ní najednou vztáhla ruce a řekla s nadzemskou důvěrou: „Ty jsi
moje maminka!“

Ťapka nezaváhala ani na okamžik. „Ano. Přišla jsem si pro tebe!“
Mluvily japonsky. Malá zřejmě neuměla žádný jiný jazyk, svůj už dávno zapomněla. Chytila se Ťapky kolem krku železným stiskem.
„Pojď... půjdeme domů!“ vzala ji Ťapka do náruče a nesla ven ke schodům.
„To ne!“ vykřikl majitel rozbitými ústy, „To přece nemůžeš!“
Ťapka ho klidně, s rozmyslem kopla špičkou boty do ledvin. Zařval tak, že ho bylo jistě slyšet až u sousedů; pak ho nechala a stoupala po schodech, kde ji už čekal

Čingiz, Fayna a dívka, která dost rychle pochopila, že patří od té chvíle jinému pánovi.
Babice někam zmizela; teprve když vyšli ven, pochopili kam. Šklebila se za rohem a před ní stálo šest darebáků; někteří měli tyče, jeden samurajský meč a další

řetěz.



„Aha,“ řekla Ťapka, „Jestli vám můžu poradit, radši zmizte!“
Byli to silní chlapi a bylo jich šest. Ťapka postavila malou na zem a řekla Čingizovi, aby se o ni postaral. Pak vyšla pár kroků dopředu a děti poznaly, že zábava je

tady.
Nejnebezpečnější byl zřejmě muž se řetězem, i když na něm neměl žádnou čepel. Ťapka vyskočila tak vysoko, že ji řetěz nezasáhl; zato její podpatek ho trefil do

ohryzku a zarazil mu ho do krku. Byla to smrtelná rána, taky ji nepřežil. Současně šel po ní muž se samurajským mečem; uskočila, jeho rána šla do prázdna a odzadu
mu hranou dlaně rozrazila lebku. Umírajícímu vyškubla řetěz, švihla jím a vzala jednoho po hřbetě; nejspíš mu přerazila páteř, protože se plížil pryč a vlekl nohy za
sebou.

„To je paráda, co?“ naklonil se Čingiz k holkám, „Naše šéfka to umí roztočit!“
Tři zbývající muži ucouvli, ale vzdát to nehodlali; babice se schovávala za rohem a povzbuzovala je, aby se nebáli. Sama taky zasáhla do dění: hodila po Ťapce

několik hvězdic, ale pro slabost kostnaté ruky a značnou šilhavost se netrefila ani jednou. Ťapce to šlo líp; jednu hvězdici sebrala a hodila po chlapovi, který se přihnal
se samopalem ze sousedního domu. Dostal to do čela a chuť bojovat ho rázem přešla.

Zbývající měli štěstí; jednomu přerazila ruku, dalšího kopla do břicha, takže upadl a svíjel se, ale žil. Čingiz si doběhl pro samopal a vypálil dávku, bohužel zcela do
prázdna a tudíž bez účelu, snad jen že rozbil okna. Zbývající ničemové pochopili, že zůstat je životní chybou a dali se na útěk; poslední se na křivých nohou belhala stará
bába, nadávajíc jim do zbabělců, zrádců a lenochů a hořekujíc, že sama není mladší a nemůže jim ukázat, jak se to dělalo za jejího mládí.

„Padáme,“ řekla Ťapka, „Tady už toho bylo dost!“
Nemýlila se; zůstalo za ní šest mrtvých a deset zmrzačených lidí, což by k poučení veřejnosti pro dnešek opravdu mělo stačit.
Čingiz s Faynou sbírali zbraně, které se jim zalíbily: vrhací hvězdice, meč, nože, řetěz. Ťapka si nesla dívenku v náručí až do přístavu; malá ji držela pořád kolem

krku a nechtěla se pustit, jako by se bála, že jestli ji jenom na chvíli nechá, maminka se jí rozplyne ve vzduchu jako nějaká krásná pohádka. Rozhlížela se sice kolem
sebe, ale ani rušný přístav neupoutával její pozornost víc než člověk, který k ní byl po dlouhém čase zase hodný.

„Půjdeme na loď, za Asthrou.“ rozhodla Ťapka.
Co se konalo, byl obřad předvádění mláděte smečce; což malá ovšem nevěděla a taky jí to bylo jedno. Asthra a všechny její družky se shrnuly kolem, prohlížely si

přírůstek a chválily jej. Tedy - jak která.
„Je slaboučká a neduživá!“ usoudila Aunikka, „Zbytečně ti umře! Neměla jsi ji brát...“
„Je slabá, ale neumře,“ řekla Kaiití, „Oheň jí dá sílu...“
„Je to moc hezká holčička!“ řekla Asthra, „Až se vzpamatuje, bude fajn...“
„Vypadá jako Pippi z knížek Astrid Lindgrenové,“ řekla Sheilla, „Jak se jmenuje?“
„Nemám tušení. Jakpak ti říkají?“
Malá, vylekaná tolika lidmi okolo, vykoktala cosi jako svoje jméno. Bylo to v překladu Bílá šereda, ale ve skutečnosti slovo neobyčejně sprosté.
„Budeme ti říkat Pippi!“ rozhodla Sheilla.
„Jsem zvědavá, co na tohle řekne Mike!“ smála se Tanya, „Nebo už o tom ví?“
„Mike má děti rád! Zkrátka bude mít dceru!“
„Ten bude radostí opravdu bez sebe!“
„Já bych řekla, že ta holka má hlad,“ usoudila Kaiití, „Snad ji taky nakrmíme, ne?“
Všechny zahájily horečnou činnost a snesly toho na stůl, až jej úplně obložily. Kdyby to vše snědla, navíc v takové kombinaci, určitě by jí bylo zle od žaludku; ale

stejně jenom ulekaně koukala a neodvážila se na cokoliv sáhnout.
„No tak jez! Tohle je všechno pro tebe, jen se neboj!“
„A nebudou mě bít?“ pípla Pippi.
„Kdo by tě měl bít?“
„Bili mě! Že darmo ujídám druhým!“
„U nás dostane najíst každý,“ poučovala Ťapka, „Podívej, já si ode všeho ukousnu a pak ti dám ochutnat, jo?“
S tím Pippi souhlasila, takže si Ťapka sedla ke stolu, brala do ruky kousky jídla a nabízela dcerce. Ta v životě nic tak dobrého neokusila a byla v sedmém nebi.
„Kdo jsou... ony všechny?“ ukázala kolem.
„Moje kamarádky. No, přítelkyně...“
„Kdo je nejvyšší paní?“
„Asthra. Je princezna a čarodějka.“
„Nebude mě bít?“
„Neboj se, nebude. Je velice hodná...“
„Každého někdo bije. Kdo bije tebe, maminko?“
„Nikdo. Vidělas, jak to zkusili. Tak to dopadne s každým, kdo by mi chtěl ublížit. A pak mám muže, ten by se jim zle pomstil!“
„Je to mocný samuraj?“
„Je to tvůj otec. Uvidíš ho.“
Pippi se celá stáhla do sebe. Ťapka si pozdě uvědomila, že v japonské společnosti je otec symbolem nejhrubší bezcitnosti a násilí, jímž prosazuje svou vůli.
„Nedělej si starosti a jez! Já se o tebe vždycky postarám!“
„Bylo by potřeba pustit jí úvodní lekci, aby nám rozuměla!“ navrhla Sheilla, „Nechceš ji tím prohnat?“
Ťapka pohlédla na dceru a povzdychla si: „To zas bude problém!“
Tušila správně. Pippi se bála všeho; když se jí zmínila, že teď projde strojem, který ji něco naučí, a i když to vysvětlovala velmi jemně pro dětské chápání, Pippi

začala natahovat. Navíc si Sheilla podala stříhací strojek a ten v dítěti nevyvolával moc bezpečné pocity.
„Ale to nic,“ Sheilla věřila na radikální léčbu, „Já teď zrovna taky nenosím vlasy, podívej!“ Stáhla z hlavy blonďatou paruku, kterou většinou nosila místo čepice.

Pippi vyjekla leknutím a zalezla pod stůl.
„Jestli ty nejseš pitomá!“ řekla Ťapka.
„Ani ne, ale děcko je nějaký vadný!“ hudrala z kouta Aunikka, „Kdo kdy viděl, aby se nějaký dítě tak bálo a vzpouzelo!“
„Je jiná než vaše děti, no!“
„Jednu jí vraz, a hned bude pokoj!“
„Nejlíp uděláš, když ji uspíš,“ radila Asthra, „Až se probudí, bude to s ní už lehčí...“
Ťapka uklidňovala Pippi; tu kupodivu zaujala paruka, kterou Sheilla odložila na stůl. Dokonce se opovážila na ni sáhnout.
„To bych nosila na hlavě?“ dotazovala se.



„Jasně!“ rozzářila se Sheilla, „Chceš ji? Já ti to klidně věnuju, ale bude ti hrozně veliká...“
Pippi si paruku prohlížela, potom ji zkusila natáhnout na hlavu a seznala sama, že vlasy jí poněkud překážejí.
„No vidíš, právě proto tě chci ostříhat!“ triumfovala Sheilla, „Neboj se, nic to není!“
Takže se nechala; ale Ťapka ji musela celou dobu držet za ruku. Půjčily jí zrcátko, prohlížela se bez paruky a potom s parukou, a rozdíl ji těšil.
„Teď si vypiješ tuhle limonádu,“ podala jí Asthra sklenici, „A budeš spát. Až se probudíš, budeš rozumět naší řeči!“
Pippi se ohlédla na matku, ta přikývla. Tak se odevzdaně napila a strpěla, aby jí Asthra položila ruce na hlavu a hladila konečky prstů po spáncích. Za okamžik

usnula.
„No bezva!“ řekla Sheilla, připravující své aparáty, „To zas bude jednou práce, než se tahle holka zcivilizuje!“
„Aby ses nepletla!“ mávla rukou Ťapka, „Za pár dní bude lítat po lodi jak šus a všude jí bude plno. Je to chytrá holka, jenom jí hodně ubližovali...“
Založily Pippi do stroje a spustily program.
„Povídej, kde jsi ji vůbec vzala!“ vyzvala Ťapku Asthra.
Ťapka to řekla stručně a bez podrobností, jako je počet mrtvých a zmrzačených, který ji dcerka stála. Zmínila se pouze, že při akci nastaly určité drobné

nepříjemnosti.
„Takže o jejím původu nevíš nic?“
„A těžko se kdy dozvím. Předpokládám, že se buď narodila až tady, nebo se sem dostala jako úplně malá. Zkoušela jsem na ni po cestě mluvit několika jazyky, ale

ničemu nerozumí...“
„Nojo. Ve zdejším prostředí se jí asi moc nevedlo! Řekla ti něco o sobě?“
„Jenom, že musela mýt nádobí a podlahy. Když pracovala pomalu, dostala bití. Na nic jiného si nepamatuje.“
„Hlavně jestli se po ní někdo nebude shánět! Třeba rodiče...“
„Bojím se, že její rodiče zlikvidovali jako všechny, kdo jim nevyhovovali. A jestli se do ní bude montovat někdo z místních, sejmu ho jako předchozího majitele!“
Což Ťapce všichni věřili. Tím spíš, že přišel Bello Corrona a hrozně se smál: „Dostal jsem na stůl zajímavou stížnost! Nějaký policajt si stěžuje, že parta našich lidí

udělala přepad jakýhosi obchodníka Šimačusi nebo tak nějak. Ten maník je ve špitále a má leccos zlámanýho; kromě něho taky pár jinejch...“
„To nebyla žádná parta, to jsem byla já,“ doznala Ťapka bez kajícnosti, „Kromě těch ve špitále je jich taky pár v márnici. Co jsi s tou stížností udělal?“
„Vyhodil. Stížnost do koše, chlapa ze dveří. Doporučil jsem jim, aby mě nechodili otravovat s pitomostma. O co šlo?“
Řekli mu to a Bello rozhodl, že si počká na Pippi, až se probudí.
„Proboha, ty radši ne!“ vyzvala jej Tanya, „To dítě má špatný nervy, mohlo by z tebe bez varování dostat šok!“
„Tím chceš říct, že jsem tak šerednej?“
„No, kdyby ses viděl s těma fousama a vlasama, co nosíš...“
Bello byl vždycky krasavec a věděl o tom. „Ty seš zase pitomá, jestli to nevíš! Kdyby ses někdy podívala do zrcadla, viděla bys tam jenom slepici a nic jinýho!“
Tanya se začala nadšeně hádat; štěkali se až do chvíle, kdy dojel program a Asthra začala probouzet Pippi. A vynadala jim, aby aspoň na chvilku oba drželi hubu.
Pippi se poslušně probrala a přetrpěla si obvyklou arminskou otázku: „Jak je ti? Bolí tě něco?“
„Nic. Je mi dobře.“ řekla automaticky.
„Tak vstávej a buď ráda, máš to za sebou a můžeš s náma mluvit!“
Pippi slezla se stolu; a spatřila před sebou Bella, který seděl na koši na odpadky a cpal se vším, co nechala. Katanu si odložil na stůl, ale měl na opasku lejzrovačku,

tesák a na krku krátkou, velice elegantní dýku s rukojetí vykládanou drahokamy a zlatem. Pippi vypískla a schovala se za Asthru, Ťapka nebyla poblíž.
„Ty se mě opravdu bojíš?“ zeptal se Bello, sáhl si pro ni a přitáhl si ji blíž, „To je snad poprvé v životě, co se mě někdo vážně bojí! Přitom je pár syčáků, co by se

bát měli...“
„Neříkala jsem, že seš příšera?“ smála se Tanya.
Pippi se klepala hrůzou, ohlížela se po mámě, ale Ťapka byla rozhodnuta, že se dcerka musí bát přestat a nepřispěla jí ničím na pomoc. Jenom se usmívala, jako že

se nic neděje.
„Jo tak, ty máš strach z mýho arzenálu!“ sledoval Bello, kam se malá dívá, „Tohle, jo?“ sáhl na krk a jeho dýka vyjela z pochvy, „Pěkně ostrý - ale krájím si tím

jenom chleba. Chceš ji? Je pěkně blejskavá...“
Sundal s krku pochvu i s řetízkem a pověsil jí na krk, „Hele, hraj si s tím, ale nepořež si prsty, nebo mi máma nafackuje...“
Pippi už se bát přestala. Sáhla si dokonce na jeho dlouhé vlasy a vousy.
„Tak co, jsem tak hroznej?“ ptal se.
Zapřemýšlela, potom řekla: „Ty asi nejseš úplně zlej!“
Když se Bello dosyta vysmál, řekl: „Ale jo, někdy taky. Na ty, co si to zasloužej. Ale na děcka ne... už proto, že se mi brzo narodí taková holčička, jako seš ty.

No, možná trochu menší! Ale určitě bude fajn!“
„Jak jsi na to přišel?“ ptala se Asthra.
„No jak asi?“ zazubil se Bello, „Povídala mi to jedna holka...“
„Neříkej! A která?“
„Allison Tremblayová z technický skupiny, když to chceš vědět.“
Vyvolalo to veliké nadšení u všech dívek, což Pippi nedovedla pochopit, i když jim rozuměla.
„Tak to už je druhej případ!“ řekla Sheilla, „Nepochlubil se Kay-Britt, že má už taky něco zaděláno? Když spolu sloužíte...“
„Neřekl ani slovo, pacholek! A to si říká kamarád - mohli jsme aspoň v noci oslavovat!“
„Já slyšela, jak jste oslavovali! Ještě teď se nepovedlo umejt všechnu krev z nádvoří!“
„Za to já snad nemůžu!“
Povídali, smáli se a žertovali; Pippi seděla Bellovi na kolenou, bystře po nich koukala a občas se i usmála, když to i jí připadalo směšné nebo když se jí zdálo, že se

to od ní očekává.
Tu zábavu narušil až Sheltie Rabowski. „Asthro, měla bys rychle zapálit Oheň!“ křikl už ve dveřích, „Nesou sem raněnýho!“
Asthra se hned chystala a Sheilla se ptala, kdo to je.
„Vampír King. Posekali ho...“
„A proč?“
„Zamotal se do nějakých jejich sporů a někdo ho bodl zezadu. Má tak šest ran...“
Nastal mírný, leč organizovaný zmatek. Pippi přihlížela se zájmem, jak Asthra na přídi zapaluje Oheň v trojnohé bronzové míse; mezitím přinesli nějakého mladíka,

byl v bezvědomí a už ani nesténal. Bleskově z něj stáhli vše, co nemělo shořet, ale propíchané a zakrvácené tričko mu nechali.



„Teď se nelekni!“ řekla Ťapka Pippi a držela ji za ramínko, „Není to nic zlého.“
Pippi přihlížela, jak vsunuli raněného do plamene. Jeho oděv, vlasy i zaschlá krev na něm rázem vzplanuly; Asthra se nahnula do Ohně a prohlížela jeho rány.

Nejspíš s nimi byla spokojena, neboť pokynula, aby jej vyjmuli a položili na palubu.
Už přišel k vědomí, ale asi mu zatím nebylo úplně dobře. Jen povzdychl: „Dostali mě, hajzlíci...“
„A že sis nedal pozor!“ řekla Sheilla.
„Dva jsem sejmul... třetí mě píchl odzadu! Až já ho dostanu...“
„Pár dní to počká,“ řekla Asthra vážně, „Večer se vykoupeš zas, je potřeba to pořád čistit. Teď si půjdeš odpočinout...“
Vampíra odnesli; Asthra se ohlédla a všimla si vykulených očí malé Pippi. „Chceš si to taky zkusit?“
Pippi zaváhala, podívala se na matku, ale pak důvěřivě podala ruku Asthře a nechala se odvést k Ohni. Asthra ji ujistila, že se jí nic nestane, nechala ji sáhnout si na

Oheň; pak ji stále držela za ruku, i když Pippi sama vstoupila do mísy. A také ji vyvedla, ježto Pippi se to zalíbilo.
„Tak vidíš, že se ničeho nebojí!“ řekla Ťapka hrdě a vzala dcerku do náruče.
„Proč bych se měla bát? Ten Oheň nepálí a teta Asthra je moc hodná...“ pronesla Pippi.
Teta Asthra uhasila Oheň a přišla k nim. „Můžeš se občas stavit a zkusit si to, když budeš chtít. Ale teď by ses měla jít prospat - budeš to asi potřebovat. A máma

taky!“
„Ale mně se nechce spát!“
„Bude se ti chtít, jen se neboj...“
Ťapka to pochopila; odnesla Pippi do kajuty a tam ji zlehka taktně uspala. Souhlasila, že to malá potřebuje ze všeho nejvíc.

Enkra se vrátil a hned svolal poradu štábu. Tentokrát jen členy řádu, rodilé Arminy, jimž bezvýhradně věřil.
„Ať je to jak chce, stali jsme se pány této země. Sesadili jsme knížete Kimuru a Kaneda, jeho nástupce, prosazuje zřízení nového státu, republiky Kamarao.

Rozhodl jsem povolit mu to a podporovat ho. Což ovšem neznamená, že bych mu věřil víc, než je moudré.“
„Proč mu teda ten stát dovolíš?“ ptal se Jackie.
„Protože nevidím jinou možnost.“
„O jedné možnosti bych věděl!“ řekl Roger.
„Jestli je to zas nějaká blbost...?“
„Jmenovat guvernéra.“
„I když jmenujeme guvernéra, bude muset mít nějakou vládu. Guvernér nemůže postupovat proti celému státu se vší jeho mocí, protože k tomu nebude mít sílu ani

prostředky.“
„A ostatní síly v zemi? Mimo Japonců?“
„Nejsou k ničemu. Zatím jsme se nesetkali se žádnou konstruktivní silou, která by mohla třeba jen pomáhat vládě se správou říše. Ani s žádnou nepočítáme.“
„Pak je tu další možnost,“ pokračoval Roger, „A sice odplout a nechat tomu všemu volný průběh. A vrátit se jinudy.“
„Nechat Japonce, aby tu řádili podle svého vlastního uvážení? Včetně křiklavých nespravedlností z Kimurovy éry?“
„Můžeme věřit, že Kaneda je slušnější a že mu poučení, které jsme mu dali, pomůže zjednat pořádek...“
„Věřit? Právě jsem tady o důvěře něco řekl. Jsem ochoten věřit Kanedovi a komukoliv jinému, jen dokud za jeho zády stojí někdo z našich. Dobře ozbrojený...“
„Dobře, tak tedy jednejme konstruktivně. Co konkrétního navrhuješ jako opatření?“
„Všestrannou spolupráci všech ke zlepšení místních podmínek. Zůstaneme tady... několik týdnů. Za tu dobu vycvičíme dostatečné množství lidí, schopných zastávat

vysoká vládní místa. Z řad Japonců i opozice. Pokud opozici nenajdeme, musíme ji vytvořit. Třeba z domorodců nebo lidojedů náčelníka Fu-Kaa. Ber kde ber. Dříve
odplout nemůžeme...“

„A to považuješ za záruku demokratického vývoje státu?“
„Stačí mi záruka, že jestli se Kaneda rozhodne jít cestou admirála Kimury, někdo se mu postaví na odpor. A udělá to dostatečně účinně, aby si to Kaneda

rozmyslel.“
Roger se chechtal a mnozí se přidávali.
„Takže ty proti možnosti diktatury ordinuješ možnost občanské války! Což mi připadá jako vyhánění čerta ďáblem; nezlob se...“
„Na potlačování všelijakých jejich sporů my nemáme prostředky. Pokud je nechceme rovnou zabíjet jako škodnou...“
„To jsem přece nenavrhoval!“
„Což je dobře. Takže půjdeme dál. Zjistilo se už, co je s admirálem Kidžim?“
„Je v nějakém letovisku na sousedním ostrově. Nařídili jsme, aby ho sem přivezli.“
„Udělali to?“
„Zatím ne. Spolupráce doposud není nejlepší.“
„Ani se nedivím. Než se to zaběhne, nebude to moc dobrý. Zvlášť když jim sem tam hneme žlučí, jako Ťapka dnes ráno!“
Mike se neklidně oklepal, ale Enkra neměl chuť to rozmazávat.
„V každém případě toho Kidžiho chci mít tady! Taky vydáme příkazy, aby sem byli převezeni další zajatci a propuštěni! Až bude vláda presidenta Kanedy

ustavena, samozřejmě!“
„Ovšem, ovšem...“
„Demokratické reformy...“ Enkra se rozjel k delší řeči, ale zarazil se, rozhlédl kolem a mávl rukou: „Rozumíme si, doufám!“
Chvilku to trvalo, pak řekl Roger: „Jo, my ti rozumíme.“
Enkra kývl hlavou. „A ještě něco. Tohle nemusí vědět Kaneda a nemusel by o tom vědět ani Fu-Kao. Přestože je náš kamarád. Týká se to expedice Denise

Baarfelta. Možná víte z výslechu, že jsme se dozvěděli o dvou místech, kde by mohly být zprávy. Jedno je ostrov Mindanao, ten najdeme celkem jednoduše. Druhý je
vlast Fu-Kaových lidojedů. O té věci se musíme opatrně domluvit s A-Akou, ale přesto: Miku, máš pocit, že ten tvůj kluk najde svůj ostrov bez pomoci jiných
domorodců?“

„Jistě. Vyzná se ve zdejších hvězdách kupodivu velice dobře. Myslím, že Ba-Tao dokáže dovést loď, kam mu řeknu.“
„V pořádku. Navrhuju, aby tvůj Poutník vyplul a objel ta dvě místa. Aniž by se kdokoliv cizí dozvěděl směr a účel cesty.“
Mezi Arminy nastalo vzrušení. Mnozí vyskakovali a rozčilovali se, až to Roger řekl naplno: „Bez nás ostatních? Jenom Mike?“
„Zřejmě s ním pojede ještě někdo z okruhu čarodějů; ale já ani členové štábu nepojedeme, to není možné. Ostatně nemyslím, že by se na těch ostrovech našlo něco

tak podstatného...“



„Samozřejmě budeme pár lidí potřebovat...“ řekl Mike.
„A mohl bych se přihlásit?“ ozval se hned zavčas Cvrček, než ho někdo předběhne.
„Můžeš.“ řekl Mike a Enkra dodal:
„Dobře, Cvrček - a kdo ještě?“
Asthra se hlásila, ale Enkra kroutil hlavou. „Tebe potřebuju!“
„Chtěla jsem navrhnout Sheillu...“
„Sheilla může. Uznávám, že Mike potřebuje dobrou čarodějku. Ale tu nejlepší dostat nemůže!“
„Například já bych...“ začal Fernando, ale to už Enkra zásadně kroutil hlavou a mračil se.
„Myslím, že štábních důstojníků už je v expedici dost! Vybereš si pár lidí z mužstva, nanejvýš tak pět - šest. To už musíš se svou mládeží zvládnout. Souhlasíš?“
„Asi nemám žádnou jinou možnost.“
„Celkem správně. Počítám, že by ti to mohlo zabrat tak čtrnáct dní i s cestou tam a zpátky. Počítám něco na bloudění...“
„Moc toho na bloudění nepočítáš!“
„Taky tě tam neposílám, abys zabloudil. Budeš mít dobrého lodivoda... ostatně myslíš, že by věci pomohlo, kdyby ti dal A-Aka nějaké rady do života? Nebo aspoň

Kaiití?“
Mike na to myslel už od začátku, takže mohl odpovědět bez váhání: „A-Akovi bych o tom řekl, až bude expedice na cestě. Kaiití může jet s námi, to nevadí. Já

myslím, že jí Ba-Tao stejně všechno řekne, co se dozví. Nebylo by dobře před ní něco tajit.“
„Souhlasím. Takže Kaiití přejde se Sheillou na Poutníka. Jakmile odjedete, řekneš jí, kam má tvá loď namířeno a vyzveš ji, aby spolupracovala na přesné navigaci!“
„Ano, ovšem.“
„Fajn. Budu moc rád, pokud nám to vyjde bez problémů. Pamatuj si... ještě tohle: Až se budeš vracet, bylo by dobře se pro jistotu přesvědčit, jaká je situace tady.

Já sice myslím že v pořádku, ale stejně...“
„Myslím, že ti rozumím. A oceňuji tvou důvěru k našim milovaným spojencům.“
„Ty bys lidem jako Kaneda vážně věřil?“
„Ani slovo.“
„Tak co se divíš?“
Mike už se nedivil. Vyčkal konce porady a pak se vrátil na Poutníka říct Ťapce, o čem bylo rozhodnuto a co se vůbec mluvilo.
„Mimochodem, chválili tě! Prý ses zas ráno vyznamenala!“
„Aha... co přesně říkali?“
„O nějaké výtržnosti. Ty nic nevíš?“
„No... jde mi o to, kolik se toho přesně ví a k čemu bych se tedy měla přiznat...“
„Tak ono toho bylo víc?“
„Všechno možné. Taky bohužel pár mrtvých.“
„Milé od tebe! Proč?“
„Nechtěli poslechnout, když jsem jim dobře radila. A vůbec, chovali se velice nezdvořile!“
„Obvykle býváš ve svých způsobech mírnější. To tě museli už hodně naštvat, když jsi je začala rovnou zabíjet!“
„Bylo to kvůli dítěti.“
„Aha. Už zase?“
„Pojď se na ně podívat, a pak mluv!“
Takže se Mike šel na Pippi podívat. Klidně spala v jejich kajutě, dokonce na jeho lůžku; když viděl tu něžnou tvářinku a zubožené tělíčko, bylo hned po jeho

nevrlosti.
„Chápu, že kvůli tomuhle jsi zabíjela!“ řekl šeptem, jako by se malá mohla probudit, „Taky bych asi... znervózněl. Čí je?“
„Mám strach, že se nikdy nedozvíme, kdo byli její rodiče. Že je zabili dřív, než se mohli postarat, aby dcera znala aspoň své jméno...“
„Strašný svět!“ konstatoval a zlehka pohladil dítě po hlavě, „Neboj se! Vychováme ji...“
A Ťapka vztáhla ruku a pohladila ho po tváři.
„Věděla jsem přesně, co uděláš.“

Enkra se Kanedy důkladně vyptal, jak je to u Japonců se sportem. Dozvěděl se, že jako vše i sport vychází z potřeb vojenských a soustřeďuje se zejména na boje
všeho druhu. Jedním z toho bylo karate, jehož přeborníkem byl obrovský a velice podivný bojovník Kóbar, velitel palácové stráže. Enkra mu slíbil exhibiční zápas
a směřoval k tomu svoje úsilí. Vysvětlil Kanedovi podstatu sportu ve světě a podařilo se jim dojít k určité společné platformě; takže se dohodli, že Enkra uskuteční svůj
boj s Kóbarem dnes odpoledne v zahradách paláce. Zúčastnit se může kdokoliv z Arminů a špičky japonské šlechty a generality; lid obyčejný by možná také mohl,
kdyby se vešel do zahrad, ale on se nevešel. Kromě toho Kaneda soudil, že obyčejní lidé by si netroufli dívat se na něco takového, nechápali by smysl a tak.

Jednali taky s Kóbarem; přitom se přišlo na to, co si všichni mysleli už od začátku, totiž že je úplný pitomec. Enkra ho podezíral, že mu to myslí hodně pomalu, a to
ho ještě přeceňoval; Kóbarovi to nemyslelo vůbec, byl zvyklý jen poslouchat rozkazy. Když mu řekli, že má zkusit bojovat s princem, souhlasil s tím. Stejně jako s tím,
že ho nesmí zabít a že ani princ ho nezabije. Podstatu sportovního utkání zřejmě vůbec nepochopil.

„Podívej se,“ řekl mu Roger, který už nemohl vydržet, „Náš vznešený princ si tě vybral jako svého učitele, rozumíš? Ty máš za úkol naučit ho bojovat tak dobře,
jako umíš sám! Proto chce ze všeho nejdřív, abys bojoval, jak nejlíp umíš a ukázal mu svoje umění. Je ti to už jasné?“

Kóbar uvažoval a v jeho bezvýrazném obličeji se zračilo poctivé úsilí to pochopit. „Ano, pane.“ řekl potom.
„Zkrátka, princ chce, abys ho nejdřív porazil a naučil bojovat líp, než umí teď. Pak tě jmenuje svým osobním zápasníkem!“
„Ano, pane!“
„Bude si tě vážit a bude tě chválit! Je to pro tebe velká čest!“
„Ano, pane!“ řekl Kóbar téměř nadšeně.
Všichni si oddechli a šli se připravovat na zápas. Na nádvoří vytyčili místo a dokonce přinesli rohože tatami. Každý zápasník se odebral na svou stranu a chystal se;

Enkrovi při tom pomáhal Bruce Langren, Kóbar měl k obsluze svalnatého kluka s výrazem idiota. Byl to jeho syn, už teď pěkný pořízek a podle vzhledu stejný pitomec
jako táta. Zato měl samurajský copánek a nad čelem vyholenou plešku jako středověká pážata.

Na úder gongu, který obsluhoval sám Kaneda, se oba postavili proti sobě; na další úder do gongu započal zápas. Nejdřív se nedělo nic; oba se pouze měřili, jen
Kóbarovy pohyby začaly být najednou velmi rychlé a čilé. Náhle vymrštil proti Enkrovi nohu, ale to už Enkra uskočil a vzápětí kopl Kóbara do zvednutého kolena.



Bylo to o chlup, Kóbar taky dokázal uhnout; a hned útočil rukama. Šly do prázdna, Enkra stihl uskočit; tak tančili kolem sebe a tu a tam proti sobě mávli rukou či
nohou, prozatím zřejmě jen na zkoušku.

Enkrův skutečný útok byl jako obyčejně bleskový. Náhle zprudka vyskočil a vykopl nohou proti Kóbarově hlavě. Obr zakolísal, dostal to naplno, ale neporazilo ho
to; naopak udeřil špičkami prstů Enkru do holenní kosti. Bylo to jako když kopne kůň a kdyby Enkra neměl zkušenosti a silné kosti, mohl mu tu nohu taky přerazit.
Takhle jen vykvikl bolestí a padl na záda; hned se sice vymrštil a přemístil bokem, ale to už Kóbarovy nohy dopadly na místo, kde byla předtím jeho hlava. Udeřil ho
dvakrát rukama, nejdrtivějšími údery, jakých byl ve výcviku schopen; ale rány se odrážely od Kóbara jako od gumového panáka a Enkra byl nucen rychle uskočit, aby
ho nepotrestaly obrovy mohutné pěsti.

Kdyby se jednalo o sportovní zápolení, už dávno by soudce ukončil kolo a rozehnal je do rohů; ale Kaneda byl jako sudí začátečník a myslel, že to takhle být musí.
Enkra taky o odpočinek nežádal; ale bylo na něm vidět, že toho má dost. Střelhbité útoky karatistů bývají velmi namáhavé a po chvíli boje se zápasníci dost unaví;
nezdálo se však, že by Kóbar byl jakkoliv unaven a Enkra to taky nemohl dát najevo.

Proto v dalším střetu použil úder, který je považován za smrtelný: hranou dlaně do čela, které by jinému muži rozrazil lebku a na místě ho zabil. Kóbarem to otřáslo,
ale nijak vážněji mu to neublížilo; dokonce ani další rána do spánku, která patří rovněž ke smrtelným. Nejhorší na tom bylo, že si to obr zdánlivě vůbec neuvědomoval;
stál pořád na nohách a znovu ohrožoval Enkru svými dlouhými svalnatými pažemi.

A taky ho jednu chvíli zasáhl; Enkra letěl vzduchem pár metrů a rozplácl se na mramorových dlaždicích, protože to bylo mimo rohož. Naštěstí dost daleko, než aby
ho Kóbar dohnal dřív, než stačil vyskočit. Ale jeho oči divně plavaly a chvíli lapal po dechu, než dokázal opět přijít k sobě a do vrcholné formy.

„To přejde,“ řekl mu Roger, mistr jakéhokoliv zápasu, především jemných vychytralých fint, „To není člověk, to je monstrum!“
Ať byl Kóbar cokoliv, byl na tom jasně líp než Enkra. Bylo to vidět i na tom, že se princ už nezmohl na jediný útok, pouze ustupoval a bránil se.
„Měl by to vzdát!“ soudil Roger.
„Jenže musí vyhrát!“ oponoval Cvrček.
„Já bych to zabalil...“ krčil Roger rameny.
Enkra ale zabalit nechtěl; zbývalo ještě něco, co mohl zkusit a nezkusil. Sebral poslední síly a zaútočil; tvrdě, leč o chlup pomaleji než jindy, což si uvědomovali

i jeho kamarádi. Kóbar jej vzápětí potrestal tvrdou ranou do břicha; Enkra však v posledním okamžiku stačil uhnout a obrova rána šla do prázdna. A tu jej ve chvíli,
kdy ztratil rovnováhu, udeřil Enkra hranou dlaně odzadu do vazu. Smrtící ranou. Úderem, kterým pojídači masa zabíjejí býka, určeného ke smrti v aréně.

Kóbar zakolísal. Klesl na kolena, potácel se. Enkra vyskočil a zasáhl ho podruhé do stejného místa, tentokrát vnější hranou chodidla. Takové rány používal, když
cvičně boural zdi. Obrovský Japonec zakolísal, zasténal a pozvolna se svezl na zem. A zůstal ležet, než Roger odpočítal deset; pak se pomalu zvedal a tvářil se
překvapeně.

„Zvítězil jsi, princi!“ řekl uznale Kaneda, „Jsi první, kdo zvítězil nad Kóbarem!“
Enkra pobledl, těžce dýchal, krev ve spáncích mu divoce tepala. Chytil se Rogera za ruku, jako kdyby potřeboval jeho pomoc.
„Viděl jsi, co jsem dělal?“ zeptal se šeptem nářečím afrických Křováků, „Šest smrtelných úderů! Ani jeden mu neublížil!“
„Klid, je to za tebou!“ sykl Roger, usmívaje se na Kanedu. Vzápětí pokračoval arminsky:
„Princ Enkra nenachází slov, která by dokázala vystihnout jeho spokojenost. Už dávno neměl to potěšení bojovat s tak skvělým soupeřem!“
Kóbar žil a nijak mu to neublížilo; dokonce vypadal, že by si dal další kolo. Jen nedokázal dost jasně promluvit a chrochtal jako prase.
„Obdivuje tě, princi!“ přeložil to Kaneda, „Je nadšen, že jsi ho dokázal porazit!“
„Pochybuju, že bych to dokázal ještě jednou!“ řekl Enkra a nezdálo se, že by lhal.
„Ty jsi můj pán!“ řekl Kóbar, jako by se mu po všech těch ranách i v hlavě rozbřesklo, „Budu ti věrně a oddaně sloužit a učiním, co budeš chtít!“
„Děkuju,“ vzdychl Enkra, „Jsem rád, že budu mít za přítele tak skvělého bojovníka!“
Kaneda okamžitě navrhl uspořádat oslavu na počest Enkrova vítězství. Armini samozřejmě přijali.
Jen Bello Corrona, který se samozřejmě taky díval na ten úžasný zápas, přišel za Enkrou a tiše zuřil. „Zatímco jsme všichni jako pitomci čuměli na to, jak mlátíš tu

obludu, podařilo se utéct z vězení třem Kimurovým důstojníkům. Zabili při tom dva strážné, ale je mi jasný, že jim musel pomoct někdo zvenčí!“
„S tím se dalo počítat. Ví to Kaneda?“
„Snad jo! Přece mu musejí hlásit, že mají dva mrtvý!“
„Divil by ses, tady je taková maličkost netočí. Dobře, Bello; zůstaň na stráži a měj oči otevřené. Tiše, nenápadně, v pohodě. Ale bacha!“
„Neboj se nic! Já už si to ohlídám!“
Chystala se hostina; japonští kuchaři se vytáhli a z odporných prasat vytvořili kuchařskou báseň. Což jim i Enkra chválil a pro jistotu dával dobrý pozor, aby nejedl

nic, co před ním neochutnal taky Kaneda.
Ačkoliv se nezdálo, že by ho Kaneda chtěl otrávit zrovna teď a tady. Jinak by mu asi nevyprávěl o hadovi zvaném fuku, jehož maso je prý největší pochoutkou na

světě. Bohužel je silně jedovaté a kdo je sní, do tří dnů zemře. Proto si je dávají připravit bohatí šlechtici, když mají smrt na jazyku. Jako zvláštní výsada je povoleno
vznešeným osobám, když jsou odsouzeny k smrti či se chystají provést harakiri.

„Možná by kníže Kimura měl být brzy poctěn možností okusit božskou chuť hada fuku...“ dodal, aby Enkra pochopil, kam tou řečí směřuje.
„Uvážím to.“ řekl Enkra.
Mike se hostiny zúčastnil, avšak Ťapka zůstala s dětmi na lodi. Na Poutníku se nedělo nic, co by dávalo tušit brzký odjezd; sice se tam nakládaly zásoby, ale to

nebylo nic zvláštního. Mike se choval uvolněně a přívětivě se bavil s japonskými hodnostáři.
V jedné vhodné přestávce hostiny Enkra vyhledal Mika a pokynul mu, aby se posadili na terase pod hvězdami, jež jim už nepřipadaly tak příšerně cizí.
„Stále mám pocit, že naše úsilí naučit Japonce demokracii nemá takový úspěch, jak bych si přál!“ svěřil se, „Nemáš pocit, jako kdyby se nám to nějak nedařilo?“
„Ani ne. Možná to bude tím, že jsem od počátku neočekával, že by se nám to mohlo podařit.“
„Proč?“
„Zkus uvažovat. Jak my můžeme někoho učit demokracii, když ji popíráme každým svým rozhodnutím?“
„To snad ne! Snažíme se být maximálně taktní a laskaví...“
„A když neposlechnou, postřílíme je.“
„Co navrhuješ jiného?“
Mike mávl rukou. „S tím se nic dělat nedá. Násilí je jediný způsob, kterému rozumějí. Možná někdy budou jiní, ale...“
„Opakuji otázku. Co navrhuješ?“
„Nejspíš přestat si lhát. Rozhodnout se říkat aspoň mezi sebou, co je pravda a ne co předvádíme veřejnosti.“
Enkra blýskl očima a zamračil se.
„Nejsme už vědecká expedice, Enkro. Možná jsme byli, než jsme poznali situaci v tomto světě. Teď jsme jedna z bojujících stran. S ambicemi stát se rozhodčími

v jejich svárech.“



„A co jiného můžeme dělat?“
„Já neříkám, že je to chyba. Jen konstatuji, že situace se tak vyvinula. Musíme prosazovat svoji vůli, protože jiný postup by znamenal velké ztráty na lidech. U nás

i u nich. Roger se ti to snaží vysvětlit už delší dobu...“
„Roger! Tomu jde o rozšíření území, které mu podléhá!“
„Chraň Bůh, aby ho někdo chtěl udělat někde králem! Bránil by se zuby nehty, zvlášť v takové barbarské zemi! Roger nechce být ničeho pánem; když už, tak

kancléřem...“
„Chce to hodit na krk mně?“
„To je ovšem jiná. To by jistě rád...“
„Netěšíš mě...“
„Nejsem zde, abych tě potěšil, ale abych ti připomněl skutečnou situaci. I když vím, že ji sám dobře znáš.“
Enkra mlčel, mračil se a koukal na město pod sebou.
„Je na čase přiznat si pravdu a vrátit se k tradičnímu poslání řádu Templářů.“ řekl Mike vážně, „Sloužit Bohu a udržovat pořádek ve světě, do nějž jsme byli

posláni.“
Enkra zafuněl jako rozzuřený bizon.
„Jedeme po dvou kolejích, Enkro. Jedna je vědecká expedice, která se snaží nezasahovat do dění ve světě, jímž prochází. To je představa, kterou úporně

rozhlašujeme. Druhá je nájezd dobyvatelů světa, kteří se snaží prosadit svou nadřazenost všude, kam šlápne jejich noha. To popíráme, ale děláme.“
„Kdybychom to takhle řekli, tamti náš ušlapou!“
„Kaneda není hlupák. Je mu to jasné od začátku; maximálně nemůže pochopit, proč ho mateme předstíráním nějaké demokracie.“
„Demokratické reformy jsou důležitá součást politiky! Sám jsi mě to učil, když jsme probírali arminské dějiny!“
„Velmi správná připomínka. V Arminu dochází k demokratickým reformám zhruba každých deset let. Zajímavé je, že je to neustále zapotřebí. Kdyby se to jednou

podařilo, bylo by to nutné?“
„Tak jsem o tom ovšem neuvažoval...“
„Uvažoval. Dokonce jsi mi tu otázku jednou položil. Odpověděl jsem ti, že také ty budeš periodicky prosazovat demokratické reformy. Je to zapotřebí a národu se

to líbí.“
„Pokud se pamatuju, učil jsi mne spíš kašlat na mínění šúdrů!“
„Učil jsem tě, že přestože sám na mínění šúdrů nebudeš brát sebemenší ohled, je nutné jim čas od času polichotit zaváděním reforem, které se jim líbí. Lékař také

přesvědčuje pacienty, že se zcela jistě uzdraví, i když podstata nemoci...“
„Ano, rozumím ti. Je na čase prohlásit se za pány světa.“
Mike si odplivl přes zábradlí.
„A co?“ Enkra zvýšil hlas a oči mu začaly jiskřit, „Pokaždé, když to dáme najevo, vyvolá to u našich hostitelů záchvat obdivu a úcty! Zatímco když pronášíme hesla

o všeobecné rovnosti, každý pokyvuje chápavě hlavou, ale myslí si svoje...“
„A co ti vysvětluju já?!“
Enkra se rozesmál. „V tom případě je nanejvýš na čase skoncovat s podlézáním nepříteli! Ozřejmit, že jenom naše zásady jsou správné a Bohu milé a cokoliv jiného

je nemravné a škodlivé...“
Mike neříkal nic.
„Necháme to snad vytisknout v novinách?“ naléhal Enkra.
„Ne. Ale řekneme to jako tajemství svým oblíbencům.“
„To jako Kanedovi?“
„Ano. Stejně víme, že něco takového tuší. Postavíme mu situaci, jak skutečně je: buď bude dodržovat naše zásady, nebo ho zabijem. Bez ohledu na pozdější

oficiální zdůvodnění.“
Bylo nutno chvíli počkat, až se Enkra přestane smát.
„Zkus to experimentálně s těmi dětmi, co si Ťapka natahala na tvoji loď! Uvidíme, jaký budeš mít úspěch!“
„Počítám s tím...“ potvrdil Mike.
„Dobře. Já to s Kanedou zkusím taky; jsem sám zvědav...“
„Hodně štěstí, princi!“
„Tobě taky, komthure kardinále!“

Hostina se protáhla do pozdních hodin; nakonec všichni kromě hlídek a šelem usnuli přímo v přepychové nádheře paláce.
Nikdo neviděl, jak se za ranního šera z přístavu tiše vypletla loď Poutník a zamířila někam podél břehů ostrova. Za chvíli se potom ztratila v předjitřní mlze a nikdo ji

už nespatřil.
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