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Od přírody jsou lidé téměř stejní;
cvikem se zdaleka rozliší.

Konfucius
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ČÁST PRVNÍ
Nastolení i úpadek morálky jsou výslednici obrovských sil, a ty mají z valné 

většiny kořen v reakcích na zvyky předchozí éry. Veliké kyvadlo se houpá tam a 
zase zpět a jeho střídavý pohyb není určován hrstkou výtečných lidiček, kteří se 
přichytili jeho konce.

Sir Charles Petrie: Viktoriáni
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Thét na návštěvě v modsalonu; některé pozoruhodné rysy moderní výzbroje.

Za  vyzvánění  několikahlasých  zvonů vysoko  na  hoře,  v  chrámu  svatého 
Marka,  dobruslil  Bud  k  modifikačnímu  salonu,  kde  si  chtěl  nechat 
zmodernizovat lebkopal. Bud měl vážně pěkné brusle, které mohly dosáhnout 
maximální rychlosti někde mezi stovkou a sto padesátkou kilometrů, podle toho, 
jak tlustý byl jejich majitel a jestli měl nebo neměl aero. Bud přiléhavé oblečení 
nosil k smrti rád, aby byly vidět jeho svaly. Při minulé návštěvě v modsalonu, to 
bylo před dvěma lety, si zaplatil, aby mu do svalů implantovali spoustu zitů – 
malých breberek, příliš malých, než abyste je viděli nebo cítili, které elektricky 
cukaly svalovými vlákny podle  programu tak,  aby se  sval  co nejvíc zvětšil. 
Když mu k tomu do  předloktí  dali  testosteronovou pumpičku,  bylo  to,  jako 
kdyby se ve dne v noci dřel v tělocvičně, až na to, že vlastně nemusel dělat nic a 
nikdy se nezpotil. Vedlejší účinek to mělo jediný – z těch miniškubnutí byl celý 
našponovaný a měl tiky. Zvykl si na to, ale pořád byl na bruslích trochu nejistý, 
zvlášť když si to svištěl po přelidněné ulici stovkou kiláků. Jenže málokdo si 
troufl se do Buda navážet, i když ho třeba Bud porazil na ulici, a po dnešku se 
už do něj nebude navážet nikdy nikdo.

I když se to zdálo být k neuvěření, z posledního kšeftu – dělal návnadu – 
vyšel  bez jediného škrábnutí  a  asi  tak s  tisícovkou jumáčů v kapse.  Třetinu 
utratil za nový ohoz, hlavně samou černou kůži, druhou třetinu za brusle – a tu 
poslední se chystal  utratit  tady v modsalonu. Lebkopaly se samozřejmě daly 
sehnat o hodně levněji, ale to znamenalo zajít si pres Lávku do Šanghaje, nechat 
si instalaci udělat v nějaké zapadlé díře od nějakého Příbřežáka a nejspíš dostat 
jako  prémii  i  pěknou  kostní  infekci;  a  návdavkem by  mu  ten  chlap  nejspíš 
vysmejčil kapsy, než by se stačil probrat z limbu. Kromě toho by se do Šanghaje 
dostal,  jedině  kdyby měl  hlavu  čistou  jako  slovo  boží.  Pokud se  chtěl  přes 
Lávku dostat  s  lebkopalem v  hlavě,  a  Bud ho  tam měl,  musel  by  kurevsky 
podmazat spoustu šanghajských poldů. Na tomhle se prostě nesmí šetřit. Budovi 
otevírala náruč pestrá a neomezená kariéra, bleskový vzestup v hierarchii jistých 
krajně  nebezpečných  organizací  zabývajících  se  drogami;  když  jim  dělal 
návnadu, složil vlastně cosi jako placenou vstupní zkoušku. Pořídit si nadupaný 
zbraňový systém, to je rozumná investice.

Ty všivé zvony pořád zvonily odněkud z mlhy. Bud zahuhlal povel pro svůj 
hudební systém, zfázovanou akustickou soustavu, jejíž prvky měl rozeseté po 
bubínku jako zrníčka na jahodě. Zvuk zesílil, ale hluboké dunění zvonů o různé 
výšce tónu, které rezonovalo až v jeho dlouhých kostech, přehlušit nedokázal. 
Napadlo  ho,  jestli  by  si  neměl,  když  už  bude  jednou  v  modsalonu,  nechat 
vyvrtat baterie z bradavčitého výběžku pravé spánkové kosti a dát si je vyměnit. 
Údajně měly vydržet deset let, ale už je tam měl šestým rokem a poslouchal 
muziku pořád a nahlas.

–  5  –



Uvnitř čekali tři lidé. Bud se posadil a shrábl ze stolku mediatron; ta věc 
vypadala  přesně  jako  špinavý,  pomačkaný  a  prázdný  kus  papíru.  “Ročenka 
sebeobrany,” poručil si dost nahlas, aby ho všichni slyšeli. Na stránce zazářilo 
logo jeho oblíbeného infozdroje. Mediaglyfy, hlavně ty bezvadné animované, se 
seřadily  do  mřížky.  Bud  si  je  prohlížel,  dokud  nenašel  ten,  co  označoval 
srovnání spousty různých bouchaček, a cvrnkl do něj nehtem. Objevily se jiné 
mediaglyfy, které obklopovaly větší filmové rámečky, na kterých lidi z Ročenky 
testovali  několik  různých typů lebkopalů proti  živým i  neživým cílům. Bud 
mrštil mediatron zase na stůl jako házecí talíř; test byl stejný, do jakého včera 
poulil oči celý den, ještě ho neobnovili, takže jeho rozhodnutí platí.

Jeden z těch lidí, co byli na řadě před ním, si nechával dělat tetování, což 
trvalo  asi  tak  deset  vteřin.  Ten  druhý  zase  jenom chtěl  dobít  lebkopal,  což 
netrvalo o moc déle. Poslední, ta holka, chtěla vyměnit pár zitů v teraktérské 
mřížce,  hlavně kolem očí,  kde se jí  začínaly dělat  vrásky. To trvalo nějakou 
dobu,  a  tak  Bud  zase  chmátl  po  mediatronu  a  zabral  se  do  teraktu,  svého 
oblíbeného, který se jmenoval Drž hubu, nebo chcípneš!

Modista chtěl, aby mu Bud ještě před instalací bouchačky ukázal jumáče, 
což  by  v  jiném  prostředí  mohlo  být  považováno  za  urážku,  ale  tady  v 
Pronajatých územích to byl standardní postup. Když se ujistil, že mu nehrozí 
žádné  přepadení,  uspal  Budovi  sprejem místo  na  čele,  odřízl  plátek  kůže  a 
přesunul nad čelo přístroj, který byl nasazený na drobné mechanické paži jako 
nějaká vrtačka u zubaře. Mechanická paže si samočinně a s děsivou rychlostí a 
odhodláním našla starý lebkopal. Bud, který byl i za nejklidnější situace kvůli 
svým svalovým stimulátorům trochu lekavý, sebou škubal. Jenže mechanická 
paže  byla  tisíckrát  rychlejší  než  on  a  neomylně  vyškubla  starou  zbraň  ven. 
Majitel  modsalonu  to  sledoval  na  obrazovce  a  nemusel  nic  dělat.  Jen  to 
doprovázel komentářem. “Ta díra, co máte v lebce, je dost nerovná, takže to 
přístroj rozšiřuje na větší vývrt. Hotovo – a tady máme novou flintu.”

Když mu mechanická paže vrazila dovnitř nový model lebkopalu, rozlehlo 
se Budovi celou lebkou hnusné pleskání. Budovi to připomnělo, jak ho zamlada 
občas jeden z kamarádů trefoval do hlavy pistolí na kuličková ložiska. Okamžitě 
ho trochu začala bolet hlava.

“Máte nabito stovkou kousků popkornu,” hlásil majitel modsalonu, “Takže 
si to můžete vyzkoušet s ÚHORem. Jak si na to zvyknete, nabiju vám naostro.” 
Přidělal  Budovi kůži  na čele  svorkou,  aby se nenápadně zahojila.  Člověk si 
mohl i  připlatit, aby tam schválně zbyla jizva, takže každému bude jasné, že 
máte nabito, ale Bud slyšel, že některé holky to nemají rády. Budovy vztahy s 
opačným pohlavím se  zakládaly  na  nesourodém shluku  primitivních  puzení, 
matných  předpokladů,  nesmyslných  teorií,  náhodou  zaslechnutých  útržků 
hovoru, napůl zapomenutých špatných rad a zlomků bezpochyby nafouknutých 
historek, takže se vcelku blížily pověrám. V tomto případě mu napověděly, že 
jizvu chtít nemá.
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Kromě toho měl pěknou sbírku Hledí – ne zrovna vkusných tmavých brýlí se 
záměrnými vlasovými kříži natavenými na čočku vůdčího oka. Dělalo to pravé 
zázraky, co se přesného míření týče, a taky to bylo jasně vidět, takže každý 
věděl, že chlapa s Hledím nemá radši nasírat.

“Tak to zkuste,” řekl modista a otočil s ním křeslo – bylo to velké starožitné 
holičské  křeslo  čalouněné  zvlněným  plastikem  –,  aby  Bud  seděl  čelem  k 
figuríně postavené v rohu. Figurína neměla vlasy ani tvář a ona i zeď za ní byly 
samá ohořelá šmouha od zásahů.

“Stav,” sykl Bud a lebkopal zareagoval tichým zabručením.
“Pohotovost,” poručil, a ozvalo se další zabručení. Otočil obličej přímo k 

figuríně.
“Pal,” řekl. Docela nehlasně, ani při tom nepohnul rty, ale zbraň to uslyšela; 

ucítil, jak mu slabý zpětný ráz trhl hlavou dozadu, od figuríny se ozvalo hrozivé 
prásknutí a na stěně nad její  hlavou se objevil záblesk. Buda rozbolela hlava 
ještě víc, ale kašlal na to.

“Tahle  mašinka  pálí  rychlejší  munici,  takže  musíte  mířit  kousek  níž,” 
upozornil ho ten chlap. A tak to Bud zkusil znovu a tentokrát kukuřice práskla 
figurínu přímo do krku.

“Bezva trefa! Kdybyste tam měl Hellfiry, ustřelil  byste mu hlavu,” kýval 
modista. “Tak mám dojem, že dobře víte, co děláte. Ale máte i další volby. A má 
to tři zásobníky, abyste mohl používat různé druhy munice.”

“Já vím, sem si to zjišťoval,” odpověděl Bud. A pak promluvil ke zbrani: 
“Dávka deset, střední rozptyl.” Pak znovu řekl “pal". Hlava odskočila dozadu 
mnohem silněji, naráz se ozvalo deset prásknutí a střely dopadly všude po těle 
figuríny a na stěnu za jejími zády. V místnosti mírně zhoustl kouř a začalo to 
smrdět jako po spálené umělé hmotě.

“Dávku můžete  zvolit  až do stovky,” snažil  se  modista.  “Ale to  by vám 
zpětný ráz nejspíš zlomil vaz.”

“Myslím, že to mám ve voku,” prohlásil Bud. “Nabijte mi to. Do prvního 
zásobníku omračovací elektronáboje. Do druhýho Kripláče. Do třetího Hellfiry. 
A dejte mi nějakej aspirin, kurva.”

Viktoriin zdroj; popis okolí

Přívody vzduchu pro Viktoriin zdroj vyrážely z vrcholu budovy Královské 
ekologické  zimní  zahrady  jako  trs  sto  metrů  vysokých  lilií.  Dole  analogii 
doplňoval obrácený strom kořenům podobných trubek, které se ve fraktálních 
vzorcích rozlézaly po diamantoidovém podloží Nového Čchusanu a končily v 
teplých vodách Jihočínského moře jako nespočet kapilár rozmístěných v pásu 
kolem útesu inteligentního korálu, několik desítek metrů pod hladinou. Zhruba 
stejnou  práci  by  odvedla  jedna  veliká  trubka  chlemtající  mořskou  vodu,  a 
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zrovna tak by lilie bývala mohla nahradit jedna zející tlama, v jejíchž útrobách 
by to ptáky a smetí rozmačkalo na zkrvavených mřížkách, než by stačili zpackat 
chod zařízení.

To by ale nebylo ekologické. Geotekti z Imperiální tektonické by nepoznali 
ekosystém, i kdybyste je posadili doprostřed něj. Zato věděli, že s ekosystémy 
máte spoustu otravování,  když je  zprasíte,  a  tak chránili  životní  prostředí  se 
stejnou nepohnutelnou, lopotnou, lampasáckou mentalitou, s jakou navrhovali 
přechody  a  trativody.  Voda  tudíž  do  Viktoriina  zdroje  prosakovala 
mikrotrubicemi, velice podobně, jako nasakuje do písku pláže, a vzduch do ní 
tichounce vanul šikovně zkosenými exponenciálními rohy na vzpínajících se li-
liích, přičemž každý roh, co se parametrů týče, zaujímal místo ne až tak třeskutě 
vzdálené  od  nějakého ústředně  naplánovaného  ideálu.  Byly  dost  pevné,  aby 
odolaly  tajfunům,  ale  dost  ohebné,  aby  ve  vánku  ševelily.  Když  se  dovnitř 
zatoulali ptáci, ucítili, jak je vzdušný proud táhne dolů do tmy, a tak jednoduše 
odletěli. Dokonce se ani tolik nevylekali, aby vnitřek podělali.

Lilie rašily z broušené křišťálové vázy velké jako stadion, z Diamantového 
paláce,  který  byl  přístupný  i  pro  veřejnost.  Turisti,  penzisté  na  zdravotní 
procházce i šiky školních děcek v uniformách jím celý rok procházeli, dovnitř a 
zase ven, nakukovali za skleněné stěny (přesněji řečeno za stěny vyrobené z 
diamantového masivu, protože to bylo levnější) a prohlíželi si různé fáze práce 
linky  na  molekulární  rozklad  –  právě  tou  Viktoriin  zdroj  byl.  Dovnitř  šly 
špinavý vzduch a špinavá voda, které se hromadily v nádržích.  Vedle každé 
nádrže byla další nádrž, ta už ale s mírně čistším vzduchem nebo čistší vodou. A 
tak dál v mnoha desítkách opakování. Poslední nádrže už byly plné dokonale 
čistého dusíku a dokonale čisté vody.

Řadě  nádrží  se  říkalo  kaskáda  a  byla  to  poněkud  abstraktní  ukázka 
inženýrského  umu,  které  bylo  pro  turisty  škoda  –  ti  ji  neuznali  za  hodnou 
jediného  snímku.  Veškerá  činnost  probíhala  ve  stěnách  oddělujících  nádrže, 
které vlastně nebyly stěnami, ale téměř nekonečně malými mřížkami složenými 
ze  submikroskopických  mnohopaprskových  koleček,  která  se  věčně  otáčela. 
Každý paprsek v kolečku dokázal zachytit jednu molekulu dusíku nebo vody na 
té špinavé straně, protočit se a na té čisté ji vyhodit. Věci, které nebyly dusíkem 
nebo vodou, kolečka nezachytila, takže se na druhou stranu nedostaly. Byla tu 
ovšem i další kolečka zachycující stopové prvky, které se budou hodit, třeba 
uhlík, síru a fosfor; ty pak putovaly menšími, paralelně vedoucími kaskádami, 
dokud  i  ony  nebyly  dokonale  čisté.  Neposkvrněné  molekuly  skončily  v 
zásobnících.  Některé  pak  kombinovali  s  jinými  a  vyráběli  z  nich  různá 
jednoduchá,  ale  šikovná  molekulární  udělátka.  A  nakonec  byly  všechny 
molekuly vedeny do spousty molekulárních dopravníkových pásů známých jako 
Cévy, které ve Viktoriině zdroji a v půltuctů dalších zdrojů Atlantidy/Šanghaje 
vlastně pramenily.
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Finanční komplikace Budova životního stylu; návštěva u bankéře.

Buda samotného překvapilo, jak dlouho to trvalo, než musel použít lebkopal 
ve vzteku. Lidi  věděli,  že ho má; už jen to každému, kdo byl při  smyslech, 
napovědělo, že ho nemá nasírat, zvlášť když viděl i Hledí a černé kožené hadry. 
Dosahoval svého jen tím, že se zle podíval.

Bylo na čase popolézt o pár příček výš. Hledal práci jako hlídka. Nebylo to 
jednoduché.  Alternativní  farmaceutický  průmysl  pracoval  s  moderním  a 
dochvilným rozvážkovým systémem, to aby zásoby byly malé a nikdy nezbylo 
moc důkazů, které by padly do rukou poldům. Drogy se vyráběly na ilegálních 
kompilátorech  hmoty,  schovávaly  v  prázdných  obytných  blocích  s  nízkým 
nájemným a pak je pouličním dealerům nosili poslíčci. Současně se po okolních 
ulicích probabilisticky rozptýlil mrak hlídek a návnad, lidí, kteří se nikdy ne-
zastavili  dost  dlouho,  aby  je  mohli  sebrat  za  zdržování  provozu,  a  kteří  na 
průhledových displejích v tmavých brýlích pozorovali, jestli se neblíží policajti 
(nebo jejich pozorovací kapsle).

Když Bud poslal svého posledního šéfa do hajzlu, myslel si naprosto jistě, že 
práci jako poslíček sežene. Nějak to ale nedopadlo a navíc od té doby přiletělo 
ze Severní Ameriky dalších pár velikých vzducholodí, co vyzvrátily po tisících 
fůru bělošské i  černošské spodiny vhodné pro práci  v  branži.  A teď Budovi 
docházely peníze a už ho nebavilo jíst pořád jen to jídlo, co zdarma nabízely 
veřejné kompilátory hmoty.

Bankovní dům Páv tvořil jeden úpravný pán s bradkou v barvě pepř a sůl, 
který voněl po citrusech a měl na sobě nehorázně elegantní dvouřadový oblek, 
jenž úspěšně předváděl, jak štíhlý má pás. Byl k zastižení v poněkud ošuntělé 
kanceláři v patře nad jakousi cestovkou, v jedné z křiklavě barevných ulic mezi 
Aerodromem a nábřežím, na němž stál jeden bordel vedle druhého.

Když si  potřásli  rukama, bankéř toho moc nenapovídal,  jen si zamyšleně 
založil ruce a opřel se o kraj psacího stolu. V této poloze si vyslechl, jak Bud ze 
sebe sype čerstvě vymyšlené kličky a vytáčky, a čas od času přikývl, jako kdyby 
Bud řekl něco významného. To bylo poněkud znervózňující, protože sám Bud 
dobře věděl, že to jsou jalové kecy, ale co, někde slyšel, že tihle ouřadové berou 
vstřícnost k zákazníkům jako otázku osobní cti.

A  v  jednom  ničím  význačném  bodě  monologu  bankéř  Buda  přerušil 
jednoduše tím, že se mu pronikavě zadíval  do očí.  “Chcete si zajistit  osobní 
úvěr,”  oznámil,  jako  by  ho  to  příjemně  potěšilo,  což  nebylo  dvakrát 
pravděpodobné.

Jo, tak se to asi dá říct,” připustil Bud a zalitoval, že neumí použít takové 
pěkně znějící výrazy.

Bankéř sáhl do náprsní kapsy saka a vytáhl list papíru složený na třetiny. 
“Snad  byste  si  rád  prostudovat  tuto  brožuru,”  navrhl  Budovi  a  ke  brožuře 
samotné  pak  zakrákal  cosi  jakýmsi  neznámým  jazykem.  Když  si  Bud  od 
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bankéře stránku vzal, na předtím bílé ploše se utvořilo hezky animované logo a 
ozvala  se  hudba.  Logo  se  rozvinulo  do  tvaru  páva.  Pod  ním  začala  video-
prezentace, kterou přednášel dost podobně vypadající chlápek – vypadali oba 
tak  trochu  indicky,  ale  zároveň  i  jakoby  arabsky.  “Pársové  vás  vítají  v 
bankovním domě Páv,” začal.

“Co sou Pársové?” zeptal se Bud bankéře, ale ten sotva hnul víčky a jen 
ukázal škubnutím bradky na stránku, která na otázku zareagovala a už se pustila 
do vysvětlování.  Bud brzy litoval,  že se ptal,  protože místo odpovědi se mu 
dostalo spousty obecných žvástů o těch Pársech, kterým nejspíš ze všeho nejvíc 
záleželo na tom, aby si někdo nemyslel, že to jsou nějaký Paka z Pákistánu nebo 
Arabáci – ovšem ne že by s těmito velice hodnotnými etnickými skupinami měli 
nějaké konflikty, bože chraň. Bud se sice poctivě snažil moc to neposlouchat, 
ale stejně toho do něj naládovali víc, než by mu bylo milé, o Pársech, jejich 
pošouklém náboženství, jejich sklonu trajdat po světě, kurva, dokonce i o jejich 
kuchyni, která vypadala divně, ale jemu se stejně začaly sbíhat sliny. Pak se 
brožura zase vrátila ke hlavní záležitosti, to jest k typům úvěrů.

Tohle všechno už Bud znal. Bankovní dům Páv se činil na stejném písečku 
jako všichni ostatní: když vám úvěr schválili, napálili na místě kreditku přímo 
do vás, tam nebo jinam po těle. Tihle ji dávali k pánvi, na kyčelní hrbol, jiní si 
zase vybírali spánkovou kost – prostě nějaké místo, kde je velká kost blízko 
povrchu.  Bez  nasazení  na  kost  to  nešlo,  protože  karta  se  musela  domlouvat 
vysílačkou, což znamenalo, že potřebuje dost dlouhou anténu, aby brala rádiové 
vlny. Pak člověk mohl chodit po světě a kupovat věci jen tak, že si o ně řekl; 
bankovní  dům  Páv  a  dotyčný  obchodník  a  kreditka  v  kyčli  se  postarali  o 
všechno do drobností.

Banky se  lišily  přístupem a  úrokovými sazbami,  minimálními  měsíčními 
platbami a tak dále. Na ničem z toho Budovi nesešlo. Jemu záleželo jen na tom, 
co  mu  provedou,  kdyby  nesplácel,  a  tak  nechal  utéct  jistou  vhodnou  dobu, 
během níž předstíral,  že poslouchá všechny ty kydy o úrokových sazbách, a 
potom se nenápadně, jako by ho to napadlo jen tak mimochodem, zeptal  na 
jejich strategii vymáhání pohledávek. Bankéř se zadíval z okna, jako kdyby si 
otázky nevšiml.

Doprovodná nahrávka přešla do nějaké cool jazzové skladby a objevila se 
multietnická parta, pánové a dámy, kteří vůbec nevypadali na zdeptané neplatiče 
úvěrů a kteří seděli kolem stolu a ručně sestavovali nějaké exotické šperky. A 
zřejmě se u toho i náramně bavili, protože popíjeli čaj a živě spolu klábosili. 
Popíjeli toho čaje až moc, aspoň pro Budův podezřívavý pohled, který byl k 
mnoha věcem slepý, ale na taktiku mediální manipulace docela nabroušený. Na 
jeho vkus z toho čaje dělali bůhvíco.

Spokojeně si ale všiml, že na sobě mají normální šaty, ne uniformy, a že je 
tam dovoleno, aby se mísili  muži se ženami.  “Bankovní dům Páv podporuje 
celosvětovou síť čistých, bezpečných a prostorných dílen, takže pokud by vás 
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během trvání smlouvy postihly nepředvídané nepříznivé okolnosti, nebo pokud 
byste neodhadl správně své možnosti, můžete se spolehnout, že budete umístěn 
nedaleko  od  domova  a  ve  spolupráci  s  bankou  všechny  potíže  vyřešíte. 
Chovanci dílen Bankovního domu Páv mají vlastní lůžka a někdy i samostatné 
pokoje. Po dobu návštěvy s vámi přirozeně mohou bydlet i vaše děti. Pracovní 
podmínky jsou  jedny z  nejlepších v  celém průmyslu  a  díky  vysoké  přidané 
hodnotě  naší  výroby  lidových  šperků  vyřešíte  svou  situaci  v  prakticky 
zanedbatelném čase, ať už budou vaše potíže jakéhokoli rozsahu.”

“A jakou máte strategii na to... no, jako když chcete, aby lidi fakt přišli, kam 
maj přijít?” vyzvídal Bud. V tom okamžiku bankéř ztratil zájem o prezentaci, 
narovnal se, prošel se kolem stolu, pak se posadil a zadíval se z okna přes vodu 
k Pchutungu a Šanghaji.  “Tento detail brožura nevysvětluje,” začal,  “protože 
většina našich potenciálních zákazníků nesdílí váš pozorný zájem o dotyčnou 
podrobnost týkající se smlouvy.”

Vydechl nosem, jako kdyby něco nechtěl ucítit, a upravil si rukou bradku. 
“Donucovací  režim se skládá ze tří  fází. Máme pro ně samozřejmě příjemná 
jména, ale vy je můžete brát řekněme takhle: první je zdvořilá upomínka; druhá 
je pobídka zřetelně za hranicí vašeho prahu bolesti; třetí je spektakulární způsob 
usmrcení.”

Buda napadlo, jestli nemá tomu Pársovi hned tady a teď předvést, jak takové 
spektakulární usmrcení v praxi vypadá, jenže jako banka jisté má hodně dobrou 
ochranku. Kromě toho byl tenhle postup dost standardní a Bud byl spíš rád, že 
mu jej ten chlap vyložil takhle na rovinu. “Dobrý, tak jo, já za váma zajdu,” 
prohlásil. “Moh bych si nechat tu brožuru?”

Párs vyprovodil jej i brožuru velkomyslným pokynutím. Bud vyšel zase na 
ulici a začal shánět hotové prachy za lehčích podmínek.

Královská návštěva; Hackworthovi tráví volno na vzducholodi; oslava 
narozenin princezny Charlotty; Hackworth se setkává s příslušníkem 

aristokracie.

V  pátečním  odpoledni  klouzala  nad  střechami  a  zahradami 
Atlantidy/Šanghaje tři geodovitá semínka podobná semínkům tykve velké jako 
Měsíc. Z oválů okolo hřišť na kriket v parku u Viktoriina zdroje vyrašily a rostly 
dva  kotevní  stožáry.  Nejmenší  ze  vzducholodí  zdobila  královská  vlajka;  loď 
hlídkovala  nahoře  a  dvě  větší  klesaly  ke  kotvištím.  Jejich  obaly,  pod  nimiž 
nebylo nic,  byly z valné části průhledné. Místo aby bránily průchodu světla, 
barvily je do žlutá, křivily je a promítaly dolů veliké abstraktní vzory složené z 
jasnějších a ne až tak jasných míst, které se děti navlečené do nejsvátečnějších 
krinolín  a  nažehlených  krátkých  kalhot  pokoušely  chytat  do  rukou.  Hrála 
dechovka. U zábradlí vzducholodi Atlantis stála postavička v bílých šatech a 
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mávala dolů dětem. Všichni věděli, že to určitě je sama oslavenkyně, princezna 
Charlotta, a jásali a mávali zase na ni.

Fiona  Hackworthová  se  potulovala  po  celé  Královské  ekologické  zimní 
zahradě těsně následována rodiči,  kteří  jí  tak chtěli  zabránit,  aby si  umazala 
sukni  od  hlíny  a  trávy.  Strategie  nevedla  tak  docela  k  úspěchu,  ale  John  a 
Gwendolyn  sukni  spěšně  otřepali  a  podařilo  se  jim  dostat  většinu  špíny  na 
vlastní bílé rukavičky. Odtud šla rovnou do vzduchu. Většina rukavic pro pány i 
dámy byla vyrobena z infinitesimálních textilních částeček, které věděly,  jak 
špínu vylučovat; ruku v takové rukavici jste mohli vrazit do bahna – a za pár 
vteřin už zase byla bílá.

Hierarchie  reprezentačních  kajut  na  lodi  Ether  dokonale  odpovídala 
postavení pasažérů, protože tyto části lodi mohly být mezi jednotlivými cestami 
dekompilovány a znovu vystavěny. Pro lorda Finkle-McGrawa, jeho tři děti a 
jejich  životní  partnery  a  pro  Alžbětu  (jeho  první  a  zatím  jedinou  vnučku) 
spustila  vzducholoď  soukromý  eskalátor  a  ten  je  vyvezl  k  apartmá  až  na 
samotné přídi, ze kterého byl výhled téměř v úhlu sto osmdesáti stupňů.

Za Finkle-McGrawovými bydlelo něco přes desítku lordů ekvity, většinou s 
tituly hraběcími a baronskými, a ti zaujali apartmá ve třídě B většinou spíš se 
svými vnoučaty než dětmi.  Pak byli  vysocí  úředníci,  jejichž zlaté  řetízky od 
hodinek  se  houpaly  mezi  lakovanými  krabičkami,  telefony,  svítilnami, 
tabatěrkami a dalšími papalášskými fetiši a stáčely se po tmavých vestách, které 
nosili  proto,  aby  jim  nebyly  tak  výrazně  vidět  pupky.  Většina  z  jejich  dětí 
dorostla  věku,  kdy  už  nevzbuzovaly  přirozenou  náklonnost  v  nikom kromě 
vlastních  rodičů;  velikosti,  při  níž  jejich  energie  byla  víc  hrozbou  než 
předmětem obdivu; úrovně inteligence, na níž se to, co by u malého dítěte bylo 
bráno jako nevinnost, stalo nesnesitelnou neurvalostí. Včela mířící za nektarem 
je hezká i s žihadlem, jimž ji vybavila příroda, ale když se stejně chová třikrát 
větší sršeň, člověk se začne rozhlížet po nějakém šikovném předmětu, kterým 
by ho rozplácl. Proto bylo na širokých eskalátorech vedoucích ke kajutám první 
třídy nezřídka vidět,  jak vztekle syčící  otcové chytají  synky za paži,  rovnají 
cylindry sjíždějící jim z hlav, zatínají zuby a očima šmejdí kolem, jestli si toho 
někdo všiml.

John  Percival  Hackworth  byl  inženýr.  Většina  inženýrů  dostala  maličké 
pokojíky se skládacími postelemi, ale on se pyšnil vznosnějším titulem artifika a 
byl vedoucím skupiny pracující na projektu, o který tady právě šlo, a tak obdržel 
kajutu druhé třídy s jednou dvojpostelí a skládací přistýlkou pro Fionu. Nosič 
přinesl jejich cestovní zavazadla právě ve chvíli, kdy se loď Ether odpojovala od 
kotevního stožáru – dvacetimetrového diamantového vazníku, který se ve chvíli, 
kdy se loď otáčela k jihu, už téměř rozpouštěl v povrchu oválu, rovném jako 
biliárový  stůl.  Park  ležel  tak  blízko  Viktoriinu  zdroji,  že  byl  prolezlý 
podzemním vedením Cév, takže se cokoli dalo vytvořit velice rychle.

Kabina Hackworthových byla na pravoboku,  a  tak když se stále  rychleji 
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vzdalovali  Novému  Čchusanu,  mohli  pozorovat  západ  slunce  nad  Šanghají, 
který  narudle  probleskoval  skrze  nikdy  nemizející  příkrov  uhelného  dýmu. 
Gwendolyn asi hodinu četla Fioně před spaním v posteli,  John pokukoval do 
večerního vydání Timesů a pak si  na maličkém psacím stole  rozložil  nějaké 
papíry. Později se oba převlékli do večerních šatů; parádili se za šera a tiše, aby 
nevzbudili Fionu. O deváté vyšli na chodbu, zamkli dveře a šli po zvuku big-
bandu k velkému tanečnímu sálu lodi Ether, kde právě začala taneční zábava. 
Podlahu  tanečního  sálu  tvořila  vrstva  průhledného  diamantu.  Světla  svítila 
tlumeně.  Protančovali  se  do  noci  s  valčíkem,  menuetem,  lindy  či 
elektroglissandem a připadalo jim, jako by se vznášeli nad měsíčním světlem 
zalitou hladinou Tichého oceánu.

Úsvit  zastihl  všechny  tři  vzducholodi,  jak  se  vznášejí  nad  Jihočínským 
mořem mimo dohled jakékoli  pevniny. Oceán tu  byl  relativně  mělký,  to  ale 
věděl jen Hackworth a pár dalších inženýrů. I z okna kajuty měli Hackworthovi 
slušný výhled, ale přesto si John přivstal a zabral si kus diamantové podlahy v 
tanečním sále,  poručil si  u číšníka espreso a Timesy a příjemně strávil dobu 
zbývající do chvíle, kdy budou Gwen a Fiona nachystané na denní program. 
Všude kolem se děti štěbetavě dohadovaly o podívané, která měla co nevidět 
začít.

Gwen a Fiona dorazily s dost velkým zpožděním, aby to pro Johna bylo 
napínavé;  při  čekání  vytáhl  aspoň  desetkrát  mechanické  kapesní  hodinky  a 
nakonec si je už nechal v ruce a nervózně odklopoval a zase zaklapoval víčko. 
Gwen složila  dlouhé  nohy a  úhledně  rozprostřela  na  podlaze  sukni,  čímž si 
vysloužila  nakyslé  úsměvy  od  několika  žen,  které  zůstaly  stát.  Johnovi  se 
ulevilo,  když se ujistil,  že většinou jde o relativně níže postavené inženýrky 
nebo  ženy  takových  inženýrů;  nikdo  z  hlavounů  nepotřeboval  chodit  do 
tanečního sálu.

Fiona sebou plácla  na všechny čtyři  a  prakticky se  přilepila  obličejem k 
diamantu; zadek vystrčila do vzduchu. Hackworth chytil kalhoty dole za puky, o 
kousíček si je vytáhl a přiklekl na jedno koleno.

Inteligentní  korál  vyrazil  z  hloubky  tak  rázně,  že  to  překvapilo  i 
Hackwortha, ačkoli pracoval na plánech a viděl zkoušky. Dívat se na to skrz 
tmavou hladinu Tichého oceánu bylo jako pozorovat explozi přes popraskanou 
skleněnou tabuli. Připomnělo mu to, jak se, když prudce nalije do kávy tučnou 
smetanu, bílá hmota odrazí ode dna šálku a vyrazí ve vířivém fraktálním květu, 
který ztuhne právě v okamžiku, kdy se vyhrne na hladinu. Rychlost byla pečlivě 
plánovaným eskamotérským kouskem; inteligentní korál ve skutečnosti rostl na 
dně  oceánu  poslední  tři  měsíce,  energii  čerpal  ze  supravodu,  který  tam 
vypěstovali pro tuto příležitost, a potřebné atomy si bral přímo z mořské vody a 
v  ní  rozptýlených plynů. To,  co probíhalo dole,  vypadalo chaoticky,  a  svým 
způsobem to chaotické i bylo; jedna každá litokula však zcela přesně věděla, 
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kam se má zařadit a co má dělat. Šlo o čtyřstěnné stavební kameny vápníku a 
uhlíku  velké  jako  maková  semínka,  které  byly  do  jednoho  vybavené 
energetickým zdrojem, mozkem a navigačním zařízením. Na signál, který vysla-
la princezna Charlotta, vyrazily litokuly od mořského dna; když se princezna 
probudila, našla pod polštářem dáreček, a když jej rozbalila, zjistila, že to je 
zlatá píšťalka na řetízku, vyšla na balkon a zapískala.

Koral  se  sbíhal  k  místu,  kde  vznikne  ostrov,  ze  všech  směrů  –  některé 
litokuly musely cestou k určeným pozicím urazit i mnoho kilometrů. Přemístily 
objem vody  stejně  velký  jako  ostrov  sám,  tedy  celkem mnoho  čtverečních 
kilometrů.  Výsledkem  bylo  zuřivé  vření,  vlnění  na  povrchu  oceánu,  kvůli 
kterému se některé děti daly do křiku, protože si myslely, že by vlny mohly 
vystoupat do výšky a srazit vzducholoď z nebe; několik kapek vskutku olízlo 
diamantové  břicho  a  přimělo  pilota,  aby  o  maličko  stoupl.  Krátký  manévr 
vyvolal srdečné zasmání u všech otců v tanečním sále, kteří byli nadšeni z iluze 
nebezpečí a z bezmocnosti Přírody.

Pěna a mlha se v jednom místě rozestoupily a odhalily nový ostrov, který 
měl  v  ranním světle  lososově  růžovou  barvu.  Na  místo  potlesku  a  výkřiků 
nastoupily  profesionální  komentáře  šeptané  přímo  do  ucha.  Štěbetání 
ohromených dětí bylo příliš hlasité a ječivé, než aby bylo něco slyšet.

Ještě to potrvá pár hodin. Hackworth luskl na číšníka a poručil si čerstvé 
ovoce, džus, belgické rolky a další kávu. Než na ostrově vyrostou jako z vody 
zámky, zrodí se fauni a kentauři a objeví se začarované lesy, můžou si ještě užít 
i proslulé kuchyně na Etheru.

Prvním  člověkem,  který  vstoupil  na  kouzelný  ostrov,  byla  princezna 
Charlotta: seběhla po lávce lodi Atlantis v závěsu s několika kamarády. Všichni 
vypadali  jako  maličké  květy,  měli  čapky  proti  slunci  s  pentlemi  a  nesli  si 
košíčky na suvenýry, i když ty brzy předali guvernantkám. Princezna se otočila 
k Etheru a Chinooku, které byly ukotvené o pár set metrů dál, a promluvila ke 
všem běžným tónem,  který  však  všichni  jasně  uslyšeli;  někde  v  krajkovém 
límečku  zástěrky  měla  ukrytý  nanofon  napojený  na  zfázovanou  akustickou 
soustavu, která vyrostla v horních vrstvách samotného ostrova.

“Chci  vyjádřit  vděk  lordu  Finkle-McGrawovi  a  všem  zaměstnancům 
Fázomechanických systémů, s r.o., za tento úžasný dárek k narozeninám. A teď 
bych se ráda zeptala všech dětí z Atlantidy/Šanghaje: nechcete se zúčastnit mojí 
oslavy?”

Děti z Atlantidy/Šanghaje se nadšeně rozvřískaly na souhlas a hrnuly se dolů 
po různorodých můstcích Etheru a Chinooku, které byly zvlášť rozšířeny, aby se 
předešlo zácpám, jejichž výsledkem by mohla být nějaká zranění nebo – bože 
chraň – neurvalé chování. Nějakou chvíli děti jen proudily z lodí, jako když z 
láhve uniká plyn. Pak se začaly shlukovat u atrakcí: po louce procházel kentaur 
vysoký na mou duši dva a půl metru a kolem něj se motali jeho syn a dcera. 
Dále pár dinosauřích mláďat. Jeskyně mírně se nořící do svahu kopce, na jejíchž 
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stěnách byla slibná kouzelná znamení. Cesta klikatící se na vršek jiného kopce 
ke zříceninám hradu.

Dospělí většinou zůstali na lodích a nechali děti, ať se na pár minut vyřádí, 
ovšem takový lord Finkle-McGraw se nechal vidět, jak kráčí k lodi Atlantis a 
zvědavě rýpe do země hůlčičkou, čistě aby se ujistil, že je vhodná, aby po ní 
šlapaly královské nohy.

Po můstku z Atlantis sestupovali muž a žena: v květovaných šatech zkusmo 
se pouštějících kamsi na hraniční území mezi skromností a letním pohodlím, 
vybavena  barevně  sladěným  slunečníkem,  kráčela  královna  Viktorie  II. 
Atlantská. V úhledném bezovém lněném obleku její muž, princ manžel, který se 
naneštěstí  jmenoval  Joe.  Joe,  nebo  Joseph,  jak  mu  říkali  při  oficiálních 
příležitostech, sešel dolů první, a to poněkud pompézní chůzí typu “malý krůček 
pro lidstvo”, pak se otočil a nabídl Jejímu Veličenstvu rámě; přijala je elegantně, 
leč ledabyle, jako by všem chtěla připomenout, že na Oxfordu plachtila a za 
studií Stanfordské obchodní si vybíjela napětí plaváním v bazénu, ježděním na 
kolečkových bruslích a cviky jeet-kune-do. Jakmile se královské střevíce dotkly 
země, lord Finkle-McGraw se uklonil. Královna napřáhla ruku a on jí ji políbil, 
což bylo poněkud svérázné, ale osobám starším a vždy elegantním, jako byl 
Alexander Čang-Sik Finkle-McGraw, dovolené.

“Ještě  jednou  děkujeme  lordu  Finkle-McGrawovi,  Imperiální  tektonické 
s r.o.  a  zaměstnancům  Fázomechanických  systémů,  s r.o.  za  tuto  nádhernou 
chvilku. A teď se pojďme těšit ze zdejší nádherné krajiny, než se, jako první 
Atlantida, znovu navždy ponoří do hlubin.”

Rodiče z Atlantidy/Šanghaje rozvážně sešli dolů po můstcích, ovšem mnozí 
při pohledu na to, co na sobě mají královna a princ manžel, ještě strategicky 
ustoupili  do  kajut  a  převlékli  se.  Hlavní  zprávou,  kterou  už  dalekohledem 
vybavený módní zpravodaj načítal z paluby Etheru do Timesů, bylo, že na scénu 
se vrátil slunečník.

Gwendolyn Hackworthová si slunečník nepřibalila, ale ani si tím nelámala 
hlavu; odjakživa měla jakýsi  přirozený, podvědomý smysl pro módu. Sešli s 
Johnem na ostrov. Hackworth si sotva zvykl na sluneční svit,  a už přičapl  a 
mnul mezi prsty trochu hlíny. Gwen ho nechala, ať se s tím otravuje sám, a 
přidala  se  ke  skupince  žen,  hlavně  manželek  inženýrů,  do  níž  se  dokonce 
přimíchali jeden dva podílníci ekvity s titulem baroneta.

Hackworth si našel skrytou cestičku, která se klikatila mezi stromy do vrchu, 
a zašel k lesíku rostoucímu kolem chladivého, čistého jezírka se sladkou vodou 
– čistě pro jistotu ji ochutnal. Okamžik tam postával, rozhlížel se po kouzelném 
ostrově, přemýšlel, co asi zrovna dělá Fiona. Kvůli tomu se zasnil: třeba jakýmsi 
zázrakem  potkala  princeznu  Charlottu,  spřátelila  se  s  ní  a  zrovna  s  ní 
prozkoumává nějaké divy. Zapletl se do snění a byl z něj vytržen, teprve když si 
uvědomil, že mu kdosi cituje báseň.
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“Kde jme to žili, příteli můj drahý!
Když v dobách zcela krotkých rozhodnutí
Než abychom se brali údolími
S bohatstvím plodin, krajem otevřeným
představám, s loukami, jež se táhnou v dál,
Nás špehovali, hlídali a chtěli přistihnout
Každého v jeho vlastní zadumané chůzi
Uvázaného jak kravka chudákova u koryta
Uličkou vedeného v bědném zotročení.”

Hackworth  se  otočil  a  spatřil,  že  z  výhledu  se  s  ním  těší  starší  muž. 
Geneticky vzato to byl Asiat, měl mírně huhňavý americký přízvuk a vypadal 
přinejmenším na sedmdesát. Na vysedlých lícních kostech měl průsvitnou kůži 
napjatou stále pevně, zato víčka, uši a důlky na tvářích už byly celé vrásčité. 
Pod tropickou přilbou nevykukoval okraj žádných vlasů; byl úplně holohlavý. 
Hackworth posbírával ta vodítka jedno po druhém, až mu konečně došlo, kdo 
před ním stojí.

“To bych odhadl na Wordsworthe,” odtušil.
Muž se upřeně díval někam přes louku, která byla pod nimi. Rázně přikývl a 

pak se poprvé zahleděl zpříma na Hackwortha. “A která báseň?”
“Podle obsahu bych tipoval Preludium.”
“Bravo,” schválil to muž.
“John  Percival  Hackworth  k  vašim  službám.”  Hackworth  popošel  ke 

druhému muži a podal mu navštívenku.
“Těší mě,” kývl muž. Na představování neplýtval dechem.
Lord Alexander Čang-Sik Finkle-McGraw byl jedním z mnoha lordů ekvity 

s vévodským titulem, kteří vzešli z Apthorpu. Apthorp nebyl úředně existující 
organizací,  kterou byste  mohli  najít  v  telefonním seznamu; ve finančnickém 
žargonu se tak označovalo strategické spojenectví několika obřích společností 
včetně  Fázomechanických  systémů,  s r.o.  a  Imperiální  tektonické s r.o.  Když 
neposlouchal nikdo ze šéfstva, zaměstnanci o sdružení mluvili jako o člověku 
jménem  John  Zaibacu  –  stejné  jako  jejich  předci  v  minulém  století  říkali 
Východoindické společnosti John Company.

FMS vyráběla zboží  a  IT zase nemovitosti,  což bylo jako vždy právě to 
místo, kde lítaly pořádné peníze. Počítáno na hektary toho nebylo moc – vlastně 
jen pár strategicky umístěných ostrovů, spíš dílků světa než světadílů –, ale šlo o 
nejdražší  nemovitosti  na  světě,  když  nepočítáme  pár  požehnaných místeček, 
jako  je  Tokio,  San  Francisco  a  Manhattan.  Důvodem  bylo,  že  Imperiální 
tektonická měla geotekty a geotekti dokázali zajistit, že každý nový pozemek 
bude mít kouzlo Friska, strategické umístění Manhattanu, feng šuej Hongkongu 
a  pochmurný,  leč  nezbytný  lebensraum  L.A.  Už  nebylo  potřeba  posílat 
zahliněné křupany v čepicích z mývalí kožešiny, aby zmapovali divočinu, vraž-
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dili domorodce a klučili lesy; teď vám stačil všehovšudy jeden mladý nadržený 
geotekt, špičkový kompilátor hmoty a macatý Zdroj.

Jako  většina  novoviktoriánů  by  i  Hackworth  dokázal  odříkat  Finkle-
McGrawův životopis zpaměti. Budoucí vévoda se narodil v Koreji a ve věku 
šesti měsíců byl adoptován manželi, kteří se seznámili na postgraduálu v Iowa 
City a později si založili poblíž hranic Iowy s Jižní Dakotou ekologickou farmu.

Když mu bylo něco málo před deset, stala se velmi nepravděpodobná věc: 
velké dopravní tryskové letadlo muselo krkolomně přistát na letišti v Sioux City 
a Finkle-McGraw stál u ranveje spolu s dalšími členy skautského oddílu, který 
spěšně zmobilizoval jeho vedoucí, a s nimi tam byly snad všechny sanitky a 
všichni  požárníci  a  doktoři  a  sestry  z  několika  okolních  okresů.  Nečekaná 
efektivnost, se kterou místní na nehodu zareagovali, měla veliký ohlas a stala se 
námětem pro televizní film. Finkle-McGraw nechápal proč. Udělali prostě to, co 
bylo  za  daných  okolností  rozumné a  lidské;  proč  lidem z  jiných  částí  státu 
připadalo tak těžké to pochopit?

Mlhavost, s jakou rozuměl americké kultuře, snad pramenila ze skutečnosti, 
že jej až do čtrnácti rodiče vyučovali doma. Průměrný Finkle-McGrawův školní 
den vypadal třeba tak, že se šlo k řece studovat pulce anebo do veřejné knihovny 
pro knihu o starověkém Řecku či Římě. Rodina toho měla našetřeno jen málo, a 
tak se o prázdninách většinou jezdilo s batohem do Skalnatých hor nebo na vodu 
do Minnesoty. Na letních prázdninách se toho pravděpodobně naučil víc než 
většina jeho vrstevníků za celá školní léta. Společenské styky s jinými dětmi 
měl  hlavně  prostřednictvím skautského oddílu  a  církví  –  Finkle-McGrawovi 
chodili  do  metodistického  kostela,  do  katolického  kostela  i  do  malinké 
synagogy, která sídlila v pronajatém pokoji v Sioux City.

Rodiče jej zapsali na státní střední školu a on si tam udržoval stálý průměr 
dva body z možných čtyř. Školní látka byla tak otupujícím způsobem nicotná a 
ostatní  děti  tak  hloupé,  že  si  Finkle-McGraw ke  škole  vypěstoval  přezíravý 
postoj. Jistý věhlas si získal jen jako zápasník a přespolní běžec, ale nikdy toho 
nevyužíval k získání sexuálních výhod, což by v promiskuitní atmosféře té doby 
bývalo bylo velice snadné.  Měl  v  jisté  míře ty  rozčilující  vlastnosti,  které  z 
mladých mužů dělají nonkonformisty jen z trucu; a seznal, že v dnešní době 
většinu lidí snadno ohromí vírou, že jisté způsoby chování jsou špatné a jiné 
dobré a že je rozumné si podle toho zařídit život.

Když  odmaturoval,  rok  řídil  určitou  část  rodičovského  zemědělského 
podniku a potom se zapsal na Iowskou státní vědecko-technologickou univerzitu 
(“Věda pro praxi!") v Amesu. Začal se specializací zemědělské inženýrství, ale 
po  prvním  trimestru  přestoupil  na  fyziku.  Nominálně  zůstal  na  fyzikální 
specializaci  následující  tři  roky,  ale  v  praxi  si  vybíral  přednášky,  jaké chtěl: 
informatiku,  metalurgii,  starověkou hudbu.  Titulu  se  nikdy  nedopracoval,  ne 
snad kvůli nedostatečným výkonům, ale kvůli společenskému klimatu; stejně 
jako na většině univerzit té doby se i na Iowské státní trvalo na tom, aby se 
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studenti  věnovali  širokému  spektru  činností  včetně  umění  a  humanitních 
předmětů.  Finkle-McGraw  si  místo  toho  ve  volném  čase  raději  četl  knihy, 
poslouchal hudbu a chodil do divadla.

Jedno léto bydlel v Amesu a pracoval jako výzkumný asistent v laboratoři 
fyziky pevných látek – a tehdy se kvůli obrovské povodni město změnilo na pár 
dnů v ostrov. Spolu s mnoha dalšími obyvateli amerického Středozápadu tehdy 
Finkle-McGraw  strávil  pár  týdnů  budováním  hrází  z  pytlů  písku  a 
umělohmotných  krycích  plachet.  Znovu  jej  ohromilo,  jak  událost  pojímají 
celostátní média – reportéři z obou pobřeží pořád s jistým úžasem předváděli a 
komentovali, že nedošlo k žádnému drancování. Posílilo to v něm poučení, které 
získal  v  Sioux  City  při  letecké  nehodě.  A výmluvný  příklad  o  opaku  mu 
poskytly nepokoje v Los Angeles, k nimž došlo rok předtím. Finkle-McGraw se 
dopracovával k názoru, který měl utvářet jeho pozdější politické postoje, totiž že 
lidé sice nejsou odlišní geneticky, ale zato kulturně se liší tolik, že víc to ani 
nelze – a že některé kultury jsou prostě a jednoduše lepší než jiné. Nebylo to 
subjektivní hodnocení, spíš jen konstatování faktu, že některé kultury vzkvétají 
a šíří se, zatímco jiné odumírají. Byl to postoj, který sdíleli prakticky všichni, 
ale který v těch dobách nikdo neříkal nahlas.

Finkle-McGraw odešel z univerzity bez diplomu a vrátil se na farmu, kterou 
pak pár let řídil, protože rodiče měli plné hlavy starostí s matčinou rakovinou 
prsu. Když matka zemřela, odstěhoval se do Minneapolisu a našel si práci ve 
firmě,  kterou  založil  jeden  z  jeho  někdejších  profesorů;  firma  vyráběla 
skenovací  tunelové  mikroskopy,  což  byly  v  té  době  zbrusu  nové  přístroje 
schopné pozorovat jednotlivé atomy a manipulovat s nimi. Tehdy to byl velice 
obskurní obor, zákaznictvo tvořily velké výzkumné ústavy a praktické aplikace 
se zdály být v nedohlednu. Byl to ale dokonalý obor pro člověka, který chtěl 
studovat nanotechnologii, a právě s tím Finkle-McGraw začal; dřel se ve vol-
ném čase až pozdě  do noci.  Díky své přičinlivosti,  sebedůvěře a  inteligenci 
(“přizpůsobivý, neúnavný, ale rozhodně ne oslnivě nadaný") – a také základům 
obchodu,  které  pochytil  na  farmě  –  se  nevyhnutelně  musel  stát  jedním  z 
několika  málo  stovek  průkopníků  nanotechnologické  revoluce;  jeho  vlastní 
firma, kterou založil  pět let poté, co se přestěhoval do Minneapolisu, přežila 
dost dlouho, než ji pohltil Apthorp, a on sám se dokázal plavit po politických a 
ekonomických proudech v Apthorpu dost šikovně, aby se dopracoval slušného 
podílu na ekvitě.

Pořád mu patřila rodinná farma v severozápadní Iowě a s ní i pár set tisíc 
akrů sousedícího území,  kterým vracel  podobu prérie  s  vysokými travinami, 
stády bizonů a skutečnými Indiány, kteří pozvolna přicházeli na to, že jezdit na 
koních a lovit zvěř je lepší zábava než chcípat ve splašcích minneapoliských 
nebo seattleských předměstí.  Většinou ale přebýval v Novém Čchusanu, kde 
bylo ve všech praktických ohledech jeho vévodství.
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“Public relations?” nadhodil Finkle-McGraw.
“Prosím?” Moderní etiketa byla přímočará; při takovém neformálním setkání 

nebyly potřeba žádné “Vaše milosti” ani jiné obřadnosti.
“Ptal jsem se, ve kterém oddělení pracujete, pane.”
Hackworth mu dal  jen svou soukromou navštívenku, což bylo za daných 

okolností zcela vhodné, ale nic dalšího to o něm neprozradilo. “Jsem inženýr. Ze 
Zakázkového.”

“Opravdu? Myslel jsem si, že každý, kdo pozná Wordsworthe, musí patřit 
mezi tu uměnímilovnou svoloč z P.R.”

“V  mém  případě  zřejmě  ne,  pane.  Jsem  inženýr.  Do  Zakázkového  mě 
povýšili docela nedávno. Shodou okolností jsem pracoval i na tomhle projektu.”

“Na čem přesně?”
“Hm?  Hlavně  jsem  dělal  něco  kolem  P.I.,”  odpověděl  Hackworth. 

Předpokládal,  že Finkle-McGraw se stále  drží  v obraze a pozná zkratku pro 
pseudointeligenci, a snad i ocení, že Hackworth něco takového předpokládal.

Finkle-McGraw se mírně rozveselil.  “Víte,  když jsem byl kluk,  říkalo se 
tomu U.I. Umělá inteligence.”

Hackworth si dovolil upjatě, nevýrazně a nakrátko se usmát. “Tomu by se 
myslím skoro dalo říkat nestydatost.”

“Jak tu byla pseudointeligence použita?”
“Výhradně v tom, co na projektu dělala FMS, pane.” Imperiální tektonická 

se postarala o ostrov, budovy a porost, Fázomechanické systémy – Hackworthův 
zaměstnavatel – zase o všechno, co se hýbalo. “Stereotypy chování stačily pro 
ptáky, dinosaury a tak dále, ale co se týče kentaurů a faunů, chtěli jsme něco 
interaktivnějšího, něco, co by poskytovalo iluzi schopnosti vnímat.”

“Ano, dobrá práce, dobrá práce, pane Hackworthe.”
“Děkuji, pane.”
“Kromě toho velice dobře vím, že do Zakázkového se dostanou jedině ti 

nejlepší inženýři. Co kdybyste mi pověděl, jak se milovník romantické poezie 
dopracuje k takovému postavení?”

Hackworth takovou otázku rozhodně nečekal, a tak se pokoušel odpovědět, 
aniž by to vypadalo, že hloupě žvaní. “Muž vašeho postavení jistě nevidí žádný 
rozpor v –”

“Muž v mém postavení taky nerozhodl o vašem povýšení do Zakázkového. 
O tom rozhodl  muž v úplně jiném postavení.  A mám velmi silné obavy,  že 
dotyčný muž by v tom jistý rozpor viděl.”

“A tak,  chápu.  Je  to  prosté  –  studoval  jsem  na  vysoké  škole  anglickou 
literaturu.”

“Vida!  Takže  nepatříte  mezi  ty,  co  došli  ke  strojařině  přímou  a  úzkou 
stezkou.”

“Zřejmě ne, pane.”
“A vaši kolegové v Zakázkovém?”
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“Pokud dobře rozumím vaší otázce, pane, řekl bych, že při srovnání s jinými 
odděleními měla relativně velká část inženýrů v Zakázkovém... nenapadá mě 
lepší výraz než barvité životní osudy.”

“A čím se vyznačuje takový barvitější životní osud oproti méně barvitému?”
“Obecně  vzato  by  se  snad  dalo  říct,  že  barvitější  nám  připadají  věci 

nepředvídatelné nebo nové.”
“To nemá daleko k tautologii.” Lord Finkle-McGraw sice nepatřil k lidem, 

kteří  vyjadřují  své pocity  bez rozmyšlení,  ale  teď působil  dojmem, že směr, 
kterým se rozhovor ubírá, jej téměř uspokojuje. Znovu se obrátil k výhledu, asi 
tak minutu pozoroval děti a špičkou hůlky vrtal do země, jako by měl pořád jisté 
pochyby o pevnosti ostrovní půdy. Pak hůlkou máchl obloukem, který zahrnul 
půlku ostrova. “Co myslíte, kolik z těch dětí je předurčeno vést barvitý život?”

“Přinejmenším dvě jistě: princezna Charlotta a vaše vnučka.”
“Jste pohotový, Hackworthe, a tuším, že dokážete být i  nevyzpytatelný, i 

když  máte  pevnou  morálku,”  řekl  Finkle-McGraw  poněkud  šelmovsky. 
“Poslechněte, vaši rodiče byli poddaní, anebo jste složil Přísahu?”

“Jakmile jsem dovršil jedenadvacet let, pane. Její Veličenstvo – vlastně tou 
dobou to byla ještě Její královská Výsost – cestovalo před zahájením studií na 
Stanfordu po Severní Americe a já jsem složil Přísahu v bostonském chrámu 
Svaté Trojice.”

“Proč?  Jste  bystrý chlapík,  netrpíte  kulturní  slepotou jako tolik  inženýrů. 
Mohl  jste  se  přidat  k  První  distribuované republice  nebo  ke  kterémukoli  ze 
stovky syntetických fýlů na Západním pobřeží. Měl byste slušné vyhlídky a k 
tomu pokoj od tohohle všeho,” Finkle-McGraw šťouchl hůlkou do vzduchu ke 
dvojici velikých vzducholodí, “od téhle vší společenské kázně, kterou sami sobě 
ukládáme. Proč si ji ukládáte vy, pane Hackworthe?”

“Aniž  bych  se  zatoulával  k  záležitostem  zcela  osobního  rázu,”  začal 
Hackworth  opatrně,  “mohu říct,  že  jako  dítě  jsem poznal  dva  druhy kázně: 
vůbec žádnou a přehnanou. Ta první vede k degenerovanému chování. A když 
mluvím o degeneraci, nemyslím to nijak snobsky, pane – zmiňuji se o věcech, 
které  dobře  znám  a  které  způsobily,  že  moje  dětství  bylo  všechno,  jen  ne 
idylické.”

Finkle-McGraw si snad uvědomil, že zašel za hranice společenské rozmluvy, 
a rázně pokývl. “Tohle je samozřejmě dobře známý argument.”

“Jistě, pane. Nenapadlo by mě naznačovat, že jsem byl jediný mladý člověk, 
se kterým by v jeho upadlé rodné kultuře špatně zacházeli.”

“Já také žádnou podobnou souvislost nevidím. Mnozí lidé, kteří dojdou k 
takovému názoru, si ale najdou místo ve fýlech, kde vládne podstatně drsnější 
režim a které zase berou jako degenerované nás.”

“V mém  životě  se  vyskytla  i  období  přehnané,  bezmyšlenkovité  kázně, 
obyčejně  vnucované  druhým  právě  těmi  lidmi,  kteří  se  sami  proviňovali 
laxností. Když jsem si to dal dohromady se svým studiem historie, stejně jako 
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mnoho jiných mě to dovedlo k názoru, že v minulém století toho nebylo mnoho 
vhodného  k  napodobování  a  že,  pokud  jde  o  stabilní  společenské  modely, 
musíme se poohlédnout až do století devatenáctého.”

“Bravo,  Hackworthe!  Bezpochyby  ale  víte,  že  modelu,  o  kterém jste  se 
zmínil, se nepodařilo ani přežít první Viktorii.”

“Jenže většinu nevědomosti příznačné pro tu dobu jsme už přežili a většinu 
jejích vnitřních rozporů jsme odstranili.”

“Opravdu se nám to podařilo? Jak uklidňující. A odstranili jsme je natolik 
spolehlivě, aby všechny děti tam dole čekal barvitý život?”

“Přiznávám, že jsem asi příliš pomalý a nechápu, kam tím chcete dospět.”
“Sám jste řekl, že inženýři v Zakázkovém oddělení - tedy ti nejlepší – vedli 

barvité životy a nedospěli k cíli přímo a po úzké stezičce. Z toho vyplývá jistá 
souvislost, ne?”

“Ovšem.”
“Nemýlím-li se, vyplývá z toho, že abychom vychovali generaci, která plně 

rozvine své schopnosti, musíme najít způsob, jak zařídit, aby jejich život byl 
barvitý. A já vám, pane Hackworthe, kladu tuto otázku: myslíte si, že toho jsou 
naše školy schopny? Anebo se spíše podobají těm školám, na které si stěžoval 
Wordsworth?”

“Moje dcera je ještě na školní docházku moc malá – ale mám strach, že 
převažuje spíš to druhé.”

“Buďte ujištěn, že opravdu převažuje, pane Hackworthe. V takových školách 
byly vychovávány moje tři děti, takže to dobře znám. Jsem pevně rozhodnut, že 
Alžběta musí být vychovávána jinak.”

Hackworth ucítil,  jak rudne. “Pane,  rád bych vám připomněl,  že jsme se 
sotva seznámili. Nejsem jistě hoden toho, abyste se mi tak důvěrně svěřoval.”

“Nevykládám  vám  to  jako  příteli,  pane  Hackworthe,  ale  jako 
profesionálovi.”

“V tom  případě  považuji  za  svou  povinnost  připomenout  vám,  že  jsem 
inženýr, nikoli dětský psycholog.”

“Na to jsem nezapomněl, pane Hackworthe. Jistě, jste inženýr, a vynikající 
inženýr, navíc pracující ve firmě, kterou svým způsobem stále beru jako svou 
vlastní - i když s ní jako lord ekvity už formálně nemám žádné spojení. Teď, 
když jste dovedl svou práci na tomto projektu ke zdárnému konci, zamýšlím 
pověřit vás novým projektem, protože mám důvody se domnívat, že se k němu 
dokonale hodíte.”  

Bud zahajuje zločineckou kariéru; urážka kmene & její následky.

Na svou první oběť narazil Bud skoro náhodou. Nechtě zabočil do slepé 
uličky a nečekaně tam jako v pasti  uvěznil černé manžele se dvěma malými 
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dětmi; rodinka se sem omylem zatoulala chvíli před ním. Tvářili se vystrašeně, 
stejně  jako většina nových přistěhovalců,  a  Bud si  všiml,  že  muž si  pečlivě 
prohlíží jeho Hledí a přemítá, jestli si ty neviditelné křížové zaměřovače vybírají 
jeho, jeho paní nebo děti.

Bud jim neuhnul. On byl nadupaný borec, oni ne, tak ať uhnou oni. Jenže 
oni místo toho ztuhli. 

“Ňákej problém?” optal se Bud.
“Co chcete?” chtěl vědět muž.
Podobný zájem o Budova přání už delší dobu nikdo neprojevil, takže se mu 

to docela zamlouvalo. Uvědomil si, co si ti lidi myslejí: že je přepadl. “Asi to co 
každej druhej. Prachy a tak,” ucedil Bud – a šupky, chlap hned lovil z kapsy 
nějaké jumy a podal mu je. A když mizel, ještě mu děkovali, no fakt.

Buda  těšilo,  že  má  u  černochů  takovou  úctu  –  připomnělo  mu  to  jeho 
vznešené předky z přívěsových kolonií na severu Floridy –, a ani peníze mu 
nebyly proti mysli. Od toho dne začal černé s podobným nejistým výrazem na 
tvářích vyhledávat. Nakupovali a prodávali na černém trhu, a tak s sebou nosili 
hotové peníze. Pár měsíců se tím Bud docela solidně živil.  Jednou za čas se 
stavoval  v  bytě,  kde  žila  jeho stará,  Tequila,  dal  jí  nějaké  hadříky a  třeba i 
Harvovi nějakou tu čokoládu.

Bud  i  Tequila  předpokládali,  že  Harv  je  Budův  syn.  Bylo  mu  pět,  což 
znamenalo, že počat byl v mnohem ranějším stádiu jejich vztahu sestávajícího 
ze samých rozchodů a opětovného smiřování. Teď ta nána byla zase v tom, což 
znamenalo, že když k ní Bud zajde, měl by jí nosit ještě víc dárečků. Otcovství 
je děsné břemeno!

Jednoho dne si  Bud vyšlápl  na obzvlášť dobře oblečenou rodinku,  právě 
kvůli těm pěkným šatům. Muž měl na sobě černý oblek a žena hezké a čisté 
šaty, navíc s sebou vlekli děcko navlečené celé do něčeho bílého a krajkového a 
najali  si  nosiče,  aby  jim pomohl  odnést  z  Aerodromu zavazadla.  Nosič  byl 
běloch a Budovi zlehounka připomínal jeho samotného, takže ho popudilo, že 
dělá černým mezka.  Jakmile  se  ti  lidi  vymotali  z  hemžení  na  Aerodromu a 
dostali se do tišších čtvrtí, Bud se k nim proto přiblížil, za jízdy se kolíbal, jak si 
to nacvičoval před zrcadlem, a občas si ukazovákem urovnával na nose Hledí.

Chlap v obleku byl jiný než ti ostatní. Nepokoušel se chovat se, jako kdyby 
Buda neviděl, nesnažil se někudy vyklouznout, nehrbil se a nekrčil se, jen zůstal 
stát,  kde  byl,  pevně  rozkročený,  a  velice  přátelsky  řekl:  “Prosím? Přejete  si 
něco,  pane?” Nemluvil  jako američtí  černoši,  přízvuk měl skoro britský, jen 
úsečnější. Teď, když přijel blíž, si Bud všiml, že chlap má kolem krku a přes 
klopy přehozený pruh barevné látky, který visí dolů jako šála. Vypadal velice 
usedlý a dobře živený, jenom vysoko na jedné tváři měl jizvičku.

Bud se  sunul  dál,  až  byl  k  němu trochu moc blízko.  Hlavu  držel  až  do 
poslední chvíle nakloněnou dozadu, jako kdyby s ní škubal při poslechu nějaké 
hlučné  muziky  (kterou  opravdu  poslouchal),  a  pak  s  ní  náhle  prudce  trhl 
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dopředu, aby se chlapovi díval přímo do obličeje. Byl to jeden ze způsobů, jak 
dát jasně najevo, že má v palici naládováno, a obyčejně to zabíralo. Jenomže 
tenhle nezareagoval ustrašeným zamrkáním, které se Bud naučil očekávat a mít 
rád.  Třeba  je  z  nějaké  zaostalé  přičmoudlické  země,  kde  o  lebkopalech  nic 
nevědí.

“Pane,” prohlásil muž, “jsem s rodinou na cestě do hotelu. Máme za sebou 
dlouhý let  a  jsme unavení;  moje  dcera  má zánět  zvukovodu.  Byl  bych vám 
velmi zavázán, kdybyste co nejrychleji vyjádřil, co máte na srdci.”

“Vy mluvíte jak Vikáč, kurva,” odtušil Bud.
“Pane, to, čemu vy říkáte Vikáč, nejsem, to bych šel rovnou ke svým. A byl 

bych vám zavázán, kdybyste v přítomnosti mojí ženy a dcery volil umírněnější 
slovník.”

Budovi  trvalo nějakou dobu,  než  tu  větu rozmotal,  ještě  delší  dobu,  než 
uvěřil,  že tomu chlapovi fakt  vadí  pár sprostých slov pronesených před jeho 
rodinou, a nejdelší, než uvěřil, že si dovoluje chovat se tak drze k chlapíkovi, 
který má na první pohled ostře nabitou škécu lebkopalem.

“Já si kurva před tou vaší pičou a tím vaším fakanem budu do prdele říkat, 
co se mi kurva bude chtít,” vyrazil velice hlasitě. A neubránil se úsměvu. Pár 
plusovejch bodů pro starouše Buda.

Muž se spíš než vystrašeně zatvářil netrpělivě a zhluboka se nadechl. “Jde 
snad o přepadení nebo něco na ten způsob? Víte zcela jistě, do čeho jste se 
zapletl?”

Bud místo odpovědi zašeptal pod fousy “pal” a nasolil chlapovi do pravého 
bicepsu jeden Kripláč. Střela se do svalu zaryla hluboko, jako em osmdesátka, a 
na  rukávu  saka  zanechala  tmavou  díru;  paže  najednou  byla  pěkně  rovně 
natažená, protože proti tahu tricepsu se nic nestavělo. Muž zaťal zuby, vypoulil 
oči  a  chvilku  vydával  divné  zvuky  až  odněkud  z  prsou,  jak  se  snažil 
nevykřiknout bolestí. Bud si ránu fascinovaně prohlížel. Bylo to, jako když se 
lidi střílejí v teraktech.

Až na to,  že ta  škeble  nezačala vřískat  a  prosit  o  milost.  Jen se  otočila, 
zakryla dítě celým tělem jako štítem a klidně se podívala přes rameno na Buda. 
Ten si všiml, že i ona má na líci jizvičku.

“Příští pude do voka,” oznámil Bud. “A pak se mrknu na vaši starou.”
Muž  napřáhl  zdravou  ruku  otevřenou  dlaní  dopředu  na  znamení,  že  se 

vzdává. Vyndal z kapsy všechny hotové Jednotky univerzální měny a podal mu 
je. Pak už se Bud pakoval, protože monitory – aerostaty velké jako mandle a 
vybavené zrakem, sluchem a rádiovým spojením – nejspíš zachytily výstřel a 
začínají se sem slétat. Když zahýbal za roh, uviděl jeden, jak sviští kolem něj a 
táhne za sebou krátkou bičíkovitou anténu, která se blyštěla jako vlasový blesk v 
atmosféře.

Tři  dny  nato  se  Bud  poflakoval  kolem Aerodromu  a  vybíral  si  nějakou 
snadnou kořist, když tu přistála veliká loď ze Singapuru. V záplavě dvou tisíc 
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cestujících se skoro ztrácela stejnorodá skupinka o asi dvou desítkách urostlých 
černochů s velice tmavou pokožkou, oblečených v manažerských oblecích,  s 
pruhy barveného plátna přehozenými kolem krku a s jizvičkami na lících.

Pozdě téhož večera Bud zaslechl poprvé v životě slovo Ašant. “Z L.A. právě 
přiletělo dalších pětadvacet Ašantů!” prohlásil nějaký chlap v baru. “Ašanti mají 
velký jednání v konferenčním sále v Sheratonu!” prohlásila zase nějaká ženská 
na ulici. A tohle zaslechl od jednoho váguse, když čekal ve frontě u jednoho z 
bezplatných kompilátorů hmoty: “Jeden z těch Ašantů mi dal pět jumáčů. Sou to 
fajn chlapi.”

Pak  Bud  potkal  jednoho  známého,  bývalého  kolegu,  který  taky  dělával 
návnadu. “Hele,” oslovil ho, “nějak se tu vyrojilo hodně těch Ašantů, co?”

“Nojo,” kývl přítel, který byl podle všeho celý pryč z toho, že Buda vidí 
takhle na ulici, a najednou byl úplně roztržitý a škubal hlavou na všechny strany.

“Musej tu mít ňákej kongres nebo tak něco,” teoretizoval Bud. “Před pár 
dnama jsem jednoho vočesal.”

“Jo, já vím,” vzdychl si známý.
“Co? A jak to, že to víš?”
“Žádnej kongres nemaj, Bude. Všichni ti Ašanti – kromě toho prvního – si 

přišli pro tebe.”
Budovi najednou ochrnuly hlasivky, zamotala se mu hlava,  nebyl s  to se 

soustředit.
“Musím padat,”  odtušil  jeho  přítel  a  odstranil  svou  maličkost  z  Budovy 

blízkosti.
Pár  příštích hodin si  Bud připadal,  jako že se všichni,  kdo jsou na ulici, 

dívají na něj. A sám Bud se rozhodně díval na ně, hledal ty obleky, ty barevné 
šály.  Místo  toho  zpozoroval  chlapíka  v  šortkách  a  triku,  černocha  s  hodně 
vysedlými  lícemi,  z  nichž  jedna  byla  poznamenaná  jizvičkou,  a  s  téměř 
asiatskýma a velice pozornýma očima. Takže na to, že Ašanti mají všichni stejné 
oblečení, se nemůže spoléhat.

Velice brzy nato si Bud dole na pláži vyměnil šaty s jedním chudákem, vzdal 
se své černé kůže a vynořil se taky v tričku a krátkých kalhotách. Tričko mu 
bylo  malé;  tahalo  ho  v  podpaží  a  tisklo  se  mu  na  svaly,  takže  to  věčné 
pocukávání  cítil  ještě  víc  než  obvykle.  Byl  by  nejradši,  kdyby  teď  mohl 
stimulátory vypnout a nechat svaly aspoň na jednu noc odpočinout, ale k tomu 
by  bylo  potřeba  zaskočit  do  modsalonu  –  a  on  musel  předpokládat,  že  na 
všechny modifikační salony Ašanti dávají bacha.

Mohl by zajít do kteréhokoli z fůry bordelů, ale neměl jasno v tom, jaké 
styky tihle Ašanti mají – sakra, on dokonce ani pořádně neví, co ti Ašanti jsou 
zač! –, a nevěděl, jestli by tak za těchhle okolností neudělal botu.

Jak se tak poflakoval po ulicích Pronajatých území a zaměřoval Hledí na 
každého černocha,  který  se  mu  připletl  do  cesty,  dumal  nad  svým trudným 
osudem. Jak měl poznat, že ten chlap patří k nějakému kmeni?
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Po pravdě řečeno to poznat měl, kdyby nic jiného, tak podle toho, že byl 
dobře  oblečený  a  nepůsobil  jako  ostatní.  Už  to,  že  ti  lidi  vypadali  jako  ze 
škatulky, mu to mělo jednoznačně prozradit. A něco mu mělo napovědět i to, že 
nemá strach. Jako kdyby pořád nemohl uvěřit, že je někdo dost pitomý, aby ho 
přepadával.

Jenomže Bud tak pitomý byl, Bud nepatřil k žádnému fýlu, a tak byl Bud v 
hajzlu. Teď si Bud bude muset nějaký kmen pěkně fofrem sehnat.

Už před pár lety se pokoušel dostat se k Búrům. Búrové byli pro bělošský 
póvl  Budova ražení  právě  tím,  čím byli  Ašanti  pro  většinu  černochů.  Přísní 
blonďáci  v  oblecích  nebo prostě  co  nejkonzervativněji  oblečení,  obyčejně  v 
závěsu s půltuctem děcek, a že teda uměli držet pohromadě, to si pište. Bud 
párkrát  navštívil  místní laager,  doma na mediatronu si  prostudoval některé z 
jejich výukových teraktů, dal si pár hodin v tělocvičně navíc, aby se přiblížil 
jejich  tělesným standardům,  dokonce  si  protrpěl  i  několik  děsuplných  hodin 
biblických studií. Jenže i na konci toho všeho zela mezi Búry a Budem hotová 
propast. A naprosto příšerné bylo, jak moc času bylo potřeba strávit v kostele – 
co, to spíš bylo, jako byste v kostele bydleli! Taky snažně studoval jejich dějiny, 
jenomže v nich bylo tak hrozně moc búrsko-zulských bitek,  že to nedokázal 
dočíst,  natož si  to  udržet  v  hlavě.  Takže  tohle  je  ztracené;  dneska  večer  do 
laageru nepůjde.

Vikáči by ho samozřejmě nevzali ani za zlatý prase. Skoro všechny ostatní 
kmeny  byly  rasově  zaměřené,  třeba  jako  tihle  Pársové.  Židi  by  ho  nevzali, 
pokud by si nenechal ufiknout kus ptáka a nenaučil by se číst v úplně jiné divné 
řeči, což bylo na jeho poměry krapítek silné kafe, protože jemu se zatím nějak 
moc  dobře  nevedlo  se  čtením  ani  v  angličtině.  Pak  tu  byla  fůra  těch 
cenobitických fýlů – náboženských kmenů –, které braly lidi všech ras, ale ty 
většinou neměly velkou moc a nebyly v Pronajatých územích pevně uchycené. 
Mormoni tu uchycení byli a mocní byli taky, ale nevěděl jistě, jestli by ho vzali 
tak rychle a pohotově, jak potřeboval. A pak tu byly fýly, které si lidi vymysleli 
jen tak, z ničeho nic – syntetické fýly –, jenže ty byly většinou založené na 
sdílení nějaké dovednosti nebo praštěného nápadu nebo rituálu, což by za půl 
hodiny asi nedohnal.

Kolem půlnoci Bud konečně narazil na chlapíka v legrační šedivé bundě a s 
kšiltovkou,  na  níž  byla  rudá  hvězdička,  který  se  pokoušel  rozdávat  rudé 
knížečky: a měl to. Sendero. Senderisti byli většinou Inkové nebo Korejci, ale 
brali každého. Měli tady na Pronajatých územích pěkný rezid, rezid s dobrou 
obranou, a do posledního, včetně všech žen a dětí,  byli  oprsklí  jak nádražní 
vrabci. Ti by se pár desítkám Ašantů mohli postavit s rukama za zády. A člověk 
se k nim může přidat jednoduše tak, že projde bránou. Berou každého a na nic 
se nevyptávají.

Zaslechl něco o tom, že být komunistou není žádný med, ale došlo mu, že za 
daných okolností si dokáže ucpat nos a citovat z rudé knížky. Jen co ti Ašanti 
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vypadnou, vezme roha.
Jakmile se jednou rozmyslel, nemohl se dočkat, kdy se tam dostane. Musel 

se přemáhat, aby se nerozběhl, čímž by na sebe určitě upoutal pozornost Ašantů, 
pokud na ulici nějací byli. Nesnesl by pomyšlení, že je tak blízko k záchraně a 
zpackal to.

Zašel za roh a spatřil stěnu senderistického rezidu, čtyři patra vysokou a přes 
dvě  ulice  dlouhou,  jediný  souvislý  obří  mediatron  uprostřed  s  maličkou 
brankou. Na jednom konci byl Mao, mával neviděným davům, za zády mu stáli 
jeho kolozubá žena a jeho fámulus Lin Piao s ježatým obočím, zatímco na druhé 
straně byl  předseda  Gonzalo,  jak vyučuje hlouček malých dětí;  ve  středu se 
skvěl slogan vyvedený desetimetrovými písmeny: ZVÝŠENÝM ÚSILÍM ZA 
NAPLNĚNÍ MAOVSKO-GONZALOVSKÉHO MYŠLENÍ!

Bránu jako vždycky hlídala dvě dvanáctiletá děcka s rudými šátky a páskami 
na pažích, která tiskla k ramenům starodávné poloautomatické pušky s opravdo-
vými bajonety. Světlovlasá bílá holčička a zavalitý asijský kluk. Bud a jeho syn 
Harv proflákali nejednu hodinu tím, že se ta děcka pokoušeli rozesmát: dělali na 
ně  ksichty,  vystrkovali  na  ně  holé  zadky,  vyprávěli  jim  vtipy.  Nikdy  nic 
nezabralo.  Zato  tak  poznal  rituál:  zabrání  mu  zkříženými  puškami  v  cestě 
dovnitř  a  pustí  ho,  teprve  až  odpřísáhne  věčnou  oddanost  maovsko-
gonzalovskému myšlení; potom –

Po ulici se lehkým cvalem blížil kůň, anebo něco postaveného podle stejné 
šablony  jako  kůň.  Kopyta  totiž  nevydávala  ty  klapavé  zvuky  jako  železné 
podkovy. Bud si uvědomil, že to je kaval – čtyřnohý robot v podobě koně.

Na  kavalovi  seděl  Afričan  ve  velice  pestrobarevném oděvu.  Bud  poznal 
vzory na šatech – a aniž by si to musel ověřovat pátráním po jizvě, pochopil, že 
ten chlap je Ašant. Jakmile muž Buda zahlédl, pobídl kavala k úplně jinému 
tempu:  do  trysku.  Chtěl  Budovi  odříznout  cestu  dřív,  než  se  dostane  k 
senderistům.  A byl  zatím  příliš  daleko,  než  aby  ho  Bud  mohl  zasáhnou  z 
lebkopalu, jehož infinitesimální střely měly nechutně krátký dostřel.

Zaslechl  za  zády tichý zvuk,  otočil  hlavu a něco ho plesklo přes  čelo  a 
zůstalo tam. Pár dalších Ašantů se k němu přikradlo bosky.

“Pane,” oslovil jej jeden z nich, “nedoporučoval bych vám používat zbraň, 
leda byste chtěl, aby vám střela explodovala ještě před čelem. Jasné?” Zeširoka 
se usmál, odhalil velikánské a dokonale bílé zuby, sáhl si na čelo. Bud po něm 
pohyb zopakoval  a  ucítil,  že  ke  kůži  nad  obočím,  přímo přes  lebkopal,  má 
přilepeného cosi tvrdého.

Kaval přešel  do klusu a zamířil  přímo k nim. Najednou bylo všude plno 
Ašantů. Napadlo ho, jak dlouho ho už asi sledují.  Všichni se moc roztomile 
usmívali. Všichni drželi  malé přístroje,  kterými mířili  do země, a ukazováky 
měli  položené  volně  vedle  spouští,  ovšem jen  dokud jim chlap  na  kavalovi 
nevydal jiný příkaz. Pak je všichni náhle namířili na něj.

Projektily se mu zachycovaly na kůži a na šatech, pak odskakovaly stranou a 
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táhly za sebou metry a metry nesmírně lehkého povlaku, který se spojoval a 
srážel. Jeden jej zasáhl do zátylku a chuchel té hmoty mu obletěl hlavu a omotal 
obličej. Látka byla silná asi jako stěna mýdlové bubliny, a tak skrz ni docela 
dobře viděl – zastihla jedno jeho víčko nahoře, takže se naopak dívat musel – a 
všiml si, že všechno kolem něj najednou vypadá nádherně, duhově a chvějivě, 
právě jako v mýdlové bublině. Celé balení trvalo snad půl vteřiny, načež začal 
Bud, podobný mumii v umělé hmotě, padat tváří dopředu. Jeden z Ašantů byl 
tak laskav, že ho zachytil. Položili ho na ulici a převrátili na záda. Někdo vzal 
kapesní nůž a udělal Budovi v povlaku díru na ústech, aby zase mohl dýchat.

Pár Ašantů začalo k lidskému balíku přidělávat držadla, dvě u ramen a dvě 
dole u kotníků, muž na kavalovi sesedl a přiklekl k němu.

Jezdec  byl  asi  prominent,  protože  měl  na  tváři  jizviček  několik.  “Pane,” 
oslovil jej usměvavě, “obviňuji vás z porušení jistých ustanovení Celosvětového 
ekonomického  protokolu,  přičemž  podrobnosti  uvedu  ve  vhodnější  dobu,  a 
osobně vás zatýkám. Uvědomte si prosím, že každý, kdo byl takto zatčen, může 
být případně i usmrcen, pokud by kladl odpor, což je ovšem ve vašem případě – 
ha, ha! – poněkud nepravděpodobné; musím to ale říct, je to součást procedury. 
Protože  toto  území  patří  národnímu  státu,  který  se  hlásí  ke  Celosvětovému 
ekonomickému  protokolu,  máte  při  daném  obvinění  právo  na  slyšení 
odpovídající legislativnímu rámci zmíněného národního státu, v tomto případě 
Čínské  příbřežní  republiky.  Tento  národní  stát  vám může  nebo také  nemusí 
zaručovat dodatečná práva; to zjistíme za malý okamžik, až případ předložíme 
kompetentním činitelům. No prosím, myslím, že jednoho zrovna vidím.”

Po  ulici  se  blížil  strážník  šanghajské  policie,  na  nohou  měl  navlečené 
šlapohyby,  rázoval  obrovskými  plavnými  záběry,  které  tyhle  přístroje 
umožňovaly, a provázeli jej dva rovněž bruslící Ašanti. Ašanti se usmívali na 
celé kolo, strážník měl na tváři stereotypní neproniknutelný výraz.

Náčelník Ašantů se strážníkovi uklonil a elegantně se vytasil s další podelší 
citací  z  pěkně  tištěného  Celosvětového  ekonomického  protokolu.  Strážník 
neustále  opakoval  pohyb,  který  byl  čímsi  mezi  přikývnutím  a  ledabylou 
úklonou. Pak se otočil k Budovi. “Pane,” začal chrlit jako kulomet, “jste členem 
nějakého  signatářského  kmene,  fýlu,  registrované  diaspory,  frančízové  kva-
zinárodní entity, svrchované občiny nebo jakéhokoli jiného kolektivního útvaru 
s dynamickou ochranou, který je signatářem CEPu?”

“Děláte si prdel?” zakvílel Bud. Povlak mu mačkal ústa tak, že kejhal jako 
husa.

Čtyři Ašanti uchopili čtyři držadla a zvedli Buda ze země. A vydali se za 
bruslícím strážníkem k Lávce, která vedla přes moře do Šanghaje. “Helejte,” 
kejhal Bud otvorem v těsně sevřeném povlaku, “von řikal, že bych snad moh 
mít nějaký práva navíc. Mám nějaký práva?”

Strážník  se  podíval  přes  rameno,  ale  jen  opatrně,  aby  na  šlapohybech 
neztratil  rovnováhu.  “Nemluvte  nesmysly,”  odpověděl  velice  slušnou 
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angličtinou, “jste v Číně.”

Hackworthovo ranní přemítání; snídaně a odchod do práce.

Z pomyšlení na dnešní zločin John Percival Hackworth špatně spal, třikrát 
vstal a předstíral, že musí kamsi. Pokaždé se zašel podívat na Fionu, která byla 
pohodlně rozvalená, měla na sobě bílé krajkové pyžamo a létala někde v náruči 
Morfeově. Ve tmě ložnice jí bylo stěží vidět do obličeje, bylo to jako pozorovat 
Měsíc skrze několik vrstev bílého hedvábí.

V  pět  ráno  vydal  zdola  brutální  severokorejský  mediatron  vřískavý 
pětitónový budíčkový signál. Rezid, který patřil senderistům, nebyl moc vysoko 
nad  hladinou  moře;  co  do  výšky  míli  pod  domem Hackworthových,  co  do 
průměrných  teplot  tam den  co  den  měli  o  dvanáct  stupňů  víc.  Ale  kdykoli 
ženský sbor zanotoval ječákem, který by dokázal prorazit pancíř tanku, písně o 
neskonalé  dobrotě  Vznešeného  vůdce,  připadalo  jim,  jako  kdyby  senderisté 
bydleli hned vedle.

Gwendolyn se ani nezavrtěla. Bude tvrdě spát ještě hodinu – nebo dokud do 
pokoje nevrazí její komorná Tiffany Sue a nezačne jí chystat oblečení: pružné 
prádlo pro ranní cvičení, lehké šaty, klobouk, rukavice a závoj na později.

Hackworth  vytáhl  ze  šatní  skříně  hedvábný župan  a  přehodil  si  jej  přes 
ramena. Zavázal si pásek, studené střapce ho u toho pleskly přes prsty, podíval 
se skrz dveře ke Gwendolynině šatníku a pak ještě dál, do jejího budoáru. Pod 
okny  v  téhle  místnosti  stál  psací  stůl,  který  používala  pro  společenskou 
korespondenci, opravdu jenom stůl s deskou z pravého mramoru, poházený listy 
dopisního papíru, jejího i od druhých lidí. A i na tu dálku byla poznat halda 
vizitek,  vzkazů  a  pozvání  od  spousty  lidí,  která  pořád  čekala  na  vytřídění. 
Většinu podlahy v budoáru pokrýval obyčejný koberec, místy prodřený až dolů 
na jutovou osnovu, ale byl to koberec ručně utkaný čínskými táborovými otroky 
za  dynastie  Maovců.  Jeho  jedinou  úlohou  bylo  chránit  podlahu  před 
Gwendolyninými cvičebními přístroji,  které se teď leskly v nesmělém světle 
pronikajícím skrz mraky nad Šanghají: šlapací přístroj vyrobený kovotepectvím 
Beaux-Arts,  veslařský  trenažér  šikovně  vystavěný  z  kroutících  se  mořských 
hadů a nereidek s pevnými těly, držák na činky podpíraný čtyřmi kalipygickými 
karyatidami – nebyly to udělané starověké Řekyně, ale moderní ženy, po jedné 
od  všech  hlavních  rasových  skupin,  a  měly  zvýrazněný  každý  triceps,  sval 
hýžďový,  široký  sval  zádový,  sval  krejčovský  a  přímý  sval  břišní.  Vskutku 
klasická architektura. Karyatidy byly určeny jako vzory k následování a i přes 
jemné rasové odlišnosti jejich těla odpovídala ideálu: dvaadvacet palců v pase, 
ne více než sedmnáct procent podkožního tuku. Takové tělo se i přes tvrzení 
reklam v dámských časopisech nedá zfalšovat spodním prádlem; dlouhé tuhé 
korzety  podle  současné  módy  a  moderní  látky  tenčí  než  mýdlové  bubliny 

–  28  –



způsobovaly,  že  všechno  bylo  hned  poznat.  Většina  žen,  pokud  neměly 
nadlidské síly, to nedokázala zvládnout bez pomoci komorné, která je dvakrát 
nebo i třikrát denně prožene důkladným cvičením. A tak když Gwen přestala 
kojit Fionu a schylovalo se ke chvíli, kdy bude muset zahodit mateřské šaty, 
najali Tiffany Sue – bylo to další z vydání spojených s rodičovstvím, o kterých 
Hackworth  neměl  ani  ponětí,  dokud se  nezačaly  valit  účty.  Gwen  ho  napůl 
vážně  obviňovala,  že  po  Tiffany  Sue  pokukuje.  Takové  obvinění  bylo  v 
moderním  manželství  téměř  standardní  formalitou,  protože  komorné  byly 
všechny mladé, hezké a dokonale natvrdlé. Jenže Tiffany Sue byla typický thét, 
hlučná a bez úrovně a robustní a Hackworth ji nemohl vystát. Pokud po někom 
pokukoval, pak po těch karyatidách, co podpíraly držák na činky; pro ty hovořil 
aspoň nezpochybnitelný vkus.

Paní  Hullová  ho  nezaslechla  a  pořád  se  hlučně  motala  po  svém pokoji. 
Hackworth vložil veku do toustovače a vyšel si s šálkem čaje v ruce na maličký 
balkon jejich bytu, aby si užil ranního větříku od ústí Jang-c’-ťiangu.

Dům, kde Hackworthovi žili, byl jedním z mnoha, které lemovaly protáhlou 
zahradu; v té už několik ranních ptáčat venčilo španěly nebo cvičilo. O hodně 
níž, na svazích Nového Čchusanu, se probouzela Pronajatá území: senderisté se 
hrnuli ven z ubikací, rovnali se v uličkách k ranní rozcvičce, vyráželi hesla a 
zpívali.  Všichni  ostatní  théti,  narvaní  do  sešlých  rezidů  patřících  jejich 
syntetickým  fýlům,  přehlušovali  senderisty  po  svém:  zapínali  mediatrony, 
práskali dělbuchy nebo snad i stříleli – nikdy to nedokázal rozeznat – a těch pár 
fandů do spalovacích motorů nastartovalo své dvoustopé vozy, čím hlučněji, tím 
líp. Dojíždějící zaměstnanci se shlukovali u stanic metra a čekali, až budou moct 
přes  Lávku  do  Šanghaje,  která  byla  vidět  jen  jako  bouřková  fronta  neony 
ušpiněného, uhlím načichlého smogu, jenž zahaloval celý obzor.

Jejich čtvrti se výsměšně říkalo Na doslechu. Hackworthovi hluk tak moc 
nevadil. Být na to strašně citlivý, bez ustání si stěžovat a prahnout po domě ve 
městě nebo dokonce po statečku dál ve vnitrozemí, to by slušelo jen někomu 
urozenějšímu nebo někomu, kdo má vyšší cíle.

Konečně odbily zvony od svatého Marka šestou. Hned při  prvním úderu 
vrazila do kuchyně paní Hullová – styděla se, že ji sem Hackworth předběhl, a 
hrozila se, že její svatyni poskvrnil. Samočinně se nahodil kompilátor hmoty v 
rohu kuchyně; hned začal Hackworthovi vyrábět šlapohyb na cestu do práce.

Než dozněl  poslední úder  zvonu, začalo být  slyšet rytmické supění velké 
vakuové vývěvy. Inženýři z Královské společnosti vakuových přístrojů se dali 
do práce a šířili eutaktické prostředí. Vakuové vývěvy zněly skvěle, nejspíš to 
byla značka Nebojsa, a Hackworth odhadl, že musejí připravovat stavbu nové 
budovy, nejspíš dalšího křídla univerzity.

Posadil  se  ke  kuchyňskému  stolu.  Paní  Hullová  mu  už  natírala  toust 
marmeládou. Když rozložila talířky a příbory, Hackworth sáhl po velkém archu 
prázdného papíru. “Jako vždy,” poručil si, načež už papír prázdný nebyl; teď to 
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byla první strana Timesů.
Hackworth si pročetl všechny informace patřící k jeho postavení a pak si 

dopřál  ještě  pár  volitelných  služeb:  nejnovější  výtvory  svých  oblíbených 
karikaturistů a  komentátorů z  celého světa;  zprávy z různých nesmyslných a 
podivných oborů, které mu posílal otec, jemuž ještě po celé té době stále dělalo 
starosti,  jestli  synkovi  dopřál  dostatečné  vzdělání;  pak  články  týkající  se 
Uitlanderů – k tomuto přidruženému fýlu Nové Atlantidy patřili lidé britského 
původu, kteří museli před několika dekádami uprchnout z Jižní Afriky. Mezi 
Uitlandery patřila Hackworthova matka, proto si také tuhle službu objednal.

Urozený  muž  vyššího  postavení  a  dalekosáhlejší  zodpovědnosti  by 
pravděpodobně  dostával  jiné  a  jiným  způsobem  formulované  informace  a 
smetánka  Nového  Čchusanu  dokonce  dostávala  Timesy  na  papíře,  z  velké 
starožitné tiskárny, která jich každý den ráno asi tak kolem třetí vychrlila ke 
stovce.

Že nejvyšší vrstva společnosti dostávala noviny vytištěné barvou na papíře, 
výmluvně svědčilo o tom, jaké kroky podnikala Nová Atlantida, aby se odlišila 
od jiných fýlů.

Od té doby, co bylo díky nanotechnologii možné téměř cokoli, se kulturní 
role  při  rozhodování  o  tom,  co  by  se  s  ní  mělo  podnikat,  stala  podstatně 
významnější  než  představy  o  tom,  co  by  se  s  ní  dalo  podnikat.  Jedním  z 
myšlenkových postojů viktoriánské obrody bylo, že nemusí být nezbytně dobré, 
aby všichni ráno četli naprosto odlišné noviny; čím výše jste ve společnosti stáli, 
tím jste měli podobnější Timesy jako vám rovní.

Hackworthovi se téměř podařilo se obléct, aniž by vzbudil Gwendolyn, ale 
když si už nasazoval zlatý řetízek od hodinek na různé knoflíčky a kapsičky 
saka, začala se vrtět. Na saku kromě hodinek viselo i pár dalších fetišů, třeba 
tabatěrka, ze které se čas od času posílil, a zlaté pero, které decentně zazvonilo, 
když mu přišel mail.

“Měj  se  v  práci  pěkně,  miláčku,”  zašeptala  Gwen.  Pak  jednou  dvakrát 
zamrkala a zaostřila zrak proti kartounovým nebesům nad postelí. “Dneska to 
doděláš, viď?”

“Ano,” kývl Hackworth. “A přijdu pozdě. Dost pozdě.”
“Rozumím.”
“Proto ne,” vykoktal. Pak se zarazil. A je to, došlo mu.
“Miláčku?”
“Nebude to kvůli projektu, ten se už dodělá sám. Myslím si ale, že po práci 

seženu překvapení pro Fionu. Něco zvláštního.”
“Když přijdeš domů na večeři, udělá jí  to větší radost než cokoli, co bys 

mohl přinést.”
“Ne, miláčku. Tohle je něco jiného. Věř mi.” Políbil ji a odešel ke hlavním 

dveřím. Paní Hullová už na něj čekala, v jedné ruce držela jeho klobouk a ve 
druhé aktovku. Už vyndala z KH šlapohyb a nachystala mu jej na zem u dveří; 
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přístroj  byl  dost  chytrý,  aby poznal,  že jsou ještě  uvnitř  budovy,  a  tak jeho 
dlouhé nohy byly zcela ochablé a neposkytovaly mu téměř žádnou mechanickou 
výhodu. Hackworth vkročil na našlápné plochy a ucítil, jak se řemení natáhlo a 
objalo mu nohy.

Napadlo ho, že ještě pořád může vycouvat. Pak ale zachytil koutkem oka 
záblesk  něčeho červeného,  a  když  se  podíval,  spatřil,  jak  se  Fiona  plíží  po 
chodbě v pyžamu, rusé vlasy jí odstávají do všech stran, chystá se, jak vyleká 
Gwendolyn,  a  jediný pohled do jejích očí  mu prozradil,  že  všechno slyšela. 
Poslal jí vzduchem pusu a odhodlaně vyšel ven. 

Bud před soudem; pozoruhodné rysy konfutiánského soudnictví; Bud je 
vyzván ke dlouhé procházce po krátkém molu.

Posledních  několik  dnů  strávil  Bud  pod  širým  nebem,  ve  vězení  na 
smradlavé  nížině  řeky  Čchang-ťiang  (jak  jí  říkala  většina  z  tisícovky 
spoluvězňů), nebo Jang-c’-ťiang, jak jí  říkal Bud. Zdmi jeho vězení byly jen 
řady  bambusových  kolíků  rozmístěných  po  pár  metrech,  na  kterých  vesele 
povlávaly oranžové umělohmotné střapce. Na kosti však Budovi upevnili jiné 
přístroje a ty dobře věděly, kde jsou hranice. Sem tam člověk mohl zahlídnout 
kousek za čárou mrtvolu poznamenanou odpuzujícími ranami od porcováčků. 
Bud  si  myslel,  že  ti  lidi  spáchali  sebevraždu,  ale  pak  byl  jednou  svědkem 
lynčování:  vězné,  o  kterém si  ostatní  mysleli,  že  druhému ukradl  boty,  dav 
prostě  popadl,  lidé  si  ho  podávali  nad  hlavami,  jako  se  tomu  oddávají  na 
koncertech rockové hvězdy, jenže tenhle sebou pořád zběsile házel a snažil se 
něčeho  chytit.  Když  dospěl  k  linii  z  bambusových  kolíků,  naposledy  ho 
rozhoupali  a  hodili;  a  když  proletěl  neviditelným obvodem tábora,  jeho tělo 
doslova vybuchlo.

Ale neustálá hrozba lynčování byla jen drobným nepohodlím, když se to 
srovnalo s komáry. Takže když Bud uslyšel, jak mu hlas v uších říká, aby se 
hlásil v severovýchodním rohu tábora, neztrácel čas; částečně proto, že se odsud 
chtěl  dostat,  a  částečně  proto,  že  kdyby neposlechl,  mohli  by  ho  postrkovat 
dálkovým ovládáním. Taky mu mohli jednoduše říct, ať jde rovnou do soudní 
síně a sedne si, on by to byl udělal, ale aby bylo obřadnosti učiněno zadost, 
poslali s ním jako doprovod policajta.

Soud zasedal v místnosti s vysokým stropem v jednom ze starých domů na 
Waj-tchanu,  Nábřežní  třídě,  a  nábytkem  nebyl  vybavený  nijak  luxusně.  Na 
jednom konci vystupovalo nízké pódium a na něm stál starý skládací stolek s 
červeným ubrusem.  Na  červeném ubrusu  bylo  něco  vyšito  zlatými  nitkami: 
jednorožec nebo drak nebo taková nějaká hovadina. Budovi činilo rozpoznávání 
bájných zvířat jisté potíže.

Vešel  soudce; větší z jeho dvou přísedících,  rozložitý, kulatohlavý Číňan, 
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který trýznivě zaváněl mátovými cigaretami, jej představil jako soudce Fanga. 
Strážník, který Buda k soudu přivedl, ukázal na podlahu, a Bud, který už věděl, 
co se od něj chce, padl na kolena a dotkl se podlahy čelem.

Druhého  přísedícího  soudci  dělala  maličká  Amerasiatka  s  brýlemi.  K 
nápravě  zraku  už  brýle  skoro  nikdo  nepoužíval,  a  tak  se  dalo  najisto 
předpokládat, že to je spíš nějaký fantaskop, díky kterému člověk vidí věci, co 
nejsou, něco jako v teraktech. Až na to, že když je lidi používali na něco jiného 
než jenom k zábavě, používali vznešenější název: fenomenoskop.

Fantaskopická soustava se ovšem dala napojit přímo na sítnici, stejně jako 
Budova zvuková soustava sídlila přímo na bubíncích. Dokonce si člověk mohl 
nechat napálit do páteře, u několika klíčových obratlů, telegnostické zařízení. 
Ale říkalo se, že to má vedlejší účinky, že to snad i dlouhodobě poškozuje nervy 
– a navíc se šuškalo, že programátoři pracující pro velké mediální firmy přišli na 
způsob, jak prorazit obranou těchhle systémů a sypat vám levnou reklamu přímo 
do periferního vidění  (nebo ji  taky nasrat  rovnou doprostředka),  a  to  pořád, 
dokonce i když máte zavřené oči.  Bud znal  jednoho chlápka, kterého někdo 
nakazil  memem  přehrávajícím  reklamy  na  levné  motely,  navíc  v  hindštině; 
vnucovaly se mu čtyřiadvacet hodin denně v pravém horním rohu zorného pole, 
až se ten chlap nakonec oddělal.

Soudce Fang byl překvapivě mladý, nejspíš mu ještě nebylo čtyřicet. Seděl u 
stolku s červeným ubrusem a začal mluvit čínsky. Oba přísedící stáli za ním. Byl 
tu i nějaký Sikh; vstal a cosi soudci čínsky odpověděl. Bud vůbec nechápal, co 
tu ten Sikh dělá, ale už si zvykl, že Sikhové se často objevují na místech, kde by 
je jeden čekal ze všeho nejmíň.

“Zástupce  Protokolu,”  ozval  se  soudce  Fang  s  newyorským  přízvukem, 
“navrhuje,  abychom  vedli  soudní  jednání  v  angličtině.  Má  někdo  nějaké 
námitky?”

U soudu byl i ten chlapík, kterého Bud oloupil, ruku ještě pořád držel trochu 
prkenně, ale jinak vypadal v pořádku. S ním tu byla i jeho žena.

“Jsem soudce Fang,” pokračoval soudce a díval se zpříma na Buda. “Můžete 
mě  oslovovat  Ctihodnosti.  Bude,  zde  přítomný  pan  Kwamina  vás  obvinil 
z jistých činů, které jsou v Příbřežní republice nezákonné. Také jste obviněn z 
žalovatelných přestupků proti Celosvětovému ekonomickému protokolu, jehož 
signatářem jste.  Tyto  přestupky  jsou  přímo  spjaty  se  zločiny,  o  nichž  jsem 
mluvil předtím, ale mírně odlišné. Zatím to všechno chápete?”

“Ne tak ouplně, Ctihodnosti,” prohlásil Bud.
“Myslíme si, že jste okrad tohohle chlapa a střelil jste ho do ruky, což ho 

dost nakrklo. Capiche?”
“Ano, pane.”
Soudce Fang kývl na Sikha a ten pochopil, že je řada na něm.
“Kodex CEPu,” začal, “rozhoduje o všech ekonomických interakcích mezi 

lidmi a organizacemi. Jednou z takových interakcí je krádež. Jinou je ublížení 
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na  zdraví,  pokud  ovšem ovlivní  schopnost  oběti  ekonomicky  se  zajišťovat. 
Protože Protokol neaspiruje na status svrchovaného státu, spolupracujeme při 
podobných případech vždy s místním soudnickým systémem signatáře CEPu.”

“Znáte dobře konfuciánský soudní systém, Bude?” zeptal se soudce Fang. 
Budovi se začínala točit hlava od toho, jak s ní šmejdil sem a tam jako na tenise. 
“Soudím, že asi ne. No nevadí; ačkoli Čínská příbřežní republika už není nejen 
přísně, ale dokonce ani mírně vzato konfuciánská, stále tímto způsobem vede 
své soudnictví – děláme to tak už pár tisíc let a myslíme si, že to není tak docela 
zlé. Hlavním rysem systému je, že jako soudce vlastně vykonávám najednou 
několik úloh: detektiva, soudce, porotce a v případě potřeby i popravčího.”

Bud se tomu fórku zašklebil, ale pak mu došlo, že soudce Fang nevypadá na 
to, že by měl obzvlášť špásovnou náladu. Zpočátku Buda popletlo jeho newyor-
ské chování natolik, až si myslel, že pan soudce Fang je něco na způsob pana 
Obyčejného.

“Takže,”  pokračoval  soudce  Fang,  “ve  své  prvně  zmíněné  roli  bych vás, 
pane Kwamino, rád vyzval, abyste mi řekl, jestli podezřelého poznáváte.”

“Je to ten člověk,” ukázal pan Kwamina prstem Budovi na čelo. “Ten, co mi 
vyhrožoval, co mě postřelil a co mi ukradl peníze.”

“A paní Kum?” vyzvídal dál soudce Fang. Pak obmyslel Buda vysvětlující 
poznámkou. “V jejich kultuře žena nepřijímá mužovo jméno.”

Paní Kum jen na Buda kývla. “Je to viník.”
“Slečno Pchaová, chcete něco dodat?”
Droboučká žena s brýlemi se podívala na Buda. “Vyňala jsem z hlavy tohoto 

muže,”  začala  angličtinou  s  texaským přízvukem,  “hlasem aktivovaný vrhač 
nanoprojektilů,  v  hovorové  řeči  známý  jako  lebkopal,  nabitý  třemi  druhy 
munice  včetně  takzvaných  nábojů  Kripling,  které  byly  použity  proti  panu 
Kwaminovi. Nanoskopické prošetření sériových čísel na těchto nábojích a jejich 
porovnání  s  fragmenty náboje vyňatého z paže  pana Kwaminy potvrzují,  že 
kulka, kterou byl zasažen pan Kwamina, byla vypálena ze zbraně zapuštěné v 
čele podezřelého.”

“A kurva,” prohlásil Bud.
“Dobrá,” přikývl soudce Fang a chvilku si dlaní mnul spánek. Pak se otočil k 

Budovi. “Jste vinen.”
“Helejte!  Nemám takhle  právo na  obhajobu?”  vztekal  se  Bud.  “Vznáším 

námitku!”
“Neplácejte kraviny,” sykl soudce Fang.
Pak se ozval Sikh. “Protože žalovaný nemá žádný významnější majetek a 

hodnota jeho práce by nebyla dostačující k náhradě škody, Protokol se o případ 
přestává zajímat.”

“Chápu,” přikývl soudce Fang. “Tak Bude, človíčku, máte někoho, kdo je na 
vás závislý?”

“Mám holku,” snažil se Bud. “A ta má kluka ménem Harv, mýho syna, leda 
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bysme to špatně spočítali. A říkala, že je v tom.”
“To si myslíte, anebo to víte?”
“Byla, když sem se vo to posledně zajímal – to bude takový dva měsíce.”
“Jak se jmenuje?”
“Tequila.”
Jedna  z  praktikantek  Protokolu  –  mladá  dívka  –  si  přitlumeně  odfrkla  a 

položila si ruku na ústa. I sám Sikh jako by se kousal do rtů.
“Tequila?”  kroutil  nevěřícně  hlavou soudce  Fang.  Začínalo  být  jasné,  že 

podobných  případů  soudí  hory,  a  proto  si  tuhle  zábavnou  drobnůstku 
vychutnává.

“V  Pronajatých  územích  žije  devatenáct  žen  jménem  Tequila,”  odtušila 
slečna Pchaová, která cosi četla na svém fenomenoskopu. “Jedna z nich před 
třemi dny porodila dceru jménem Nellodee. Také má pětiletého syna jménem 
Harvard.”

“Týjo,” vydechl Bud.
“Gratuluji, Bude, jste tatínkem,” řekl soudce Fang. “Z vaší reakce soudím, 

že to je pro vás mírné překvapení. A zdá se mi zcela zřejmé, že váš vztah s 
Tequilou  není  příliš  pevný,  takže  v  něm  nenacházím  žádné  polehčující 
okolnosti, které bych při rozhodování měl brát v potaz. Z toho důvodu bych byl 
rád, kdybyste vyšel támhletěmi dveřmi,” soudce Fang ukázal na dveře v rohu 
soudní síně, “a po schodišti až dolů. Pak vyjdete ven a přejdete přes ulici, načež 
vyhledáte  molo  vybíhající  do  řeky.  Dojdete  na  konec  mola,  tak  daleko,  až 
budete stát na jeho červené části, a vyčkáte na další pokyny.”

Bud se dal do pohybu, nejprve nesměle,  ale soudce Fang ho netrpělivým 
gestem popohnal, a tak nakonec vyšel ven a sešel po schodech a vylezl na Waj-
tchan,  který vedl  podél  řeky Huangpu a  který lemovaly velké staré domy v 
evropském slohu. Podchod pro pěší jej zavedl pod ulicí až na samotné nábřeží, 
po  kterém chodila  sem tam fůra  Číňanů,  ba  dokonce  se  tam občas  vlekli  i 
beznozí mrzáci. Pár Číňanů středního věku vyložilo venku stařičkou zvukovou 
aparaturu, hráli si nějakou starodávnou hudbu a tancovali. V kterémkoli jiném 
okamžiku by Budovi ta muzika připadala urážlivě cáklá, ale když se teď díval 
na ty poněkud tělnaté, usedlé lidičky, jak se objímají a točí dokola, bůhvíproč 
mu bylo smutno.

Konečně  našel  správné  molo.  Když  k  němu  namířil,  musel  si  rameny 
prorazit cestu mezi pár šikmookými opicemi, co nesly na popruzích podlouhlý 
balík a snažily se dostat na molo dřív než on. Byl odsud pěkný výhled; za ním 
staré budovy na Waj-tchanu, na protějším břehu vystřelovala do závratné výše 
neonová  stěna  ekonomické  zóny  v  Pchutungu,  která  dělala  pozadí  hustému 
říčnímu provozu – většinou to byly nízké loďky uvázané jedna za druhou.

Molo  začalo  být  červené  až  na  samém  konci,  kde  se  konečně  strmě 
svažovalo  k  řece.  Povrch  byl  ale  z  něčeho  hrbolatého,  takže  mu  nohy 
neklouzaly.  Otočil  se  a  hledal  očima  soudní  budovu s  kupolí,  snažil  se  za-

–  34  –



hlédnout okno, ze kterého by snad vyhlížela tvář soudce Fanga nebo některého z 
přísedících. Čínská rodinka šla za ním po molu a s sebou nesla ten dlouhý balík 
omotaný květinovými girlandami; Budovi najednou došlo, že to asi bude tělo 
zesnulého člena rodiny. O těchhle molech slyšel; říká se jim pohřební mola.

V jeho krevním řečišti explodovalo mnoho desítek mikroskopických náloží 
známých jako porcováčky.

Nell se učí zacházet s kompilátorem hmoty; nerozvážnost mládí; věci se 
zlepšují.

Nell už narostla tolik, že jí stará matrace na délku nestačila, a tak Harv, její 
starší bráška, prohlásil, že jí pomůže udělat novou. Doprovodil to nedbalou po-
známkou o tom, že už je dost velký, aby to zvládl. Nell za ním šla do kuchyně, 
kde trůnilo několik důležitých krabicovitých zařízení  s  vystupujícími dveřmi. 
Některá byla teplá, jiná studená, jiná měla okýnka a ještě jiná vydávala zvuky. 
Nell často vídala Harva nebo Tequilu nebo některého z jejích mužských, jak z 
nich vyndávají jídlo v tom či onom stavu přípravy.

Jedné  z  těch  krabic  se  říkalo  káháčko.  Byla  vestavěná  do  zdi  nad 
kuchyňskou linkou. Nell si přitáhla židli a vylezla si, aby se mohla dívat, jak to 
Harv dělá. Káháčko mělo vepředu mediatron, jak se říkalo čemukoli, na čem se 
hýbaly obrázky nebo z čeho vycházely zvuky nebo oboje. Jak tak Harv něco 
mačkal prsty a mluvil na přístroj, obrázky tancovaly po povrchu. Připomínalo jí 
to terakty, které si přehrávala na velkém mediatronu v obýváku, když ho zrovna 
neměl puštěný někdo větší.

“To je co?” chtěla vědět.
“Mediaglyfy,” vysvětlil Harv sebejistě. “Jednou se to naučíš číst.”
Nell už některé přečíst uměla.
“Červenou nebo modrou?” dal jí velkomyslně na vybranou Harv.
“Červenou.”
Harv do přístroje obzvlášť dramaticky rýpl a pak se objevil nový mediaglyf, 

bílý kroužek nahoře s tenkým zeleným klínkem. Klínek byl pořád větší a větší. 
Káháčko  hrálo  dokola  písničku,  aby  naznačilo,  že  mají  čekat.  Harv  zašel  k 
lednici a vzal jednu krabičku s džusem pro sebe a jednu pro Nell. Pohrdavě se 
na káháčko zadíval. “Trvá to věky,” prohlásil. “To je fakt k smíchu.”

“Proč?”
“Protože máme levnou Cévu, jenom pár gramů za vteřinu. Ubohost.”
,A proč máme levnou cévu?”
“Protože bydlíme v levným baráku.”
“A proč bydlíme v levným baráku?”
“Protože musíme šetřit a nic jinýho si nemůžem dovolit,” vysvětloval Harv. 

“Mámě dělaj  konkurenci  různý  Číňanky a  tak,  co  nemaj  žádnou sebeúctu a 
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makaj skoro zadarmo.” Znovu se podíval na KH a potřásl hlavou. “Ubohost. V 
Bleším cirguse maj Cévu, no, takhle velikou.” Spojil nad hlavou prsty a pak 
rukama vykreslil rozměrný kruh. “Tahle nejspíš není větší než tvůj malíček.”

Poodstoupil od kompilátoru hmoty, jako kdyby už nemohl snést, že je s ním 
v jedné místnosti, pořádně ucucl džus z krabice a šel si do obýváku pustit terakt. 
Nell se jen dívala, jak se zelený klínek pořád zvětšuje, až zaplnil kruh víc než z 
půlky, takže pak to už spíš vypadalo jako zelený kruh s bílým klínkem a i ten se 
zmenšoval  a  zmenšoval  a  nakonec,  zrovna  když  bílý  klínek  zmizel,  přístroj 
zakončil práci veselým akordem.

“Už to je!” zavolala.
Harv  zmáčkl  na  teraktu  pauzu,  pyšně  dokráčel  do  kuchyně  a  cvrnkl  do 

mediaglyfu, na kterém byla animace otevírajících se dveří. KH hlučně zasyčel. 
Harv se podíval, jak se zatvářila vyděšeně, a pocuchal ji ve vlasech; odstrčit ho 
nemohla,  protože  si  oběma  rukama  přikrývala  uši.  “Musí  zrušit  vakuum,” 
vysvětlil.

Zvuky přestaly a dveře se rozletěly. Uvnitř káháčka, úhledně složená, ležela 
Nellina nová červená matrace.

“Dej mi to! Dej mi to!” vřískala Nell, kterou dovádělo k zuřivosti, že si ji 
Harv bere. Harv se chvilku bavil tím, že před ní s matrací v ruce ucukával, a pak 
jí ji dal. Odběhla do pokoje, který měli s Harvem společný, a zabouchla dveře 
tak silně,  jak dovedla. Dinosaurus,  Kačenka, Petr a Pivoňka už na ni čekali. 
“Mám pro nás novou postel,” oznámila jim. Čapla tu starou a hodila ji do kouta, 
pak novou pečlivě rozložila  na podlahu.  Byla k  uzoufání  tenká,  vlastně spíš 
deka než matrace. Ale když ji pořádně rozložila, matrace zasupěla – něco jako 
když bráška pozdě v noci dýchá nosem. Nabírala vzduch, zvedala se, a když to 
bylo hotovo, už vypadala jako skutečná matrace. Posbírala Dinosaura a Kačen-
ku a Petra a Pivoňku do náruče a pak, čistě pro jistotu, začala na matraci skákat 
nahoru dolů, nejmíň stokrát.

“Líbí se ti?” zeptal se Harv. Otevřel si dveře.
“Ne! Běž pryč!” ječela Nell.
“Ale Nell, můj pokoj je to taky,” namítl Harv. “Musím rozložit tu starou.”
O něco později si Harv vyšel s kamarády a Nell zůstala na nějakou dobu v 

bytě sama. Usoudila, že její děti potřebují taky své matrace, a tak si přitáhla židli 
k lince a vylezla nahoru, rovnou před káháčko, a snažila se luštit mediaglyfy. 
Spoustu jich nepoznávala.  Vzpomněla  si  ale,  že když Tequila  něco neuměla 
přečíst, prostě používala slova, a tak zkusila taky jen mluvit.

“Prosím, zajistěte si svolení dospělého,” opakovalo pořád dokola káháčko.
Pochopila, proč Harv radši něco mačkal, než aby na přístroj mluvil. A tak do 

káháčka dloubala tak dlouho, až konečně našla ty mediaglyfy, které používal 
Harv, když jí vybral matraci. Na jednom byli muž a žena spící ve velikánské 
posteli. Pak muž a žena v o něco menší posteli. Pak samotný muž. Samotné dítě. 
Nemluvně.
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Nell sáhla na obrázek s nemluvnětem. Objevil se bílý kruh a červený klínek, 
začala hrát hudba, pak káháčko zasyčelo a otevřelo se.

Rozložila matračku na zem a slavnostně ji předvedla Dinosaurovi, který byl 
ještě moc malý, než aby věděl, jak na ní má skákat nahoru dolů; Nell mu to 
proto  chvilku  převáděla.  Pak  se  vrátila  ke  káháčku  a  udělala  matrace  i  pro 
Kačenku, Petra a Pivoňku. Teď už byla matracemi přikrytá většina pokoje a ji 
napadlo, jaká by to byla legrace, mít přes celý pokoj jednu velikou matraci, a tak 
si udělala pár těch největších. Potom vyrobila ještě novou matraci pro Tequilu a 
jednu i pro jejího přítele Roga.

Když se Harv vrátil, nevěděl, jestli se má děsit nebo žasnout. “Máma poví 
Rogovi, aby tě seřezal jako žito,” prohlásil. “Musíme to všechno hned rozložit.”

Snadno nabyl, snadno pozbyl. Nell vysvětlila dětem, jak se věci mají, a pak 
pomohla  Harvovi  nacpat  všechny  matrace  kromě  té  své  do  násypky 
dekompilátoru.  Harv  musel  nasadit  všechnu sílu,  co měl,  aby  zavřel  dvířka. 
“Tak teď nám zbejvá jenom doufat, že se to všechno rozloží, než se máma vrátí 
domů,” vzdychl. “Nějakou dobu to bude trvat.”

Pak šli do postele a dlouhých pár chvil jen leželi a se strachem čekali na 
zvuk otevírajících se dveří. Ale máma ani Rog ten večer domů nepřišli. Mamka 
se konečně ukázala před ránem, převlékla se do uniformy služebné a odběhla 
chytat autobus do rezidu, kde žili Vikáči; všechno, co chtěla vyhodit, nechala 
jen tak válet na podlaze a neměla čas to hodit do dekompilátoru. A když se Harv 
po chvíli do násypky podíval, byla prázdná.

“To  bylo  o  fous,”  oddechl  si.  “Nell,  musíš  si  dávat  bacha,  co  s  tím 
kompilátorem hmoty provádíš.”

“Co je kompilátor hmoty?”
“Zkráceně tomu říkáme káháčko.”
“A proč?”
“No protože ká há je jako kompilátor hmoty, no ne?”
“Proč?”
“Prostě to tak je. Nejspíš v písmenech.”
“Co jsou písmena?”
“Něco jako mediaglyfy, ale jsou úplně černý, maličký, nehejbou se a jsou 

zastaralý a otravný a těžko se čtou. Zato se daj používat, když chceš mít krátký 
slova místo dlouhejch.” 

Hackworth přichází do práce; návštěva v Projekčním; práce pana Cottona.

Hackworth  prošel  pod  obloukem  litinové  brány  a  déšť  mu  perlil  na 
vyčnívajících  špičkách  bot.  Dešťové  perličky  odrážely  stříbrošedé  světlo  z 
oblohy, koulely se dolů na našlápné plochy šlapohybu a pak s každým záběrem 
odkapávaly  na  šedohnědé  dlažební  kostky.  Hackworth  s  omluvami  projel 
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skupinou  nejistě  se  tvářících  a  popocházejících  Hindů.  Jejich  tvrdé  boty  na 
dlažbě zrádně podkluzovaly a oni převysoko zvedali brady, snad aby jim vysoké 
bílé  límečky  neuřízly  hlavy.  Vstali  už  před  mnoha  hodinami  ve  svých 
vysokopodlažních  svobodárnách,  ve  svých  lidské  velikosti  přizpůsobených 
šuplíčcích na ostrově jižně od Nového Čchusanu, který patřil Hindustánu. Do 
Šanghaje se dostali v časných hodinách na autobruslích a velocipédech, nejspíš 
podplatili  pár policistů a překonali Lávku spojující Nový Čchusan s městem. 
Firma Fázomechanické systémy, s r.o., věděla, že přijdou, protože přicházeli den 
co den. Mohla by si založit náborovou kancelář někde blíž k Lávce, ba dokonce 
i v samotné Šanghaji. Ona ale dávala přednost tomu, aby žadatelé o zaměstnání 
přicházeli vyplňovat formuláře celou tu dálku až sem do ústředí. Bylo tak složité 
se sem dostat, že to vytřídilo ty, kdo by to chtěli zkusit jen z rozmaru, a věčná 
přítomnost těch lidí – špačků hladově si z větví prohlížejících svačící výletníky 
–  všem  pracujícím  šťastlivcům připomínala,  že  po  jejich  místě  by  ochotně 
skočili jiní.

Projekční divize napodobovala univerzitní areál, a to ve více ohledech, než 
měli její architekti v úmyslu. Pokud se univerzitní areál dá popsat jako zelený 
čtyřúhelník  vykreslený  nahrbenými  a  břečťanem  porostlými  gotickými 
budovami, pak tohle rozhodně univerzitní areál byl. Pokud však je univerzitní 
areál také svého způsobu továrnou, v níž většina osazenstva dřepí v řadách ve 
velkých přelidněných sálech a dělá celý den v zásadě totéž, pak Projekční divize 
byla univerzitním areálem též.

Hackworth to vzal přes Merkleho sál. Byl gotický a velice rozlehlý, jako 
většina  místností  v  Projekční  divizi.  Klenutý  strop  zdobila  skutečná  freska 
namalovaná na sádře.  Protože právě až na fresku celá  tahle budova vyrašila 
rovnou z Cévy, bývalo by bylo snazší vestavět do stropu mediatron a na něm 
nastavit virtuální fresku, která by se navíc mohla čas od času měnit. Ale Novo-
viktoriáni  téměř  nikdy  mediatrony  nepoužívali.  Skutečné  umělecké  dílo 
vyžaduje  od  umělce  zodpovědnost.  Dá  se  udělat  jen  jednou  –  a  když  ho 
zpackáte, musíte žít s následky.

Ve středovém dílu  fresky bylo zpodobeno hejno kybernetických cherubů, 
kteří nesli na ramenou každý jeden sférický atom a slétali se doprostřed, kde 
vznikalo cosi, struktura z několika set atomů, radiálně souměrná, snad to mělo 
být nějaké ložisko nebo motor. Nad tím vším dumal dost veliký, ale jistě ne v 
měřítku  zobrazený  Inženýr  v  bílém  plášti,  který  měl  popruhem  na  hlavě 
připevněný  monokulární  nanofenomenoskop.  Ty  v  praxi  nikdo  nepoužíval, 
neumožňovaly totiž  hloubkové vidění,  ale  na fresce to  vypadalo líp,  protože 
bylo  vidět  Inženýrovo  druhé  oko,  ocelově  modré,  rozšířené,  propátrávající 
nekonečno  jako  kovový  oculus  radioteleskopu  v  Arecibu.  Jednou  rukou  si 
Inženýr hladil navoskovaný knír. Druhou měl vsunutou do nanomanipulátoru a 
díky  okázalému  nadbytku  zářivých  optických  klamů  bylo  zcela  jasné,  že 
cherubové plahočící se s atomy tancují tak, jak on jim píská, že je-li Inženýr 
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Neptunem, oni jsou jeho najádami.
I v rozích fresky se to hemžilo kdečím; v tom levém horním byli Feynman a 

Drexler a Merkle, Cen a Singh a Finkle-McGraw spočívali na nadpřirozeném 
buckmíči, někteří z nich četli knihy a jiní ukazovali na probíhající práce s gesty 
vyjadřujícími  konstruktivně  kritický  přístup.  V  pravém  horním  rohu  byla 
královna  Viktorie  II.,  které  se  dařilo  zachovávat  důstojnost,  i  když  ji  autor 
posadil na řvavě nevkusný trůn z diamantového masivu. Dolní okraj fresky byl 
plný  postaviček,  většinou  dětí,  občas  provázených  matkou-trpitelkou  a 
seřazených chronologicky. Odleva tu byli duchové minulých generací, jež přišly 
na  svět  příliš  brzy,  než  aby  se  mohly  těšit  výhodám nanotechnologií,  a  tak 
(nebylo to zobrazeno natvrdo, spíš tak nějak podloudně vnucováno) je drtila tíha 
vznikající  z  očividných  příčin,  jako  byly  rakovina,  kurděje,  exploze  parních 
kotlů, vykolejení vlaků, šílenci, co střílí  po autech, pogromy, bleskové války, 
důlní katastrofy,  etnické čistky, havárie jaderných reaktorů,  hrátky nevinných 
dítek  se  zápalkami,  sebevraždy  vypitím  Sava,  vytápění  studených  domů 
uhelnými briketami nebo probodení býčími rohy. Kupodivu nikdo z nich nebyl 
zatrpklý; všichni pozorovali, jak se činí Inženýr a jeho andělský pracovní tým, a 
jejich pozvednuté tváře zalévalo světlo linoucí se ze středu, které (jak inženýr 
ukrytý  v  Hackworthovi  a  beroucí  všechno  doslova  okamžitě  předpokládal) 
uvolňovala vazebná energie atomů hnaných do určených potenciálových jam.

Děti  uprostřed  byly  k  Hackworthovi  otočené  zády  a  byly  vidět  jen  jako 
obrysy, dívaly se přímo nad sebe a vzpínaly ke světlu paže. Děti vpravo dole 
byly protiváhou andělských návštěvníků zleva: byly to duše ještě nenarozených 
dětí, které se teprve budou těšit z plodů Inženýrovy práce, a také se tvářily, jako 
by se už ani nemohly dočkat, kdy konečně přijdou na svět. Za nimi byla jako 
pozadí osvětlená, zvlněná opona, hodně podobná polární záři, ale ve skutečnosti 
to mělo být pokračování splývavé sukně královny Viktorie, která seděla na trůně 
nad nimi.

“S dovolením, pane Cottone,” ozval se Hackworth div ne šeptem. Kdysi tu 
několik let pracoval a znal zdejší etiketu. V sále seděla stovka projektantů uspo-
řádaných pěkně v řadách. Všichni měli na hlavách navlečené fenomenoskopy. 
Hackworthovu přítomnost v sále zaznamenali jedině hlavní inženýr Dürig, jeho 
zástupci Ču, DeGrado a Beyerley a pak pár svačinářů a poslíčků, kteří seděli 
vzpřímeně  na  svých  místech  po  obvodu  sálu.  Vylekat  inženýry  bylo 
nevychované, a tak bylo třeba k nim přicházet hlučně a pak je oslovovat tiše.

“Dobré ráno, pane Hackworthe,” kývl pan Cotton.
“Dobré ráno, Demetrie. Klidně to dodělejte.”
“Jsem u vás za chviličku, pane.”
Cotton byl levák. A na levé ruce měl černou rukavici. Ta byla protkaná sítí 

neviditelných, miniaturních, ale pevných struktur, motorů, pozičních senzorů a 
hmatových  stimulátorů.  Senzory  zaznamenávaly  postavení  ruky,  měřily,  jak 
mnoho jsou všechny klouby a kotníky ohnuté a tak dále. Zbytek vybavení mu 
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dodával pocit, že se dotýká skutečných předmětů.
Pohyby rukavice byly omezeny na zhruba polokulovou oblast s poloměrem 

asi půl metru; dokud nechával loket na pohodlné elastomerové podložce nebo 
poblíž  ní,  mohl  s  ní  hýbat.  Rukavice  byla  připojena  k  síti  infinitesimálních 
drátků, které vycházely z drátkovnic umístěných všude kolem pracovního stolu. 
Drátkovnice se chovaly jako motorizované vodiče loutky, napravovaly průvěsy 
a občas rukavicí popotáhly tím či oním směrem, aby simulovaly vnější síly. Ve 
skutečnosti ale motorizované nebyly, byly to maličké továrny na výrobu drátu, 
které  dráty  vytvářely,  když  bylo  potřeba,  a  když  zase  bylo  třeba  zabránit 
prověšení nebo zatáhnout, nasávaly je a pohlcovaly. Kolem každého drátku byla 
volná varhánkovitá manžeta o průměru několika milimetrů, jako bezpečnostní 
opatření, pro případ, že by nějaký návštěvník strkal ruce do přístroje – aby mu 
neviditelné drátky neuřízly prsty.

Cotton pracoval  s  nějakou složitou strukturou skládající se podle všeho z 
mnoha set tisíc atomů. Hackworth to věděl proto, že u každého pracovního stolu 
byl  mediatron  poskytující  dvourozměrný  obraz  toho,  co  vidí  jeho  uživatel. 
Mistři pak mohli snadno chodit sem a tam uličkami a jediným mrknutím viděli, 
na čem který zaměstnanec dělá.

Struktury, na nichž tihle lidé pracovali, Hackworthovi i přes to, že tu sám pár 
let  dělal,  připadaly  k  uzoufání  humpolácké.  Tady  v  Merkleho  sále  všichni 
vytvářeli velkoobchodní zboží, které v zásadě nebylo nijak náročné. Pracovali v 
symbióze se softwarem, který se staral o opakující se aspekty díla. Tak se daly 
výrobky vytvářet rychle, což bylo na rozmarném a snadno ovlivnitelném trhu 
spotřebního  zboží  to  hlavní.  Systémy  projektované  tímhle  způsobem  však 
nakonec vždycky byly obrovské. Vždycky, když chtěl automatizovaný projekční 
systém něco přimět, aby to fungovalo, řešil to tak, že do toho vrazil ještě víc 
atomů.

Všichni  inženýři  v  tomhle  sále  projektovali  nanotechnologické  opékače 
topinek a fény a toužili po Hackworthově místě v Zakázkovém oddělení, kde 
vytříbenost  byla  sama  sobě  cílem,  kde  nepřišel  nazmar  jediný  atom  a  kde 
všechny  subsystémy  byly  vytvořeny  specificky  pro  právě  probíhající  práci. 
Takové úkoly si vyžadovaly intuici a kreativitu, což byly vlastnosti, které tady v 
Merkleho sále nebyly hojné a nebyly ani podporovány. Jen čas od času se Dürig 
nebo někdo z dalších mistrů na golfu, u karaoke či při cigaretě zmínil o tom, že 
kterýsi z mladších pracovníků se jeví být slibným.

Protože za tento projekt, za projekt Obrázkové čítanky pro urozené slečny, 
platil  Hackworthovi přímo lord Alexander  Čang-Sik Finkle-McGraw, o cenu 
nešlo.  Vévoda by nepřipustil,  aby kdokoli  lajdačil  nebo si  usnadňoval práci, 
takže všechno bude tak vypilované, jak jen to Zakázkové dokáže, a každý atom 
bude obhájitelný.

Nic  obzvláště  zajímavého  naproti  tomu  nebylo  na  energetickém  zdroji 
vytvářeném pro Čítanku, který se skládal z baterií stejného druhu, jako byly ty, 
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co poháněly kdeco od hraček po letadla. A tak Hackworth svěřil tuhle část práce 
Cottonovi, jen aby viděl, jestli ten člověk k něčemu bude.

Cottonova ruka v rukavici se vznášela a zmítala jako ovád chycený do středu 
černé  pavučiny.  Na  mediatronické  obrazovce  připojené  k  pracovnímu  stolu 
Hackworth pozoroval, jak Cotton uchopil středně velký (na standardy Merkleho 
sálu) montážní podcelek, který nejspíš bude patřit k nějakému mnohem většímu 
nanotechnologickému systému.

Standardní  barevné  schéma  užívané  na  těchto  fenomenoskopech 
zachycovalo atomy uhlíku zeleně, síru žlutě, kyslík červeně a vodík modře. Z 
dáli bylo vidět,  že Cottonův montážní celek je  převážně tyrkysový, takže se 
skládá většinou z uhlíku a kyslíku; Hackworth se díval tak zdaleka, že se mu 
tisíce jednotlivých atomů slévaly. Byla to mřížka složená z dlouhých, rovných a 
dost hranatých tyček položených přes sebe v pravých úhlech. Hackworth v ní 
poznal molekulárně logický systém – šlo o mechanický počítač.

Cotton se snažil ho spojit s nějakým větším dílcem. Z toho si Hackworth 
dovodil, že automatický montážní proces (který by Cotton zkusil nejdřív) asi 
nezabral docela dobře, takže se teď snaží dostat díl na místo ručně. To, co je 
špatně, se tím nenapraví, ale telegnostická zpětná vazba přicházející do ruky 
skrz vedení mu napoví, které výběžky sedí ke kterým důlkům a které ne. Byl to 
intuitivní  přístup  ke  práci,  přístup,  který  přednášející  z  Královského 
nanotechnologického  ústavu  zuřivě  zakazovali,  nicméně  který  byl  mezi 
Hackworthovými zlomyslnými a chytrými kolegy velmi oblíben.

“Fajn,” prohlásil konečně Cotton. “Tak tady je ta bota.” Uvolnil ruku. Na 
mediatronu  se  montážní  podcelek  vlastní  hybnou silou  odsunul  od  hlavního 
celku, pak zpomalil, zastavil a začal se k němu vracet, protože jej táhla slabá 
van der Waalsova síla. Pravou ruku měl Cotton položenou na malé klaviatuře; 
dloubl do klávesy, načež simulace znehybněla, a pak, jak Hackworth souhlasně 
zaznamenal,  ještě  mačkal  klávesy  několik  vteřin  a  ukládal  dokumentaci. 
Současně vytáhl levici z rukavice a stáhl si z hlavy pozorovací soupravu; její 
řemení a polštářky mu ve vlasech zanechaly jasně patrné vtisky.

“To je ten inteligentní make-up?” kývl Hackworth k obrazovce.
“Ještě dokonalejší verze,” opravil ho Cotton. “Dálkově ovládaný.”
“A  čímpak?  ÚHORem?”  Hackworth  mluvil  o  Univerzálním  hlasově 

orientovaném rozhraní.
“Ano, pane, nebo spíš jeho specializovanou variací,” souhlasil Cotton. Pak 

trochu  ztišil  hlas.  “Říká  se,  že  se  uvažuje  o  make-upu  s  nanoreceptory 
galvanických reakcí pokožky, takže by to celé reagovalo na citový stav majitele. 
A tohle povrchní, jestli to vůbec musím zdůrazňovat, kosmetické téma skrývá 
podtón, který šéfstvo zavlekl do hlubokých a bouřlivých vod filozofických –”

“Cože? Filozofie make-upu?”
“No jen pomyslete, pane Hackworthe: je posláním make-upu vyjadřovat city 

člověka, anebo je jím něco přesně opačného?”
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“Tak tohle už přesahuje moji kompetenci,” připustil Hackworth.
“Ale vy chcete vědět, jak jsme na tom s napájením pro Vidličku,” použil 

Cotton  krycí  jméno  Obrázkové  Čítanky.  Cotton  neměl  ani  ponětí,  co  to  ta 
Vidlička je, věděl jen, že potřebuje zdroj energie s relativně dlouhou životností.

“Ano.”
“Provedl jsem ty modifikace, které jste si vyžádal. Udělal jsem testy, které 

jste uvedl, a k nim i pár dalších, co mě napadly – ode všech máte tady dokumen-
taci.” Cotton chytil těžkou, mosazi podobnou rukojeť zásuvky u stolu a zlomek 
vteřiny  počkal,  až  svou  práci  odvede  vestavěný  logický  systém  pro 
rozpoznávání otisků prstů. Pak se zásuvka odemkla, Cotton ji vytáhl a světlo 
boží  spatřila  právě ta  směska krámů,  které bývají  v  kancelářských stolech a 
které  se  nezmění  nejspíš  nikdy,  včetně  několika  listů  papíru.  Některé  byly 
prázdné,  jiné potištěné,  další  počmárané – a  jeden byl  prázdný až  na to,  že 
nahoře  bylo  Cottonovou  přesnou  projektantskou  rukou  vyvedeno  slovo 
VIDLIČKA. Právě tenhle papír Cotton vytáhl ven. “Demetrius James Cotton 
převádí všechna práva na pana Hackwortha,” promluvil na něj.

“John Percival Hackworth převod přijímá,” prohlásil Hackworth a vzal si 
papír od Cottona. “Vřelé díky, pane Cottone.”

“Rádo se stalo, pane.”
“Hlavní  strana,”  poručil  papíru  Hackworth,  načež  se  na  něm  objevily 

obrázky  a  písmo  a  obrázky  se  rozhýbaly  –  do  pohybu  se  dalo  schéma 
fázomechanického systému.

“Pokud tím nejsem příliš troufalý nebo zvědavý,” odtušil Cotton, “dokončíte 
Vidličku brzy?”

“Nejspíš ještě dnes,” přikývl Hackworth.
“Kdyby se vyskytly nějaké potíže, ihned mě prosím kontaktujte,” vyzval ho 

Cotton čistě ze zdvořilosti.
“Děkuji vám, Demetrie,” ocenil to Hackworth. “Dopisový formát,” nařídil 

papíru,  který se ihned úhledně natřikrát  přeložil.  Hackworth si  jej  vsunul do 
náprsní kapsy saka a vyšel z Merkleho sálu ven.

Podrobnosti rodinného zázemí Nell & Harva; Harv přinese domů cosi  
úžasného.

Když Nell vyrostla ze šatů, Harv je vždycky nacpal do dekompilátoru a pak 
v KH nechal udělat nové. Někdy, když Tequila chtěla vzít Nell někam, kde se 
uvidí  s  jinými  maminkami  a  holčičkami,  udělala  Nell  v  KH  lepší  šaty  s 
kraječkami a pentlemi,  takže ostatní  maminky uvidí, že Nell není nějaká hej 
počkej a jak moc ji Tequila má ráda. Děti pak seděly a sledovaly pasivku na 
mediatronu a maminky zatím seděly o kus vedle a někdy si povídaly a někdy se 
taky dívaly na mediatron. Nell je poslouchala, zvlášť když mluvila Tequila, ale 
všem slovům stejně nerozuměla.
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Protože to Tequila opakovala často, Nell věděla, že když s ní Tequila byla 
těhotná, používala nějakou věc, které se říkalo Volbostroj. To byla mikra, která 
bydlela v děloze a chytala vajíčka a žrala je. Viktoriáni na ně nevěřili, ale daly 
se koupit  od Číňanů a od Hindustánců, protože ti  samozřejmě neměli  žádné 
skrupule. Jenže člověk nikdy nevěděl, kdy se už vypotřebovaly a nefungují, a 
proto  taky  Tequila  nakonec  měla  Nell.  Jedna  paní  říkala,  že  se  dá  koupit  i 
speciální Volbostroj, který vleze dovnitř a sežere plod. Nell nechápala, o jakém 
ovoci se to mluví, ale všechny ženské tomu zřejmě rozuměly a shodly se na 
tom,  že  na  takovou  příšernost  můžou  přijít  vážně  jenom  Číňani  nebo 
Hindustánci.  Tequila  řekla,  že  o  tomhle  Volbostroji  ví  všecko,  ale  že  by ho 
nepoužila, protože to by se bála, že to bude hnusné.

Někdy nosila Tequila z práce kousky opravdové látky a říkala, že ti bohatí 
Viktoriáni, pro které dělá, si ani nevšimnou, že zmizely. Nikdy Nell nedovolila 
si s nimi hrát, a tak Nell nechápala, jaký je rozdíl mezi opravdovou látkou a tou, 
co se vyndá z káháčka.

Jednou kousek takové látky našel Harv. Pronajatá území, kde žili, měla svoji 
vlastní pláž a Harv ji s kamarády rád chodil brzy ráno prohledávat. Pátrali po 
věcech, co připlavaly ze Šanghaje nebo co je Vikáči v rezidu Nová Atlantida 
spláchli do záchoda. A nejvíc se pídili  po kouscích natahovací,  kluzké látky, 
které se říkalo nanobar. Někdy našli kousky nanobaru ve tvaru kondomů, jindy 
to byly větší kusy, do kterých se věci balily, aby byly chráněné před poškozením 
mikrami. Každopádně se to dalo sesbírat a pak prodat jistým lidem, co věděli, 
jak se to čistí a spojuje dohromady, a kteří z toho vyráběli ochranné oděvy a jiné 
věci.

Harv si kousek látky nenápadně nacpal do boty, nikomu neřekl slovo a pak 
až  domů  kulhal.  Tu  noc  Nell,  která  ležela  na  své  červené  matraci,  trápily 
rozmazané sny o divných světlech;  nakonec se probudila  a  spatřila  v  pokoji 
obludu: byl to Harv, pod dekou měl rozsvícenou baterku a něco kutil. Hodně 
pomaličku,  aby  nevyrušila  Dinosaura,  Kačenku,  Petra  a  Pivoňku,  vylezla  a 
strčila pod deku hlavu: zjistila, že Harv drží maličkou baterku v zubech a dvěma 
párátky se v něčem rýpe.

“Harve,” ozvala se, “ty tu rozmontováváš mikru?”
“Kdepak, ty moulo.” Harv mluvil tlumeně a kvůli malé knoflíkovité baterce, 

kterou držel v puse, divně huhlal. “Mikry jsou mnohem menší. Podívej!”
Přilezla k němu ještě blíž, stejně tak moc jako zvědavost ji  přitahovalo i 

teplo a pocit bezpečí, a pak uviděla, jak Harvovi na kolenou leží měkká žíhaná 
hnědá věc, jen pár centimetrů velká a na okrajích roztřepená.

“Co to je?”
“Kouzlo.  Dívej.”  Harv  do  té  věci  opatrně  dloubl  párátkem  a  něco  se 

uvolnilo.
“Kouká z toho vlasec!” vypískla Nell.
“Pšššš!” Harv chytil konec vlákna do prstů a zatáhl. Vlákno vypadalo dost 
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krátké, ale jak tahal, prodlužovalo se, roztřepený okraj látky se rozmotával příliš 
rychle, než aby to bylo vidět, a pak se vlákno uvolnilo úplně. Podržel je, aby si 
je mohla prohlédnout, a pak je pustil a ono se sneslo na hromádku jiných, úplné 
stejných.

“Kolik jich tam je?” chtěla vědět Nell.
“Nell,”  otočil  se  k  ní  Harv,  takže  jí  světlo  šlo  přímo do  obličeje  a  hlas 

vycházel z něj jako při nějakém zjevení, “ty tomu nerozumíš. To není tak, že by 
ty nitky byly v té věci, ona je z těch nitek udělaná. Ty nitky vedou přes sebe a 
pod sebe a zas přes sebe. Když je vytaháš všechny, nic nezbude.”

“To vyrobily mikry?” zeptala se Nell.
“Vzhledem k tomu, jak to je udělaný, jak je to digitálně složitý, a že každá 

nitka vede pod jinejma a nad jinejma a ty všechny taky vedou zase pod dalšíma 
a nad dalšíma...” Harv se na chvilku zarazil, protože jeho mozek nebyl s to unést 
nadlidskou troufalost té věci a její složitý souřadnicový systém. “Asi jo, Nell, 
musej to bejt mikry, nic jinýho by to udělat nedokázalo.”

O bezpečnostních opatřeních v Atlantidě/Šanghaji.

Atlantida/Šanghaj zabírala nejpěknějších devadesát procent výměry Nového 
Čchusanu – vnitrozemskou náhorní plošinu vyzdviženou asi míli nad hladinu 
moře,  kde  byl  vzduch  chladnější  a  čistší.  Zčásti  byla  ohrazena  pěknými 
litinovými  ploty,  ale  opravdovou  hranici  bránilo  cosi,  čemu  se  říkalo  “psí 
mřížka” – roj kvazisamostatných aerostatů.

Slovem aerostat se označovalo cokoli, co vydrželo viset ve vzduchu. Toho se 
od jisté doby dalo dosáhnout velmi snadno. Nanotechnologické materiály byly 
pevnější.  Počítače  byly  infinitesimální.  Energetické  zdroje  podstatně 
výkonnější.  Bylo  skoro  těžké  nevyrábět  věci  lehčí  než  vzduch.  Opravdu 
jednoduché předměty,  třeba balicí  materiály  – hlavní složka odpadů –,  měly 
sklon poletovat, jako kdyby nic nevážily, a piloti letadel letících v nadmořské 
výšce deset  kilometrů si zvykli na podívanou na prázdné, vyhozené nákupní 
tašky, které jim svištěly kolem oken (a které do sebe pak nasály motory). Horní 
vrstvy atmosféry teď při pohledu z oběžné dráhy vypadaly, jako by měly lupy. 
Protokol vyžadoval, aby se všechno vyrábělo těžší, než je třeba, a navíc takové, 
že to ultrafialové světlo rozloží. Jenže někteří lidé Protokol porušovali.

A protože bylo tak lehké vyrábět věci, které se vznášejí ve vzduchu, nebyla 
zrovna velká dřina přidat jim větrnou turbínu. Nebylo to o moc víc než maličká 
vrtule nebo série vrtulí nasazených na trubkovém kanálku vedoucím do trupu 
aerostatů; vrtule natahovaly vzduch na jednom konci dovnitř a on na druhém 
vyrážel  ven  a  vytvářel  tah.  Když  měl  přístrojek  víc  takových  zařízení 
nasměrovaných  do  různých  os,  mohl  se  udržet  na  stejném  místě  nebo  i 
přemisťovat.

–  44  –



Všechny aerostaty v psí mřížce vypadaly jako zrcadlící, aerodynamické slzy 
dost velké, aby se do nich v nejširším místě vešel míček na pingpong. Tyhle 
kapsle  byly naprogramované tak,  aby se  držely ve vzduchu v hexagonálním 
mřížkovém vzoru asi deset centimetrů od sebe těsně nad zemí (dost hustě, aby 
zastavily  psa,  ale  už  ne  kočku;  proto  “psí  mřížka")  a  čím  výš,  tím  byly 
rozmístěné řidčeji. Tak byl nad svatosvatým vzdušným prostorem rezidu Nová 
Atlantida  načrtnut  polokulový  dóm.  Když  zafoukal  vítr,  všemi  měchýřky  to 
zacloumalo jako větrnými korouhvičkami, a jak je to o kousek odneslo, mřížka 
se deformovala; všechny se ale brzy dostaly zase na svá místa, protože hnány 
větrnými  turbínami  plavaly  proti  vzdušnému  proudu  jako  střevle.  Turbínky 
vydávaly skoro neslyšné syčení, jako když vzduch protíná ostří žiletky, a když 
jste si to vynásobili počtem všech kapslí, co byly na doslech, výsledkem byla ne 
právě přívětivá zvuková kulisa.

Když se  kapsle  musela  s  větrem prát  příliš  dlouho,  vybila  se  jí  baterie. 
Přesunula se a rýpla čenichem do souseda. Pak se ty dvě spářily ve vzduchu 
jako vážky a slabší si vzala energii od silnější. K systému patřily větší aerostaty, 
takzvané kojné,  které poletovaly kolem bariéry a pumpovaly velká množství 
energie  do  náhodně  vybraných  kapslí  leckde  po  mřížce,  jež  energii  zase 
rozdělovaly sousedům. Když měla kapsle pocit,  že má nějakou mechanickou 
závadu,  vyslala  zprávu;  z  Královské  bezpečnostní  služby  sídlící  pod 
Viktoriiným zdrojem vyletěla náhradou zbrusu nová kapsle a ta stará mohla letět 
domů a dát se rozložit.

Jak zjistila spousta osmiletých kluků, po psí mřížce se nedalo lézt, protože 
aerostaty neměly dost síly, aby unesly váhu člověka; hned první kapsli byste 
prostě botou zamáčkli do hlíny. Snažila by se uvolnit, ale kdyby v hlíně uvázla 
nebo kdybyste jí  rozbili  turbínky, na její  místo by přiletěla jiná. Ze stejného 
důvodu jste  kdykoli  mohli  některou kapsli  vzít  a  odnést.  Hackworth to jako 
malý kluk zkusil a zjistil, že čím víc se aerostat vzdaluje od určené pozice, tím 
je  teplejší  a  teplejší  a  u  toho  narušitele  bez  ustání  zdvořile,  leč  s  prkennou 
vojenskou dikcí informuje, že by jej měl raději pustit, jinak se stane obětí velice 
matně  nastíněných  následků.  Poslední  dobou  si  ale  člověk  mohl  jeden  dva 
aerostaty ukrást po libosti, načež je nahradily jiné; jakmile tomu starému došlo, 
že už není součástí mřížky, samočinně se vyřadil z činnosti a stal se suvenýrem.

Tenhle  zákaznicky  vstřícný  přístup  ale  neznamenal,  že  by  si  narušování 
mřížky nikdo nevšímal nebo že je  něco takového schvalováno. Mřížkou jste 
mohli projít, kdy jste chtěli, prostě tak, že jste pár kapslí odstrčili stranou – leda 
že by lidi z Královské bezpečnostní služby poručili aerostatům, ať vás popraví 
elektrickým proudem nebo rozsekají výboji na kaši. A i v tom případě by vás 
nejprve zdvořile varovali. Ale aerostaty, i když byly zrovna v pasivnější náladě, 
vše sledovaly a všemu naslouchaly, takže psí mřížkou nic neproniklo, aniž by se 
to  okamžitě  stalo  chvilkovou  mediální  hvězdou  se  stovkami  vděčných 
uniformovaných  fanoušků  dole  na  velitelství  Spojených  královských 
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ozbrojených sil.
Leda by to bylo mikroskopicky velké. Mikroskopičtí vetřelci byli dnes větší 

hrozbou. Máme-li uvést aspoň jediný případ, byla tu Červená smrt, též známá 
jako Sedmiminutovka, maličká aerodynamická kapslička, která se po nárazu na 
cíl  rozpadla  a  vypustila  do  krevního  řečiště  oběti  asi  tak  tisícovku  tělísek 
velkých jako krvinky, která byla v hovorové řeči známa jako porcováčky. A 
protože u průměrného člověka trvá zhruba sedm minut, než krev úplně dokončí 
oběh,  právě  po  téhle  době  byly  porcováčky  náhodně  rozmístěny  po  všech 
orgánech a končetinách oběti.

Porcováček  měl  tvar  pilulky  aspirinu,  až  na  to,  že  spodek  i  vršek  byly 
vyklenutější,  aby  lépe  čelily  tlaku  okolí;  stejně  jako  většina 
nanotechnologických přístrojů byl totiž i porcováček vyplněn vakuem. Uvnitř 
byly dvě centrifugy, které rotovaly na jedné a téže ose, ale opačnými směry, a ty 
bránily  přístrojku,  aby  fungoval  jako  gyroskop.  Zařízení  mohla  být  nařízena 
různě; nejprimitivnější byly prosté sedmiminutové časované bomby.

Detonace rozbila osu držící centrifugy u sebe, takže se najednou tisícovky 
miniaturních  projektilů,  balistikulí,  rozletěly  ven.  Krunýř  se  rozbil  velmi 
snadno, každá balistikula hnala před sebou rázovou vlnu a zpočátku nadělala 
překvapivě  málo  škod:  vyrývala  uzoučké  lineární  rány  a  jen  občas  usekla 
odštěpek z kosti. Brzy ale všechny zpomalily až někam k rychlosti zvuku, rá-
zové vlny se kupily  jedna  přes  druhou a nastal  aerodynamický třesk.  A pak 
došlo  najednou  ke  všemu  poškození.  V  závislosti  na  počáteční  rychlosti 
centrifugy se to mohlo odehrát v různé vzdálenosti od místa odpálení; uvnitř 
poloměru nebylo poškozeno prakticky  nic,  zatímco za  ním bylo všechno na 
kaši; proto “porcováčky". Oběť vydala hlučný zvuk podobný prásknutí bičem, 
protože pár fragmentů vyšlo z těla ven a proletělo zvukovou bariérou. Vyděšení 
svědci  se  stačili  otočit  právě  včas,  aby  viděli,  jak  oběť  jasně  zrůžověla. 
Najednou  se  jí  po  celém  těle  objevily  krvavě  rudé  půlměsíčky;  to  byly 
geometrické průsečíky detonačních povrchů s pokožkou, pravé to požehnání pro 
patology, kteří mohli určovat typ porcováčku prostým porovnáním jejich vzoru 
se vzorníkem v šikovné kapesní příručce. Oběť byla tou dobou už jen veliký, 
prosakující pytel nerozlišeného sajrajtu a, jak je zřejmo, nikdy to nepřežila.

Podobné vynálezy vzbudily  obavu,  že  by  lidé  z  fýlu  A mohli  pokradmu 
dostat do těl příslušníků fýlu B pár milionů smrtících přístrojů, dopřát si tak 
technologicky nejroztomilejší sociální řešeníčko a splnit si prastarý sen o tom, 
jak jsme s to poslat v mžiku pod kytičky celou cizí společnost. Pár podobných 
vpádů se i podniklo, pár hromadných pohřbů s uzavřenými rakvemi se konalo, 
ale ne moc. Přístroje bylo obtížné ovládat. Když člověk nějaký snědl nebo vypil, 
mohla  ta  věc  v  jeho  těle  skončit,  ale  stejně  tak  dobře  se  mohla  zapojit  do 
potravního  řetězce  a  recyklováním se  ocitnout  v  těle  bůhvíkoho.  Největším 
problémem byl ale imunitní systém, který dělal dost velký histologický zmatek, 
aby díky tomu vybraná oběť byla varována.
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Co funguje uvnitř těla, bude fungovat i kdekoli jinde, a proto teď své vlastní 
imunitní systémy měly i fýly. Paradigma neproniknutelného štítu na nanoúrovni 
nefungovalo; bylo třeba padouchům zatarasit přístupovou cestu. Dobře bráněný 
rezid proto obklopovala vzdušná nárazníková zóna přehuštěná imunokulami – 
mikroskopickými aerostaty určenými k tomu, aby vyhledávaly a ničily vetřelce. 
V případě Atlantidy/Šanghaje tato zóna nikdy nebyla mělčí než dvacet kilomet-
rů. Jejím vnitřním kruhem byl zelený pás ležící na obou stranách psí mřížky a 
vnějším kruhem zase to, čemu se říkalo Pronajatá území.

V Pronajatých územích bylo pořád zamlženo, protože ve vzduchu byla fůra 
imunokul,  které  fungovaly jako ohniska,  kolem nichž se  srážely vodní  páry. 
Když  se  člověk  do  mlhy  pozorně  zadíval  a  zaostřil  na  místo  vzdálené  pár 
centimetrů  před  vlastním  nosem,  viděl  je,  jak  jiskří  coby  nespočet 
mikroskopických  bodových  reflektorků,  protože  imunokuly  prohledávaly 
prostor kolem sebe lidarovými paprsky. Lidar je něco jako radar, až na to, že 
pracuje na vlnových délkách kratších, než je lidské oko s to vnímat. Droboučké 
jiskření  bylo  známkou  toho,  že  v  mlze  se  nemilosrdně  stíhají  a  ničí 
mikroskopické  dreadnoughty,  asi  jako  ponorky  a  torpédoborce  v  temných 
vodách severního Atlantiku.

Nell zahlédne cosi zvláštního; Harv jí všechno vysvětlí.

Jednou ráno se Nell podívala z okna a zjistila, že svět změnil barvu a vypadá 
jako z olova. A auta, velocipédy, kvadrupedy, ba dokonce i bruslaři za sebou 
zanechávali do výšky se tyčící černé víry.

Harv byl celou noc venku a teď se vrátil. Když ho Nell uviděla, vyjekla, 
protože  vypadal  jako  uhelně  černý  přízrak  se  dvěma  zrůdnými  výrůstky  na 
tvářích. Pak ze sebe stáhl filtrační masku a pod ní se objevila šedorůžová kůže. 
Ukázal  jí  bělostné  zuby,  ale  pak  se  rozkašlal.  Dal  se  do  toho  metodicky, 
vychrchlával chuchvalce hlenu až z nejhlubších alveol a vyplivoval je do zácho-
da.  Jen tu a  tam přestal  a  nadechl se,  a  z  nosu mu při  tom vycházely tiché 
pisklavé zvuky.

Harv nic nevysvětloval a raději se hned dal do práce. Odšrouboval výdutě z 
masky  a  vyndal  černé  věci,  ze  kterých,  když  je  hodil  na  podlahu,  vyletěly 
maličké černé prachové bouře.  Místo nich dal  do masky dvě bílé věci,  které 
vyndal z nanobarového obalu, jenomže než to dodělal, ty bílé věci byly stejně 
pokryté  černými  otisky  od  jeho  prstů  a  rýhy  a  vrásky  na  nich  se  naprosto 
vyhladily. Na chvilku si přidržel nanobarový obal proti světlu.

“Z ranejch dob protokolu,” zachrčel a odhodil obal do koše.
Pak přidržel masku Nell u obličeje, pomohl jí s řemeny kolem hlavy a utáhl 

je. Dlouhé vlasy se jí zachytily v kování a tahalo to, ale maska její námitky utlu-
mila. Teď jí dalo trochu námahu dýchat. Když se nadechla, maska se jí přilípla 
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ke tvářím, když vydechla, nafoukla se.
“Nech si to,” radil Harv. “Ochrání tě to před tonerem.”
“A co je toner?” zahuhlala. Ven nic neproniklo, ale Harv podle jejího výrazu 

poznal, na co se ptala.
“Mikry,” vysvětlil. “Aspoň to říkali dole na Blešáku.” Zdvihl jednu z těch 

černých věcí, co vyndal z masky, a cvrnkl do ní prstem. Vyletěl z ní popelavý 
obláček, jako když do sklenice s vodou kápnete inkoust. Obláček se držel ve 
vzduchu, nestoupal ani neklesal. A v prostředku, jako by to byl kouzelný prášek, 
se jiskřilo. “Koukej, mikry jsou tam pořád. Těma jiskřičkama spolu mluvěj,” 
vysvětloval Harv. “Jsou ve vzduchu, v jídle a ve vodě, prostě všude. A mají se 
chovat podle pravidel a těm pravidlům se říká protokoly. A už dávno je jeden 
protokol, co říká, že nesměj lidem poškozovat plíce. Když nějakou nadechneš, 
má se rozpadnout na neškodný kousky.” V tu chvíli se Harv odmlčel a teatrálně 
cvrnknutím vyvolal další ebenově černý obláček, který, jak si Nell myslela, se 
určitě jen hemží těmi neškodnými mikrami.  “Jenže lidi  někdy tyhle pravidla 
porušujou. Nedržej se protokolu. A taky bych řek, že když je ve vzduchu moc 
miker a všechny se ti nahrnou do plic, po milionech – tak to možná už ani ty 
neškodný kousky nejsou neškodný, když jsou jich miliony. A chlapi v Blešáku 
říkali, že někdy mezi sebou mikry zahájej válku. Třeba když někdo v Šanghaji 
vyrobí mikru, která nedodržuje protokol, a na kompilátoru hmoty jich nadělá 
fůru a pošle je do novoatlantskýho rezidu, aby špehovaly Vikáče anebo jim třeba 
i škodily. To pak někdo z Vikáčů – z těch, co u nich dělaj obranu protokolu – 
vyrobí mikru, která má letět ven a najít tu špatnou mikru a zabít ji, a už je válka. 
A zrovna to se stalo dneska, Nell. Jedny mikry bojujou s jinejma. Ten prach – 
my tomu říkáme toner –, to jsou vlastně mrtvoly všech těch miker.”

“A kdy ta válka skončí?” chtěla vědět Nell, jenže Harv ji neslyšel, protože 
zase dostal záchvat kašle.

Nakonec  Harv  vstal  a  omotal  si  kolem  obličeje  pásek  bílého  nanobaru. 
Místo, pod kterým měl ústa, začalo okamžitě šednout. Vyhodil z protimikrové 
pistole staré náboje a nastrkal tam nové. Ta věc měla tvar pistole, ale místo aby 
něco střílela ven, nasávala vzduch. Nabíjely se do ní bubínkovité náboje plné 
varhánkovitě složeného papíru. Když ji zapnul, začala s tichým syčením skrz 
papír nasávat  vzduch – a  doufejme i  mikry.  Mikry v papíru uvízly.  “Musím 
letět,” prohlásil Harv a párkrát dloubl do spouště pistole. “Člověk nikdy neví, co 
kde najde.” Pak zamířil ke dveřím; zanechával na podlaze černé tonerové stopy, 
ale vzdušné proudy vznikající za ním je hned rozehnaly, jako by tudy nikdy ani 
neprošel.

Hackworth kompiluje Obrázkovou čítanku pro urozené slečny; něco málo 
podrobností o potřebné technologii.

Zakázkové oddělení sídlilo ve viktoriánském domě na kopci, velice dlouhém 
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a  překypujícím  bočními  křídly,  věžičkami,  atrii  a  rozmarnými  verandami. 
Hackworth nebyl dost vysoko postaven, aby si vysloužil věžičku nebo balkon, 
ale  měl  výhled  do  zahrady,  kde  rostly  gardénie  a  zimostráz.  Když  seděl  u 
psacího stolu, zahradu neviděl, ale zato ji cítil, zvlášť když foukal vítr od moře.

Vidlička mu trůnila na stole, zatím v podobě štůsku papírů, z nichž většina 
nesla podpis JOHN PERCIVAL HACKWORTH. Rozložil Cottonův dokument. 
Pořád na něm běžel ten kreslený film s průmyslovým námětem. Bylo vidět, že 
Cotton se u toho dobře bavil. Ještě nikdy nikoho nevyhodili za to, že si zahrává 
s  fotorealismem,  ale  Hackworth  si  pro  svůj  vlastní  vizuální  styl  raději  bral 
inspiraci z žádostí o potvrzení patentu z devatenáctého století: černé na bílém, 
odstíny  šedé  vyvedené  s  téměř  mikroskopickým  křížovým  šrafováním,  se 
staromódními knihtiskovými typy, trochu rozedranými při okrajích. Klienti se 
po tom mohli utlouct – vždycky si chtěli diagramy zvětšit na svých mediatro-
nech v obývacím pokoji. Cotton to pochopil. Svůj diagram vyvedl ve stejném 
duchu, a  tak jeho nanotechnologická baterie  pufala  po stránce a  byla docela 
podobná ozubenému soukolí dreadnoughtu z doby krále Edwarda.

Hackworth položil  Cottonův dokument na vršek štůsku a ten pak párkrát 
sklepal  o  desku  stolu,  protože  pověrčivě  dbal  na  to,  aby  doklady  vypadaly 
úhledně. Odnesl ho do rohu kanceláře, vedle okna, kam mu nedávno přivezli 
nový  kus  nábytku:  skříňku  z  třešňového  dřeva  s  mosaznými  pojezdovými 
kolečky. Sahala mu po pás. A na ní ležel vyleštěný mosazný mechanismus – 
automatická čtečka dokumentů s výsuvným podavačem. Dvířka v zadní části 
prozrazovala,  že  tam je  výstup Cévy,  jednocentimetrový,  tedy příznačný pro 
domácí  spotřebiče,  ale  nehorázně  titěrný  na  těžké  průmyslové  stroje,  zvlášť 
když vezmeme v úvahu, že ve skříňce byl  jeden z nejvýkonnějších počítačů 
světa – pět kubíků molekulární logiky ze Zakázkového. Bral asi sto tisíc wattů, 
které do něj šly po supravodivé části Cévy. Energie se musela rozptýlit, jinak by 
počítač spálil sám sebe a navíc i většinu budovy. Řešení, jak se jí zbavit, patřilo 
spíš do strojařiny než do molekulární logiky. Poslední verze Protokolu pro Cévy 
počítala s vestavěným přístrojem, který z Cévy vyndával led, co chvíli jednu 
mikroskopickou kostičku, a ze kterého pak vytékala teplá voda.

Hackworth  položil  štos  dokumentů  nahoru  na  podavač  a  řekl  stroji,  ať 
Vidličku zkompiluje. Ozvalo se šustění, jako když mícháte karty, protože čtečka 
zachycovala všechny dokumenty na chvilku za okraje a načítala jejich obsah. 
Ohebné vedení Cévy, které se táhlo od stěny k zadní části skříňky, sebou škublo 
a orgasmicky ztuhlo, protože počítač se dal do práce, takže hypersonický led jen 
lítal a teplá voda jen stříkala. Ve výstupní mechanice skříňky se objevil čerstvý 
list papíru.

Nahoře  na listu  stálo  tohle:  VIDLIČKA VERZE 1.0 – KOMPILOVANÁ 
SPECIFIKACE.

Na dokumentu už pak byla jedna jediná další věc, totiž obrázek finálního 
produktu,  hezoučky  vyvedený  pro  Hackwortha  typickým  stylem  podobným 
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rytině. Vypadalo to přesně jako kniha.
Cestou  dolů  po  rozlehlém  šroubovicovitém  schodišti  v  ústředním  a 

největším atriu Zakázkového oddělení Hackworth přemítal o svém blížícím se 
zločinu. Bylo už pozdě z toho vycouvat. Zneklidňovalo ho, jak to, že se rozhodl 
už před měsíci, a to podvědomě a aniž by si toho všiml.

Zakázkové bylo spíš  firmou projekční  než produkční,  ale  i  tak mělo své 
kompilátory  hmoty,  včetně  několika  pořádně  velkých,  které  obsáhly  stovku 
krychlových metrů. Hackworth si rezervoval podstatně skromnější stolní model 
s  objemem  desetiny  krychlového  metru.  Použití  těchto  kompilátorů  se 
evidovalo, a tak nejprve identifikoval sám sebe a projekt. Pak stroj přijal okraj 
dokumentu. Hackworth poručil kompilátoru hmoty, ať začne okamžitě, a pak se 
průhlednou stěnou z diamantového masivu díval do eutaktického prostředí.

Vesmír je neuspořádaný zmatek a jedinými zajímavými drobnůstkami jsou 
organizované anomálie. Hackworth jednou vzal rodinu na projížďku veslicí po 
rybníce v parku; konce žlutých vesel roztáčely kompaktní víry a Fiona, jejíž 
znalosti fyziky tekutin se omezovaly na to, že mnohokrát z pokusných důvodů 
rozlila pití a že pozorovala vodu ve vaně, se dožadovala vysvětlení, proč ty díry 
ve vodě vznikají. Nakláněla se přes pažení, až ji Gwendolyn musela přidržovat 
za  lem  šatů,  osahávala  si  ty  víry  a  pokoušela  se  je  pochopit.  Celý  zbytek 
rybníka, tvořený jen vodou neuspořádanou podle nějakého obzvláštního řádu, 
byl nezajímavý.

Nevšímáme  si  temnoty  vzdáleného  vesmíru  a  zajímáme  se  o  hvězdy, 
obzvlášť  když  máme  pocit,  že  se  skládají  do  souhvězdí.  Být  pro  někoho 
“vzduch” znamená být bezvýznamný, ačkoli Hackworth věděl, že když Fiona 
leží  v noci  na posteli  a  podobá se jen stříbrnému stínu od měsíčního světla, 
každá troška vzduchu, kterou nadechne, je použita tělem k výrobě kůže a vlasů a 
kostí.  Vzduch  se  stává  Fionou  a  zaslouží  –  ne,  vyžaduje  –  být  milován. 
Uspořádávání hmoty je jedinou snahou Života, ať už jde o směsku samočinně se 
množících  molekul  v  prvotním  oceánu,  o  anglický  parní  stroj  vyrábějící  z 
nějakého plevele oblečení,  anebo o Fionu,  která leží  na posteli  a  přeměňuje 
vzduch ve Fionu.

List papíru byl asi sto tisíc nanometrů silný; do toho rozměru se vejde asi 
třetina  milionu  atomů.  Inteligentní  papír  se  skládal  ze  sítě  infinitesimálních 
počítačů proložených sendvičově s mediatrony. Mediatron byla věc, které uměla 
na  různých  místech  různě  měnit  barvu;  dva  takové  zabíraly  asi  dvě  třetiny 
tloušťky papíru, takže v mezeře mezi nimi zbývalo dost místa, aby se tam vešly 
struktury statisíce atomů široké.

Do těch míst mohly snadno pronikat světlo a vzduch, a tak byla zařízení 
ukryta  uvnitř  vakuol  –  vakuových  buckminsterfullerenových  skořápek 
potažených odraznou hliníkovou vrstvou, aby hromadně nevybuchly,  kdykoli 
bude stránka vystavena slunečnímu svitu. Uvnitř buckmíčů, jak se jim v žargonu 
říkalo,  tedy  bylo  cosi,  co  se  blížilo  eutaktickému  prostředí.  A tady  sídlila 
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molekulární  logika,  díky  které  byl  papír  inteligentní.  Každý  tenhle  sférický 
počítač byl spojen se čtyřmi sousedy – na sever, východ, jih a západ – svazkem 
ohebných rozvodových tyčí vedoucích v ohebné vakuové fullerenové trubce, 
takže  strana  jako  celek  byla  vlastně  paralelním  počítačem tvořeným zhruba 
miliardou  jednotlivých  procesorů.  Jednotlivé  procesory  nebyly  nijak  zvlášť 
chytré nebo rychlé a byly tak citlivé na projevy živlů, že obyčejně jich pracoval 
jen malý zlomek, ale i při těchto omezeních papír sloužil mimo jiné funkce také 
jako výkonný grafický počítač.

Ale stejně, uvažoval Hackworth, kam se to hrabe na Vidličku, jejíž stránky 
jsou silnější  a  hustěji  nabité  výpočetní  mechanikou,  kde  je  každých šestnáct 
stránek  součástí  na  čtyřikrát  složeného  archu  a  dvaatřicet  archů  je  spojeno 
hřbetní  vazbou, která – kromě toho, že knize nedovoluje,  aby se rozpadla – 
funguje jako obrovská sběrnice a databáze.

Přístroj  byl  vyroben  tak,  aby  byl  odolný,  ale  přesto  se  musel  narodit  v 
eutaktické  děloze,  ve  vakuové  komoře  z  diamantového  masivu,  hostící 
kompilátor hmoty. Diamant byl napuštěn čímsi, co propouštělo skrz jen červené 
světlo; standardní praxí při inženýrských pracích bylo vyvarovat se jakýchkoli 
molekulárních vazeb, které jsou dost slabé, aby je tyhle líné červené fotony, ti 
flákači viditelného spektra, rozbily. Proto bylo okénkem vidět, jak váš prototyp 
roste – jako poslední bezpečnostní opatření to byla dobrá věc. Když jste měli 
chybný kód a  projekt  příliš  narůstal,  takže  by mohl  roztříštit  stěny  komory, 
mohli jste to vždycky zastavit, a to absurdně technologicky primitivní metodou: 
uzavřít vedení Cévy.

Tyhle obavy Hackworth neměl, ale první fáze růstu pozoroval i tak, prostě 
proto,  že  ho  to  zajímalo.  Na  počátku  byla  prázdná  komora,  diamantová 
polokoule zářící  matným červeným světlem. Ve středu podlažní  vrstvy mohl 
člověk  spatřit  obnažený  průřez  osmicentimetrové  Cévy,  středové  vakuové 
trubice obklopené svazkem menších vedení, každé s hejnem mikroskopických 
dopravníkových  pásů  přinášejících  nanomechanické  stavební  kostky  – 
jednotlivé atomy nebo tucty atomů spojených do šikovných modulů.

Kompilátor  hmoty  seděl  nad  ukončením Cévy  a  podle  programu  si  bral 
molekuly z dopravníků a skládal je do komplikovanějších struktur.

Hackworth byl programátor. Vidlička byla program. Program tvořilo mnoho 
podprogramů, které ještě před pár minutami sídlily každý na svém papíře, jenže 
pak je  nesmírně výkonný počítač v  Hackworthově kanceláři zkompiloval  do 
jednoho jediného konečného programu zapsaného v jazyce, kterému kompilátor 
hmoty rozuměl.

Nad vyústěním Cévy se  zaleskl  průhledný opar,  který  vypadal  jako  cosi 
podobného přezrálé jahodě. Opar houstl a začínal nabývat tvaru, některé části 
najednou byly trochu vyšší než jiné. Rozlézal se po podložce od vedení Cévy, až 
nakonec  vytvořil  jeden  kvadrant  kruhu  o  poloměru  deseti  centimetrů. 
Hackworth se díval dál, dokud nezískal jistotu, že z placky vyrůstá horní okraj 
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knihy.
V rohu laboratoře stála vyvinutější verze kopírovacích strojů, které byly s to 

přijmout v zásadě jakoukoli zaznamenanou informaci a proměnit ji v něco jiné-
ho. Dokonce přístroj uměl i dotyčnou informaci zničit a pak dosvědčit, že byla 
zničena,  což  byla  v  relativně  paranoidním  prostředí  Zakázkového  oddělení 
užitečná vlastnost. Hackworth do přístroje vložil dokument s kompletní verzí 
kódu Vidličky a zničil jej. Prokazatelně.

Když  bylo  hotovo,  Hackworth  zrušil  vakuum  a  nadzvedl  polokouli 
červeného diamantového krytu. Dokončená kniha stála vzpřímeně na systému, 
který ji vyvrhl a který se ihned, jakmile se jej dotkl vzduch, rozložil na kupku 
smetí. Hackworth vyňal knihu pravou rukou; kadlub uchopil levou a hned hodil 
do odpadkového koše.

Zamkl  knihu  do  zásuvky  psacího  stolu,  vzal  si  cylindr,  rukavice  a 
procházkovou hůlku, vklouzl do chodiče a vyrazil k Lávce. K Šanghaji.

Hrubé rysy bytové situace Nell & Harva; Pronajatá území; Tequila.

Čína  byla  hned  přes  vodu,  když  člověk  sešel  na  pláž,  mohl  ji  i  vidět. 
Tamtomu městu, tomu s mrakodrapy, se říkalo Pchutung, a za ním byla Šanghaj. 
Harv tam někdy s kamarády chodil. Říkal, že je nepředstavitelně obrovská, stará 
a špinavá a plná divných lidí a věcí.

Oni žili  v PÚ, což podle Harva byla písmenová zkrácenina z Pronajatých 
území.  Nell  už  znala  mediaglyfy,  které  je  označovaly.  Harv  ji  také  naučil 
poznávat znak pro Kouzlo, jak se jmenovala ta čtvrť, kde žili; byla to princezna 
kropící z konce tyčky zlatými jiskřičkami nějaké šedivé domy, které se, sotva se 
jich jiskřičky dotkly, obarvovaly jasně nažluto. Nell si myslela, že ty jiskřičky 
jsou jako mikry, ale Harv trval na tom, že mikry jsou moc malé a nejsou vidět a 
že ta tyčka je kouzelná hůlka a jiskřičky jsou kouzelný prášek. Každopádně ji 
ale přiměl, aby si ten mediaglyf zapamatovala, protože kdyby se někdy ztratila, 
najde podle něj cestu domů.

“Ale ještě lepší bude, když mi jednoduše zavoláš,” říkal Harv, “a já pro tebe 
přijedu.”

“Proč?”
“Protože venku choděj zlý lidi a nikdy nesmíš chodit po PÚ sama.”
“Jaký zlý lidi?”
Harv se zatvářil zmateně, hojně vzdychal a ošíval se. “Vidělas nedávno ten 

terakt, co jsem si hrál a jak tam byli ti piráti, co svázali děti a oni pak museli 
chodit po prkně vytrčeným z paluby?”

“Jo.”
“Tak v PÚ jsou piráti taky.”
“Kde?”
“Nesnaž se je hledat. Neuvidíš je. Nevypadaj jako piráti, nemaj ty klobouky 
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a šavle a tak. Vypadaj úplně jako obyčejný lidi. Ale vevnitř to piráti jsou a rádi 
chytaj děti a svazujou je.”

“A taky je nutěj chodit po tom prkně?”
“Tak něco.”
“Zavolej policii!”
“Myslím, že policie by nepomohla. I když možná jo.”
Policajty dělali Číňani. Chodili sem přes Lávku ze Šanghaje. Nell je jednou 

viděla  zblízka,  když  k  nim přišli  zatknout  mámina  přítele  Roga.  Rog nebyl 
doma, a tak je Harv pustil dovnitř a posadil je do obýváku a uvařil jim čaj. Harv 
jim řekl pár slov šanghajsky a oni se usmívali a hladili ho po hlavě. Harv řekl 
Nell, že má zůstat v ložnici a nevycházet, ale ona stejně vylezla a nakukovala. 
Policajti byli tři, dva v uniformách a jeden v obleku, seděli, kouřili cigarety a 
dívali se na něco na mediatronu, dokud se nevrátil Rog. Pak se s ním hádali a 
vzali ho ven a pořád u toho křičeli.  Potom už Rog nepřišel a Tequila začala 
chodit s Markem.

Mark  měl  na  rozdíl  od  Roga práci.  Dělal  v  rezidu  Nová  Atlantida,  myl 
Vikáčům okna. Domů se vracel odpoledne celý utahaný a špinavý a dlouho se 
sprchoval. Někdy vzal do koupelny s sebou Nell, aby mu vydrbala záda, že prý 
si na jedno místo v prostředku nedosáhne. A někdy taky Nell prohlížel vlasy a 
pak říkal, že je potřebuje umýt, a ona se musela svléct a vlézt si do sprchy s ním 
a on jí pomáhal se mýt.

Jednoho dne se Nell zeptala Harva, jestli ho Mark někdy sprchoval. Harv se 
vyděsil a pak se jí vyptával na spoustu věcí. Potom o tom řekl Tequile, ale ta se 
s ním pohádala a on se vrátil do ložnice se zarudlou a napuchlou tváří. Nato si 
Tequila promluvila s Markem. Hádali se v obýváku, nějaké věci třískaly o zeď a 
Harv a Nell se k sobě choulili u Harva v posteli.

Harv a Nell tu noc předstírali, že šli spát, ale Nell slyšela, jak Harv vstal a 
vyplížil se z domu. Zbytek noci ho už nespatřila. Ráno Mark vstal a šel do práce 
a pak vstala i Tequila a strašně moc se nalíčila a šla taky do práce.

Nell byla celý den sama a přemítala, jestlipak ji Mark dneska večer vezme 
do sprchy. Z toho, jak zareagoval Harv,  pochopila,  že sprchovat  se spolu je 
ošklivé, a docela byla ráda, že to ví, protože to vysvětlovalo, proč jí to tak jako 
tak špatné připadá. Nevěděla ale, jak by mohla Markovi zabránit, aby ji večer do 
sprchy vzal. Povídala si o tom s Dinosaurem, Kačenkou, Petrem a Pivoňkou.

Tihle čtyři tvorečkové byli jediní ze zvířátek, kdo přežili velký masakr, který 
spáchal loni Mac, jeden z máminých druhů, který dostal záchvat vzteku, pobral 
všechny panenky a plyšová zvířátka v Nellině pokoji a narval je do odpadu.

Když Harv přístroj pár hodin nato otevřel, zjistil, že všechny hračky až na 
tyhle čtyři  jsou pryč.  Vysvětlil  jí,  že  dekompilátor  zabere jenom na věci,  co 
pocházejí  z  káháčka, a  že cokoli,  co je vyrobené “ručně” (dělalo mu ovšem 
potíže  ten  pojem  vysvětlit),  zase  vyvrhne.  A Dinosaurus,  Kačenka,  Petr  a 
Pivoňka byli staří a otrhaní paňáci vyrobení “ručně".
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Když jim Nell vyložila, co se děje, Dinosaurus dělal hrdinu a poradil jí, že 
by  se  měla  s  Markem  prát.  Kačenka  měla  pár  nápadů,  ale  všechny  byly 
hloupaté, protože Kačenka byla ještě malá. Petr si myslel, že by měla utéct. A 
Pivoňka  si  zase  myslela,  že  by  Nell  měla  nasadit  magii  a  pokropit  Marka 
kouzelným práškem; v  tom prášku  by  mohlo  být  něco  jako  ty  mikry,  které 
(podle Harva) Vikáči používají k obraně proti cizím lidem.

V kuchyni byla trocha jídla, co včera večer přinesla Tequila, a taky jídelní 
tyčinky, které měly zabudované maličké mediatrony,  takže když člověk jedl, 
běhaly po nich mediaglyfy. Nell věděla, že v nich musejí být mikry, protože ty 
vyrábějí mediaglyfy, a tak si jednu jídelní tyčinku vzala jako kouzelnou hůlku.

Taky měla stříbrný umělohmotný míč, který jí Harv udělal v káháčku. Už z 
něj ušel všechen vzduch. Napadlo ji, že by z něj byl pěkný štít, něco jako ten, co 
měl na paži rytíř v jednom z Harvových teraktů. Posadila se do rohu pokoje na 
svou matraci, Dinosaura a Pivoňku měla před sebou, Kačenku a Petra za sebou, 
svírala kouzelnou hůlku a štít a čekala.

Jenomže Mark už domů nepřišel. Když se vrátila Tequila, zajímala se, kde 
je, ale nezdálo se, že by jí obzvlášť vadilo, že tu není. Konečně, pozdě večer, 
když už Nell ležela, se vrátil i Harv a něco si schoval pod matraci. Druhý den se 
tam Nell podívala: byly to dva pevné klacky, každý asi třicet čísel dlouhý, a 
uprostřed byly spojené krátkým řetězem; celé to bylo pomatlané něčím rezavě 
hnědým, co se lepilo a lámalo.

Když se zase uviděla s Harvem, řekl jí, že Mark už nikdy nepřijde, že to byl 
jeden z těch pirátů, co ji před nimi varoval, a že kdyby se někdy někdo pokoušel 
jí dělat takové věci, má utíkat a křičet a hned to říct Harvovi a jeho kamarádům. 
Nell  to  ohromilo;  do  té  chvíle  ji  ani  nenapadlo,  že  by  piráti  mohli  být  tak 
prohnaní.

Hackworth přejde přes Lávku do Šanghaje; přemítání.

Lávka  spojující  Nový  Čchusan  s  ekonomickou  zónou  Pchutung  byla 
jediným důvodem existence Atlantidy/Šanghaje, protože to vlastně byla titánská 
Céva  držená  na  obou  koncích  horám  podobnými  axiálními  ložisky.  Co  se 
přesunů  hmoty  a  peněžních  toků  týče,  samotné  zeměpisné  území  Nový 
Čchusan,  plíce  vytvořené  z  inteligentního  korálu  a  vydechující  do  oceánu, 
nebylo ničím víc než předmostím ke spotřebitelskému trhu Číny; jeho jedinou 
funkcí  také  bylo  chrlit  do  neustále  se  rozvětvující  sítě  Cév  v  Říši  středu 
megatuny nanotechnologického zboží a dostat se co měsíc k novým milionům 
tamních venkovanů.

Po většinu své délky se Lávka táhla kus nad úrovní nejvyššího přílivu, jen 
prostřední kilometr se vzpínal do oblouku, aby mohly proplout lodě. Ne že by 
někdo ještě lodě k něčemu potřeboval, ale pár paličatých milovníků mořeplavby 
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a pár nápaditých organizátorů výletních plaveb se pořád pachtilo po ústí Jang-
c’-ťiangu; jejich džunky vypadaly pod řetězovkovou konstrukcí mostu velice 
dekorativně  a  hrály  předplatitelům  pořadů  National  Geographic  na  citlivou 
strunu typu “historie  se prolíná se žhavou současností".  Když se Hackworth 
dostal  k  nejvyššímu  bodu,  bylo  vidět  podobné  lávky  po  obou  stranách  – 
spojovaly  šanghajská  předměstí  s  dalšími  umělými  ostrovy.  Nippon  Nano 
vypadal fudžiovitě: hned kolem hladiny moře byl pás kancelářských budov, nad 
ním domy, čím výš, tím lepší, pak pás golfových hřišť a samotný vrcholek patřil 
zahradám,  bambusovým  hájkům  a  jiným  nanotechnologicky  řízeným 
přírodninám. Na opačné straně zase ležel kousíček Hindustánu. Geotektonicky 
měl ostrov blíž k sovětské éře než k období vlády mughalů, protože se nikdo 
nepokoušel  zakrývat  jeho  průmyslové  jádro  různými  fraktálními 
architektonickými úskoky. Ostrov si dřepěl tak asi devět kilometrů od Novéno 
Čchusanu, sabotoval  leckterý za draho koupený výhled a byl  terčem vtipů o 
drzých  přičmoudlících.  Hackworth  se  k  tomu  výsměchu  nikdy  nepřidával, 
protože  byl  lépe  informován  než  většina  lidí  a  věděl,  že  Hindustánci  mají 
vynikající  šance  v  konkurenčním  boji  o  Čínu  převálcovat  Viktoriány  i 
Nipponce. Jsou zrovna tak chytří, je jich víc a rozumějí problémům venkovanů.

Z nejvyššího bodu oblouku Hackworth viděl přes plochou krajinu vnějšího 
Pchutungu až na mrakodrapy metropole.  Jako vždycky jej  ohromila naprostá 
nešikovnost  starých  měst,  která  po  staletí  svou  plošnou  výměru  obětovala 
nejrůznějším  pokusům  o  vyřešení  hlavního  problému:  Jak  Co  Dostat  Kam. 
Dálnice, mosty, železnice a o ně pečující zakouřené a lesknoucí se seřadiště, 
vedení  vysokého  napětí,  potrubí,  přístavní  zařízení  od  obyčejných  mol  pro 
sampany přes nakládací zařízení pro větší lodě až po obří kontejnerové lodě, 
letiště.  Hackworthovi  se  líbilo  v  San  Františku,  ba  v  žádném případě  nebyl 
lhostejný k jeho kouzlu, ale v Atlantidě/Šanghaji vsál pocit, že všechna stará 
města  světa  jsou  odsouzena  k  zániku,  že  přežijí  snad  jen  jako  turistické 
rezervace,  že  budoucnost  patří  novým městům vystavěným přímo z  podloží 
pěkně atom po atomu, městům, k nimž jejichž Cévy patří stejně neodmyslitelně 
jako  kapiláry  k  svalovým  tkáním.  Staré  čtvrti  Šanghaje,  Cév  prosté  anebo 
opatřené vedením Cév taženým horem, na bambusových tyčích, mu připadaly 
děsivě netečné a připomínaly mu kuřáka opia, který se usadil v prostředku ulice 
ve  středu  města,  kde  je  zběsilý  provoz,  propouští  mezi  zuby  šňůrky  sladce 
vonícího dýmu a  třeští  oči  na  nějaký pradávný sen,  který všichni  někam se 
ženoucí chodci zahnali do nepoužívaných částí svých mozků. A právě k jedné z 
takových čtvrtí  teď Hackworth mířil  – a  mířil  tam tak rychlou chůzí,  jak to 
dokázal.

Kdyby člověk něco podvodně vytvořil přímo z Cévy, dřív nebo později by se 
na to přišlo, protože všechny kompilátory hmoty nahlašovaly informace zpátky 
ke zdroji. Bylo třeba mít vlastní Zdroj, nenapojený na síť Cév, a toho se dalo 
dosáhnou  těžko.  Při  troše  důmyslnosti  a  trpělivosti  ovšem  mohl  důkladný 
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padělatel  sestavit  Zdroj  schopný  dodávat  jistý  sortiment  jednodušších 
stavebních  prvků  v  pásmu  deset  až  sto  atomových  hmotnostních  jednotek. 
Takových lidí byla v Šanghaji fůra, někteří však byli trpělivější a důmyslnější 
než jiní.

Hackworth v chungu Doktora X.

Ostří  skalpelu  mělo  tloušťku  přesně  jeden  atom;  oddělilo  kůži  na 
Hackworthově dlani, jako když nosná plocha letadla prokluzuje kouřem. Skalpel 
odloupl kousíček velký jako špendlíková hlavička a podal jej Doktoru X, který 
jej  uchopil  slonovinovými  hůlkami,  vymáchal  v  nádherné  lakované  misce  s 
chemickým pohlcovačem vlhkosti  a  pak  umístil  na  sklíčko  z  diamantového 
masivu.

Skutečné  jméno Doktora  X,  to  byl  sled  sykavých  zvuků,  odhmotněného 
kovového  bzučení,  nepozemských  pseudogermánských  samohlásek  a  napůl 
spolknutých  písmen  R,  takže  je  Zápaďané  bez  výjimky  prznili.  Snad  z 
politických důvodů se nerozhodl přijmout falešné západní jméno, jak to dělá 
mnoho Asiatů,  a  raději  všem mírně  tatíčkovským tónem doporučoval,  ať  se 
spokojí s tím, že mu budou říkat Doktor X – právě tím písmenem totiž jeho 
jméno začínalo v přepisu do pchin-jinu.

Doktor X vložil diamantové podložní sklíčko do nerezové trubice. Ta měla 
na  jednom konci  přírubu  s  teflonovým těsněním,  pokrytou  otvory  svorníků. 
Doktor X ji podal jednomu ze svých asistentů, ten ji nesl oběma rukama, jako 
by to bylo zlaté vejce na hedvábné podušce, a spojil ji s jinou přírubou na spleti 
masivního nerezového potrubí, které pokrývalo povrch téměř dvou pracovních 
stolů. Asistentův asistent si vzal na starost lesklé svorníky, všechny je nasadil a 
dotáhl momentovým klíčem. Pak asistent stiskl vypínač a k životu se probrala 
staromódní vakuová vývěva, takže na minutu dvě nešlo konverzovat. Po tu dobu 
se Hackworth rozhlížel po laboratoři doktora X a snažil se tipnout si století, ba v 
některých případech i dynastii, ze které pochází která věc. Vysoko na polici stála 
řada zavařovaček s čímsi, co vypadalo jako slepičí droby vznášející se v moči. 
Hackworth měl podezření, že to jsou žlučníky nyní vyhynulých druhů, které s 
utíkajícím časem bezpochyby zvyšují svou hodnotu líp než peníze v nějakém 
otevřeném  podílovém  fondu.  Zamčená  skříň  na  zbraně  a  přímo  předvěký 
détépácký  Macintosh  zelený  stářím  svědčily  o  tom,  že  pan  majitel  dříve 
podnikal i  jiné výpravy do oficiálně nedoporučovaných forem společenského 
chování. V jedné stěně prorazili okno, ale za ním byl vidět jen světlík ne větší 
než hrob, z jehož dna rostl pokroucený javor. Kromě toho byl pokoj zastavěn 
takovou  spoustou  maličkých,  početných,  hnědých,  vrásčitých  a  organicky 
vyhlížejících  předmětů,  že  Hackworth  ztratil  schopnost  rozlišovat  jedny ode 
druhých. Sem a tam taky viselo po stěnách pár ukázek umění kaligrafického, 

–  56  –



nejspíš úryvků poezie. Hackworth vynaložil úsilí  naučit se několika čínským 
znakům a  opatřit  si  cosi  jako  základy  čínského intelektuálního  systému,  ale 
obecně vzato raději hezky z dálky pozoroval jeho transcendentnost – řekněme 
třeba pěkná okna z barveného skla –,  než aby jej  měl  vetkaný do vlastního 
života jako zlaté nitky do brokátu.

Všichni, kdo byli v místnosti, podle zvuku poznali, ve které chvíli vakuová 
vývěva odvedla, co odvést měla. Dosáhla tlaku par odpovídajícímu tomu v jejím 
vlastním oleji. Asistent zavřel válec, který ji odděloval od zbytku systému, a pak 
přepnuli na nanovývěvy, které už vůbec žádný hluk nedělaly. Byly to turbíny, 
podobné těm v proudovém motoru, ale byly velice maličké a bylo jich hodně. 
Hackworth si kritickým zrakem prohlížel vakuové vedení Doktora X a všiml si, 
že tu mají i odsávač, trubici asi tak o objemu dětské hlavičky, uvnitř zvrásněnou 
tolik, že měla nehorázně obrovskou plochu povrchu, a pokrytou nanopřístroji 
vynikajícími  v  zachycování  zatoulaných  molekul.  Mezi  nanovývěvami  a 
odsávačem vakuum rychle dospívalo k úrovni, kterou byste mohli zažít tak v 
půli cesty mezi Mléčnou dráhou a galaxiemi v Andromedě. Pak se z křesílka vy-
soukal osobně Doktor X, začal se šourat po místnosti a zapínal kdeco z mišmaše 
pašované elektroniky.

Vybavení pocházelo z různých technologických epoch a sem, do Vnější říše, 
bylo propašováno z nejrůznějších míst,  ale  všechno sloužilo  stejnému účelu: 
pozorovalo mikroskopický svět rentgenograficky, elektronovými mikroskopy i 
přímou  nanorozměrovou  sondáží  a  všechny  informace,  které  získalo, 
syntetizovalo do jednoduchého třírozměrného obrazu.

Kdyby  tuhle  práci  měl  na  starosti  Hackworth,  už  teď  by  byl  hotov,  ale 
systém Doktora X se držel jakési tatarské demokracie, kdy k rozhodnutí bylo 
třeba souhlasu všech zúčastněných, který bylo navíc třeba vyloudit z jednoho 
subsystému po druhém. Doktor X a jeho asistenti se vždycky shlukli kolem toho 
subsystému, o kterém si mysleli, že je s prací nejdál, a nějakou dobu jeden na 
druhého  pořvávali  směsicí  šanghajštiny,  mandarínské  čínštiny  a  technické 
angličtiny. Co se týče užité terapie, uveďme si důkladný, ale rozhodně ne úplný 
výčet metod, k nimž se uchylovali: vypínali přístroje a zase je zapínali; zvedali 
je o pár centimetrů a pak nechali spadnout dolů; v této i v jiných místnostech 
vypínali  ne  zcela  zásadně  důležitá  zařízení;  odmontovávali  kryty a  cloumali 
deskami  s  obvody;  nevodivými  jídelními  hůlkami  vyndávali  ven  překážející 
drobné  objekty,  například  hmyz  a  hmyzí  vajíčka;  cloumali  kabely;  pálili 
kadidlo; podkládali nohy stolů navíckrát složenými papírky; pili čaj a nevraživě 
se tvářili; vzývali neviděné mocnosti; vysílali do jiných místností, budov, ba i 
čtvrtí poslíčky s vybraně kaligraficky vyvedenými vzkazy a čekali, až dotyční 
přinesou ve žlutých zaprášených kartónových krabicích náhradní díly; nemluvě 
o  řadě  dalších  poruchy  zaplašujících  technik  obvyklých  v  softwarové  říši. 
Vypadalo to, že valná část toto divadélka je pravá, ale zbytek byl určen jen pro 
Hackwortha: pravděpodobně se tím měl položit základ k jednání o zvýšení ceny.
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A konečně se dívali na ušmiknutý kousek Johna Percivala Hackwortha na 
metrovém archu mediatronického papíru,  který jeden z asistentů s náramnou 
obřadností  rozložil  na  nízkém,  černém lakovém  stolku.  Hledali  cosi,  co  na 
nanotechnologické standardy bylo relativně humpolácké, a tak zvětšení nebylo 
vysoké  –  i  přesto  vypadala  Hackworthova  kůže  jako  stůl  poházený 
zmuchlanými kusy novin. Pokud Hackworthovu nechuť sdílel i Doktor X, nedal 
to  znát.  Vypadalo to,  že sedí  s  rukama složenýma na klíně vyšívaných hed-
vábných  šatů,  ale  když  se  Hackworth  předklonil,  spatřil,  jak  zažloutlé 
třícentimetrové nehty číhají nad švýcarskými kříži starého Nintenda. Prsty se 
pohybovaly  a  obraz  na  mediatronu  se  sunul  dopředu.  Na  horním  okraji  se 
objevilo něco hladkého a neorganického: jakýsi dálkově ovládaný manipulátor. 
Ten začal podle pokynů Doktora X probírat haldu vysušené kůže.

Našli samozřejmě spoustu drobotiny, té přírodní i té umělé. Roztoči vypadali 
jako maličcí krabi a žili už na vnějšcích jiných tvorů poklidně po stovky milionů 
let. Mikry pocházely bez výjimky z posledních několika desetiletí. Většinou to 
byly koule nebo elipsoidy s různými přívěšky. Měly schránku, vakuolu, ždibíček 
eutaktického  prostředí,  který  choval  jako  ve  vatičce  jejich  fázomechanické 
útroby.  Diamantoidovou  strukturu  schránky  ochraňovala  před  světlem tenká 
hliníková vrstva, díky níž mikry vypadaly jako miniaturní vesmírné lodě – až na 
to, že vzduch byl venku a vakuum uvnitř.

Ke  skořápkám  byla  připojena  různá  zařízení:  manipulátory,  senzory, 
lokomoční  systémy,  antény.  Ty  nevypadaly  vůbec  jako  hmyzí  tykadla  – 
obyčejně to byly ploché fleky plné něčeho, co vypadalo jako na ježka ostříhané 
chloupky;  zfázované  systémy,  které  pročesávaly  okolí  paprsky  viditelného 
světla.  Většina  miker  měla  také  jasně  uvedeno  jméno  výrobce  a  číslo;  tak 
vyžadoval  Protokol.  Pár  jich  bylo  i  neoznačených.  Ty  byly  nepovolené  a 
vymysleli je buď lidé, jako je Doktor X, nebo psanecké fýly, které zavrhovaly 
Protokol, anebo tajné laboratoře, o kterých většina lidí předpokládala, že si je 
vydržují zaibacu.

Za půlhodinu, během níž se potloukali po Hackworthově kůži,  po oblasti 
snad milimetr na milimetr, pozorovali několik desítek miker, ale zatím nenašli 
nic  nezvyklého.  Skoro  všechny byly  rozbité.  Ony vůbec  dlouho nevydržely, 
protože byly malé, leč složité, takže nezbývalo moc místa na zdvojení systémů. 
Jakmile nějakou zasáhl paprsek kosmického záření, bylo po ní. Také měly málo 
místa pro zásoby energie, a tak mnoha po čase jednoduše došla šťáva. Jejich 
výrobci to zachraňovali tím, že jich dělali hodně.

Skoro všechny mikry byly tak či onak spojeny s viktoriánským imunitním 
systémem, většinou šlo přímo o imunokuly, jejichž úkolem bylo poletovat po 
špinavém pobřeží Nového Čchusanu a lidarem vyhledávat všechny jiné mikry, 
které nejsou poslušný Protokolu. Když nějakou našly, zabily vetřelce prostě tak, 
že  se  jej  chytily  a  nepustily.  Viktoriánský  systém  používal  darwinovskou 
techniku,  vytvářel  zabijáky  přizpůsobující  se  kořisti,  což  bylo  elegantní  a 
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účinné, ale vedlo to ke vzniku zabijáků, kteří byli jednoduše příliš bizarní, než 
aby je mohli vymyslet lidé – stejně jako by lidi, kdyby měli stvořit svět, nikdy 
nenapadlo vymyslet rypoše lysého. Doktor X si beze spěchu najížděl záběrem 
na  obzvlášť  zrůdnou zabijačkou mikru  přimáčknutou  ve  vražedném klinči  k 
mikře  bez  označení.  Neznamenalo  to  jistě,  že  Hackworthova  kůže  je  něčím 
infikována, spíš mrtvé mikry spadly někde do prachu na stůl a na pokožku se 
mu dostaly odtud dotykem.

Hackworth, aby poskytl představu o tom, co zrovna hledá, s sebou přinesl 
klíště, které sejmul z Fionina vlasu poté, co se vrátili  z procházky po parku. 
Ukázal  je  Doktoru X,  ten okamžitě  pochopil  a  nakonec našel,  co najít  měl. 
Klíště samozřejmě vypadalo úplně jinak než ostatní havěť, protože jeho jediným 
úkolem bylo udržet se na tom, čeho se dotkne jako prvního. Vygeneroval je před 
pár hodinami kompilátor hmoty v Zakázkovém oddělení, který jich nato podle 
Hackworthových příkazů  pár  milionů  rozmístil  na  vnější  povrch  Obrázkové 
čítanky.  Když  Hackworth  poprvé  knihu  vzal  do  rukou,  spousta  se  mu  jich 
zavrtala do kůže.

Samozřejmě jich hodně zůstalo i na knize v kanceláři, ale s tím Hackworth 
počítal.  I  teď to  dal  zcela jasně najevo,  aby Doktor  X a jeho lidé  nedostali 
nějaké roupy: “Klíště má časovač, který mu dvanáct hodin po kompilaci přivodí 
rozklad,” prohlásil. “Na získání informace tedy máme šest hodin. Samozřejmě 
je to zašifrované.”

Doktor X se poprvé toho dne usmál.

Doktor  X  byl  pro  tenhle  kšeft  ideální,  protože  byl  tak  naprosto 
nedůvěryhodný.  Byl  to  reverzní  inženýr.  Sbíral  mikry  jako  nějaký  trhlý 
viktoriánský lepidopterolog motýly. Rozebíral je atom po atomu, aby zjistil, jak 
fungují, a když narazil na nějakou chytrou inovaci, pěkně si ji jako syslík ukryl 
v databázi. Protože většina z těchto inovací byla výsledkem přirozeného výběru, 
býval Doktor X obyčejně prvním člověkem, který se o nich dozvěděl.

Hackworth  byl  jako  kovář  a  Doktor  X  jako  brusič.  Ten  rozdíl  byl  starý 
nejspíš jako ten nejstarší digitální počítač. Kováři vytvářeli novou technologii, 
načež z ní ukuli nový projekt, který používal její potenciál jen v hrubých rysech. 
Brusiči požívali méně úcty, protože technologicky vzato jako by seděli na místě 
a pohrávali si se systémy, které už nebyly zcela nové, dusili z nich všechno, co v 
nich bylo, a vydolovali z nich i takové věci, o jakých se kovářům ani nesnilo.

Doktor  X  si  z  nezvykle  velkého  arzenálu  vybral  pár  nezávislých 
manipulátorů.  Některé  přístroje  byly  okopírovány  podle  novoatlantských, 
nipponských nebo hindustánských vzorů a Hackworthovi byly velmi povědomé; 
byla  tu  však  i  bizarní  naturalistická  zařízení,  která  jako  by  se  utrhla  od 
novoatlantských  imunokul  –  spíš  se  vyvinula  sama,  než  aby  byla  někým 
vyvinuta.  Doktor  dvěma  takovými  pažemi  zachytil  klíště.  Vypadalo  jako 
hliníkem pokrytý  obří  buckmíč  s  růžicemi  ostnatých  bodců,  z  nichž  mnohé 
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zdobily zbytky kůže rozsekané na šiškebab.
Doktor  X podle  Hackworthových pokynů otáčel  klíštětem,  dokud nebylo 

vidět maličkou skvrnu bez bodců. Do povrchu míče byla zasazena kruhová pro-
láklina  s  pravidelným vzorem děr  a  výstupků,  která  se  podobala  nákladním 
vratům na boku vesmírné lodi. Po obvodu fitinku byl podpis tvůrce: IOANNI 
HACVTRTUS FECIT.

Doktor X nepotřeboval nic vysvětlovat. Byl to standardní port. Nejspíš měl 
dobrých pět šest mechanických paží, které k němu seděly. Jedny vybral a usadil 
jejich hrot na správné místo, načež vydal v šanghajštině nějaký rozkaz.

Pak si stáhl soupravu z hlavy a díval se, jak mu asistent nalévá další šálek 
čaje. “Jak dlouho?” zeptal se.

“Asi tak terabajt,” odpověděl Hackworth. To ovšem nebyla jednotka času, 
ale kapacity skladování dat, jenže on věděl, že Doktor X si to hravě odvodí.

V míčku byl fázomechanický nahrávací systém, paralelně propojených osm 
cívek  pásku,  každá  s  vlastní  nahrávací  i  čtecí  mechanikou.  Samotné  pásky 
tvořily polymerové řetězce s odlišnými bočními skupinami atomů zastupujícími 
počítačové jedničky a nuly. Byla to standardní součástka, takže Doktor X sám 
věděl, že jakmile se zařízení poručí, aby vysypalo náklad, vychrlí asi miliardu 
bajtů ve vteřině. Hackworth mu jen prozradil, že celkem je na páscích uloženo 
bilion bajtů,  takže budou muset  čekat  tisíc  vteřin.  Doktor  X pauzy využil  a 
podpírán jedním ze svých asistentů vyšel ven z místnosti, spřádat jiné, paralelně 
se odvíjející nitky svého podniku, který byl hovorově znám jako Bleší cirkus.

Hackworth opouští laboratoř Doktora X; další přemítání; báseň od Finkle-
McGrawa; setkání s pobudy.

Asistent Doktora X rozrazil dveře a drze na něj kývl. Hackworth si švihem 
nasadil cylindr, vyšel z Blešího cirkusu do čínského čmoudu a začal pomrkávat: 
kouře bylo jako z přiboudliny na dně stovky milionu konví s čajem lapsang 
souchong a s tím se mísil sladký a zemitý pach vepřového tuku a sirnatá vůně 
škubaných kuřat a horkého česneku. Hledal si na kočičích hlavách cestu špičkou 
špacírky, dokud si  oči  nepřivykly.  Byl  teď o hezkých pár  tisíc jumů chudší. 
Citelná investice, ale ta nejlepší, jakou otec může zvolit.

Doktor  X sídlil  v jádru Šanghaje,  pocházejícím z dob dynastie  Ming,  ve 
změti  maličkých  cihlových  budov  ohozených  šedivým  štukem,  které  měly 
taškové střechy a často byly obklopené štukem nahozenými zdmi. Na oknech v 
prvním patře trčely kovové tyče na sušení prádla, takže to v úzkých uličkách 
vypadalo,  jako  by  spolu  domy šermovaly.  Tuhle  čtvrť  postavili  u  paty  sta-
rodávných  městských  hradeb,  které  vztyčili,  aby  se  dovnitř  nedostal  jeden 
rozpínavý japonský rónin, ale hradby byly strženy a teď místo nich byla okružní 
silnice.
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Byla  to  součást  Vnější  říše,  což  znamenalo,  že  cizím ďáblům byl  vstup 
povolen,  pokud  je  doprovázel  Číňan.  Dál,  hlouběji  ve  staré  čtvrti,  už  mělo 
údajně být cosi jako kousek samotné Říše středu – Nebeského království, též 
NK, jak mu s oblibou říkali –, kam už cizinci nesměli vůbec.

Asistent zavedl Hackwortha až k hranicím, kde návštěvník přešel do Čínské 
příbřežní republiky, docela jiné země, k níž kromě ledasčeho jiného patřila i 
prakticky celá Šanghaj. A zdejší mladí, jako by to chtěli zdůraznit, se flákali na 
nárožích v západním oblečení, poslouchali hlučnou muziku, povykovali na ženy 
a v zásadě kašlali na synovské povinnosti.

Býval by si mohl vzít autorikšu, což bylo kromě bicyklu nebo skejtu jediné 
vozítko  dost  úzké  na  to,  aby  se  vypořádalo  se  starými  uličkami.  Jenže  v 
šanghajském taxíku jeden nikdy neví, kdo nebo co ho sleduje. Fakt, že z Blešího 
cirkusu  pozdě  večer  odchází  novoatlantský  gentleman,  by  jen  podnítil 
představivost  četníků,  kteří  tu  dali  zločineckým živlům do těla  tolik,  že teď 
nevěděli, do čeho píchnout, a snažili se hledat si jiné aktivity. Toho, jaký, pokud 
vůbec nějaký vztah je mezi ohromujícím spektrem činností Šanghajské městské 
policie a skutečným výkonem práva, by se mohli dohadovat snad jen mudrci, 
zřeci nebo teoretičtí fyzikové.

Žalostný stav, ale Hackworth, jak se tak proplétal rozvětvujícími se uličkami 
Francouzské čtvrti, za něj byl vděčný. Přes několik ulic vzdálenou křižovatku se 
přeplížilo pár lidí, postav zalitých krvavou září z mediatronů lesknoucí se na 
jejich oděvech sešitých z kusů nanobaru, jaké potřebují  nosit  jedině pouliční 
lupiči.  Hackworth  se  uklidnil  úvahou  o  tom,  že  to  určitě  bude  parta  z 
Pronajatých území, která sem jen zaskočila přes Lávku. Nejspíš nebudou tak 
pitomí, aby přímo na Šanghajské ulici napadli slušně oblečeného pána. Přesto se 
Hackworth  křižovatce  obloukem  vyhnul.  Nikdy  v  životě  nedělal  nic 
nezákonného, a tak s údivem začínal chápat, že pro důmyslnější zločince jako 
on je základem úspěchu nelítostný policejní pořádek v běžném životě.

Bezpočtukrát za odpoledne a večer Hackwortha zaplavil pocit studu a on jej 
stejně  tolikrát  zahnal  logickou úvahou:  co  je  vlastně  na  tom,  co  udělal,  tak 
zlého?  Žádnou  z  nových  technologií,  za  jejichž  vývoj  lord  Finkle-McGraw 
Zakázkovému zaplatil, nikomu neprodal. Nemá z toho přímý zisk. Jen se snaží 
zajistit lepší místo ve světě pro své děti, což je povinnost každého otce.

Stará Šanghaj leží blízko u řeky Huangpu – mandaríni tu kdysi posedávali v 
zahradních  altáncích  a  těšili  se  výhledem na  řeku.  Za  pár  minut  Hackworth 
přešel  přes  most  do  Pchutungu,  hledal  si  cestu  uzoučkými  roklemi  mezi 
osvětlenými mrakodrapy a mířil k pobřeží vzdálenému několik mil na východ.

Hackwortha vymrštil z bezvýznamnosti do elitních řad v Zakázkovém jeho 
vynález  mediatronické  jídelní  hůlky.  Tou  dobou  pracoval  v  San  Francisku. 
Firma hodně přemýšlela o čínském trhu a snažila se držet krok s Nipponci, kteří 
nedávno  přišli  na  způsob,  jak  přímo  z  Cévy vydolovat  snesitelnou  rýži  (ba 
dokonce hned pět různých odrůd!), takže rázem přeskočili všechno to věkovité 
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pinožení kuliů a umožnili dvěma miliardám venkovanů, aby pověsili na hřebík 
ty  své kuželovité  klobouky a začali  konečně kapánek myslet  na zábavu – a 
nepočítejte s tím, že by snad Nipponci neměli vcelku přesnou představu o tom, 
co Číňané s tím volným časem budou dělat. A nějaký génius v ústředí firmy si s 
výrazným nipponským náskokem v nanovýrobě rýže lámal hlavu a usoudil, že 
jediným řešením bude přeskočit jim hezky přes záda a začít masově vyrábět 
rovnou celá menu, od polévky wonton až po digitální a interaktivní koláčky pro 
Štěstí.  Na  Hackwortha  zbyl  zdánlivě  triviální  úkol,  totiž  naprogramovat 
kompilátor hmoty, aby vyráběl jídelní hůlky.

Udělat  je  z  umělé  hmoty  by  bylo  idiotsky  prosté  –  polymery  a 
nanotechnologie, to jde k sobě jako zadek a záchodová mísa. Jenže Hackworth, 
který  se  za  studentských  let  čínského  jídla  něco  najedl,  nikdy  neměl  v 
umělohmotných  hůlkách  zálibu:  v  neobratných  rukou kuej-louů  prokluzují  a 
jsou zrádné. Lepší je bambus – a neprogramuje se zas o tolik obtížněji, pokud 
má člověk trochu filipa. Jakmile se dopracoval k tomuto koncepčnímu skoku, 
netrvalo  mu  dlouho,  než  přišel  i  s  myšlenkou  prodávat  na  těch  pitomých 
klacíkách  reklamní  prostor,  protože  jejich  držadla  jsou  pro  čínské  vertikální 
písmo  jako  stvořená.  Zanedlouho  ideu  předložil  nadřízeným:  nehorázně 
spotřebitelsky příznivé bamboidové hůlky,  po kterých v reálném čase  běhají 
barevné  reklamní  slogany jako  titulky  hlavních  zpráv  po  tabulích  na  Times 
Square. Hackwortha to vymrštilo nahoru do Zakázkového a zároveň přes Tichý 
oceán až do Atlantidy/Šanghaje.

Teď  ty  hůlky  vídal  všude.  Lordům  ekvity  nápad  přinesl  miliardy; 
Hackworthovi nárůst mzdy tak o čtvrtinu. Tolik k existenci třídních rozdílů.

Ve srovnání s většinou obyvatelstva planety si rozhodně nežil zle, ale stejně 
ho  to  pořád  žralo.  Chtěl  pro  Fionu  víc.  Chtěl,  aby  vyrostla  s  nějakým 
kapitálkem.  Ne  jen  s  pár  halířky  z  investic  do  obyčejných  akcií,  ale  s 
významným postavením ve významné firmě.

Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, bylo založit si vlastní firmu a dovést 
ji k úspěchu. Hackworth na to čas od času myslel, ale nepřikročil k tomu. Sám 
pořádně nevěděl, proč vlastně; dobrých nápadů měl spoustu. A pak si všiml, že 
Zakázkové se jen hemží  lidmi  s  dobrými nápady,  kteří  se  k založení  vlastní 
firmy stejně nikdy nedobabrali. Také se seznámil s několika velkými pány, při 
vývojových pracích na Vidličce strávil mnoho času s lordem Finkle-McGrawem 
a bylo mu jasné, že ten člověk vlastně není chytřejší než on. Rozdíl byl v typu 
osobnosti, ne ve vrozené inteligenci.

Změnit osobnost, na to už je pro Hackwortha pozdě, ale pro Fionu pozdě 
není.

Ještě než za ním Finkle-McGraw přišel s idejí Vidličky, věnoval Hackworth 
úvahám  na  toto  téma  mnoho  času,  hlavně  když  nosil  Fionu  po  parku  na 
ramenou. Věděl, že dceři musí připadat odtažitý a zamyšlený, i  když ji tolik 
miloval – bylo to výhradně tím, že když byl s ní, nemohl si pomoct a přemýšlel 
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o její budoucnosti. Jak by jí jen mohl naočkovat panský citový postoj, schopnost 
v životě riskovat, založit si firmu, ba dokonce jich třeba založit několik, když ta 
první  selže?  Pročítal  si  životopisy  mnoha  významných  aristokratů  a  našel 
pramálo společných rysů.

A právě ve  chvíli,  kdy se  to  chystal  vzdát  a  připsat  štěstí  či  náhodě,  jej 
pozval lord Finkle-McGraw do svého klubu a zničehonic začal mluvit přesně o 
tom tématu.

Finkle-McGraw nemohl rodičům své vnučky Alžběty bránit, aby ji poslali 
do právě těch škol, ke kterým ztratil  veškerou úctu; neměl právo se do toho 
plést. Jako dědeček měl právo vnučku rozmazlovat a dávat jí dárky. Proč by jí 
tedy nemohl dát dárek, který nahradí to, co ve zmíněných školách chybí?

To  zní  důmyslně,  prohlásil  Hackworth,  kterého  překvapila  Finkle-
McGrawova přímočará zlomyslnost. Ale co je tím chybějícím prvkem?

To nevím přesně, krčil tehdy Finkle-McGraw rameny, ale pro začátek bych 
byl rád, abyste šel domů a podumal nad významem slova podvratný.

Hackworth  dlouho  dumat  nemusel,  snad  i  proto,  že  si  s  podobnými 
myšlenkami sám už dlouho pohrával. Zárodek té ideje v jeho mozku klíčil po 
několik  měsíců,  ale  nevyrašil  z  téhož  důvodu,  kvůli  kterému  z žádného 
Hackworthova nápadu nevznikla samostatná firma. Někde prostě chyběla nějaká 
příměs –  a  teď si  uvědomil,  že  tou příměsí  je  podvratnost.  Lord Alexander 
Čang-Sik Finkle-McGraw, ztělesněný viktoriánský establishment, byl podvratný 
živel. Byl upřímně nešťastný z toho, že jeho děti podvratné nejsou, a myšlenka, 
že by Alžběta mohla být vychována v jejich upjatém duchu, ho naprosto děsila. 
A tak se právě pokoušel naočkovat vlastní vnučku virem podvratnosti.

Pár  dnů  nato  zazvonilo  zlaté  pero  na  Hackworthově  řetízku  od  hodinek. 
Hackworth vytáhl prázdný list  papíru a  stáhl si  mail.  Na stránce se objevilo 
tohle:

HAVRAN

ANEB CO O VÁNOCÍCH VYPRÁVĚL CHLAPEC SVÝM MLADŠÍM 
BRATŘÍČKŮM A SESTŘIČKÁM

napsal Samuel Taylor Coleridge roku 1798

Pod prastarým pod dubem
prasečí se konal sněm;
chrochtaly svině, plody žraly,
jež zralé hojně opadaly.
Pak odběhly, neb se vítr zvedal,
jen jeden žalud zbyl, víc bys nedohledal.
Vtom přilét Havran, zhnusen tím chvatem dosti,
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však sloužíval prý vědmě Zádumčivosti;
černější křídla měl než černou smůlu samu,
nízko se v dešti nes, však pera nezmokla mu.
Ten žalud vzal a zahrabal jej v chvíli
na břehu řeky, co širá k moři pílí.
Kam se poté Havran bral?
Stále výš, stále dál,
přes doliny, přes roviny, tam se černý havran bral.
Nemálo podzimů, nemálo jar
putoval, kam jej nes křídel dar.
Nemálo zim a nemálo let
a cesty konce nevidět.
Za dlouho vrátil se s družkou svojí:
kde žalud ukryl, statný dub stojí.
Hnízdili mezi větvemi nejvyššími,
vyvedli mladé a šťastni žili s nimi.
Přišel však lesák v odění z tmavé kůže,
co houští obočí zdobí tvář toho muže,
v ruce držel širočinu, nepromluvil slova,
supě jako medvěd sekal znova a zas znova,
až zbyl jenom padlý kmen z dubu Havranova.
Mláďata, ta zahynula, vždyť neznala létat,
jejich matce puklo srdce nad krutostí světa.

Větví všech zbavili kmene kládu,
doluji splavili po řeky spádu,
zrobili prkna, sloupali kůru
a nová loď mohla vyplout vzhůru.
Vyplula vskutku; však na dohled pevniny
bouře, již nesnes by koráb jediný
na skálu vrhla ji; dovnitř se draly vlny.
Dokola kol Havran létá, divoké pýchy plný,
zaslechne poslední tklivé zaúpění
a hle! již ani vrcholku stěžně vidět není.
Těšil se Havran za zvuku hromů,
spatřil Smrt; na mraku plula si domů.
Děkoval jí i skutku tomu.
Vzali mu vše; mstít se chutnalo mu!

Pane Hackworthe,
doufám, že výše uvedená báseň vrhá jisté  světlo na ideje,  které jsem při 

našem setkání minulé úterý pouze letmo nastínil, a že snad bude příspěvkem k 
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vašim parémiologickým studiím.

Coleridge ji napsal na protest proti tónu soudobé dětské literatury, jenž byl 
povýtce didaktický, takže se velmi podobal tomu, čím jsou krmeny naše děti v 
“nejlepších”  školách.  Jak  vidíte,  jeho  pojetí  básně  pro  děti  je  osvěživě 
nihilistické.  Podobný  materiál  by  snad  mohl  napomoct  při  vštěpování  námi 
kýžených vlastností.

Těším se na další rozhovory na toto téma.

Finkle-McGraw

To byl pouhý počátek událostí, jež se odvíjely po celé dva roky a vyvrcholily 
dnes. Do Vánoc zbýval jen měsíc. Čtyřletá Alžběta Finkle-McGrawová dostane 
od dědečka Obrázkovou čítanku pro urozené slečny.

A jeden  exemplár  Obrázkové  čítanky  dostane  také  Fiona  Hackworthová, 
neboť  právě  tento  zločin  spáchal  John  Percival  Hackworth:  naprogramoval 
kompilátor  hmoty  tak,  aby  po  povrchu  Alžbětiny  knihy  rozmístil  klíšťata. 
Zaplatil Doktoru X, aby z jednoho z klíšťat vydoloval terabajt dat. Data byla 
zašifrovanou  kopií  programu  pro  kompilátor  hmoty,  který  vygeneroval 
Obrázkovou čítanku  pro  urozené  slečny.  Zaplatil  Doktoru  X za  to,  že  mohl 
použít  jeho  kompilátor  hmoty,  který  byl  napojen  na  soukromý zdroj  patřící 
Doktoru  X  a  naopak  nenapojený  na  žádnou  Cévu.  Vytvořil  druhý,  utajený 
exemplář Čítanky.

Klíšťata se už autodestruovala a nezanechala o jeho zločinu žádný důkaz. 
Doktor  X  nejspíše  má  na  svých  počítačích  kopii  jeho  programu,  ale  ten  je 
zašifrovaný a Doktor X je dost chytrý, aby jej jednoduše vymazal a neplýtval 
kapacitou, protože ví, že kódovací metody lidí Hackworthová ražení se nedají 
prolomit bez božského zásahu.

Zanedlouho se ulice rozšířily a se šuměním pneumatik po dlažbě se začalo 
mísit hučení vln dorážejících na povlovné břehy Pchutungu. Na druhé straně 
zálivu se  nad pestrobarevnou mozaikou Pronajatých  území tyčila  bílá  světla 
rezidu Nová Atlantida. Zdála se být velice daleko, a tak si Hackworth od staříka, 
který měl stánek v závětří pod axiálním ložiskem Lávky, pronajal velociped. 
Vyjel na Lávku, chladivý vlhký vzduch se mu opřel do tváře i do rukou a dodal 
mu sil, a tak se rozhodl, že chvilku bude šlapat sám. Teprve když se dostal k 
oblouku,  přepnul  na baterie  a  nechal  se  vyvézt  do svahu.  Na vrcholku zase 
pohon vypnul, začal sjíždět na druhou stranu a těšil se z rychlosti.

Uletěl mu cylindr. Byl to dobrý klobouk, s chytrou páskou, díky níž měly 
být podobné nehody minulostí,  ale Hackworth byl inženýr a tenhle výrobcův 
slib nikdy nebral  vážně.  Teď jel  příliš  rychle,  než aby to  otočil,  a  tak začal 
brzdit.
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Když se mu konečně podařilo se obrátit, klobouk nikde neviděl. Zato spatřil, 
jak se k němu blíží jiný cyklista. Byl to mladík navlečený v kluzkém nanoba-
rovém oděvu. Ovšem kromě hlavy, protože tu zdobil Hackworthův cylindr.

Hackworth ten šprým hodlal tolerovat, protože to pravděpodobně byl jediný 
způsob, jak ten kluk doveze klobouk bezpečně dolů z kopce; opatrnost totiž velí 
nechat obě ruce na řídítkách.

Jenže kluk nevypadal na to, že by hodlal brzdit, naopak, když stále rychleji 
projížděl kolem Hackwortha, napřímil se, pustil řídítka oběma rukama a oběma 
rukama se také chytil za okraje cylindru. Hackworth si myslel, že se mu jej kluk 
chystá hodit, ale on si ho místo toho narazil na hlavu, prosvištěl kolem a drze se 
křenil.

“Zastav! Okamžitě zastav! To je můj klobouk!” zařval Hackworth, ale kluk 
nezastavil. Hackworth ohromeně stál u bicyklu a nevěřícně sledoval, jak kluk 
mizí v dálce. Pak zapojil pohon svého kola a dal se do pronásledování.

Za  normálních  okolností  by  povolal  policii.  Ale  protože  byli  na  Lávce, 
znamenalo by to zase jen Šanghajskou městskou. A stejně by policie nemohla 
být dost rychlá, aby kluka chytila, protože už se blížil ke konci Lávky, kde může 
zabočit kamkoli do Pronajatých území.

Hackworth  ho  skoro  chytil.  Bez  pohonu  by  to  byla  hračka,  protože 
Hackworth denně cvičil ve svém klubu, zatímco kluk měl zavalitou, sukovitou 
figuru typickou pro théty. Jenomže kluk měl výrazně větší startovní rychlost. 
Když  dojeli  k  prvnímu  z  nájezdů  vedoucích  dolů  do  Pronajatých  území, 
Hackworth zaostával jen o deset dvacet metrů, což bylo dost blízko, aby neodo-
lal a vydal se za klukem dolů po nájezdu. Nahoře svítila tabule: KOUZLO.

Kluk  na  nájezdu  nabral  ještě  větší  rychlost  a  znovu  zvedl  ruce  a  chytil 
cylindr  za  krempu.  Tentokrát  se  ale  přední  kolo  nešťastně  zvrtlo.  Kluka  to 
vystřelilo  ze  sedadla.  Bicykl  odjel  do  nedosažitelné  vzdálenosti  a  pak  s 
rachocením do něčeho vrazil.  Kluk se jednou odrazil,  převalil  se,  potom pár 
metrů  klouzal.  Klobouk,  který  měl  už  napůl  zborcené  dýnko,  se  kutálel  po 
krempě, nato se překotil a viklavě zastavil. Hackworth důkladně dupl na brzdy a 
o něco kluka předjel. Stejně jako poprvé mu otočka trvala déle, než by se mu 
zamlouvalo.

A pak poprvé pochopil, že kluk tu není sám, že patří k partě, nejspíš právě té, 
co  ji  viděl  v  Šanghaji;  sledovali  ho  na  Lávku a  využili  toho,  že  mu  uletěl 
klobouk, aby jej nalákali do Pronajatých území. Zbytek party,  čtyři nebo pět 
kluků na kolech, se k němu rychle blížil po nájezdu; v mlhavém světle všech 
mediatronických billboardů Pronajatých území se zaleskly řetězy jejich nunčak.

Miranda; jak se stala teraktérkou; počátky její kariéry.

Miranda chtěla hrát v teraktech už od té doby, co jí bylo pět. Když jí bylo 
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maličko přes deset a matka ji odvedla pryč od otce a jeho peněz, živila se jako 
holka  pro  všechno,  krájela  cibuli  a  leštila  lidem jejich  tácy  z  puncovaného 
stříbra, formičky na pečení, pekáče na ryby a nůžky na stříhání hroznů. Jakmile 
dost  zvládla  česání  a  líčení,  aby se  mohla vydávat  za  osmnáctiletou,  začala 
pracovat jako vychovatelka, což bylo placené trochu líp, a zůstala u toho pět let. 
Se svým vzhledem by nejspíš získala i místo dámské komorné nebo panské a 
dostala se mezi vyšší služebnictvo, ale jí víc vyhovovala práce vychovatelky. Ať 
už jí rodiče za celou tu dobu provedli jakékoli špatné věci, aspoň ji prohnali 
docela slušnými školami,  kde se naučila  číst  řecky, časovat  latinská slovesa, 
mluvit  několika  románskými  jazyky,  kreslit,  malovat,  integrovat  pár 
jednoduchých funkcí a hrát na klavír. To všechno mohla při práci vychovatelky 
použít. Kromě toho měla děti, dokonce i zpovykané spratky, radši než dospělé.

Když rodičovstvo zvedlo utahané zadky a přijelo z práce domů, dát dětem 
pocítit rodičovskou lásku, Miranda se utíkala do svého suterénního bytu a napo-
jila se na ten nejlevnější, nejblitkovatější terakt, jaký našla. Nehodlala udělat tu 
chybu, že by utratila všechny peníze za připojení k teraktům pro fajnšmekry. 
Chtěla, aby platili jí, ne aby ona platila někomu, a jako budoucí teraktérka se 
mohla pocvičit v nějaké třeskutě stupidní střílečce stejně dobře jako v naživo 
hraném Shakespearovi.

Jakmile našetřila dost jumů, podnikla výpravu do modsalonu, o které dlouho 
snila, vešla dovnitř s nosem zdviženým nahoru nad okraj roláku jako příď klip-
ru, snažila se vypadat každým coulem jako teraktérka a požádala o mřížku typu 
Jodie. Okamžitě se k ní v čekárně otočilo pár hlav a od toho okamžiku to bylo 
samé  jistě, madam a laskavě se tady posaďte, madam a mohu vám nabídnout  
šálek čaje, madam. Od té doby, co s matkou odešly z domova, to bylo poprvé, 
co jí někdo nabízel čaj, místo aby jí  nakazoval, ať ho uvaří, a ona dokonale 
věděla, že to bude na pěkných pár let i naposledy, a to i když bude mít kliku.

Tetovací stroj se na ní činil šestnáct hodin; pumpovali jí do paže valium, aby 
bolestí nekňučela. Od jisté doby bylo tetování snadné jako poplácání po rameni. 
“Určitě tam chcete mít lebku?” “Jo, jasně.” “Docela určitě?” “Docela.” “Tak 
jo.” – a MLASK a už jste tam měli lebku, jen stříkala krev a lymfa, napálili vám 
to až do škáry takovou tlakovou vlnou, že vás div nesrazila z křesla. Jenomže 
dermomřížka, to bylo něco úplně jiného, a typ Jodie byl navíc nejdokonalejší a 
patřilo  k  němu  stokrát  víc  zitů  než  ke  mřížkám  s  nízkým  rozlišením,  jaké 
používá většina pornohvězdiček: jen na obličeji  jich bylo kolem deseti  tisíc. 
Nejhnusnější  bylo,  když  se  jí  stroj  dostal  dolů  ke  krku  a  nasázel  jí  pásy 
nanofonů od hlasivek až k dásním. V ty chvíle radši zavřela oči.

Byla moc ráda, že to stihla před Štědrým dnem, protože těsně po tom by 
děcka nezvládla. Obličej jí napuchl přesně tak, jak jí to předem ohlásili, hlavně 
kolem rtů a očí, kde byla hustota zitů největší. Dali jí mastičky a léky a ona je 
brala. Když nazítří vyšla po schodech nahoru, udělat dětem snídani, její paní 
vylekaně couvla. Neřekla ale nic, nejspíš předpokládala, že Mirandu zfackoval 
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po vánočním večírku její ožraly kluk. Což rozhodně nebyl Mirandin styl, ale pro 
novoatlantskou dámu byl takový předpoklad zcela uspokojující.

Když  obličej  začal  vypadal  přesně  tak,  jako  předtím,  než  si  zašla  do 
modsalonu, zabalila si všechen majeteček do cestovní brašny a odjela metrem 
do města.

Divadelní čtvrť měla svou váženou část a svou neváženou část. Ta vážená 
byla přesně tam, kde je už po staletí. Ta nevážená se šířila spíš vertikálně než 
horizontálně, protože šlo o několik starých kancelářských mrakodrapů, které se 
nyní staly sídlem nevelmi ctihodných firem. Jako na většinu podobných staveb 
na  ně  bylo  poměrně  ošklivo  pohledět,  ale  pro  produkční  firmu  vytvářející 
terakty byly ideální. Byly totiž konstruované tak, aby mohly hostit značný počet 
lidí pracujících jeden vedle druhého pozavíraní v rozlehlé síti tvořené kutlošky 
skýtajícími jen poloviční soukromí.

“Tak  se  vám  mrknem  na  mřížku,  kotě,  jo?”  navrhl  chlapík,  který  se 
představil jako Fred Epidermis (“ale to nejni mý skutečný jméno"), ovšem až 
poté, co vyndal z pusy doutník a podrobil Mirandu dlouho trvající a metodické 
vizuální prohlídce celého těla.

“Ne, mřížku Kotě rozhodně nemám,” bránila se. Kotě™ a Hrdina™ byly 
teraktérské mřížky, které měly miliony žen (v případě prvním) a mužů (v tom 
druhém). Jejich majitelé vůbec netoužili  být teraktéry,  jen si  přáli  vypadat  k 
světu, když se náhodou ocitnou v teraktu. Někteří byli dost pitomí, aby uvěřili 
reklamě a mysleli si, že taková mřížka může být bránou ke hvězdné kariéře; 
spousta  takových  holek  pravděpodobně  končila  u  pohovoru  s  Fredem 
Epidermisem.

“Jejda,  to  už  jsem  celej  zvědavej,”  pravil  a  kroutil  se  u  toho  tolik,  že 
Miranda mírně ohrnula rty. “Tak hupky do scény, ať vidíme, co umíš.”

Kumbálky, ve kterých se lopotili teraktéři, byly vlastně jen pro hraní hlavou. 
Měl tu ovšem i pár scén pro celé tělo, nejspíš aby mohl dělat plně interaktivní 
porno. K jedné takové jí  ukázal. Vešla dovnitř, zabouchla dveře, otočila se k 
mediatronu přes celou stěnu a poprvé se jí naskytl pohled na její novou Jodii.

Fred Epidermis  zapojil  scénu do modu Souhvězdí.  Miranda se dívala na 
černou stěnu poďobanou dvaceti nebo třiceti tisíci jednotlivých terčíků bílého 
světla. Dohromady vytvářely něco jako trojrozměrné souhvězdí Miranda, které 
se pohybovalo přesně jako ona. Každý světelný bod odrážel pozici jednoho ze 
zitů, které jí za těch šestnáct hodin nabušil do kůže tetovací stroj. Vidět ovšem 
nebyla  vlákna,  která  je  všechny  spojovala  do  sítě  –  nová  tělesná  soustava, 
položená přes nervový, lymfatický a vaskulární systém a s nimi propojená.

“Tý vado! Co to za náma kurva přišlo, ňáká Hepburnka?” vyjevil se Fred 
Epidermis, který to sledoval na druhém monitoru vedle scény.

“Je to typ Jodie,” opravila ho, ale zakoktala se, protože hvězdná obloha se 
pohnula, jen co se daly do pohybu její brada a rty. Venku lomcoval Fred Epider-
mis  ovladači  střihu  a  najížděl  záběrem  na  její  obličej,  kde  byly  hvězdy 
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rozmístěné hustě jako v galaktickém jádru. Ve srovnání s tím byly její paže a 
nohy podobné chumáčovitým mlhovinám a zátylek skoro nebyl vidět, protože 
po obvodu lebky měla rozmístěných celkem snad jen sto nanozitů podobných 
vrcholkům geodové klenby. Místo očí byly prázdné jamky, pokud ovšem (jak si 
domýšlela) nezavřela víčka. Pro ověření do mediatronu zamrkala. Na víčkách 
bylo zitů naseto hustě jako stébel trávy na golfovém odpališti, ale zapojovaly se, 
jen  když  se  víčko  překlopilo  přes  oční  bulvu.  Fred  Epidermis  pochopil,  co 
udělala, a najel na mrkající oči záběrem tak divoce, až si div nesedla na zadek. 
“Na to si zvykneš, zlato,” zařičel vítězně. “Jenom chvilku vydrž, kouknu se na 
zity na rtech.”

Přesunul záběr na rty, otáčel jím sem a zase tam, jak je ohrnovala a špulila. 
Byla ráda, že když jí dělali rty, zfetovali ji div ne do bezvědomí; teď tam má 
tisíce nanozitů.

“Vypadá  to,  že  k  nám  přišla  úúúmělkyně,”  protahoval  Fred  Epidermis. 
“Hele, tak já tě vyzkouším v nějaký fakt náročný roli.”

Najednou stála na mediatronu plavovlasá, modrooká žena, která dokonale 
napodobovala  Mirandin  postoj;  měla  záplavu  vlasů,  bílý  svetr  uprostřed  s 
velikým písmenem F a nehorázně krátkou sukni.  Držela v rukou nějaké dva 
velké,  barevné  péřové  štuclíky.  Miranda  ji  poznala  ze  starých  pasivizních 
pořadů,  které  viděla  na  mediatronu;  Američanka  z  minulého  století.  “To  je 
Spirit. Pro nás dva kapánek staromódní, ale konzumáci ji maj rádi,” vykládal 
Fred Epidermis. “Ta tvoje mřížka je na tohle samozřejmě až moc dobrá, ale co, 
musíme dát zákazníkovi, co chce – ať se má, no ne?”

Jenže  Miranda  ho  dohromady  neposlouchala;  úplně  poprvé  se  dívala  na 
jinou  osobu,  která  přesně  kopírovala  její  pohyby,  protože  scéna  promítala 
Mirandinu mřížku do toho imaginárního těla. Miranda stiskla rty, jako by si na 
ně právě nanesla rtěnku, a Spirit udělala totéž. Mrkla, načež Spirit mrkla také. 
Zmáčkla si nos – a Spirit najednou měla nos pršák.

“Tak si projedeme scénu,” navrhl Fred Epidermis.
Spirit  zmizela a  nahradil  ji  elektronický formulář  s  prázdnými místy pro 

jména, čísla, data a další údaje. Zase zhasnul, než si ho Miranda stačila pročíst; 
na pouhou zkoušku smlouva potřeba nebude.

A pak znovu uviděla Spirit, tentokrát zabíranou kamerou ze dvou různých 
úhlů.  Mediatron se rozdělil  na několik ploch. Na jedné byl záběr na Spiritin 
obličej, který stále opakoval to, co dělal Mirandin. Další byl záběr z poloviční 
dálky na Spirit a staršího muže, jak stojí v místnosti plné velkých strojů. Na 
další  ploše  byl  v  detailním  záběru  starší  muž  –  a  Miranda  v  roli  Spirit  si 
uvědomila,  že  jej  hraje  Fred  Epidermis.  “Tak  hele,”  začal  muž,  “hlavně 
nezapomínej,  že  tohle  obyčejně  hrajeme  na  scéně  jenom  pro  hlavu,  takže 
neovládej její ruce a nohy, jenom obličej –”

,A jak budu chodit?” divila se Miranda. Spiritina ústa se pohnula s jejími a z 
mediatronu vyšel Spiritin hlas – pisklavý a zadýchaný najednou. Scéna byla na-

–  69  –



programovaná tak, aby brala narážky z nanofonů v jejím krku a převáděla je do 
jiného balení.

“Nebudeš. O tom, kam pudeš a kdy, rozhoduje počítač. To je naše hnusný 
obchodní tajemstvíčko: není to tak docela interaktivní, je to jenom kostra. Ale 
pro naše zákazníky to stačí, protože to maso na kostech – jo, to masíčko, chápeš 
– je vždycky stejný, zákazník chce vždycky to samý, jasný? No, však uvidíš,” 
prohlásil, když z výrazu na Spiritině tváři na obrazovce vyčetl, jak je Miranda 
zmatená.  Jenže  to,  co u Mirandy vypadalo jako zdrženlivá skepse,  na Spirit 
vyšlo jako nevinné poulení očí dívenky s vymaštěným mozkem.

“Narážka! Dávej kurva pozor na narážky! Nejsi  v hereckým kurzu!” řval 
starší pán.

Miranda  si  prohlédla  ostatní  plochy  na  displeji.  V  jedné  poznala  mapu 
pokoje, která jí ukazovala, kde je ona a kde starší pán, a na které občas zablikaly 
šipky ukazující směr, kterým má jít. Další byla čtečka a na ní rudými písmeny 
čekala na svou příležitost její replika.

“Ach, pane Willie, dobrý den!” vyrazila. “Já vím, že už je po škole a vy jste 
určitě moc unavený, když jste celý den učil ty zlobivé kluky, ale mě napadlo, 
jestli bych vás nemohla požádat o velikou, velikou laskavost.”

“Jistě, jen do toho, rád,” drmolil Fred Epidermis skrzevá tvář a tělo pana 
Willieho a ani se nesnažil hrát nějaké emoce.

“Víte, já mám jeden přístroj, co je pro mě moc moc důležitý, a mám dojem, 
že se porouchal. Tak mě napadlo, jestli byste neuměl opravit... i tohle,” předla 
Miranda. Spirit na mediatronu říkala totéž. Jenže Spirit navíc zvedala ruku. A v 
ní  si  cosi  přidržela  až  u  obličeje.  Cosi  dlouhého  a  lesklého  a  bílého  a 
umělohmotného. Vibrátor.

“Z vědeckého hlediska,” opáčil pan Willie, “jsou všechny elektrické přístroje 
v zásadě stejné, takže teoreticky bych měl být s to ti pomoct. Ale musím připus-
tit, že takovýhle přístroj jsem ještě nikdy neviděl. Nemohla bys mi vysvětlit, co 
to je a co to dělá?”

“S  největší  radostí  –”  začala  Miranda,  ale  pak  displej  znehybněl  a  Fred 
Epidermis ji přerušil. “Stačí,” zařval na ni skrz dveře. “Já jenom chtěl vědět, 
jestli umíš číst.”

Otevřel  dveře  scény.  “Beru  tě,”  prohlásil.  “Kabina  238.  Moje  provize  je 
osmdesát procent. Ubytovna je nahoře – vyber si palandu a ukliď si ji. Jinde si 
bydlení stejně dovolit nemůžeš.”

Harv přinese Nell dárek; první pokusy s Čítankou.

Když se Harv vrátil domů, šel tak, že všechnu váhu kladl na jednu nohu. A 
jakmile se mu světlo  opřelo do šmouh na tváři  ze správného směru, Nell  si 
všimla, že mezi špínou a tonerem jsou i červené stružky. Harv ztěžka dýchal a 
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každou chvíli  polykal,  jako kdyby se  hned chystal  pozvracet.  Ale nepřišel  s 
prázdnýma rukama. Paže měl pevně přitisknuté k břichu. Nesl něco pod bundou.

“Měl jsem kliku, Nell,” vyrazil, když viděl, jak se sestra tváří, a došlo mu, že 
se bojí promluvit první. “Moc toho není, ale něco přece. Mám pár věcí pro Bleší 
cirkus.”

Nell nevěděla určitě, co to ten Bleší cirkus je, ale naučila se chápat, že je 
dobře mít věci, které se tam dají odnést, a že se odtamtud Harv obyčejně vrací s 
přístupovým kódem na nějaký nový terakt.

Harv  ramenem rýpl  do  vypínače,  klekl  si  uprostřed pokoje  a  teprve pak 
uvolnil paže, takže nehrozilo, že něco malého vypadne a ztratí se v koutě. Nell 
se posadila proti němu a dívala se.

Vzal jakýsi šperk a velevýznamně jím otáčel na zlatém řetízku. Byl kulatý, 
na jedné straně zlatý a na druhé bílý. Bílá strana byly chráněna pod plochou 
skleněnou klenbičkou.  Kolem byla napsána čísla  a  jako dýky tam trčelo pár 
štíhlých kovových výstupků, jeden byl delší  než ostatní a všechny se u paty 
spojovaly. Vydávalo to zvuky, jako když se myši v noci snaží prokousat stěnou.

Než se mohla zeptat, co to je, vytáhl Harv jiné věci. Měl s sebou pár náplní z 
lapače miker. Zítra je donese do Blešího cirkusu a dozví se, jestli do nich chytil 
něco, za co by mu zaplatili.

Byly tu i jiné věci, třeba knoflíky. Největší věc ze všech si ale Harv nechal 
na konec a taky ji vytahoval velice obřadně.

“Kvůli tomuhle jsem se musel prát, Nell,” oznámil. “A pral jsem se jako 
čert, protože jsem měl strach, že to ostatní rozeberou na díly. Dám to tobě.”

Ukázalo se, že to je plochá zdobená krabička. Nell okamžitě věděla, že je 
vzácná.  Moc  vzácných  věcí  v  životě  nespatřila,  ale  prostě  už  tak  nějak 
vypadávaly, bývaly tmavé a husté jako pravá čokoláda a leskly se zlatě.

“Oběma rukama,” radil Harv. “Je to těžký.”
Nell napřáhla obě ruce a tu věc si vzala. Harv měl pravdu, byla těžší, než 

vypadala. Musela si ji položit do klína, jinak by ji upustila. A vůbec to nebyla 
krabička. Bylo to plné. Nahoře bylo zlatými písmeny něco napsáno. Levý okraj 
byl zakulacený a hladký, vyrobený z něčeho, co se zdálo být teplé a měkké, ale 
pevné. Ostatní okraje byly trošku zoubkované a měly smetanovou barvu.

Harv byl celý nedočkavý. “Otevři to,” pobídl ji.
“Jak?”
Harv se k ní předklonil, vzal mezi prsty pravý horní roh a zvedl ho. Celé 

víko té věci se otočilo na závěsu v levé straně a pod ním se rozletěly smetanově 
zbarvené listy.

Pod deskami byl list papíru s obrázkem a dalšími písmeny.
Na první stránce knihy byl obrázek holčičky sedící na lavičce. Nad lavičkou 

bylo něco jako žebřík, ale bylo to vodorovné a na obou koncích to stálo na 
stojanech. Po stojanech se kroutivě šplhaly tlusté šlahouny, které se pak držely 
žebříku a tam nahoře také kvetly ve velikých květech. Děvčátko bylo k Nell 
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otočené zády; dívalo se dolů z travnatého svahu pokrytého kytičkami k modré-
mu rybníku. Na protější straně rybníku se tyčily hory podobné těm, co prý jsou 
uprostřed Nového Čchusanu,  kde ti  největší  hlavouni mezi Vikáči  mají  letní 
sídla. Děvčátko mělo na klíně otevřenou knihu.

Na protější straně byl v horním rohu malý obrázek, vlastně zase šlahouny a 
květiny obtočené kolem obrovského písmene, co vypadalo jako velikánské na 
výšku postavené brýle. Na zbytku stránky ale byla jen maličká Černá písmenka 
bez obrázků. Nell otočila list a našla další dvě stránky jen z písmen, i  když 
spousta  jich  taky  bylo  velikých  a  kolem nich  byly  nakreslené  obrázky.  Pak 
otočila  stránku  a  našla  další  obrázek.  Na  tomhle  děvčátko  knihu  odložilo  a 
povídalo si s velikým černým ptákem, který jako by se nohou zapletl do houště 
šlahounů nad její hlavou. Otočila ještě dál.

Stránky, které už prošla, držela pod levým palcem. Snažily se totiž uvolnit, 
jako kdyby byly živé. Musela mačkat pořád víc a víc, aby zůstaly, kde byly. 
Nakonec se vyboulily v prostředku, vyklouzly jí zpod palce a šupky-šup, vrátily 
se na začátek knížky.

“Bylo nebylo,” ozval se ženský hlas. “Žila jedna holčička jménem Alžběta, 
která ráda sedávala v loubí na dědečkově zahradě a četla si v knížkách.” Hlas 
byl milý a mluvil přízvukem urozených Viktoriánů přímo k ní.

Nell  zabouchla knihu a odstrčila ji.  Kniha sklouzla ze stolu a přistála na 
pohovce.

Den nato přišel domů mámin přítel Tad s mizernou náladou. Praštil na linku 
s šestiplechovkovým balením piva, jednu si utrhl a šel do obýváku. Nell se mu 
snažila jít  z cesty. Vzala Dinosaura, Kačenku, Petra Králíka a Pivoňku, svou 
kouzelnou  hůlku,  papírový  pytlík,  což  bylo  ovšem  ve  skutečnosti  auto,  ve 
kterém její děti jezdily po bytě, a kus kartonu, ze kterého měla udělaný meč na 
zabíjení pirátů. Pak chtěla běžet do pokoje, kde s Harvem spali, ale Tad už vešel 
s pivem dovnitř a druhou rukou prohrabával krámy na pohovce a snažil se najít 
ovladač mediatronu. Hodil na podlahu spoustu Harvových a Nelliných hraček a 
pak šlápl bosou nohou na knihu.

“Ale kurva už zas!” zařval. Nevěřícně se na knihu podíval. “Co to zas do 
píče je!?”  Napřáhl,  že do toho kopne,  ale  pak si  uvědomil,  že  je  naboso,  a 
rozmyslel si to. Zvedl tu věc a potěžkal ji, pak se podíval na Nell a propočítával 
si vzdálenost a azimut. “Ty píčo mizerná, kolikrát ti mám říkat, aby sis ty svý 
zkurvený krámy uklízela?” Potom se od ní trošku odvrátil, stočil paži k tělu a 
mrštil knihu přímo na ni jako disk.

Jen stála a dívala se, jak se k ní kniha blíží, prostě ji nenapadlo, že by měla 
uhnout, ale v poslední chvíli se desky rozevřely. Rozletěly se stránky. Všechny 
se rozprostřely jako peří, udeřily jí do obličeje, ale vůbec jí neublížily.

Kniha jí padla k nohám otevřená na stránce s ilustrací.
Na obrázku byl velký tmavovlasý chlap a děvčátko v pokoji plném haraburdí 

a muž právě vztekle děvčátku házel knihu na hlavu.
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“Byla jednou jedna holčička jménem Píča,” prohlásila kniha.
“Jmenuju se Nell,” řekla Nell.
Písmeny na protější straně proběhlo nenápadné vlnění.
“Do  prdele,  jesli  si  tu  neuklidíš,  zřežu  tě  tak,  že  nebudeš  vědět,  jak  se 

menuješ. Ale až pozdějš, teď chci mít taky kurva konečně nějaký soukromí.”
Nell  měla  plné  ruce,  a  tak  knihu  strkala  před  sebou  po  chodbě  až  do 

dětského pokoje nohama. Všechny věci vyklopila na matraci a pak běžela zavřít 
dveře. Jenom kouzelnou hůlku a meč si nechala po ruce, protože co kdyby je 
potřebovala, pak na postel pěkně úhledně do řady uložila Dinosaura, Kačenku, 
Petra a Pivoňku a přitáhla jim deku až k bradám. “Teď pudete na kutě a pudete 
na kutě a pudete na kutě, a buďte hezky potichu, protože jste všichni zlobili a 
naštvali jste Tada a ráno uvidíte.”

“Nell uložila děti do postýlky a rozhodla se, že jim něco pěkného přečte,” 
ozvala se kniha.

Nell  se  na  knihu  podívala:  kniha  se  znovu  sama  otevřela,  tentokrát  na 
obrázku holčičky, která vypadala úplně jako Nell,  až na to,  že na sobě měla 
nádherné hladké šaty a ve vlasech měla stužky. Seděla vedle miniaturní postele, 
ve  které  byly  zachumlané  pod  maličkou  květovanou  dekou  čtyři  děti: 
dinosaurus, kachnička, králíček a batole s pivoňkově rudými vlasy. Holčička, 
která vypadala jako Nell, měla na klíně knihu. “Nějakou dobu je Nell ukládala 
do postýlky a nečetla jim,” pokračovala kniha, “ale teď už nebyly tak maličké a 
Nell usoudila, že pro jejich řádné vychování je třeba, aby se jim četlo na dobrou 
noc.”

Nell vzala knihu a položila si ji do klína.

První Nelliny zážitky s Čítankou.

Kniha  promlouvala  příjemným  kontraaltem  a  s  přízvukem,  jaký  měli 
nejurozenější  Viktoriáni.  Hlas  zněl  jako  hlas  skutečného  člověka  –  i  když 
žádného podobného člověka Nell nikdy nepoznala. Sílil a zase slábl, stoupal a 
klesal jako příboj na vyhřáté pláži, a když Nell zavřela oči, odnášel ji do oceánu 
pocitů.

Byla  jednou jedna  princeznička,  která  se  jmenovala  Nell  a  kterou 
věznili ve vysokém temném hradě na ostrově uprostřed širého moře. S ní 
tam byl chlapec jménem Harv, který byl  jejím přítelem a ochráncem. 
Také měla čtyři velice dobré kamarády, kteří se jmenovali Dinosaurus, 
Kačenka, Petr Králík a Pivoňka. Princezna Nell a Harv z Temného hradu 
nikam nesměli, ale čas od času je navštěvoval Havran...

“Co je havran?” zeptala se Nell.
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Na stránce byl barevný obrázek ostrova viděného z nebe. Ostrov se protočil 
dolů a zmizel z obrázku, takže se otevřel pohled k mořskému obzoru. Uprostřed 
byla tmavá tečka. Obrázek na ni zamířil a za chvíli z ní byl pták. Pod ním se 
najednou objevila velká písmena. “H A V R A N,” hláskovala kniha. “Havran. 
Teď to řekni se mnou.”

“Havran.”
“Výtečně! Nell, jsi chytrá holčička a máš nadání pro slova. Dokážeš také říct 

havran po písmenech?”
Nell zaváhala. Ještě byla celá zardělá od té chvály. Po několika vteřinách 

začalo poblikávat první písmeno. Nell je zmáčkla.
Písmeno rostlo,  až  odstrčilo  všechna  ostatní  písmena a  obrázky  na  kraje 

stránky. Pak se čáry po stranách dole rozšířily a nahoře přiblížily, takže vznikla 
homole, na které hned vyrostl les. “H je jako Hora,” Obrázek se pořád měnil, až 
z něho byla Nell. Té pod nohama znovu vyrostl kopec. “Nell Hořekuje na Hoře 
na  své  Hoře,”  řekla  kniha  a  zároveň  se  objevovala  nová  slova.  “A proč 
hořekuje?”

“Protože ji Atakuje Aligátor Albín,” opáčila kniha a záběr hodně couvl, aby 
se do něj vešel bílý aligátor, který legračně pajdal a hbitou Nell neměl šanci 
dohonit.  Aligátor  z  toho sám byl celý zkroušený a stočil  se  do klubíčka,  ze 
kterého vyrašilo maličké písmeno. “A je jako Aligátor.  Velmi Veliký aligátor 
Vylezl Valivě, Nell Však Vylekat? Vyloučeno!”

Pak  se  do  vyprávění  nějak  přimetal  Rozpustilý  Rarášek,  který  Aligátora 
Nezbedně Nutil jíst Nudle. Potom se zase objevil obrázek havrana a pod ním 
písmena.  “Havran.  Dokážeš  říct  havran po písmenech.  Nell?”  Na stránce  se 
zhmotnila ruka a ukázala na první písmeno.

“Há,” prohlásila Nell.
“Výtečně!  Nell,  jsi  chytrá holčička a  máš nadání pro slova,”  radovala se 

kniha. “A co tohle písmeno?” ukázala ruka na to další. Jenže to mezitím Nell 
zapomněla. Proto jí kniha pověděla příběh o Albertovi z Ameriky.

Mladý výtržník před soudní stolicí soudce Fanga; úředník se radí se svými 
pobočníky; spravedlnosti je učiněno zadost.

“Otáčející  se  řetěz  nunčaky  má  jedinečnou  radarovou  charakteristiku  – 
připomíná  to  list  vrtule,  ale  je  to  hlučnější,”  uvedla  slečna  Pchaová  přes 
půlkruhová skla svých fenomenoskopických brýlí. Pohled se jí rozostřil, a tak 
zamrkala; byla pohlcena nějakým trojrozměrným obrazem a při přizpůsobování 
se tupé realitě ztratila orientaci. “Shluk takových charakteristik zachytil jeden ze 
znebehledů  Šanghajské  městské  policie  ve  dvacet  tři  hodiny,  padesát  jednu 
minutu, deset vteřin.”

Jak  slečna  Pchaová  pokračovala  ve  svém  shrnutí,  na  velkém  listu 

–  74  –



mediatronického papíru, který si soudce Fang rozložil na vyšívaném ubruse a 
zatížil jadeitovými těžítky, se objevovaly obrázky. Teď zrovna tam byla mapa 
čtvrti Pronajatých území zvané Kouzlo a zvýrazněna byla oblast poblíž Lávky. 
V rohu byla jiná plocha se standardním zobrazením protizločineckého znebe-
hledů, o kterých si  soudce Fang vždycky pomyslel, že vypadají jako míč na 
americký fotbal nakreslený fetišistou: jsou lesklé a černé a samý cvoček.

Slečna Pchaová pokračovala. “Znebehled vyslal letku osmi malých aerostatů 
vybavených kamerami.”

Výstřední mičudu nahradil obrázek létajícího zařízení ve tvaru slzy,  které 
mělo vepředu otvor chráněný až nevhodně krásnou duhovkou. Soudce Fang se 
nijak  pozorně  nedíval;  přinejmenším  tři  čtvrtiny  případů,  které  se  před  něj 
dostávaly, začínaly téměř přesně takhle. Slečně Pchaové a její vážnosti a píli 
bylo třeba přičíst k dobru, že dokáže každé nové shrnutí podat čerstvě. A výzvou 
pro soudcovu profesionalitu bylo, aby tudíž dokázat ve stejném duchu výkladům 
naslouchat.

“Když  se  slétaly  k  místu  činu,”  říkala  právě  slečna  Pchaová, 
“zaznamenávaly, co se děje.”

Veliká mapa zmizela ze svitku soudce Fanga a nahradil  ji  filmový záběr. 
Postavy  byly  daleko,  vypadaly  jako  stádečka  relativně  tmavých  pixelů 
pachtících se po hrubém šedivém pozadí, jako když se k sobě špačci tisknou 
proti zimnímu větru. Jak se aerostat blížil k místu činu, byly stále větší a jasněji 
zobrazené.

Na  ulici  se  choulil  muž,  který  si  chránil  rukama  hlavu.  V  tu  chvíli  už 
útočníci nunčaky odložili a spěšně šacovali nespočetné kapsy, které pánův oblek 
měl.  V tom okamžiku film přešel  do zpomaleného záběru.  Na konci  zlatého 
řetízku  se  zableskly  a  hypnoticky  oscilovaly  hodinky.  Stříbrné  plnicí  pero 
zazářilo jako stoupající raketa a zmizelo v záhybech něčího oděvu zabraňujícího 
pronikání miker. A pak se objevilo něco jiného: bylo to větší, převážně tmavé, 
na krajích světlejší. Snad kniha.

“Heuristická analýza filmového záznamu vypovídala o tom, že jde zřejmě o 
probíhající zločin násilného charakteru,” prohlásila slečna Pchaová.

Soudce Fang si služeb slečny Pchaové vážil z nejednoho důvodu, ale její 
umění předkládat zjištění s dokonale kamennou tváří mu bylo vzácné obzvláště.

“Proto znebehled vyslal další letku aerostatů, tentokrát specializovaných na 
značkování.”

Objevil se obrázek značkovacího statu: ty byly menší a užší než filmovací 
staty a připomínaly sršně s ustřiženými křídly. Gondoly, v nichž byly maličké 
větrné  turbíny,  které  dodávaly sílu  k  pohybu,  výrazně vystupovaly;  přístroje 
byly postavené, aby dosahovaly značné rychlosti.

“Podezřelí  z  loupežného  přepadení  nasadili  protiopatření,”  pokračovala 
slečna Pchaová stále naprosto nepohnutým tónem. Na filmu zločinci ustupovali. 
Filmový stat je pronásledoval působivým záběrem při náletu z výšky. Soudce 
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Fang, který už měl nadívaných tisíce hodin záběrů, na nichž banditi opouštějí 
místo činu, to kriticky pozoroval. Méně prohnaní lotři by jednoduše v panice 
prchali, ale tahle skupina postupovala metodicky, jeli vždycky dva na jednom 
kole, jeden šlapal a řídil, zatímco druhý se staral o protiopatření. Dva chrlili z 
nádrží  upevněných  na  držácích  kol  a  podobných  požárním  přístrojům  do 
vzduchu gejzíry nějaké hmoty a mávali tryskami přístrojů do všech stran. “Když 
vyjdeme ze znalosti faktů, které se pro policii již staly běžnými,” vysvětlovala 
slečna Pchaová, “můžeme říct, že rozstřikovali adhezní pěnu, která se nalepuje 
na přívody větrných turbín statů a vyřazuje je z provozu.”

Velký mediatron také začal vysílat záblesky tak silné, až musel soudce Fang 
zavřít oči a promnout si dvěma prsty kořen nosu. Po několika záblescích film 
skončil. “Jiný podezřelý nasadil blesk, aby zjistil pozici filmových statů, a pak 
je likvidoval pulzy laserového světla – podle všeho používal přístroj vyrobený k 
tomuto účelu,  který je  v poslední době mezi kriminálními živly v PÚ velmi 
rozšířen.”

Velký  mediatron  se  přepojil  na  záběr  původního  místa  činu,  ale  z  jiné 
kamery.  Dole  byl  na  svitku  histogram  zachycující,  kolik  času  uplynulo  od 
začátku incidentu, a zkušené oko soudce Fanga zaznamenalo, že skočili zpět asi 
tak o čtvrt minuty; tok příběhu se rozdvojil a diváctvo teď sledovalo jinou část 
zápletky. Tahle si všímala osamoceného člena bandy, který se ještě ve chvíli, 
kdy už jeho kamarádi za kondenzačními stopami lepkavé pěny ujížděli pryč, 
snažil nasednout na kolo. Jenže na kole se kdesi cosi rozbilo. Mladík je nechal 
být a prchal pěšky.

V horním rohu se maličký diagram značkovacího statu zvětšil a předvedl 
něco ze složitých útrob přístroje, takže ten už nevypadal tolik jako sršeň, to spíš 
jako průřez vesmírnou lodí. Na přídi bylo zařízení, které si zevnitř ze zásobníku 
bralo maličké šipky a plivalo je dopředu. Šipky byly zprvu nezachytitelně malé, 
ale  pak  skořápka  značkovacího  aerostatu  vyrostla,  až  připomínala  pozvolný 
oblouk planetárního obzoru, a šipky byly vidět mnohem lépe. Měly šestiúhelný 
průřez jako tužky. Když je značkostat vypálil z přídě, roztáhly na špici kruté 
ostny a vzadu jednoduchá směrová pera.

“Podezřelý už dříve téhož večera zažil jistou balistickou mezihru,” prohlásila 
slečna  Pchaová,  “kterou  se  naneštěstí  nepodařilo  nafilmovat,  a  přebytek 
rychlosti řešil prostřednictvím ablační techniky.”

Slečna Pchaová se dnes překonávala. Sám soudce Fang nadzvedl obočí a na 
chviličku stiskl pauzu. Čchang, druhý přísedící soudce Fanga, otočil obrovskou 
a téměř dokonale kulovitou hlavu k obžalovanému, který stál před soudem a 
vypadal velice malý. Čchang udělal pohyb, který byl pro něj typickým, totiž 
zvedl ruku a dlaní si přejížděl přes kratičké strniště pokrývající hlavu, jako by 
sám nemohl uvěřit tomu, že zvolil tak špatný účes. Ospalá a štěrbinám podobná 
očička  jen přiotevřel  a  pak  přeložil  obžalovanému:  “Řekla,  že  jsi  ryl  hubou 
asfalt.”
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Obžalovaný, pobledlý astmatický klučina, se tvářil ohromeně, jako kdyby z 
toho všeho ani nedokázal mít strach. Teď jen zkroutil koutky úst. Soudce Fang 
souhlasně zaznamenal, že ten kluk úspěšně potlačil nutkání se usmát.

“Následkem toho,” nedala se rušit slečna Pchaová, “vznikly trhliny v jeho 
nanobarovém  oblečení.  Těmito  otvory  proniklo  nezjištěné  množství 
značkovacích nanoprojektilů, které se zachytily v jeho šatech a tkáních. Než se 
vrátil do bydliště, zbavil se všech šatů a usilovně se drhl ve veřejné sprše, ale tři 
sta  padesát  značkovacích nanoprojektilů  se na jeho těle  udrželo;  později,  při 
vyšetření, byly vyjmuty. Jako obvykle byly značkovací nanoprojektily vybaveny 
inerčním  navigačními  systémy,  která  zaznamenávaly  všechny  následující 
přesuny podezřelého.”

Místo velkého filmového záběru se objevila  mapa Pronajatých území,  na 
které byl červenou linkou zachycen pohyb podezřelého. Kluk se motal dlouho a 
leckde, dokonce si zašel i do Šanghaje, ale vždycky se zase vracel do stejného 
bytu.

“Jakmile byl určen vzorec pohybu, značkovací nanoprojektily automaticky 
vyvinuly spóry,” pokračovala slečna Pchaová.

Obrázek šipky s ostnatou špicí se změnil: prostřední část, kde se na pásku 
nacházel záznam o přesunech šipky, se oddělila a kamsi odsvištěla.

“Radě spór se podařilo dostat do znebehledu, kde byl jejich obsah nahrán a 
jejich sériová čísla porovnána s policejními záznamy. Bylo určeno, že podezřelý 
tráví mnoho času v určitém bytě. Proto byl tento byt podroben sledování. Jeden 
z  jeho  obyvatel  se  jasně  shodoval  s  podezřelým  zachyceným  na  filmu. 
Podezřelý  byl  zatčen  a  v  jeho  těle  byly  nalezeny  další  značkovací  nano-
projektily, které naše podezření posílily.”

“Ááááá,” zafuněl nepřítomně Čchang, jako kdyby si náhle vzpomněl na cosi 
důležitého.

“Co víme o oběti?” zeptal se soudce Fang.
“Filmový stat ji mohl sledovat pouze k bránám Nové Atlantidy,” odpověděla 

slečna Pchaová. “Tvář toho muže byla zkrvavená a opuchlá,  což identifikaci 
znesnadnilo.  Byl  přirozeně  také  označkován,  protože  značkovací  aerostat 
nedokáže rozlišit mezi obětí a pachatelem, ale zpátky se nevrátily žádné spory; 
můžeme předpokládat, že všechny značkovací nanoprojektily detekoval a zničil 
imunitní systém Atlantidy/Šanghaje.”

V té chvíli slečna Pchaová mluvit přestala a sklouzla pohledem k Čchangovi, 
který poklidně postával s rukama založenýma za zády a díval se do země, jako 
kdyby tlustý krk nakonec podlehl váze hlavy a zhroutil se. Slečna Pchaová si 
odkašlala,  jednou, dvakrát,  třikrát,  a Čchang se najednou probral.  “Promiňte, 
Ctihodnosti,” uklonil se soudci Fangovi. Zašátral ve velké umělohmotné tašce a 
vytáhl zle poničený cylindr. “Tohle se našlo na místě činu,” vrátil se konečně ke 
své rodné šanghajštině.

Soudce Fang klesl pohledem ke stolu a pak se zadíval na Čchanga. Čchang 
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přikročil, opatrně položil klobouk na stůl a potom jej ještě o kousek popostrčil, 
jako  kdyby  jeho  původní  poloha  nebyla  zcela  bezchybná.  Soudce  Fang  to 
nějakou chvíli pozoroval, nato vymanil ruce z objemných rukávů, tu věc si vzal 
a prohlížel ze všech stran. Uvnitř na pásce bylo zlatými písmeny napsáno JOHN 
PERCIVAL HACKWORTH.

Soudce Fang významně loupl očima po slečně Pchaové a ta potřásla hlavou. 
S obětí se ještě nespojili. A zrovna tak oběť neoslovila je, což bylo zajímavé; 
John Percival Hackworth musí něco skrývat. Novoviktoriáni jsou chytří; proč se 
jich  ale  tolik  nechává  oloupit  v  Pronajatých  územích  po  večeru  stráveném 
oblézáním bordelů?

“Získal jste zpět odcizené předměty?” dožadoval se soudce Fang.
Čchang znovu došel ke stolu a položil na něj pánské kapesní hodinky. Pak 

couvl, sepjal ruce za zády, znovu ohnul šíji a díval se na vlastní nohy, které si 
nemohly pomoct a neklidně se šouraly o maličké krůčky sem a zase tam. Slečna 
Pchaová ho probodávala očima.

“Nebyl tam i jiný předmět? Třeba kniha?” vyptával se soudce Fang.
Čchang si nervózně odkašlal a potlačil nutkání odchrchlat si a odplivnout – 

soudce Fang to u soudu zakázal.  Otočil  se  stranou a o krok couvl,  takže se 
soudci Fangovi naskytl pohled na jednoho z diváků: holčičku snad čtyřletou, 
která seděla na židli a nohy měla přitažené nahoru, takže jí přes kolena nebylo 
vidět do obličeje. Soudce Fang zaslechl, jak se obracejí stránky, a uvědomil si, 
že holčička si čte v knize, kterou má opřenou o stehna. Nakláněla hlavičku sem 
a zase tam a tichounkým hláskem s knihou mluvila.

“Musím se panu soudci pokorně omluvit,” prohlásil Čchang šanghajsky. “A 
tím i nabídnout svou rezignaci.”

Soudce Fang to vzal s patřičnou vážností. “Proč?”
“Nedokázal jsem mladíkovi vyrvat důkazy z rukou,” odtušil Čchang.
“Viděl  jsem, jak jste zabil dospělé muže holýma rukama,” připomněl mu 

soudce  Fang.  Vychovávali  jej  v  kantonské  čínštině,  ale  když  chtěl,  aby  mu 
Čchang rozuměl, obracel se na něj zpotvořenou mandarínskou čínštinou.

“Léta ke mně nebyla laskavá,” omlouval se Čchang. Bylo mu šestatřicet.
“Už  minulo  poledne,”  nadhodil  soudce  Fang.  “Zajdeme  si  na  kentucké 

pečené kuře.”
“Jak si přejete, pane soudce,” řekl Čchang.
“Jak si přejete, pane soudce,” řekla slečna Pchaová.
Soudce  Fang zase  přešel  do  angličtiny.  “Tvůj  případ  je  velmi  závažný,” 

oznámil  chlapci.  “Půjdeme  a  načerpáme  moudrost  od  dávných  mudrců. 
Zůstaneš zde až do našeho návratu.”

“Ano, pane,” kývl obžalovaný v nelíčené hrůze. Nebyl to abstraktní strach 
člověka, kterého soudí za první zločin; potil se a třásl se. Výprask holí už jednou 
dostal.

Dům ctihodného a záhadného Plukovníka. Tak říkali restauraci KFC, když 
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mluvili  čínsky.  Ctihodného kvůli  bradce  bílé  jako  kvetoucí  svída,  což byl  z 
konfuciánského hlediska znak nezpochybnitelné důvěryhodnosti. A záhadného 
proto, že ten muž se odebral do hrobu, aniž by dal v plen Tajemství Jedenáctera 
Bylinek a Koření. Byla to první frančíza podniku s rychlým občerstvením, která 
se před mnoha desetiletími na Waj-tchanu objevila. Soudce Fang tu měl v rohu 
cosi,  co  se  dalo  nazvat  soukromým  stolem.  Jednou  uvedl  Čchanga  do 
kataleptického  stavu  tím,  že  mu  popisoval  jistou  třídu  v  Brooklynu,  kterou 
podniky  s  pečenými  kuřaty  lemují  na  míle  do  dálky,  a  všechno  to  jsou 
expozitury  KFC.  Na  slečnu  Pchaovou,  která  vyrostla  v  texaském  Austinu, 
podobné legendy nezabíraly tak zlehka.

Zvěst  o jejich příchodu je  předcházela,  a  tak na stole vždy už stál  jejich 
kyblíček. Kolem byly pečlivě rozmístěné umělohmotné mističky s omáčkou, 
zelným salátem, bramborami a  tak dále.  Kyblíček s kuřetem stával  obyčejně 
rovnou před Čchangovým místem, protože právě tento pán si vezme za svou 
starost většinu jídla zkonzumovat. Několik minut jedli mlčky, domlouvali se jen 
letmými  pohledy  a  jinými  jemnostmi,  a  pak  řadu  minut  pouze  zdvořile  a 
bezobsažně tlachali.

“Něco se mi v hlavě rozsvítilo,” prohlásil soudce Fang, když nastal pravý 
čas promluvit si o práci. “To jméno Tequila – jde o matku podezřelého a toho 
děvčátka.”

“To jméno se před soudem objevilo již dvakrát,” kývla slečna Pchaová a 
osvěžila mu vzpomínky na předchozí případy: první se udál téměř před pěti lety 
a tehdy byl popraven milenec té ženy, druhý byl starý jen pár měsíců a velice se 
podobal tomu nynějšímu.

“Ale ovšem,” rozpomněl se soudce Fang. “Na ten druhý se rozpomínám. Ten 
chlapec  a  jeho  přátelé  ztloukli  nějakého  muže  do  bezvědomí.  Nic  mu  ale 
neukradli. A chlapec odmítl vysvětlit, proč to udělal. Odsoudil jsem ho ke třem 
ránám holí a pak propustil.”

“Máme  důvody  se  domnívat,  že  muž,  který  byl  v  tom  případě  obětí, 
zneužíval chlapcovu sestru,” vložil se do hovoru Čchang. “Má totiž podobné 
činy v rejstříku.”

Soudce Fang vylovil z kyblíčku stehýnko, urovnal si je na ubrousku, založil 
si ruce a vzdychl. “Má ten hoch vůbec k někomu synovský vztah?”

“Nemá,” odpověděla slečna Pchaová.
“Má někdo zájem poskytnout mi radu?” Tuhle otázku kladl  soudce Fang 

často; považoval za svou povinnost své podřízené vzdělávat.
Slečna  Pchaová  promluvila  s  naprosto  přesně  správnou  mírou  rozvahy. 

“Mistr říká: ‚Ušlechtilý muž zaměřuje svou pozornost na to, co je zásadní. Když 
toho  dosáhne,  všechny  praktické  záležitosti  se  vyvinou  přirozeně.  Synovská 
pokora  a  bratrská  oddanost!  Nestojí  právě  ony  u  kořene  všech  vědomých 
činností?‘”

“Jak uplatníte Mistrovu moudrost v tomto případě?”
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“Chlapec nemá otce – jediným možným synovským vztahem je tedy pro něj 
vztah ke Státu. Vy, pane soudce, jste pravděpodobně jediným zástupcem Státu, s 
jakým se kdy setká. Vaší povinností je přísně hocha potrestat – řekněme šesti 
ranami holí. To mu pomůže naleznout synovskou pokoru.”

“Ale Mistr také řekl: ‚Když budou lidé vedeni zákony a zavládne snaha dát 
jim jednolitost tresty, budou se snažit vyhnout trestům, leč nebudou cítit stud. 
Jestliže však budou vedeni ctností a zavládne snaha dát jim jednolitost pravidly 
správného chování, budou stud cítit a navíc se stanou dobrými.‘”

“Vy  tady  v  jeho  případu  vyzýváte  ke  shovívavosti?”  optala  se  slečna 
Pchaová poněkud skepticky.

Přidal se Čchang. “Mang Wu se zeptal, co jest synovská pokora. A Mistr 
řekl: ‚Rodiče se strachují, aby jejich děti neonemocněly.‘ O výprasku holí neřekl 
Mistr nic.”

Slečna  Pchaová se  nedala.  “Mistr  však  rovněž  řekl:  ‚Z prohnilého dřeva 
nelze vyřezávat.‘ A také: ‚Změnit nelze jen ty nejmoudřejší z nejvyšších tříd a 
nejhloupější z nejnižších tříd.‘”

“Naskýtá se nám tedy tato otázka: je chlapec takovým prohnilým dřevem? 
Jeho otec jím jistě byl. U něj si nejsem tak jist.”

“Co nejuctivěji bych si dovolil obrátit vaši pozornost k té dívce,” prohlásil 
Čchang. “Ta by měla být skutečným námětem naší debaty. Chlapec je možná 
ztracen; dívku lze zachránit.”

“Kdo ji zachrání?” zeptala se slečna Pchaová. “Máme moc trestat; není nám 
ale dána moc vychovávat děti.”

“Právě v tom spočívá zásadní dilema mého postavení,” kývl soudce Fang. 
“Dynastii Maovců chyběl skutečný právní systém. Když se objevila Příbřežní 
republika,  vybudovala  svůj  právní  systém na  jediném vzoru,  jaký  kdy  Říše 
středu poznala, totiž na konfuciánském. Jenže takový systém nemůže opravdu 
fungovat v širší společnosti, která se ke konfuciánským zásadám nehlásí. ‚Od 
Syna nebes až po masy lidu, všichni musejí vycházet z toho, že základem všeho 
ostatního je pěstění osobnosti.‘ Jenže jak mám pěstit osobnosti těch barbarů, za 
něž jsem nějakou zrůdnou náhodou byl učiněn odpovědným?”

Čchang už už čekal na svou narážku, a tak ji rychle vychrlil. “Mistr ve svém 
Velkém učení prohlásil, že rozšiřovat vědění je základem všech ctností.”

“Nemůžu toho kluka poslat do školy, Čchangu.”
“Myslete raději na tu dívku,” namítl Čchang. “Na tu dívku a její knihu.”
Soudce Fang o tom nějakou chvíli přemítal, i když viděl, že slečna Pchaová 

by něco velice chtěla říct.
“‚Ušlechtilý muž je tvrdý po právu, ne prostě jen tvrdý‘,” ocitoval soudce 

Fang. “Protože oběť se neobrátila na policii a nevyžaduje navrácení majetku, 
dovolím dívce, aby si ku vlastnímu vzdělávání knihu ponechala – jak řekl Mistr: 
‚Ve výuce by nemělo být rozdílu mezi třídami.‘ Chlapce odsoudím k šesti ránám 
holí.  Odložím  však  výkon  všech  až  na  jednu,  protože  projevil  počátek 
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sourozenecké zodpovědnosti tím, že dal knihu sestře. To bude tvrdé po právu.”
“Dokončila jsem fenomenoskopické pozorování knihy,” poznamenala slečna 

Pchaová. “Není to obyčejná kniha.”
“Už tak jsem usoudil, že bude jistým způsobem interaktivní,” kývl soudce 

Fang.
“Je výrazně sofistikovanější, než by naznačoval popis. Myslím, že by mohlo 

jít o kradené duševní vlastnictví,” prohlásila slečna Pchaová.
“Myslíte si, že jde o kradenou technologii?”
“Oběť pracuje ve Fázomechanických systémech, v Zakázkové divizi. Je to 

artifex.”
“Zajímavé,” utrousil soudce Fang.
“Stojí to za další vyšetřování?”
Soudce Fang si to chvilku promýšlel a pečlivě si při tom otíral špičky prstů o 

čistý ubrousek.
“Stojí,” řekl potom.

Hackworth předvádí Čítanku lordu Finkle-McGrawovi.

“Vypadá vazba a tak podle vašich představ?” zeptal se Hackworth.
“Ale ano,” kývl lord Finkle-McGraw. “Kdybych ji našel celou zaprášenou v 

antikvariátu, ani bych si jí pořádně nevšiml.”
“Totiž...  kdyby  vás  sebemenší  maličkost  neuspokojovala,  mohl  bych  ji 

rekompilovat,” snažil se Hackworth. Přišel sem se zoufalou nadějí, že Finkle-
McGraw bude mít  nějaké výhrady;  tím by dostal  možnost  pokoutně  vyrobit 
druhý  exemplář  pro  Fionu.  Jenže  lord  ekvity  byl  zatím  nepříznačně 
blahosklonný.

Pořád si v knize listoval a čekal, co se začne dít.
“Není  pravděpodobné,  že  by  zrovna  teď  provedla  něco  zajímavého,” 

vysvětlil Hackworth. “Plně se vlastně aktivuje, teprve když přilne.”
“Přilne?”
“Už jsme se bavili o tom, že vidí a slyší všechno, co se děje v jejím okolí,” 

začal to rozvádět Hackworth. “Teď zrovna hledá velmi mladou osobu ženského 
pohlaví.  Jakmile  ji  nějaké  děvčátko  vezme  a  poprvé  otevře  desky,  kniha  si 
vtiskne do paměti tvář a hlas toho dítěte a –”

“Přilne k němu. Chápu.”
“Od toho okamžiku bude vidět všechny události a osoby nějak spojené s tím 

děvčátkem a bude ji používat jako základní veličinu, podle níž bude takříkajíc 
vytvářet mapu psychologického terénu. A jedním z primárních procesů, k nimž 
je kniha určena, je starost o tenhle terén. Kdykoli dítě knihu použije, bude kniha 
fungovat  jako  jakýsi  dynamický  mapovací  stroj  z  databáze  na  tento  určitý 
terén.”
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“To myslíte z databáze folklóru.”
Hackworth zaváhal. “Promiňte, ale ne tak docela, pane. Folklór je založen na 

jistých univerzálních idejích, které byly zaneseny do map lokálních kultur. Ve 
většině  kultur  například  existuje  postava  boha-šprýmaře  či  hrdiny-šprýmaře, 
takže  se  dá  soudit,  že  takový  Šprýmař  je  univerzální;  nicméně  postava  se 
objevuje v různých maskách, které vždy odpovídají  specifickému kulturnímu 
prostředí.  Indiáni  ze  severozápadu  Severní  Ameriky  mu  říkají  Kojot,  ti  z 
Tichomořského pobřeží Havran. V Evropě se může objevit jako Reynard, Lišák, 
Afroameričané  mu  říkají  Bráška  Králík.  V  literatuře  dvacátého  století  se 
objevuje  nejprve  jako  myšák  Tom,  co  vždycky  doběhne  kocoura  Jerryho,  a 
později jako Hacker.”

Finkle-McGraw se krátce zasmál. “Když jsem byl kluk, mělo tohle slovo 
dva významy. Mohlo to znamenat výlupka, který nelegálně proniká do cizích 
počítačových systémů, ale také obzvlášť obratného programátora.”

“Víceznačnost  je  v  postneolitických  společnostech  obvyklá,”  kývl 
Hackworth. “Jak se stále významnějším prvkem stávala technologie, Šprýmař 
podstoupil změnu osobnosti a stal se bohem řemesel – technologie, chcete-li –, 
ovšem pod tím si zachoval své šibalství. Takže máme u Sumerů Enkiho, u Řeků 
Prométhea a Herma, u severských národů Lokiho a tak dále.

Každopádně lze říct,” pokračoval Hackworth, “že Šprýmař/Technolog je jen 
jednou z univerzálních figur. Databáze je jich plná. Je to katalog kolektivního 
nevědomí.  Za  starých  časů  museli  autoři  dětské  literatury  tyto  univerzální 
konstanty zachycovat jako konkrétní symboly, které obecenstvo důvěrně znalo – 
třeba  Beatrix  Potterová  zachytila  Šprýmaře  jako  Králíčka  Petra.  To  je  jistě 
účinný způsob, jak toho dosáhnout,  zvlášť pokud je společnost  homogenní a 
statická, takže všechny děti mají podobné životní zkušenosti.

Já  a  můj  tým  jsme  ovšem  převedli  tento  proces  na  abstraktní  úroveň  a 
vyvinuli  jsme  systém zanášející  univerzální  konstanty  na  mapu  jedinečného 
psychologického terénu jediného dítěte  –  i  když se tento terén v čase mění. 
Proto je  velmi  důležitá jedna věc:  nedovolte,  aby se kniha dostala  do rukou 
jinému děvčátku dřív, než ji bude mít možnost poprvé otevřít Alžběta.”

“Rozumím,”  kývl  lord  Alexander  Čang-Sik  Finkle-McGraw.  “Zabalím  ji 
sám  a  hned  teď.  Už  jsem  si  ráno  kompiloval  pěkný  balicí  papír.”  Otevřel 
zásuvku u psacího stolu a vytáhl roli silného, lesklého mediatronického papíru, 
na kterém přebíhaly vánoční výjevy: Santa Claus klouzal dolů komínem, sobi 
letěli jako rakety, tři zarathuštrovští králové sesedali před chlévem z dromedárů. 
Po uspávající chvilku se Hackworth a Finkle-McGraw na scénky dívali; jedním 
z rizik života ve světě přeplněném mediatrony bylo, že hovor pořád něco takhle 
přerušovalo,  čímž  se  také  vysvětlovalo,  proč  se  Atlanťané  snažili  omezovat 
mediatronické předměty na minimum. Když ale člověk zašel domů k thétům, 
pohyblivé obrázky byly na kdečem a oči jen skákaly z legračních postaviček 
skotačících na mediatronickém hajzlpapíru k elfům s vypoulenýma očima, kteří 
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si hráli na babu na ploše zrcadla a pak zase k...
“Aha, ještě něco,” vzpomněl si Finkle-McGraw. “Dá se na to psát? Rád bych 

Alžbětě vepsal věnování.”
“Papír je podtřídou jak třídy VstupníPapír, tak třídy VýstupníPapír, proto má 

veškerou  patřičnou funkčnost  papíru,  na  jaký  se  píše.  Povětšině  nejsou  tyto 
funkce  využívány  –  když  ovšem nemluvím o  procesu  tak  prostém,  jako  že 
vznikají stopy tam, kde se přes něj pohybuje hrot pisadla.”

“Psát se na to dá,” překládal si Finkle-McGraw ne bez jisté hrubosti, “ale o 
tom, co člověk napíše, to nepřemýšlí.”

“Víte,”  kroutil  se  Hackworth,  “i  na  tuhle  otázku  musím  odpovědět 
nejednoznačně. Obrázková čítanka, to je krajně obecný a výkonný systém a je 
schopna  rozsáhlejší  autorekonfigurace  než  většina  podobných  zařízení. 
Nezapomínejte, že zásadní podíl její práce spočívá v reagování na okolní děje. 
Kdyby vlastník vzal pero a psal na prázdnou stranu, tento vstup by takříkajíc 
letěl do násypky stejně jako všechno ostatní.”

“Tak  můžu  Alžbětě  napsat  věnování  nebo  ne?”  dožadoval  se  Finkle-
McGraw.

“Jistě, pane.”
Finkle-McGraw si z držáku na psacím stole vzal těžké zlaté plnicí pero a 

chvíli vepředu do knihy cosi vpisoval.
“Když i tohle je uděláno, pane, zbývá už jen, abyste potvrdil trvalý platební 

příkaz pro teraktéry.”
“Aha, jistě, díky, že jste mi to připomněl,” kývl Finkle-McGraw ne právě 

upřímným tónem. “Pořád se nemůžu zbavit pocitu, že za všechny ty peníze, co 
projekt spolykal –”

“Bychom bývali mohli vyřešit nádavkem i problém generování hlasu, jistě, 
pane,” snažil se Hackworth. “Jak víte, několik pokusů jsme podnikli, ale výsled-
ky v žádném případě nedosahovaly té úrovně kvality, jakou jste požadoval. Při 
vší  naší  technologii,  algoritmech  pseudointeligence,  rozsáhlých  maticích 
výjimek, predikčních a obsahových monitorech a všem ostatním se stejně ani 
neblížíme tomu, že bychom byli s to vygenerovat lidský hlas, jenž by zněl stejně 
dobře jako ten, který obdržíme od skutečného, živého teraktéra.”

“To  mě  upřímně  řečeno  nijak  zvlášť  nepřekvapuje,”  prohlásil  Finkle-
McGraw. “Jenže jsem si přál, aby to byl plně soběstačný systém.”

“Jako by byl, pane. V kterémkoli okamžiku jsou na svých scénách po celém 
světě, ve všech časových pásmech přichystány miliony profesionálních teraktérů 
připravených na výzvu dotyčnou práci okamžitě přijmout. A protože máme v 
plánu nasadit relativně vysokou platovou sazbu, měli bychom dostávat jen ty 
nejnadanější. Výsledky vás rozhodně nezklamou.”
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Druhý Nellin zážitek s Čítankou; vyprávění o princezně Nell ve stručnosti.

Byla jednou jedna princeznička, která se jmenovala Nell a kterou věznili ve 
vysokém temném hradě na ostrově uprostřed širého moře. S ní tam byl chlapec 
jménem Harv,  který byl  jejím přítelem a  ochráncem. Také  měla  čtyři  velice 
dobré kamarády, kteří se jmenovali Dinosaurus, Kačenka, Petr Králík a Pivoňka.

Princezna Nell a Harv z Temného hradu nikam nesměli, ale čas od času je 
navštěvoval Havran, který jim vykládal o nádherných věcech za mořem, v Pro-
tizemi. Jednoho dne Havran pomohl princezně Nell ze zámku uprchnout, ale 
chudáček Harv byl naneštěstí moc velký a musel zůstat zamčený za velkými 
železnými vraty hradu s dvanácti zámky.

Princezna Nell měla Harva ráda jako bratra a odmítala ho opustit, a tak se 
svými přáteli Dinosaurem, Kačenkou, Petrem a Pivoňkou putovala přes moře v 
červené lodičce a zažila spoustu dobrodružství, než se dostala do Protizemě. Ta 
byla rozdělena na dvanáct zemí a každé vládli Pohádkový král nebo Pohádková 
královna. Všichni králové a královny měli nádherné hrady a na každém hradu 
byla  pokladnice  se  zlatem  a  šperky  a  v  každé  pokladnici  byl  drahokamy 
zdobený klíč,  kterýž  otevíral  jeden ze  dvanácti  zámků na  železných  vratech 
Temného hradu.

Princezna Nell  a  její  přátelé  zažili  mnoho dobrodružství,  navštívili  všech 
dvanáct království a shromáždili dvanáct klíčů. Některé získali přesvědčováním, 
jiné chytrostí a jiné si zase vzali po bitvě. Ke konci putování už někteří ze čtyř 
Nelliných přátel zemřeli a někteří šli jinou cestou. Nell ale nebyla sama, protože 
při svých dobrodružstvích se stala velikou hrdinkou.

Na  veliké  lodi,  provázena  mnoha  vojáky,  služebníky  a  rádci  se  Nell 
přeplavila zpátky přes moře na ostrov s Temným hradem. Když přikročila k 
železným vratům, Harv ji uviděl z vrcholku věže a nevrle ji odháněl, protože 
princezna Nell se při Putování velmi změnila a Harv ji už nepoznával. “Přišla 
jsem tě vysvobodit,” prohlásila princezna Nell. Harv jí znovu řekl, ať jde pryč, a 
tvrdil, že je za zdmi Temného hradu naprosto svobodný.

Princezna Nell vsunula dvanáct klíčů do dvanácti zámků a jeden po druhém 
začala  otevírat.  Když  se  rezavá  vrata  hradu  konečně  se  skřípěním otevřela, 
princezna uviděla, že uvnitř stojí Harv s připraveným lukem, s šípem napjatým 
na tětivě, a míří jí přímo na srdce. Harv vypustil šíp, ten ji zasáhl do prsou a byl 
by ji zabil, nebýt toho, že tam měla medailonek, který jí Harv dal kdysi dávno, 
než odešla z hradu. Šíp zasáhl medailonek a roztříštil jej. V téže chvíli ale Harva 
skolil  šíp,  který  vystřelil  jeden  z  Nelliných  vojáků.  Nell  se  vrhla  ke  svému 
padlému bratrovi, aby jej utěšila, a plakala nad jeho tělem tři dny a tři noci. 
Když konečně osušila slzy, spatřila, že Temný hrad zkrásněl; řeka slzí, která jí 
prýštila z očí, totiž omyla zemi a z okamžiku na okamžik vyrostly nádherné 
zahrady a lesy a sám Temný hrad už nebyl temný, ale zářil jako maják a byl 
plný  překrásných  věcí.  Princezna  Nell  do  konce  svých  dnů  na  hradě  žila  a 
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panovala nad ostrovem a každé ráno chodila do zahrady, kde padl Harv. Prožila 
mnoho  dobrodružství  a  stala  se  velikou  královnou,  po  čase  potkala  prince, 
kterého si vzala, a ti dva spolu měli hodně dětí a šťastně žili, dokud neumřeli.

“Co je dobrodružství?” chtěla vědět Nell.
Slovo  stálo  napsané  přes  celou  stránku.  Pak  se  obě  stránky  zaplnily 

pohyblivými obrázky úžasných věcí: děvčátka v brnění bojovala meči s draky, 
děvčátka jezdila na jednorožcích po lese, děvčátka se houpala na šlahounech 
lián, plavala v modrém oceánu, řídila rakety vesmírem. Nell si všechny obrázky 
dlouho prohlížela a po nějakém čase všechna děvčátka začala vypadat jako ona, 
jenže porůznu starší.

Soudce Fang na návštěvě ve svém okrsku; slečna Pchaová uspořádá 
názornou ukázku; případ odcizené knihy nabývá netušených hloubek.

Soudce Fang jel na svém kavalovi, provázen svými přísedícími, Čchangem a 
slečnou Pchaovou, přes Lávku; Pronajatá území byla zahalena smrdutou mlhou. 
Nad  tím  neřádstvem  se  vznášely  smaragdové  vršky  Atlantidy/Šanghaje. 
Vznešené území obklopovaly roje zrcadlících aerostatů, které je chránily před 
většími a obyčejnějšími vetřelci; odsud z dálky ovšem jednotlivé kapsle nebyly 
vidět,  ale  jejich  souhrn  bylo  lze  zachytit  jako  jemný lesk  ve  vzduchu,  jako 
obrovskou a dokonale průhlednou bublinu obklopující svatostánek angloameric-
kého kraje, bublinu, která se ve větru vzpínala sem a zase tam, ale která se nikdy 
neroztrhla.

Jakmile se přiblížili k Pronajatým územím a vstoupili do jejich věčné mlhy, 
výhled jim to pokazilo.  Když projížděli  ulicemi PÚ, soudce Fang několikrát 
učinil  zvláštní  gesto:  stočil  prsty  pravice do ruličky, jako kdyby je  svíral  na 
neviditelné bambusové tyči. Pak ovšem druhou ruku sevřel, jako kdyby do ní 
nabíral vodu, a dal ji pod tu pravou, takže vznikla tmavá, uzavřená jeskyňka; do 
té se nato jedním okem podíval. Když do vzniklé vzduchové kapsičky nahlédl, 
spatřil, že tmu protíná světelný třpyt – jako kdyby se člověk díval do jeskyně 
plné světlušek, až na to, že tahle světélka měla všemožné barvy a ty byly čisté a 
jasné jako barvy drahokamů.

Lidé, kteří žili v PÚ, tenhle pohyb vykonávali často a vyvinuli si smysl pro 
to,  co  se  děje  v  mikroskopickém  světě.  Když  tam  nastal  nějaký  rozruch, 
dokázali to poznat. Když jste tohle gesto provedli za tonerové války, výsledek 
byl ohromující.

Dneska hemžení rozměrů tonerové války zdaleka nedosahovalo, ale přesto 
bylo docela živé. Soudce Fang měl podezření, že to bude mít cosi společného s 
účelem této pochůzky, který slečna Pchaová odmítla vysvětlit.

Skončili  v  restauraci.  Ačkoli  to  venku vypadalo na déšť,  slečna Pchaová 
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trvala na tom, aby si  vybrali stůl  na terase.  Takže nakonec měli vyhlídku ze 
třetího patra na ulici. I z tak nevelké dálky bylo skrz mlhu těžké rozeznávat 
obličeje.

Slečna  Pchaová  vytáhla  z  tašky  hranatý  balíček  v  nanobarové  látce.  Tu 
rozbalila a vyndala dva předměty, zhruba stejně velké a zhruba stejného tvaru: 
knihu a dřevěný špalík.  Položila  je na stůl vedle sebe.  Pak je nechala být  a 
věnovala se jídelníčku. Nevšímala si jich ještě pěkných pár minut; popíjeli s 
Čchangem a soudcem Fangem čaj, zdvořile spolu promlouvali o ničem a pak se 
pustili do jídla.

“Pokud to Vaší ctihodnosti vyhovuje,” přešla nato slečna Pchaová k věci, 
“ráda bych vás vyzvala, abyste si prohlédl ty dva předměty, které jsem položila 
na stůl.”

Soudce Fang si překvapeně povšiml, že zatímco vzhled špalíku se nezměnil, 
kniha je pokrytá tlustou vrstvou šedého prachu, jako kdyby už desítky let ples-
nivěla.

“Úúúúúa,” hekl Čchang, nacpal si do chřtánu dost dlouhý chumel smotaných 
nudlí a vypoulil na ten zvláštní důkazní předmět oči.

Soudce Fang vstal, obešel stůl a sklonil se, aby to viděl líp. Šedý prach nebyl 
rozložen stejnoměrně; u krajů desek byla vrstva mnohem silnější. Soudce knihu 
otevřel a překvapilo ho, že prach pronikl hluboko mezi strany.

“To je prach s jasným životním cílem,” poznamenal soudce Fang.
Slečna  Pchaová  významně  sklouzla  pohledem  ke  dřevěnému  špalíku. 

Soudce Fang si jej vzal a ze všech stran prohlédl; byl čistý.
“A navíc rozlišuje!” dodal.
“Je to konfuciánský toner,” přisadil si Čchang, který konečně zhltal chuchel 

nudlí. “Má vášeň pro knihy.”
Soudce  se  benevolentně  usmál  a  očima se  od slečny  Pchaové dožadoval 

vysvětlení. “Předpokládám, že jste ten nový druh miker prozkoumala, ne?”
“Je to ještě mnohem zajímavější,” prohlásila slečna Pchaová. “Minulý týden 

se v Pronajatých územích neobjevil jeden, ale hned dva nové druhy miker – a 
oba jsou naprogramované, aby hledaly cokoli, co vypadá jako kniha.” Znovu 
sáhla do tašky a podala soudci roličku mediatronického papíru.

Servírka přispěchala a pomohla jim odsunout talíře a šálky stranou. Soudce 
Fang rozbalil stránku a rohy zatížil různými drobnými keramickými předměty. 
Papír  byl  rozdělen  na  dvě  plochy,  které  skýtaly  zvětšené  obrazy 
mikroskopických zařízení. Soudci Fangovi bylo jasné, že obě byla vyrobena k 
řízenému letu, ale kromě toho se snad ani jedno od druhého víc lišit nemohla. 
Jedno vypadalo  jako  dílo  přírody;  mělo  řadu  bizarních  a  složitých  paží  a  v 
devadesátistupňových  rozestupech  z  něj  trčely  čtyři  obrovské  a  divoce 
zakroucené nástavce podobné naběračkám.

“Netopýří  uši!”  vyrazil  Čchang  a  objel  jejich  nehorázně  složité  závity 
špičkou jídelní  hůlky.  Soudce  Fang neřekl  nic,  ale  připomněl  si,  že  právě v 
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takovýchto náhlých vhledech do věci Čchang exceluje.
“Podle všeho používá echolokaci jako netopýr,” připustila slečna Pchaová. 

“A jak vidíte, ta druhá má radikálně odlišnou konstrukci.”
Druhá mikra vypadala jako vesmírná loď podle představ Julese Verna. Měla 

přímý  slzovitý  tvar,  dvojice  robotických  paží  byla  úhledně  složena  u  trupu, 
hlubokou  válcovitou  výduť  na  špici  považoval  soudce  Fang za  oko.  “Tahle 
vnímá světlo  v  ultrafialovém pásmu,”  vysvětlila  slečna  Pchaová.  “Navzdory 
všem rozdílům obě provádějí jedno a totéž: hledají knihy. Když nějakou najdou, 
přistanou na deskách, dolezou k ořízce, pak se vplíží mezi stránky a zkoumají 
vnitřní strukturu papíru.”

“A co hledají?”
“To se nedá zjistit, leda bychom rozložili jejich vnitřní počítačový systém a 

dekompilovali  jeho  program  –  a  to  je  obtížné,”  odtušila  slečna  Pchaová  s 
charakteristickou zdrženlivostí. “Když přístroje zjistí, že prozkoumávají běžnou 
knihu vyrobenou ze starého papíru, deaktivují se a je z nich prach.”

“Takže v Pronajatých územích teď je spousta špinavých knížek,” utrousil 
Čchang.

“Když  na  to  přijde,  především  tu  moc  knih  není,”  namítl  soudce  Fang. 
Slečna  Pchaová  a  Čchang  se  zasmáli,  ale  soudce  Fang gestem naznačil,  že 
nežertoval; byla to jen věcná poznámka.

“K jakým závěrům jste dospěla, slečno Pchaová?” zeptal se.
“Dvě různé strany prohledávají Pronajatá území a pátrají  po jedné a téže 

knize,” řekla stručně slečna Pchaová.
Nemusela  dodávat,  že  cílem  pátrání  je  se  vší  pravděpodobností  kniha 

odcizená gentlemanovi jménem Hackworth.
“Máte nějaké dohady týkající se totožnosti těchto stran?”
“Ani na jednom zařízení samozřejmě není značka výrobce,” uvedla slečna 

Pchaová. “Ale podoba té s netopýříma ušima křiklavě ukazuje na Doktora X; 
většina rysů se zdá být výsledkem vývoje, nikoli inženýrinku, a Doktorův Bleší 
cirkus  není  ničím jiným než  pokusem sesbírat  samostatně  vyvinuté  mikry  s 
použitelnými  vlastnostmi.  Druhé  zařízení  na  první  pohled  pochází  z  některé 
konstrukční firmy pracující pro velké fýly – největší podezření padá na Nippon, 
Novou  Atlantidu,  Hindustán  a  První  distribuovanou  republiku.  Při  hlubším 
zkoumání však nacházím jistou eleganci –”

“Eleganci?”
“Odpusťte,  Ctihodnosti,  není  snadné  to  vysvětlit  –  některé  technologie 

vládnou jistými neodmyslitelnými vlastnostmi, které jejich tvůrci popisují jako 
stylovou vytříbenost, technickou pohlednost, pěkný technostřih – příznak toho, 
že je s nesmírnou pečlivostí vytvořil člověk, který byl nejen zaujatý, ale také 
nadaný. To je rozdíl mezi inženýrem a hackerem.”

“Anebo mezi inženýrem a artifikem?” nadhodil soudce Fang.
Na tváři slečny Pchaové se objevil náznak úsměvu.
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“Mám strach, že jsem to děvčátko nechal zabřednout do záležitosti podstatně 
hlubšího významu, než bych si kdy byl s to představit,” vzdychl soudce Fang. 
Sroloval papír a vrátil  jej  slečně Pchaové. Čchang zase přisunul soudci jeho 
šálek a dolil mu čaje. Soudce k sobě bezmyšlenkovitě přitiskl palec a konečky 
ostatních prstů a několikrát jimi zlehka poklepával na desku stolu.

To je v Číně prastaré gesto. Vypráví se, že jeden z prvních císařů se s oblibou 
oblékal  jako prostý člověk a cestoval  po Říši středu, aby zjistil,  jak se vede 
venkovanům.  Často  se  stávalo,  že  se  společníky  seděl  v  nějaké  hospodě  a 
naléval ostatním Čaj. A oni před pánem nemohli pokleknout a dotknout se země 
čelem, aniž by prozradili jeho totožnost, a tak začali provádět tohle gesto, při 
kterém ruka  napodobuje  pokleknutí.  A dodnes  je  Číňané  používají,  když  si 
navzájem děkují u jídelního stolu. Soudce Fang čas od času sám sebe přistihl, 
jak se k němu uchyluje, a vždy pomyslel, jak zvláštní je být Číňanem ve světě 
bez císaře.

Seděl, ruce schoval do rukávů a přemýšlel dlouho o tomto i jiných tématech, 
díval se, jak z čaje stoupá pára, jak pára houstne do mlhy, protože se kondenzuje 
na tělesech mikroaerostatů.

“Brzy  se  vetřeme  do  společnosti  pana  Hackwortha  a  Doktora  X  a 
pozorováním jejich reakcí  se  toho dozvíme víc.  Zvážím,  jak  to  nejsprávněji 
provést.  Mezitím  se  starejme  o  to  děvčátko.  Čchangu,  navštivte  ten  dům a 
porozhlédněte se, jestli tam neměli nějaké potíže – jestli se tam nepotloukala 
nějaká podezřelá individua.”

“Pane, s  veškerou úctou musím konstatovat,  že mezi podezřelá individua 
patří všichni, kdo v tom domě žijí.”

“Ale  však  vy  víte,  jak  jsem  to  myslel,”  řekl  soudce  poněkud  rázněji. 
“Budova bude mít systém pro filtraci  nanozitů ze vzduchu. Pokud ten dobře 
funguje a holčička nenosí knihu ven, neměli by na ni ti dva zatím přijít.” Soudce 
načrtl  prstem čáru  v  prachu  na  deskách  knihy  a  rozmázl  toner  mezi  prsty. 
“Promluvte si o domě s domovnicí a oznamte jí, že filtrační systémy jsou zralé 
pro kontrolu – a že to je doopravdy, že se jen nedožadujete úplatku.”

“Ano, pane,” sklonil hlavu Čchang. Odstrčil židli, vstal, uklonil se a vyšel z 
restaurace; zastavil se jen u vchodu a vzal si z automatu párátko. Jistě by mu 
prošlo, kdyby nejprve dojedl, ale už dříve projevoval starost o dívčino blaho, 
takže bylo jasné, že nechce marnit čas.

“Slečno  Pchaová,  nasaďte  do  bytu  té  holčičky  pozorovací  přístroje  se 
záznamovým zařízením. Zpočátku budeme záznamy měnit a prohlížet denně. 
Pokud nebude kniha brzy objevena, budeme pásky měnit jednou týdně.”

“Ano, pane,” řekla slečna Pchaová. A nasadila si fenomenoskopické brýle. 
Na  povrchu  jejích  očí  se  začalo  odrážet  barevné  světlo  a  ona  se  ztratila  v 
nějakém rozhraní. Soudce Fang si dolil čaj, položil si šálek do dlaně a vydal se 
na procházku po kraji terasy. Měl by přemýšlet o mnohem důležitějších věcech, 
než je  to  děvčátko a jeho kniha;  choval však podezření,  že od nynějška čas 
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myslet na mnoho jiného mít nebude.

Popis Staré Šanghaje; umístění divadla Parnasse; čím se zaměstnává 
Miranda.

Než  se  tu  zachytili  drápkem  Evropané,  byla  Šanghaj  jen  opevněným 
městečkem na  řece  Huangpu,  pár  kilometrů  jižně  od  soutoku s  ústím Jang-
c’-ťiangu.  Architektonicky  ji  z  valné  části  tvořily  velesložité  budovy  z  dob 
dynastie  Ming, soukromé zahrady patřící  bohatým rodinám, tu a tam ulice s 
obchody a mezi tím chudinské čtvrti, tam zas na ostrůvku uprostřed rybníčku 
trčela vratká, závrať vzbuzující čajovna. V nedávnější době strhli hradby a na 
jejich základech postavili  cosi  na způsob okružní dálnice.  Stará Francouzská 
čtvrť  obklopovala  severní  stranu  –  a  právě  v  ní  stálo  divadlo  Parnasse, 
postavené koncem devatenáctého století, jehož budova z rohu nakukovala přes 
okružní silnici do starého města. Miranda tu pracovala pět let, ale byly to tak 
silné zážitky, až jí to někdy připadalo spíš jako pět dnů.

Parnasse postavili Evropané ještě v dobách, kdy své evropanství brali vážně 
a bez omluv. Průčelí bylo klasické: zaoblený tříčtvrteční portikus na rohu ulice, 
podpíraný korintskými sloupy, to vše v bílém vápenci. Portikus lemovala bílá 
markýza  přistavěná  někdy  kolem  roku  1990,  jejíž  obrysy  byly  zvýrazněné 
nachovými a růžovými neonovými trubicemi. Bývalo by bylo docela snadné je 
strhat  a  nahradit  něčím  mediatronickým,  je  ale  bavilo  vždycky  vyvléct  z 
fundusu bambusové žebříky a zasazovat do drážek veliká černá umělohmotná 
písmena hlásající, co se dnes večer dává. Někdy spustili velké mediatronické 
plátno  a  promítali  filmy,  to  se  pak  z  celé  Velké  Šanghaje  hrnuli  Zápaďáci 
navlečení  do  smokinků  a  večerních  rób  a  seděli  ve  tmě  a  dívali  se  na 
Casablanku a Tanec s vlky. A nejméně dvakrát měsíčně Divadelní společnost 
Parnasse opravdu vyšla na prkna: teraktéři se na jeden večer stali zase prostými 
aktéry,  herci,  vrátili  se  k  reflektorům a  líčidlům a  kostýmům.  Nejtěžší  bylo 
namlátit  obecenstvu  do  hlavy,  o  co  jde;  kdekdo  až  na  opravdové  divadelní 
fanoušky se pokoušel vylézt na scénu a zapojit se do toho jako do interaktivního 
představení, čímž všechno zkazil. Živé divadelničení bylo staromódní, určené 
pro podivný menšinový vkus, něco zhruba na úrovni koncertu gregoriánského 
chorálu, a finančně se těžce nevyplácelo. Ekonomicky to zachraňovaly terakty.

Budova byla  vysoká  a  úzká,  šlo  o  jednu z  nejvzácnějších  nemovitostí  v 
Šanghaji, takže forbína byla téměř čtvercová jako nějaká pravěká televize. Před 
ní stála busta jakési zapomenuté francouzské herečky na podstavci se zlacenými 
křidélky a po stranách s andělíčky třímajícími trubky a vavřínové věnce. Strop 
zdobila  kruhová  freska  zachycující  skotačící  Múzy v  tenoučkých řízách.  Ze 
středu visel lustr; zářivky nahradili čímsi novějším, co nemůže shořet, a on i teď 
rozvážně vrhal světlo na řady maličkých, rozvrzaných sedaček narvaných těsně 
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jedna vedle druhé do hlavního hlediště. Kromě něj tu byly tři balkony a tři patra 
soukromých lóží, po dvou lóžích nalevo i napravo. Čela lóží a balkonů byla 
všechna pomalována náměty z antické mytologie, ale z barev zde i všude jinde 
převládala pro Francouze typická bleďounce nazelenale modrá barva. Divadlo 
bylo  přeplácané  štukovými  ozdobami,  takže  tváře  cherubů,  patetických 
římských bohů, rozrušených Trojanů a jim podobných na člověka vyjukly ze 
kdejakého sloupu a podhledu a rohové římsy, jako by ho chtěly vylekat. Většina 
jich  ale  měla  odštípané  kusy  od  kulek,  které  po  nich  za  kulturní  revoluce 
vypálili čačtí příslušníci Rudých gard. Nepočítaje díry po kulkách byl Parnasse 
v docela dobrém stavu, i  když někdy ve dvacátém století zasekali  vertikálně 
podél  lóží  a  horizontálně  pod  balkony  velké  litinové  trubky,  aby  bylo  kam 
přimontovat bodové reflektory. Teď už tu místo reflektorů byly kotoučky velké 
jako mince – zfázované přístrojové systémy, které měly vlastní baterie. Ty se 
daly šoupnout kamkoli a pak dálkově ovládat. Trubky ale zůstaly, kde byly, a 
když budovou procházeli turisté, vždycky se jim to muselo složitě vysvětlovat.

Každá ze dvanácti lóží měla vlastní dveře a nad čelem mívaly kolejničku se 
závěsem, aby lidé v nich sedící měli mezi jednáními nějaké soukromí. Závěsy 
odstěhovali  do skladu a nahradili  je  zvukotěsnými přepážkami,  odšroubovali 
sedadla  a  uložili  je  ve  sklepě.  Teď  se  všechny  soukromé  lóže  změnily  v 
místnůstky vejčitého tvaru, právě tak velké, aby mohly sloužit jako scény pro 
celé tělo. Těchhle dvanáct scén vytvářelo pětasedmdesát procent obratu divadla 
Parnasse.

Miranda vždycky nastoupila do své scény o půl  hodiny dřív a nechala si 
udělat  diagnostiku tetované mřížky. Ziti  nevydrželi  zrovna věky – oddělat  je 
dokázaly statická elektřina i kosmické záření; člověk, který jen z čiré lenosti 
dopustí,  aby  jeho  základní  nástroj  šel  do  háje,  si  nezaslouží  být  nazýván 
teraktérem.

Miranda  si  přizdobila  holé  stěny  scény  plakáty  a  snímky  svých  vzorů, 
převážně  hereček  z  pasivek  dvacátého  století.  Pro  role,  při  kterých  se  také 
sedělo, měla v rohu židli. Taky tu byl konferenční stoleček, na který si odkládala 
trojitou  bílou  kávu,  dvoulitrovou  láhev  minerálky  a  krabičku  zdravotních 
pastilek k ošetření hlasu. Pak se odstrojila až do černého trikotu a šponovek a 
šaty naven pověsila na věšák na dveřích. Jiný teraktér by mohl hrát nahý, nechat 
si venkovní šaty nebo se pokoušet opatřit si podobný kostým, jaký má postava, 
kterou hraje... pokud má to štěstí, že to ví předem. Miranda to ovšem prozatím 
nevěděla. Měla trvalé objednávky na Kateřinu v interaktivní verzi Zkrocení zlé  
ženy  (což byla toporná, ale u jisté části mužského obecenstva velmi oblíbená 
divadelní řezničina); na Scarlett O'Harovou v teraktu Jih proti Severu; na dvojí 
agentku  jménem  Ilse  ve  špionážním  thrilleru  odehrávajícím  se  v  rychlíku 
projíždějícím nacistickým Německem; a na Rheu, novoviktoriánskou dámičku v 
nesnázích z  Hedvábné cesty,  dobrodružno-komediálně-sentimentálního teraktu 
zasazeného do vykřičených čtvrtí soudobé Šanghaje. Tuhle roli sama vytvořila. 

–  90  –



Když se objevily dobré kritiky (“pozoruhodně Rhealistické ztvárnění na to, že 
Miranda  Redpathová  je  debutantkou!"),  pár  měsíců  nehrála  dohromady  nic 
jiného, i když cena byla tak vysoká, že uživatelé si většinou objednali jednu z 
doprovodných rolí nebo se jen spokojili s tím, že pasivně sledovali za desetinu 
ceny. Pak se ale distributor pokusil dostat hru i mimo šanghajský trh a zbabral 
zacílení  na  diváckou  skupinu,  následkem  čehož  byla  dnes  Hedvábná  cesta 
uložena ke spánku a padlo několik hlav.

Čtyři  velké role,  to  bylo tak asi  všechno,  co dokázala najednou udržet  v 
paměti. Díky čtečce samozřejmě bylo možné odvést jakoukoli roli, aniž by ji 
člověk  předtím  viděl,  ovšem  jen  pokud  ze  sebe  měl  chuť  udělat  hovado. 
Miranda teď už měla jistou reputaci a s odfláknutou prací se spokojit nemohla. 
Aby si doplnila příjmy, když kšefty vázly, měla také pod jiným jménem trvalé 
objednávky na lehčí práci: hlavně šlo o vypravěčství a vůbec všechno, co mělo 
něco  společného  s  tvorbou  pro  děti.  Sama  žádné  děti  neměla,  ale  pořád  si 
dopisovala s těmi, o které se starala, když pracovala jako vychovatelka. Pro děti 
hrála k smrti ráda – a kromě toho, správně přednášet ty přitroublé veršíky, to 
bylo dobré hlasové cvičení.

“Zkouška na Kateřinu ze Zkrocení,” poručila si, načež se místo souhvězdí ve 
tvaru Mirandy objevila tmavovlasá žena se zelenýma kočičíma očima, oblečená 
tak,  jak  si  návrháři  kostýmů  představovali  odění  bohaté  paní  z  dob  italské 
renesance. Miranda měla veliké zajíčkovské oči, zatímco Kate kočičí štěrbiny, a 
kočičí  oči  se  používají  jinak  než  zajíčkovské,  zvlášť  když  chcete  vyjádřit 
sarkastickou  duchaplnost.  Carl  Hollywood,  zakladatel  společnosti  a  její 
dramaturg, který si pasivně odseděl pár repríz Zkrocení, jí naznačil, že v tomhle 
ohledu by na sobě měla víc zapracovat. Ne že by mnoho ze zákazníků mělo v 
oblibě Shakespeara nebo vůbec vědělo, kdo to je, ale ti, kdo ho znali a v oblibě 
měli,  na  tom  bývali  příjmově  velice  dobře,  a  tak  stálo  za  to  si  je  hýčkat. 
Podobné argumenty na Mirandu mívaly mizivý účinek, ale sama postupně přišla 
na to, že někteří z těch (zazobaných sexistických snobských svinských) gentle-
manů  jsou  pozoruhodně  dobří  teraktéři.  A každý  profesionál  vám řekne,  že 
zahrát si v teraktu se zákazníkem, který dobře ví, co dělá, je vzácné potěšení.

K Hlavní směně patřily nejdražší časy pro Londýn, americké východní a pak 
i  západní  pobřeží.  Vyjádřeno  greenwichským  časem  začínala  Hlavní  směna 
kolem deváté večer, když Londýňané dojídali večeře a rozhlíželi se po nějaké 
zábavě,  a  táhla  se  až do sedmé ráno,  když  šli  na  kutě Kaliforňané.  Všichni 
teraktéři, ať už žili ve kterémkoli časovém pásmu, se snažili pracovat v téhle 
době. V šanghajském časovém pásmu trvala Hlavní směna asi tak od pěti ráno 
do půlky odpoledne a Miranda nic nenamítala proti práci přesčas, když si nějaký 
dobře  situovaný  Kaliforňan  chtěl  protáhnout  terakt  dlouho  do  noci.  Někteří 
teraktéři z její společnosti chodili do práce až později, ale Miranda stále ještě 
snila o tom, že bude žít v Londýně, a bažila zaujmout pozornost rafinovaných 
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zákazníků z tohoto města. A tak vždycky chodila do práce časně.
Když se rozehřála a připojila se, zjistila, že už na ni čeká velká objednávka. 

Producent,  což  byl  poloautonomní  software,  dal  dohromady  devět  platících 
diváků, dost na všechny hostovské role v teraktu První třídou do Ženevy, který 
byl  o intrikách mezi bohatými lidmi ve vlaku jedoucím nacisty  okupovanou 
Francií a který pro terakt znamenal totéž, co Past na myši od Agathy Christie 
pro někdejší  pasivní  divadlo.  Byl  to  složitý  kus:  devět  hostovských rolí  pro 
platící herce, tři větší a okázalejší role pro placené herce, jako je Miranda. Jedna 
z  postav pracovala  jako špion pro Spojence  a  ostatní  to  nevěděly.  Další  byl 
plukovník SS vystupující pod falešnou totožností, další skrýval, že je Žid, ještě 
další  byl  agentem  NKVD.  Někdy  se  vyskytl  i  Němec  snažící  se  získat 
spojeneckého špiona  pro druhou stranu.  Když ale  terakt  začal,  člověk nikdy 
nevěděl, kdo je kdo, protože počítač role náhodně promíchával.

Hra dobře vydělávala, protože v ní byl vysoký poměr platících ku placeným 
hercům.  Miranda  nabídku  provizorně  přijala.  Jedna  z  hostovských  rolí  ještě 
nebyla obsazená, a tak si při čekání poslala nabídku a našla výplňkovou práci. 
Počítač přemorfoval její obličej ve tvář nádherné mladé ženy, jejíž rysy i účes 
vypadaly  přesně  podle  toho,  co  zrovna  letělo  v  Londýně;  měla  na  sobě 
stejnokroj  zaměstnankyně  British  Airways  u  prodeje  letenek.  “Dobrý  večer, 
pane  Oremlande,”  odečetla  švitořivě  ze  čtečky.  Počítač  to  převedl  na  ještě 
vlezlejší hlas a mírně poupravil přízvuk.

“Dobrý večer, eee... Margaret,” pozdravil žoviální Brit, který na ni zíral z 
výřezu na mediatronu. Měl půlkulaté brýle a musel snažně mrkat, aby si na jme-
novce přečetl, jak se jmenuje. Měl povolenou kravatu, v chlupaté ruce svíral gin 
s tonikem a vypadal na to, že se mu Margaret líbí. Což bylo téměř zaručeno, 
protože  Margaret  morfoval  marketingový  počítač  v  Londýně,  který  toho  o 
zálibách tohoto konkrétního pána v různých druzích děvčátek věděl víc, než by 
se dotyčnému líbilo.

“Šest měsíců bez dovolené? To je tedy otrava,” prohlásila Miranda/Margaret. 
“Musíte pracovat na něčem strašně moc důležitém,” pokračovala bodře, ale ne 
zlomyslně, jako kdyby šlo o žert, který chápou jen oni dva.

“Ano, myslím, že i vydělávat hodně peněz začne být po čase nudné,” opáčil 
muž stejným tónem.

Miranda se po očku podívala na produkční panel pro První třídou do Ženevy. 
Kdyby tenhle pan Oremland byl příliš výřečný a přiměl ji přepnout se na větší 
roli, dostane co proto. Ale on vypadá na vcelku rozumného chlapíka. “Víte, teď 
je  ideální  doba  pro  návštěvu  Atlantské  západní  Afriky  a  vzducholoď  Zlaté 
pobřeží má odletět za dva týdny – mám vám rezervovat kajutu? A snad i pro 
dva?”

Pan Oremland se zatvářil  rozkolísaně.  “Můžete si  klidně myslet,  že jsem 
staromódní,” ošíval se, “ale když řeknete Afrika, vybaví se mi AIDS a paraziti.”

“Ale  ne,  pane,  v  Západní  Africe  to  neplatí,  tedy  rozhodně  ne  v  nových 
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koloniích. Budete si přát krátkou ukázku?”
Pan Oremland obmyslel Mirandu dlouhým, pátravým, nadrženým pohledem, 

pak vzdychl, podíval se na hodinky a začal působit dojmem, jako by se teprve 
teď rozpomněl, že mluví s imaginární bytostí. “Ne, ale i tak díky,” prohlásil a 
odpojil se.

Právě včas; obsazení pro Ženevu se zrovna doplnilo. Miranda měla jen pár 
vteřin na to, aby se přizpůsobila jinému kontextu a vklouzla do postavy Ilse – a 
už seděla na sedadle v první třídě vlaku z poloviny dvacátého století a dívala se 
do zrcadla na blonďatou, modrookou ledovou královnu s vysedlými lícemi. Na 
stolečku před sebou měla rozložený dopis napsaný v jidiš.

Takže  tou tajnou Židovkou bude dnes  ona.  Roztrhala  dopis  na  kousíčky, 
které pak vyhodila z okna, a totéž provedla i se dvěma Davidovými hvězdami, 
které  vylovila  ze  dna  šperkovničky.  Hra  byla  plně  interaktivní  a  ostatním 
postavám nemohlo nic zabránit v tom, aby třeba vtrhly do kupé a prohledaly jí 
věci. Pak se dolíčila a dostrojila a šla do jídelního vozu na večeři. Tam už se 
shromáždila většina postav. Devítka amatérů se chovala prkenně a toporně jako 
vždycky, dva další profíci mezi nimi obcházeli, snažili se je rozhýbat, prolomit 
jejich rozpačitost a dostat je do kůže postav.

Nakonec se Ženeva táhla dobré tři hodiny. Málem všechno pokazil jeden z 
platících, který si roli evidentně objednal jen proto, aby Ilse vmanévroval do 
postele. Navíc se ukázalo, že jde o utajeného plukovníka SS; jenže on se upnul 
na to,  že chce přefiknout Ilse,  natolik, že celé představení strávil  mimo roli. 
Nakonec  ho  Miranda  nalákala  do  kuchyňky  v  zadní  části  jídelního  vozu, 
probodla  mu  hruď  třiceticentimetrovým  řeznickým  nožem  a  nacpala  ho  do 
ledničky. Tuhle roli hrála už stokrát a věděla přesně, kde jsou po vlaku rozmístě-
ny všechny smrtící nástroje.

Považovalo se za projev dobrého vychování zajít  po teraktu do Zeleného 
salonku,  jakési  virtuální  restaurace,  kde  jste  si  mimo roli  mohli  popovídat  s 
ostatními teraktéry. Miranda to tentokrát vypustila, protože věděla, že by tam na 
ni čekal ten chlívák.

Pak asi hodinu byla ulejvka. Špička v Londýně už skončila a Newyorčané 
ještě nedovečeřeli. Miranda si zašla na záchod, něco malého snědla a odvedla 
pár kšeftů pro dětičky.

Děti na americkém západním pobřeží se právě vracely ze škol a vrhaly se 
rovnou do drahých vzdělávacích teraktů,  které jim opatřovali  rodiče.  Z toho 
vznikala spousta nesmírně krátkých, ale zábavných roliček; Mirandin obličej se 
v  rychlém  sledu  morfoval  ve  tvář  kačera,  zajíčka,  mluvícího  stromu, 
nepolapitelnou  Carmen  Sandiegovou,  v  odpudivě  žroutského  Doogieho 
Dinosaura. Všichni měli nanejvýš pár narážek:

“Správně! B je jako balon! Rád si hraju s balonem, ty ne, Matthewe?”
Jen to zkus, Viktorie! Ty to zvládneš!”
“Mravenčí vojáci mají delší a silnější kusadla než dělníci a hrají klíčovou 
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úlohu při obraně mraveniště před predátory.”
“Jen mě prosím neházej do trní, kmotro Liško!”
“Ahoj, Roberto! Celý den jsi mi hrozně chyběla. Jaká byla ta exkurze do 

Disneylandu?”
“Ve dvacátém století byly vzducholodě plněny hořlavým vodíkem, drahým 

héliem nebo neúčinným horkým vzduchem, zatímco jejich moderní protějšky 
jsou  plněny  doslova  ničím.  Vysoce  odolné  nanostruktury  umožňují  z  obalu 
vzducholodě vyčerpat všechen vzduch a nahradit jej vakuem. Letěl jsi někdy 
vzducholodí, Thomasi?”

Další Nelliny zážitky s Čítankou; o původu princezny Nell.

“Byla jednou jedna princeznička, která se jmenovala Nell a kterou věznili ve 
vysokém temném hradě na ostrově –”

“A proč?”
“Nell a Harva uvěznila na Temném hradě jejich zlá macecha.”
“A proč je tatínek nepustil z Temného hradu ven?”
“Jejich otec, který je chránil před vrtochy zlé macechy, vyplul na moře a už 

se nikdy nevrátil.”
“A proč se nevrátil?”
“Jejich otec byl rybář. Vyjížděl v loďce na moře každý den. Moře je veliké a 

nebezpečné, plné oblud, bouří  a jiných hrozeb. Nikdo neví,  co mu tam osud 
chystá. Snad od něj bylo bláhové vyplouvat do takového nebezpečí, ale Nell 
byla příliš chytrá, než aby si lámala hlavu s věcmi, které nemohla změnit.”

“A proč měla zlou macechu?”
“Nellina matka zemřela jednoho večera, kdy z moře přišla obluda, vešla do 

jejich domku a chtěla se zmocnit Nell a Harva, kteří ještě byli maličcí. Matka s 
obludou bojovala a skolila ji, ale utržila při tom tak těžká zranění, že nazítří 
zemřela s adoptovanými dětmi stále přitisknutými k prsům.”

“Proč přišla obluda z moře?”
“Nellin  otec  a  matka  po  mnoho  let  strašně  toužili  po  dětech,  ale  toho 

požehnání se jim nedostalo. Až jednoho dne otec chytil do sítě mořskou pannu. 
Mořská panna mu řekla, že pokud ji pustí, splní mu jedno přání, a tak on si přál 
dvě děti, chlapce a holčičku.

Když druhého dne rybařil, připlavala k němu mořská panna a nesla v rukou 
košík. V košíku byly dvě malé děti, přesně takové, o jaké žádal, a byly zabalené 
ve  zlaté  látce.  Mořská  panna  jej  však  varovala,  aby  on  a  jeho  žena  nikdy 
nedovolili dětem plakat v noci.”

“Proč byly ve zlaté látce?”
“Protože ve skutečnosti to byli princezna a princ z lodi, která ztroskotala. 

Loď se potopila, ale košík se dvěma malými dětmi se na oceánu houpal, jako by 
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byl  z  korku,  dokud nepřišly  mořské  panny a děti  nezachránily.  Pak se o  ně 
staraly, dokud nenašly hodné rodiče.

Rybář vzal děti do domku a ukázal je své ženě, která radostí div neomdlela. 
Nějakou dobu spolu žili  šťastně,  a kdykoli  některé z dětí  zaplakalo,  jeden z 
rodičů vstal a ukonejšil je. Ale jedné noci otec nepřišel domů, protože bouře 
zahnala jeho červenou rybářskou lodičku daleko na moře. Jedno z dětí se dalo 
do pláče a matka k němu vstala. Jenže když začalo plakat i to druhé, nic už s tím 
dělat nemohla, a brzy přišla s řevem obluda.

Nazítří se rybář vrátil domů a našel svou ženu, jak mrtvá leží vedle mrtvoly 
té obludy, ale obě děti byly živé a zdravé. Jeho smutek byl obrovský, ale přesto 
se dal do obtížného díla a obě děti vychovával.

Jednoho dne k jeho dveřím přišla cizí žena. Tvrdila, že ji z domova vyhnali 
krutí králové a královny z Protizemě, že nemá kde spát a že za přístřeší bude 
dělat jakoukoli práci. Nejdříve spala na podlaze a vařila a poklízela rybáři po 
celičký den, ale jak Nell a Harv rostli, začala jim nakládat víc a víc úkolů, až 
nakonec v době, kdy jejich otec zmizel, se museli ti dva lopotit od úsvitu až 
dlouho do tmy, zatímco jejich macecha ani prstem nehnula.”

“Proč nežil rybář a jeho děti na hradě, aby se uchránili před obludou?”
“Hrad byl temné a zakázané místo na vrcholku hory. Rybáři jeho otec říkal, 

že jej kdysi dávno postavili trollové, a říkalo se, že ti tam žijí stále. A také neměl 
dvanáct klíčů.”

“A zlá macecha měla dvanáct klíčů?”
“Zakopala si je na tajném místě a měla je tam, dokud s nimi byl rybář, ale 

když odplul a už se nevrátil, přikázala Nell a Harvovi, aby je zase vykopali a s 
nimi i hromadu šperků a zlata, které si s sebou přinesla z Protizemě. Macecha se 
ověsila zlatem a šperky, pak otevřela železná vrata Temného hradu a lstí přiměla 
Nell a Harva, aby vešli dovnitř. A jakmile tam byli, zabouchla za nimi vrata a 
zamkla je na dvanáct zámků. ,Až zajde slunce,' kdákavě se zasmála, ,trollové 
vás sežerou jako zákusek!'”

“Co jsou to trollové?”
“Troll je hrozná příšera, která přes den žije v dírách v zemi a vylézá až po 

soumraku.”
Nell se dala do pláče. Zabouchla knihu, rozběhla se k posteli, sesbírala do 

náruče  všechna  svoje  vycpaná  zvířátka,  nervózně  kousala  cíp  deky,  chvilku 
poplakávala a přemýšlela o trollech.

Kniha  vydala  třepetavý  zvuk.  Nell  koutkem  oka  spatřila,  jak  se  kniha 
otevírá, a zadívala se tam velmi opatrné, protože měla strach, že uvidí obrázek 
trolla. Místo toho ale uviděla obrázky dva. Na jednom byla princezna Nell, jak 
sedí na trávě a v náruči má čtyři panenky. Naproti byl obrázek Nell obklopené 
čtyřmi bytostmi: velkým dinosaurem, králíkem, kachnou a ženou v pivoňkově 
červených šatech a s pivoňkově červenými vlasy.

“Nechtěla by sis,  Nell,” prohlásila kniha,  “poslechnout příběh o tom, jak 
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princezna Nell v Temném hradě našla několik přátel, když to nejméně čekala, a 
jak  spolu  pobili  všechny  trolly  a  udělali  z  hradu  místo,  kde  se  dalo  žít  v 
bezpečí?”

“Ano!”  Nell  vystřelila  přes  celou podlahu a  za  chvilku  už  se  krčila  nad 
knihou.

Soudce Fang na návštěvě v Nebeském království; je servírován čaj ve 
starobylém prostředí; “náhodné” setkání s Doktorem X.

Soudce  Fang  nebyl  postižen  zápaďanskou  neschopností  vyslovit  jméno 
muže známého jako Doktor X, leda bychom jako vadu řeči brali jeho sdružený 
kantonsko-newyorský  přízvuk.  Přesto  však  při  hovorech  s  prověřenými 
podřízenými upadl do zvyku nazývat toho muže Doktorem X.

Až  do  zcela  nedávné  doby  nikdy  nedostal  příležitost  to  jméno  vyslovit. 
Soudce Fang byl pověřen výkonem práva v Pronajatých územích, která zase 
byla součástí Čínské příbřežní republiky. A Doktor X téměř nikdy neopouštěl 
hranice Staré Šanghaje, která patřila do jiného soudního okrsku; ba co víc, držel 
se v malé, ale spletité podoblasti, jejíž úponky jako by se rozrostly a zvětvily po 
všech ulicích a budovách starobylého města. Na mapě tato oblast vypadala jako 
kořenová soustava tisícileté bonsaje;  ačkoli  se její  rozloha omezovala na pár 
čtverečních  kilometrů,  hranice  musela  mít  stovky  kilometrů  dlouhé.  Oblast 
nebyla součástí  Příbřežní  republiky;  sama se  nazývala  Říší  středu,  živoucím 
pozůstatkem  císařské  Číny,  odstrašujícím  způsobem  nejstaršího  a  největšího 
národa na světě.

A úponky zasahovaly  ještě  dál;  to  soudce  Fang věděl  už  dlouho.  Mnozí 
členové gangů, kteří pobíhali po Pronajatých územích s jizvami po výprasku 
holí od soudce Fanga na zadnici, měli na pevnině spojení, která by bezpochyby 
bylo lze vysledovat až k Doktoru X. Zabývat se touto skutečností však bylo 
užitečné jen málokdy; kdyby to nebyl Doktor X, býval by to byl někdo jiný. 
Doktor X s neobyčejnou obratností využívával azylového a uprchlického práva, 
což v moderním pojetí znamenalo jednoduše, že úředníci Příbřežní republiky, 
jako  byl  soudce  Fang,  nemohli  vstoupit  na  půdu  Nebeského  království  a 
zatknout někoho, jako byl Doktor X. A tak obyčejně, pokud se vůbec obtěžovali 
hledat  zločincovo  napojení  na  vyšší  místa,  prostě  do  záznamu  přičinili 
jednoduchý  znak  skládající  se  ze  čtverečku,  do  jehož  prostředku  shora 
vertikálně pronikala čára. Znak znamenal “střed”, jako ve výrazu Říše středu, 
ovšem soudce Fang si přivykl, že pro něj to znamená jednoduše malér.

V  Domě  ctihodného  a  záhadného  plukovníka  a  jiných  podnicích,  kam 
soudce Fang chodíval, poslední týdny padalo jméno Doktora X častěji. Doktor 
X se pokusil podplatit  všechny příslušníky Fangovy soudní hierarchie kromě 
Fanga samotného. Samozřejmě že první kroky k tomu vždy učinili lidé, jejichž 
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styky s Doktorem X byly krajně nezřetelné, a šlo o kroky tak nenápadné, že 
většině  oslovených  vůbec  nic  nedošlo,  až  teprve  po  dnech  či  týdnech  se 
najednou posadili  na posteli  a vyhrkli:  “Vždyť on se mě pokoušel podplatit! 
Musím to povědět soudci Fangovi!”

Kdyby  nebylo  azylového  práva,  mohl  z  toho  být  pár  zábavných  a 
podnětných  desetiletí,  během  nichž  by  soudce  Fang  měřil  svůj  důvtip  s 
Doktorovým, protože to  byl  přinejmenším zdatný protivník a  poskytl  by mu 
vítanou úlevu od jednání se zavánějícími, zlodějskými a nevycválanými barbary. 
Jenže  za  daného  stavu  věcí  byly  intriky  Doktora  X  zajímavé  výhradně  z 
abstraktního hlediska.  O to však nebyly zajímavé méně, a  jak dny utíkaly a 
slečna  Pchaová  se  prodírala  důvěrně  známou  spletí  řečí  o  znebehledech, 
heuristických  metodách  detekce  násilných  trestných  činů  a  o  značkovacích 
aerostatech,  soudce  Fang  zjišťoval,  že  se  jeho  myšlenky  často  a  zaujatě 
zatoulávají na druhou stranu, do starobylého města, do chungu Doktora X.

Říkalo  se,  že  Doktor  často  chodívá po ránu na  čaj  do jedné  tamní  staré 
čajovny, a tak se jednoho krásného dne stalo, že do tohoto podniku náhodou 
zaskočil  i  soudce  Fang.  Čajovnu před staletími  postavili  uprostřed rybníčku. 
Když soudce Fang a jeho přísedící,  slečna Pchaová a Čchang,  šli  po mostě, 
kousíček  pod  hladinou  maskáčově  zelené  vody  se  hemžila  hejna  ohnivě 
červených ryb, které zářily jako doutnající oharky.

V Číně se věří, že démoni putují výhradně přímými směry. Proto se most, 
než  se  dostal  do  středu  rybníčku,  kroutil  sem tam nejméně devětkrát.  Jinak 
řečeno, nebyl to most, ale antidémonický filtr,  a čajovna byla démonůprostá, 
což, pokud poskytuje útočiště lidem, jako je Doktor X, bude asi její jedinou – a 
ještě  omezenou  –  předností.  Soudci  Fangovi,  který  vyrostl  ve  městě  plném 
přímo vedených ulic a řečí, to ale bylo užitečnou připomínkou skutečnosti, že 
podle životního názoru jistých lidí včetně Doktora X je veškerá taková přímo-
čarost příznakem démonství; přirozenější a lidštější jsou neustálé změny směru, 
kvůli nimž nikdy nevidíte za příští roh, takže rozvržení celku můžete pochopit 
jedině po zdlouhavé meditaci.

Sama čajovna byla vystavěna z hrubých fošen, které věk zabarvil hezky do 
šeda. Vypadala vratce, ale podle všeho vratká nebyla. Byla úzká a vysoká, měla 
dvě podlaží a hrdou křídlovitou střechu. Dovnitř se vcházelo nízkými a úzkými 
dveřmi, které postavili chronicky špatně živení lidé pro chronicky špatně živené 
lidi. Interiér působil dojmem venkovského dřevěného stavení u jezera. Soudce 
Fang tu  už  jednou byl,  a  to  v  civilu,  ovšem dnes si  přes  popelavý  oblek  s 
drobným  proužkem  přetáhl  šaty  –  s  usedle  jemným  vyšíváním,  takže  ve 
srovnání s  tím, co se nosilo v Číně, působily vysloveně pohřebním dojmem. 
Také měl černý klobouk s výšivkou jednorožce, kterého by ve většině prostředí 
hodili na jednu hromadu s duhami a skřítky, ale který tady bude pochopen jako 
to, čím je: jako pradávný symbol bystrosti. Dalo se spoléhat na to, že Doktor X 
ten náznak pochopí.
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Jak se tak vypořádával s nekončícími zákrutami lávky, obsluha čajovny měla 
spoustu času si uvědomit, že přichází. Takže když se blížil, přede dveřmi bylo 
rozestavěných  pár  lidí,  snad  jakýsi  ředitel  a  pak  servírky,  a  hluboce  se  mu 
klaněli.

Soudce Fang byl odkojen vločkami, hamburgery a obrovskými burritos, ze 
kterých hřeznou fazole a maso. Měřil jen něco maličko pod dva metry. Vousy 
měl nezvykle husté a pěstil si je už několik let;  vlasy mu padaly až kamsi k 
lopatkám. Když se k těmto rysům přidaly šaty a klobouk a navíc i moc vložená 
mu  do  rukou  státem,  výsledkem byla  působivost,  které  si  byl  velice  dobře 
vědom. Snažil se uvarovat se přílišného sebeuspokojení, protože to je proti všem 
konfuciánským zásadám. Na druhou stranu v konfucianismu jde v první řadě o 
hierarchizaci – a od lidí ve významných postaveních se očekávalo, že se budou 
chovat s jistou důstojností. Soudce Fang dokázal takové chování nasadit, když 
bylo třeba. Nasadil je i teď, a tak se dostal k nejlepšímu stolu v přízemí, v rohu a 
s  hezoučkým výhledem ze  starých  pidioken  na  vedle  ležící  zahradu  z  doby 
dynastie  Ming.  Stále  byl  v  Příbřežní  republice  a  v  jedenadvacátém  století. 
Zrovna tak  ale  mohl  také  být  v  dávné Říši  středu – a  prakticky  vzato v ní 
vskutku byl.

Čchang a slečna Pchaová se od svého pána odpojili a vyžádali si stůl v patře, 
kam vyšli po úzkém a ne zcela důvěryhodném schodišti, čímž jednak zanechali 
soudce Fanga v klidu, jednak nenechali na pochybách o svém příchodu Doktora 
X.,  který  shodou  okolností  v  patře  zrovna  byl,  jako  touhle  dobou vždycky, 
popíjel čaj a povídal si se svými ctihodnými krajany.

Když nicméně o půl  hodiny  později  Doktor  X sešel  dolů,  byl  potěšen  a 
překvapen, že vidí  svým způsobem slavného a velice váženého pana soudce 
Fanga, jak sedí zcela sám a vyhlíží na rybníček, kde se hejna ryb míhají jako 
matné záblesky. Přistoupil ke stolu,  aby mu složil poklonu, načež jej  soudce 
Fang vyzval, ať přisedne, a po několika minutách velezdvořilého dohadování o 
tom, zda  jde nebo  nejde  o  neodpustitelný  vpád do úředníkova soukromí,  se 
Doktor X vděčně, neochotně a uctivě posadil.

Pak se oba muži zdlouhavě předháněli ve výkladech o tom, kdo z nich je 
více  poctěn  tím,  že  se  ocitl  ve  společnosti  toho  druhého,  a  dále  nastala 
vyčerpávající debata o přednostech různých čajů, jež podnik nabízí, o tom, je-li 
lépe lístky trhati na počátku dubna či na konci dubna, a zda má voda na zálivku 
zuřivě vřít, jak to dělají ti pošetilí kuej-louové, anebo zda je třeba její teplotu 
omezit na osmdesát stupňů Celsia.

Konečně se Doktor X jal chválit soudci Fangovi jeho klobouk, především 
pak kvalitu výšivek. To znamenalo, že si povšiml jednorožce a porozuměl, co se 
mu naznačuje: že soudce Fang prohlédl všechny jeho pokusy o podplácení.

Nedlouho poté dolů sešla slečna Pchaová a s lítostí soudci oznámila, že jeho 
přítomnosti je nutně zapotřebí na místě činu v Pronajatých územích. Aby byl 
soudce  Fang  ušetřen  oné  trapnosti,  že  musí  tak  náhle  přerušit  rozhovor,  ve 
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chviličce  přistoupil  i  k  Doktoru  X  jeden  muž  z  jeho  doprovodu  a  cosi  mu 
pošeptal do ucha. Doktor se omluvil, že i on bude muset odejít, takže se oba 
muži  ihned  zapletli  do  ukrutně  zdvořilého  sporu  o  to,  kdo  z  nich  je 
neomluvitelněji  nevychovaný,  a  posléze  i  o  to,  kdo  půjde  po  můstku  první. 
Nakonec  šel  první  soudce  Fang,  protože  jeho  povinnosti  byly  seznány 
naléhavějšími,  a  tak  tedy  první  soudcovo  setkání  s  Doktorem  X  skončilo. 
Soudce byl vcelku spokojen; všechno proběhlo tak, jak to naplánoval.

Hackwortha nečekaně navštíví inspektor Čchang.

Paní Hullová si musela vyklepat ze zástěry mouku, než mohla jít otevřít. 
Hackworth se s něčím mořil  ve studovně a myslel si,  že to bude jen nějaká 
roznáška, ale pak se hospodyně objevila ve dveřích, lehce si odkašlávala a na 
tácku nesla  přesně  do  středu  umístěnou vizitku:  poručík Čchang.  Stál  tam i 
název organizace,  a  když  jej  přeložíme toporně tak,  aby zachovával  tradiční 
čínský postup od obecnějšího ke konkrétnějšímu, zněl takto: Čínské příbřežní 
republiky  Šanghajských  Novočchusanských  Pronajatých  území  okrskového 
soudního úřadu kancelář.

“Co chce?”
“Vrátit vám klobouk.”
“Uveďte ho,” vybídl ji vyplašeně Hackworth.
Paní Hullová se odloudala. Hackworth se zadíval do zrcadla a zjistil, že si 

rukou sáhl ke krku a urovnává si uzel kravaty. Domácí kabátek na něm volně 
visel, a tak si jej pořádně přitáhl a upevnil. Pak odešel do salonu.

Paní Hullová tam uvedla poručíka Čchanga. Byl to podsaditý, těžkopádný 
chlapík ostříhaný na hodně krátkého ježka. V ruce svíral velký umělohmotný 
sáček a v tom bylo matně poznat dosti poničený Hackworthův cylindr.  “Pan 
poručík  Čchang,”  oznámila  paní  Hullová,  načež  se  Čchang  Hackworthovi 
uklonil s úsměvem o maličko širším, než by bývalo bylo vhodné. Hackworth mu 
úklonu vrátil. “Pane poručíku?”

“Slibuju,  že  vás  nezdržím  dlouho,”  začal  Čchang  srozumitelnou,  ale 
nekultivovanou angličtinou. “Při jednom vyšetřování – podrobnosti teď nejsou 
relevantní  –  jsme  od  podezřelého  získali  tuhle  věc.  Je  označena  jako  váš 
majetek. K nošení se už asi hodit nebude, ale přesto ji, prosím, přijměte.”

“Dobrá  práce,  poručíku,”  vzal  si  Hackworth  sáček  a  přidržel  si  jej  proti 
světlu.  “Neočekával  jsem, že jej  ještě  někdy uvidím,  třeba v tak poničeném 
stavu.”

“Bojím se,  že  ti  kluci  nemají  k  dobrému klobouku  dost  úcty,”  prohlásil 
poručík Čchang.

Hackworth  se  odmlčel,  protože  neměl  ponětí,  co  v  takové  situaci  říkat. 
Čchang jen postával  a  vypadalo to,  jako by se v  Hackworthově salonu cítil 
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uvolněněji než Hackworth sám. První dvě tři repliky byly snadné, zato teď mezi 
ně opona mezi východem a západem dopadla jako zrezivělý řeznický sekáček.

Je  to  snad  součást  nějakého  úředního  postupu?  Nebo  se  dožaduje 
spropitného? Anebo je ten pan Čchang prostě tak moc hodný?

Když  zavládnou  pochyby,  je  třeba  návštěvu  pro  jistotu  vbrzku  ukončit. 
“Nuže,” vyrazil Hackworth, “nemám tušení, za co jste ho zatkli, a je mi to i 
jedno, ale za to, že jste tak učinili, vás nemohu než pochválit.”

Poručík Čchang nepochopil narážku a nedošlo mu, že by se měl chystat k 
odchodu. Ba naopak, najednou, poté, co dosud vše bylo tak prosté, se zdál být 
poněkud zmatený.

“Nedokážu odolat zvědavosti,” prohlásil, “ale jak jste dospěl k názoru, že 
jsme někoho zatkli?”

Hackworth pocítil, jak mu srdce probodává kopí.
“Jste  policista  a  v  ruce  držíte  něco,  co  vypadá  na  sáček  s  důkazním 

předmětem,” vysvětloval. “Je snadné si to odvodit.”
Poručík Čchang se podíval na sáček a nasadil výraz, jako když se tím pracně 

a zmateně probírá. “Důkazním? To je normální nákupní taška – aby váš klobouk 
nezmokl. A ani já tu nejsem úředně.”

Další kopí se zabodlo v pravém úhlu k prvnímu.
“Pokud  ovšem  došlo  k  nějakému  trestnému  činu,  o  kterém  jsem  nebyl 

uvědomen,”  pokračoval  Čchang,  “možná  bych  měl  charakter  této  návštěvy 
přehodnotit.”

Kopí  číslo  tři;  Hackworthovo  tepající  srdce  teď  bylo  středem  krvavého 
souřadnicového  systému,  který  intrikami  vytvořil  poručík  Čchang,  příhodně 
napíchnuté  a  vystavené  důkladnému  zkoumání.  Čchangova  angličtina  se 
okamžik od okamžiku lepšila, a tak si Hackworth začínal myslet, jestli nejde o 
jednoho z těch Šanghajanů, kteří většinu života strávili  ve Vancouveru, New 
Yorku nebo Londýně.

“Předpokládal jsem, že pán klobouk někde zapomněl nebo že mu jej prostě 
srazil závan větru. A vy teď tvrdíte, že do toho byli zapleteni zločinci!” Čchang 
se  zatvářil,  jako  by  až  do  dnešního  dne  neměl  tušení,  že  se  v  Pronajatých 
územích vyskytují nějaké kriminální živly. Pak bylo ohromení zastíněno údivem 
a on velice obratně přešel k další fázi pasti.

“To  nebylo  nic  významného,”  snažil  se  Hackworth  přehodit  výhybku  a 
navést  těžký  vlak Čchangových myšlenek  do jiného  směru,  protože  cítil,  že 
vepředu je ke kolejím připoután on i jeho rodina. Čchang si jej nevšímal, jako 
by jej duševní námaha vysilovala natolik, že není s to se nechat rozptylovat.

“Pane  Hackworthe,  přivedl  jste  mě  na  nápad.  Pokoušel  jsem se  rozřešit 
obtížný  případ  – jde  o  loupež,  ke  které  došlo  před  několika  dny.  Obětí  byl 
neidentifikovaný atlantský gentleman.”

“Nemáte na tohle značkovací mikry?”
“Víte...” řekl poručík Čchang poněkud zkroušeně, “značkovací mikry nejsou 
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moc spolehlivé. Pachatelé provedli jistá opatření, jímž mikrám zabránili uchytit 
se. Samozřejmě že se na oběti řada z nich uchytila. Ale než jsme toho muže 
stačili  najít,  dostal  se  do  rezidu  Nová  Atlantida,  kde  mikry  váš  vynikající 
imunitní systém zničil. Takže jeho totožnost nám zůstala neznámá.” Čchang sáhl 
do náprsní kapsy a vytáhl složený list papíru. “Pane Hackworthe, řekněte mi, 
prosím, jestli nepoznáváte někoho z lidí na těchto záběrech.”

“Promiňte, ale já jsem velice zaneprázdněn a...” snažil se Hackworth, jenže 
Čchang před ním papír  rozložil  a vydal příkaz v šanghajštině.  Původně byla 
strana pokryta nehybnými čínskými znaky. Pak se uprostřed otevřel velký výřez 
a rozhýbaly se filmové záběry.

Dívat se sám na sebe, jak jej oloupili,  to byla jedna z nejneskutečnějších 
věcí, které Hackworth kdy zažil. Nedokázal od toho odtrhnou oči. Film přešel 
do zpomaleného záběru a pak se objevila kniha. Hackworthovi vhrkly do očí 
slzy, snažil se nemrkat, aby je nevypudil ven. Ne že by na tom nějak moc sešlo, 
protože poručík Čchang stál blizoučko u něj a bezpochyby všechno viděl.

Už teď ohromeně kroutil hlavou. “Takže jste to byl vy, pane Hackworthe. A 
já jsem si to nespojil. Tak mnoho pěkných věcí a tak ohavný výprask. Stal jste 
se obětí velice vážného zločinu!”

Hackworth nebyl s to promluvit, a i kdyby, stejně neměl co říct.
“Mě ovšem velmi  udivuje,”  pokračoval  Čchang,  “že  jste  se  neobtěžoval 

hlásit tento vážný zločin úřadům! Už nějakou dobu záznam prozkoumáváme a 
klademe  si  otázku,  proč  nás  poškozený,  tak  vážený  gentleman,  neoslovil  a 
nepomohl nám s pátráním. Tak mnoho marné námahy,” rozčiloval se Čchang. 
Potom se ale vzpamatoval. “To už je ale nejspíš zbytečnost. Dva tři z té party 
máme  ve  vazbě  kvůli  zločinu,  který  s tím  nemá  nic  společného,  takže  je 
můžeme obvinit i z toho, že vás oloupili. Samozřejmě budeme potřebovat vaše 
svědectví.”

“Samozřejmě.”
“Co ty věci, které vám vzali?”
“Sám jste je viděl.”
“Ano. Řetízek k hodinkám s několika přívěsky, plnicí pero a...”
“A to je všechno.”
Vypadalo to, že Čchang je v rozpacích jen trochu, to spíš se zdál být velice 

spokojený,  zaplavený  čerstvou  velkomyslností.  “Kniha  vám  nestojí  ani  za 
zmínku?”

“Nijak zvlášť.”
“Vypadá docela starožitně. Má značnou hodnotu, ne?”
“Moderní  kopie.  Dneska  jsou  u  nás  dost  oblíbené.  Je  to  způsob,  jak  si 

vybudovat působivou knihovnu, a přitom se moc nevydat z peněz.”
“Aha, tím se to vysvětluje,” pan Čchang se tvářil čím dál tím spokojeněji. 

Kdyby ho  Hackworth  ve  věci  ztracené  knihy  uklidnil  ještě  víc,  snad  by  se 
schoulil na pohovce a usnul by. “Přesto se o knize budu muset zmínit ve své 
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zprávě – a protože oběť patřila k fýlu Nová Atlantida, budu se o tuto zprávu 
muset podělit i s vašimi úřady.”

“To nedělejte,” vzdychl Hackworth a poprvé se Čchangovi podíval přímo do 
očí. “Nezmiňujte se o ní.”

“Naprosto nechápu, co vás k téhle žádosti vede,” ošíval se Čchang, “ale tak 
či onak mám v této záležitosti pramálo manévrovacího prostoru. Nadřízení mě 
sledují velice pečlivě.”

“Snad byste mohl svému nadřízenému prostě vysvětlit můj postoj.”
Poručík Čchang návrh přijal s podezřívavým pohledem. “Pane Hackworthe, 

jste velice chytrý člověk – jak už jsem se domyslel z vašeho náročného a velice 
zodpovědného  postavení  –,  ale  ač  se  stydím,  musím  vám  oznámit,  že  váš 
báječně rafinovaný plán nemusí vyjít. Můj nadřízený rozdává úkoly bezohledně 
vpravo  vlevo  a  pro  lidské  city  nemá  žádné  pochopení.  A abych  byl  zcela 
upřímný  –  říkám vám to  zcela  důvěrně  –,  není  tak  docela  prost  morálních 
poklesků.”

“A tak,” kývl Hackworth, “jestli vás chápu...”
“Kdepak, pane Hackworthe, to já chápu vás.”
“Tak výzva k pochopení nezabere a budeme ho muset zviklat nějakou jinou 

metodou, snad právě zaměřenou na toto jeho morální slabé místo.”
“To je přístup, který mě nenapadl.”
“Snad byste se nad tím měl trochu zamyslet nebo si i něco zjistit, například 

jaký druh a výše podnětu bude potřeba,” odtušil Hackworth a najednou vykročil 
ke dveřím. Poručík Čchang šel za ním.

Hackworth  rozevřel  hlavní  dveře  bytu  a  počkal,  až  si  Čchang  z  věšáku 
vezme vlastní klobouk a slunečník. “Pak ke mně prostě znovu zajděte a vyslovte 
se tak jasně a prostě, jak to zvládnete. Pěkný večer, pane poručíku.”

Čchang jel na kole branou ven, vracel se k Pronajatým územím a výsledek 
večerního  vyšetřování  hodnotil  zcela  nadšeně.  Ani  on,  ani  soudce  Fang 
samozřejmě neměli zájem loudit z toho člověka úplatky; Hackworthova ochota 
platit poskytovala důkaz, že kniha opravdu byla kradeným duševním majetkem.

Potom ale nasadil svým citům otěže, protože si vzpomněl, co filozof Cang 
řekl Jang-fuovi, když byl druhý jmenovaný ustanoven hlavním soudcem: “Vlád-
ci  selhali  ve svých povinnostech,  následkem čehož žili  lidé dlouhou dobu v 
nepořádku. Když se v nějakém případě doberete pravdy, litujte je, mějte s nimi 
soucit – a nepociťujte radost nad vlastními schopnostmi.”

Ne že  by Čchangovy schopnosti  ten večer  prošly  nějakou zkouškou;  nic 
nemohlo být snazšího než přimět Novoatlanťana, aby věřil, že čínská policie je 
úplatná.
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Miranda se začíná zajímat o anonymního klienta.

Na konci měsíce si Miranda prohlédla bilanci a zjistila, že hlavním zdrojem 
jejích příjmů už  není  Hedvábná cesta ani  Zkrocení  zlé  ženy,  ale  pohádková 
knížka o princezně Nell. Svým způsobem to bylo překvapivé, protože práce pro 
děti obyčejně nebyla moc dobře placená, ale vzato z jiné strany to takový div 
nebyl – v tomhle teraktu totiž poslední dobou trávila neuvěřitelně mnoho času.

Začalo to nenápadně: jen pár minut dlouhým vyprávěním o temném hradě, 
zlé maceše a bráně se dvanácti zámky. Bývala by na to zapomněla, nebýt dvou 
věcí:  bylo  to  placené  podstatně  líp  než  většina  práce  pro  děti,  to  proto,  že 
zadavatel  výslovně hledal  herečku s  vysokým uměleckým hodnocením,  a  za 
druhé to bylo na standardy současné dětské literatury dost temné a divoké. V 
dnešní době už ty grimmovské drsňárny nikdo moc nebere.

Vyhojila  si  zmatek paklíkem jumů,  co z  toho káply,  a  zapomněla  na  to. 
Jenomže druhý den jí na mediatronu naskočilo zase totéž číslo smlouvy. Práci 
přijala  a  zjistila,  že  čte  stejný  příběh,  až  na  to,  že  tentokrát  byl  delší  a 
rozvinutější, navíc se pořád vracel zpátky a rozpitvával  určité kousíčky děje, 
které pak rozpracovával do samostatných příběhů.

Terakt byl postaven takovým způsobem, že jí  nechodily přímo repliky od 
protějšku na druhém konci. Přesto si dovodila, že jde o holčičku. Neuslyšela ale 
její hlas. Jen jí na obrazovce předkládali texty, které má přečíst, a ona je četla. 
Bylo jí ale jasné, že celé to zkusmé hledání a tápání řídí to děvčátko. Zažila to 
už  v dobách,  kdy dělala  vychovatelku.  Věděla,  že na druhém konci  tohohle 
spojení  je  děvčátko,  které se hladově vyptává proč.  A tak na začátku každé 
repliky vložila do hlasu trochu nadšení, jako kdyby ji náramně potěšilo, že právě 
tahle otázka padla.

Když výstup skončil, objevila se obvyklá obrazovka s výkazem o tom, kolik 
vydělala, s číslem smlouvy a tak dále. Než to podepsala a odpojila, podívala se 
po  rubričce  s  nápisem  ZDE  ZATRHNĚTE,  POKUD  BYSTE  S  TOUTO 
SMLOUVOU RÁDA UDRŽOVALA TRVALÉ SPOJENÍ.

Tyhle  trvalky,  jak  jim  říkali,  se  vyskytovaly  výhradně  u  teraktů  vysoké 
úrovně, kde záleželo na kontinuitě. Počítačový převod byl natolik účinný, že 
jakýkoli teraktér nebo teraktérka, s hlasem od basu až po soprán, konečnému 
uživateli zněl stejně. Náročnější uživatelé však samozřejmě dokázali teraktéry 
rozeznávat podle jemných stylových odlišností, a jakmile navázali trvalý vztah s 
některým účinkujícím, rádi si jej zachovávali. Tím, že do téhle rubriky udělala 
záznam a odpojila se, si Miranda zajistila, že jí budou jakoukoli práci související 
s princeznou Nell nabízet přednostně i dál.

Do týdne už holčičku učila číst. Vždycky chvilku pracovaly na písmenech a 
pak se zase zatoulali do vyprávění o princezně Nell, někde uprostřed něj si dali 
rychlou praktickou demonstraci  základů matematiky, vrátili  se k příběhu, ale 
ustavičně  je  sváděl  stranou  nekončící  proud  všelijakých  “proč  to?”  a  “proč 
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tohle?".  Miranda  strávila  v  teraktech  pro  děti  hodně  času,  jako  dítě  i  jako 
vychovatelka, a přímo hmatatelně cítila, o kolik je tahle věc dokonalejší – bylo 
to, jako když dvacet let jíte umělohmotnými příbory a najednou si potěžkáte 
starožitnou stříbrnou vidličku, anebo jako když jste navyklí na džíny a náhle 
vklouznete do večerních šatů šitých na míru.

Tyto i jiné asociace Mirandu napadaly ve kterékoli z těch vzácných chvil, 
kdy se dostala do styku s čímsi hodnotným, a kdyby se to nesnažila vědomě 
zastavit, bývala by si nakonec vzpomínala skoro na všechno, co se s ní dělo v 
několika prvních letech života: jak ji  mercedes vozil do soukromé školy,  jak 
křišťálový lustr  cinkal  jako kouzelné zvonky,  když  si  vylezla  na  veliký ma-
hagonový jídelní stůl a prohrábla přivěšené ozdoby prsty, na to, že měla dřevem 
obkládanou ložnici a v ní postel s nebesy a s hedvábnou prachovou pokrývkou 
vycpanou husím peřím.  Z  nějakých  stále  ještě  neurčených důvodů se  matka 
odstěhovala  daleko  od  toho  všeho  a  k  čemusi,  co  v  těch  dobách  platilo  za 
chudobu.  Miranda  si  vzpomínala  jen  na  to,  že  když  byla  v  otcově  fyzické 
blízkosti, matka je pozorovala bděleji, než bylo na pohled nutné.

Když už vztah trval měsíc nebo dva, odpojila se Miranda jednoho dne celá 
utahaná od dlouhého výstupu s princeznou Nell  a ohromeně si  všimla, že to 
táhla osm hodin bez přestávky. V krku měla struhadlo a na záchod si nezašla už 
hodiny. Vydělala fůru peněz. Tou dobou bylo v New Yorku takových šest ráno, 
takže se zdálo být velice nepravděpodobné, že by ta malá žila právě tam. Její 
časové pásmo nemůže být o mnoho hodin jinde než to Mirandino a děvčátko si 
navíc musí hrát s teraktem celý boží den, místo aby chodilo do školy, jak by se 
patřilo  u  bohaté  holčičky.  Pro  začátek  to  byl  chabý  důkazní  materiál,  ale 
Miranda  nikdy  nepotřebovala  moc  drtivé  důkazy,  aby  ji  utvrdily  v  jejím 
přesvědčení, že bohatí rodiče jsou s to zprasit a zničit osobnost svých dětí stejně 
dobře jako kdokoli jiný.

Další zážitky s Čítankou; princezna Nell a Harv na Temném hradě.

Harv byl chytrý chlapec a hodně toho o trollech věděl, takže jakmile zjistil, 
že je zlá macecha zamkla na Temném hradě, pověděl Nell, že musejí jít ven a 
nasbírat tolik dříví na oheň, co jen najdou. Prohledal trůnní sál a na jednom 
brnění našel válečnou sekyru. “S tímhle porazím pár stromů,” oznámil, “a ty 
musíš jít nasbírat chrastí.”

“Co je to chrastí?” chtěla vědět Nell.
Objevil se obrázek hradu. Uprostřed byla vysoká budova s mnoha věžemi, 

které  se  tyčily  až  do  mračen.  Kolem se  rozkládal  volný  prostor,  kde  rostly 
stromy a jiné rostliny, a kolem něj vysoká zeď, kvůli níž tu byli zajati.

Obrázek  se  přesunul  na  travnaté  okolí  hradu  a  za  chvíli  zabíral  značné 
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podrobnosti. Ležela tu hromada mokrých polen, která nasekal Harv. Harv také 
měl kámen, kterým třískal do rukojeti dýky. Vylétaly jiskry, ale mokrá polena je 
polykala.

“Zapal to, Nell,” poručil jí Harv a nechal ji o samotě.
Pak obrázek strnul  a  Nell  po několika minutách došlo,  že začal  být  plně 

interaktivní.
Vzala kámen a dýku a začala jimi o sebe mlátit (ve skutečnosti jen máchala 

naprázdno rukama, ale na obrázku dělala princezna Nell totéž). Jiskry jen létaly, 
ale oheň nechytal.

Chvíli to ještě zkoušela, ale byla pořád zdeptanější a nakonec jí vyhrkly slzy. 
Jenže pak se jedna jiskra poplašila a doletěla až do suché trávy. Vznesl se tenký 
proužek kouře, pak to zmizelo.

Trošku to zkoušela a poučila se, že s uschlou žlutou trávou to jde líp než s 
tou zelenou. Ale ani tak ohýnek nikdy nevydržel déle než pár vteřin.

Vítr zavál a zvedl proti ní pár suchých listů. Pochopila, že oheň by se mohl 
rozšířit ze suché trávy na listí. A protože stonek listu, to už je skoro malá suchá 
větvička,  napadlo  ji,  že  by  mohla  zajít  do  remízku tvořeného pár  stromy  a 
podívat se po větvičkách. Remízek byl hustě zarostlý, ale pod starým uschlým 
keřem našla, co hledala.

“Výborně!”  zaradoval  se  Harv,  když  se  vrátil  a  zjistil,  že  Nell  nese  k 
polenům plnou náruč suchých větví.  “Našla jsi  chrastí.  Jsi chytrá holčička a 
umíš vzít za práci.”

Brzy už hořel veliký táborák. Harv porazil dost stromů, aby s dřívím 
určitě vydrželi až do úsvitu, a pak Nell usnula, protože věděla, že trollové 
se  k  ohni  přiblížit  neodváží.  Ale  stejně  nespala  moc  dobře,  protože 
slyšela, jak si trollové ve tmě něco huhlají, a viděla rudé jiskřičky v jejich 
očích. A také měla dojem, že zaslechla něco jiného: zdušené hlásky pro-
sící o pomoc.

Když vyšlo slunce, Nell začala prozkoumávat Temný hrad a pátrala 
po tom, odkud ty hlasy vycházely, jenže nenašla nic. Harv celý den sekal 
dříví. Včera pokácel třetinu stromů, dnes tu druhou.

Tu noc Nell zase slyšela hlasy, ale tentokrát jako by už přímo křičely. 
“Podívej se mezi stromy! Podívej se mezi stromy!” Druhý den ráno si 
vlezla  do  zbytku  remízku,  který  Harv  zrovna  kácel  do  posledního 
stromku, a prohledala to tam. Zase nenašla nic.

Tu noc ani jeden nespali moc dobře, protože věděli, že pálí poslední 
dřevo a že příští noc už žádnou ochranu před trolly mít nebudou. Nell 
znovu uslyšela hlasy,  které jako by tentokrát  křičely:  “Podívej  se  pod 
zem! Podívej se pod zem!”

Když pak vyšlo slunce, znovu šla na průzkum a našla jeskyni, jejíž 
vchod  trollové  zahradili.  A  když  jeskyni  otevřeli,  našli  uvnitř  čtyři 
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loutky:  dinosaura,  kachničku,  králíka  a  ženu  s  dlouhými,  pivoňkově 
červenými vlasy.  Nespatřila  však nic živého,  co by mohlo vydávat  ty 
hlasy.

Tu noc zašli  Nell  a  Harv do samotného hradu,  zavřeli  se  v  jedné 
místnosti vysoko na věži a ke dveřím nastrkali těžký nábytek, protože 
doufali,  že tak trollům zabrání dostat se dovnitř. Místnost měla jediné 
maličké okno, Nell u něj stála, dívala se, jak zapadá slunce, a přemýšlela, 
jestlipak je ještě někdy uvidí vycházet. A v tom okamžení, kdy poslední 
červenavý paprsek zmizel za obzorem, ucítila v zádech závan vzduchu, a 
když se otočila, naskytla se jí ohromující podívaná: vycpaná zvířátka se 
změnila ve skutečné bytosti!

Byl tam veliký a hrůzu nahánějící dinosaurus, kachna, chytrý malý 
králíček a žena s pivoňkově červenými šaty i vlasy. Vysvětlili Nell, že 
její zlá macecha je v Protizemi strašlivou čarodějnicí a že oni čtyři se již 
dávno zapřísáhli, že jí překazí její ohavné plány. Ona je začarovala tak, 
že přes den jsou jen loutkami, ale v noci jsou zase sami sebou. Pak je 
uvěznila  na tomhle hradě,  kde je trollové zavalili  v jeskyni.  Děkovali 
Nell, že je osvobodila.

Pak jim i Nell vypověděla svůj příběh. Když se zmínila o tom, jak ji a 
Harva  zachránili  z  oceánu  zabalené  do  zlaté  látky,  promluvila  žena 
jménem Pivoňka. “To znamená,” řekla, “že jsi skutečná princezna, a my 
ti skládáme slib nehynoucí věrnosti.” A všichni čtyři poklekli na jedno 
koleno a složili přísahu, že budou princeznu Nell bránit až na smrt.

Dinosaurus, který byl z nich všech nejbojovnější, zahájil tažení proti 
trollům a za pouhých pár dnů je všechny vyhnal. Pak už Nell nic nerušilo 
ve spánku, protože věděla, že místo ošklivých trollů, ze kterých předtím 
měla zlé sny, jsou tu teď její čtyři noční přátelé.

Mučírna soudce Fanga; probíhá výslech barbara; hrozivé události v čínském 
vnitrozemí; nepominutelná pozvánka od Doktora X.

Soudce  Fang  lidi  nemučil  často.  A  to  z  řady  důvodů.  Nový  systém 
konfuciánské justice už nevyžadoval, aby před výkonem trestu každý zločinec 
podepsal  přiznání;  docela  stačilo,  když  jej  soudní  úředník pod tíhou  důkazů 
prohlásil na vinného. Už to samotné soudce zbavovalo nutnosti mučit mnohé 
lidi,  kteří  se  ocitli  před jeho soudcovskou stolicí,  i  když leckdy měl nutkání 
vynutit  si  doznání  od  drzých  zápaďáckých  thétů,  kteří  odmítali  přijmout 
odpovědnost  za  vlastní  skutky.  A  navíc  moderní  pozorovací  technika 
umožňovala  shromažďovat  informace,  aniž  by  se  člověk  musel  spoléhat  na 
(někdy velice nemluvné) lidské svědky, jako tomu bylo u soudních úředníků v 
dávných dobách.
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Tenhle muž se  zrzavými dredy byl  ale  velice neposlušným svědkem – a 
informace,  kterou  uzamkl  ve  svém  mozku,  byla  naneštěstí  zcela  jedinečná. 
Údaje, po kterých soudce Fang prahl, nemohl zaznamenat žádný létající filmový 
aerostat a žádný mikroskopický sledovací přístroj. Proto se úředník rozhodl, že 
se uchýlí k staletími prověřené metodě svých ctihodných předchůdců.

Čchang připoutal vězně (který se představil jen jako pan Lishka-Rishka) k 
těžkému rámu ve tvaru písmene X, který obyčejně používali pro výprasky holí. 
Šlo o výlučně humanitární gesto; panu Lishka-Rishkovi to zabrání mlátit sebou 
po celé místnosti jako zběsilý a ubližovat si. Čchang jej také připoutal od pasu 
dolů a pod jeho vylučovací otvory podstrčil  kbelík. Při tom náhodou odhalil 
jediné skutečné poranění, které vězeň za celou proceduru utrpí: maličkou, čistou 
incizi na spodku páteře, kde včera večer soudní lékař provedl páteřní punkci, jíž 
se  za  dohledu  slečny  Pchaové  dovnitř  dostala  sada  nanozitů  – 
nanotechnologických parazitů. Následujících dvanáct hodin ziti putovali nahoru 
dolů vězňovou míchou, líně si poplavávali v mozkomíšním moku a uvelebili se 
ve všech přívodných nervech, na které narazili. Tyto nervy, které tělo používá k 
přenosu informací do mozku (abychom jmenovali aspoň jednu, například tedy 
informaci o příšerně nesnesitelné bolesti), měly výraznou texturu a vzhled a ziti 
byli dost chytří, aby je poznali. Je zřejmě nadbytečné se zmiňovat, že tihle ziti 
měli  ještě  jednu  velmi  důležitou  schopnost,  totiž  schopnost  přenášet  po 
dotyčných nervech falešné informace.

To maličké šmiknutí kousek nad hýžděmi upoutalo pozornost soudce Fanga 
pokaždé,  když  podobnou proceduru  řídil,  což  se  naštěstí  stávalo  jen  párkrát 
ročně. Lishka-Rishka byl přírodní zrzek, a tak měl mrtvolně bledou pokožku.

“Boží!”  vyrazil  najednou  vězeň,  pohodil  hlavou,  až  se  zrzavé  dredy 
rozbimbaly, a snažil se přes pihaté rameno nahlédnout dolů a dozadu. “Teď jsem 
měl fakt pocit, jako kdyby mě někdo hladil na levý vnitřní straně stehna... třeba 
nějakou měkoučkou kožešinou nebo tak. To je teda rajc! Eště, kámo! Hele, hele, 
moment, jo? Teď je to stejnej pocit, akorát na pravý šlapce!”

“Napojení  nanozitů  na  nervy  je  náhodný  proces.  Nikdy  nevíme,  který 
nanozit kde skončí. Pocity, které teď zažíváte, jsou pro nás způsobem, jak si to 
zjistit  a  zaznamenat.  Ve  vašem stehně  nebo na  chodidle  se  samozřejmě  nic 
neděje;  všechno probíhá  ve  vaší  míše  a  cítil  byste  to,  i  kdybyste  měl  nohy 
amputované.”

“To je teda divočina,” vyrazil Lishka-Rishka a v bledě zelených očích se mu 
nadšeně zablýsklo. “Takže vy byste mohli mučit i živej špalek.” V oku a tváři 
mu zaškubalo.  “Sakra!  Teď jako by mě někdo lechtal  na tváři.  Hele,  nechte 
toho!”  zašklebil  se.  “Ne,  to  ne!  Řeknu  všechno!  Jenom mě  už  nelechtejte! 
Prosím!”

Čchang byl z toho, jak nestydatě vězeň porušuje dekorum, nejdřív ohromený 
a pak vzteklý, a vyrazil ke stěně, kde byl držák s holemi. Soudce Fang pevně 
stiskl svému přísedícímu rameno a uklidnil jej; Čchang polkl hněv, zhluboka se 
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nadechl a pak se na omluvu uklonil.
“Víte, pane Lishko-Rishko,” prohlásil soudce Fang, “opravdu si vážím toho, 

že  do  této  procedury  vnášíte  prvky frivolnosti,  ba  dokonce  dětského údivu. 
Když  přivazujeme  lidi  k  mučícímu  rámu,  až  příliš  často  bývají  nepříjemně 
napjatí a nemají z toho, že tu jsou, vůbec radost.”

“Jo,  pane,  nový  zážitky,  to  je  moje.  A  za  tohle  posbírám  spoustu 
zkušenostních bodů, no ne?”

“Zkušenostních bodů?”
“To  byl  fór.  Je  to  z  interaktivních  her  na  hrdiny.  Chápejte,  čím  víc 

zkušenostních bodů postava nasbírá, tím větší získá moc.”
Soudce Fang natáhl ruku, pak s ní švihl zpátky kolem hlavy a vydal svištivý 

zvuk,  jako  když  stíhačka  prolétá  nízko  nad  zemí.  “Ta  narážka  mi  unikla,” 
vysvětlil Čchangovi a slečně Pchaové, kteří tohle gesto nepoznali.

“Teď jako  kdyby  mě  něco  lechtalo  v  pravým bubínku,”  ohlásil  vězeň  a 
zmítal hlavou sem a tam.

“To je  dobře!  Znamená  to,  že  nanozitovi  se  podařilo  napojit  se  na  nerv 
vedoucí od bubínku do mozku. To vždycky považujeme za dobré znamení,” 
vysvětlil soudce Fang, “protože bolestivé podněty vydávané tímhle nervem na 
subjekt  pokaždé zapůsobí  obzvlášť  hluboce.  Teď požádám slečnu Pchaovou, 
aby na několik okamžiků proces přerušila, takže mi budete moct věnovat plně 
pozornost.”

“Boží,” kývl vězeň.
“Proveďme si malé shrnutí. Je vám třicet sedm let. Téměř před dvaceti lety 

jste byl spoluzakladatelem buňky CryptNetu v kalifornském Oaklandu. Byla to 
velice brzy založená buňka – má číslo  178. Teď jsou samozřejmě buněk už 
desetitisíce.”

Vězeň vyrobil cosi téměř podobného úsměvu. “Teď jste mě skoro dostal,” 
prohlásil.  “V  žádným  případě  vám  nepovím,  kolik  buněk  je.  Jenže  on  to 
samozřejmě stejně nikdo pořádně neví.”

“Výtečně,”  zaradoval  se  soudce  Fang.  Kývl  na  Čchanga  a  ten  si  něco 
poznamenal  na  list  papíru.  “Tenhle  dotaz  si  necháme  na  pozdější  fázi 
vyšetřování, která začne za několik málo minut.

Jako všichni ostatní členové CryptNetu,” pokračoval soudce, “jste začal na 
první úrovni a pak jste se, jak roky běžely, propracovával až na svou úroveň 
současnou... a to jakou?”

Lishka-Rishka zamrkal a významně potřásl hlavou. “Je mi líto, pane soudce, 
ale tohle všechno mám už za sebou. Nepopírám, že jsem začal na první úrovni – 
to je jaksi samozřejmé –, ale cokoli dalšího je pouhá spekulace.”

“Spekulace to bude, jen pokud nám to nepovíte,” opravil jej soudce Fang a 
ovládl  jiskřičku  rodícího  se  rozladění.  “Podezřívám  vás,  že  jste  členem 
přinejmenším pětadvacáté úrovně.”

Lishka-Rishka  se  zatvářil  vážně  a  potřásl  hlavou,  až  se  zablýskly  lesklé, 
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barevné úlomky skla a kovu vsazené do dredů. “To jsou žvásty. Měl byste vědět, 
že nejvyšší úrovní je desátá. Cokoli vyššího je prostě mýtus. Na vyšší úrovně, 
než  je  desátá,  věří  jen  lidi,  co  chronicky  podléhají  konspiračním  teoriím. 
CryptNet je obyčejnej, neškodnej spolek, co generuje n-tice, čéče.”

“Taková  je  ovšem  stranická  linie,  ale  tomu  věří  jen  naprostí  pitomci,” 
pokrčil  rameny  soudce  Fang.  “Každopádně,  abychom  se  vrátili  k  vašemu 
předchozímu tvrzení, buňka 178 provozovala úspěšnou obchodní činnost – jak 
jste  říkal,  generovala  n-tice.  Vy  jste  se  mezitím  v  hierarchii  vypracoval  na 
desátou  úroveň.  Pak,  jak  tvrdíte,  jste  ukončil  spojení  s  CryptNetem a  začal 
podnikat samostatně jako mediagrafik. Posléze jste se specializoval na válečné 
oblasti.  Vaše fotografické, filmové a zvukové koláže z bitevních linií  v Číně 
získaly  řadu  ocenění  a  přístup  k  nim  si  otevřely  stovky  tisíc  mediálních 
spotřebitelů,  ačkoli  vaše  práce  je  tak  syrová  a  znepokojivá,  že  většinového 
přijetí se jí nedostalo.”

“To si myslíte vy, čéče.”
Čchang  vykročil  a  bylo  vidět,  jak  se  mu  zasukovaly  všechny  svaly 

obklopující velkou, kostnatou a na ježka ostříhanou hlavu. “Budete pana soudce 
oslovovat Ctihodnosti!” sykl.

“Hele, klídek, jo?” odtušil Lishka-Rishka. “Ježíšku na křížku, já teda nevim, 
kdo tu koho mučí.”

Soudce Fang si s Čchangem vyměnil pohled. Čchang si stoupl mimo vězňův 
dohled, pak si olízl ukazovák a udělal do vzduchu neviditelnou značku: jedna 
nula pro Lishku-Rishku.

“Mnozí z nás, co nejsme členy CryptNetu, se těžko nutíme uvěřit, že by tato 
organizace mohla přežít tak dramatický úbytek členů. Stále znovu a znovu se 
novici  propracují  v  hierarchii  až  k  desáté  a  údajně  nejvyšší  úrovni,  načež 
odpadnou a  hledají  si  jinou  práci,  nebo  se  prostě  vrátí  k  fýlům,  ze  kterých 
pocházejí.”

Lishka-Rishka se pokusil  o bezstarostné pokrčení rameny, ale byl  uvázán 
příliš pevně, než aby se mu to podařilo.

“Tohoto rysu,” pokračoval soudce Fang, “si povšimlo mnoho lidí, což vedlo 
ke spekulaci o tom, že CryptNet má mnoho úrovní nad desátou a že všichni ti 
lidé, kteří se vydávají na bývalé členy CryptNetu, jsou ve skutečnosti se starou 
sítí tajně propojeni; že nenápadně komunikují se všemi ostatními buňkami; že se 
tajně dopracovávají k vyšším a vyšším úrovním CryptNetu, přičemž zároveň 
infiltrují  do mocenských struktur ostatních fýlů a organizací.  Že CryptNet je 
mocná tajná společnost, jejíž chapadla sahají vysoko do všech fýlů a korporací 
světa.”

“Paranoidní výmysl.”
“Obvykle se o tyhle záležitosti nestaráme, protože jak jste se zmínil, mohlo 

by jít  o  pouhé paranoidní  výmysly.  Jsou ovšem i  tací,  kdo tvrdí,  že  Čínská 
příbřežní  republika,  jejímž  jsem  služebníkem,  je  tajnými  členy  CryptNetu 
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prolezlá.  K  tomu  tvrzení  se  já  osobně  stavím skepticky.  A i  kdyby  to  byla 
pravda, mě by se to dotýkalo, jen pokud by tito lidé páchali zločiny v mém 
okrsku.”

A nezáleželo by na tom vlastně ani tak, dokončil soudce Fang myšlenku v 
duchu,  protože  Příbřežní  republika  je  v  první  řadě  a  i  za  těch  nejlepších 
okolností prolezlá korupcí a intrikami. Pletichářští vojevůdci velkých korporací 
v  Příbřežní  republice  by  nadělali  fašírku  i  z  té  nejtajuplnější  a  nejmocnější 
spiklenecké organizace světa.

Soudce  Fang si  uvědomil,  že  se  na  něj  všichni  dívají  a  čekají,  až  bude 
pokračovat.

“Zapomněl jste prst na mezerníku, Ctihodnosti,” odtušil Lishka-Rishka.
Soudce Fang jej tam zapomínal poslední dobou velice často, a většinou to 

bylo právě kvůli úvahám na toto téma. To, že vláda je úplatná a neschopná, se v 
Číně nedalo charakterizovat jako převratný vývoj událostí – a sám Mistr zasvětil 
nejednu pasáž svých Hovorů radám pro následovníky, jak se chovati ve služ-
bách zkaženého panstva. “Vskutku ušlechtilým mužem jest Čchu Pcho-ju! Když 
v jeho státě převládá dobrá vláda, najdete jej v jeho úřadovně. A když převládá 
vláda špatná, stočí své zásady do svitku a chová si je vskrytu na prsou.” Jednou 
z  obrovských  předností  konfucianismu  je  jeho  pružnost.  Západní  politické 
myšlení má sklon být poněkud křehké; jakmile stát začne být zkažený, všechno 
přestává dávat smysl. Konfuciánství si vždy udrží svou rovnovážnost, je jako 
korková zátka, která plave stejně dobře v bystřince jako v septiku.

Přes to vše byl soudce Fang v poslední době trýzněn pochybnostmi, zda má 
jeho život nějaký smysl v souvislostech Příbřežní republiky, státu takřka zcela 
prostého ctnosti.

Pokud se v Příbřežní republice věřilo alespoň v  existenci  ctnosti, pak snad 
mohla přinejmenším aspirovat na titul pokrytce.

Začínal ztrácet nit. V tomhle případě nejde o to, zda se v Příbřežní republice 
dobře vládne. Jde v něm o obchod s dětmi.

“Před  třemi  měsíci,”  navázal  soudce  Fang,  “jste  dorazil  do  Šanghaje 
vzducholodí a  po krátkém pobytu zde jste  říčním vznášedlem odcestoval  po 
Jang-c’-ťiangu  dál  do  vnitrozemí.  Údajně  jste  hodlal  sbírat  materiál  pro 
mediagrafický dokumentární  pořad o nové zločinecké tlupě...” a tady soudce 
Fang nahlédl do poznámek, “...zvané Pěsti spravedlivé harmonie.”

“To není žádná ukoptěná triáda,” rozzářil se Lishka-Rishka. “To je zárodek 
dynastický vzpoury, čéče.”

“Prozkoumal jsem materiál, který jste na toto téma vysílal do světa,” odtušil 
soudce Fang, “a závěry si učiním sám. Ostatně teď nejde o cíle té organizace.”

Lishku-Rishku  to  zdaleka  nepřesvědčilo;  zvedl  hlavu  a  otevřel  ústa,  že 
soudci  Fangovi  vyloží,  jak  hluboce  se  mýlí,  ale  pak  si  to  rozmyslel,  s 
politováním potřásl hlavou a přikývl.

“Před dvěma dny,” vykládal soudce Fang, “jste se vrátil do Šanghaje na říční 
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lodi  výrazně  přetížené  desítkami cestujících,  většinou venkovanů prchajících 
před  hladomorem  a  boji  probíhajícími  ve  vnitrozemí.”  Teď  už  předčítal  z 
podrobné zprávy náčelníka přístavní správy v šanghajském přístavu o prohlídce 
dotyčné lodi. “Poznamenávám, že valnou část cestujících tvořily ženy s dětmi 
mladšími  než  tři  měsíce.  Loď  prošla  celní  prohlídkou  a  byla  vpuštěna  do 
přístavu.” Soudce Fang nemusel zdůrazňovat, že to neznamená prakticky nic; 
přístavní  inspektoři  jsou  proslulí  svou  nevšímavostí,  zvlášť  když  prohlídku 
provázejí různé rušivé vlivy, například obálky s penězi, kartony cigaret anebo 
okázale nyjící mladé pasažérky. Ale čím je společnost zkaženější, tím více její 
úřednictvo  vyniká  v  tvorbě  dokumentů,  jako  je  tenhle,  dokumentů  tak 
rozmáchlých, jako by šlo o Písmo svaté; ani  soudce Fang nebyl výjimkou z 
tohoto pravidla, když ovšem šlo o vyšší zájem. “Všichni cestující včetně dětí 
prošli obvyklou vstupní procedurou, při níž byly zaznamenány jejich sítnicové 
vzorky,  otisky  prstů  a  tak dále.  S  politováním musím uvést,  že moji  vážení 
kolegové  z  úřadu  přístavní  správy  tyto  záznamy  neprozkoumali  s  kýženou 
pečlivostí,  protože  kdyby  tak  učinili,  zjistili  by  výraznou  diskrepanci  mezi 
biologickými  charakteristikami  mladých  žen  a  jejich  údajných  dcer,  což  by 
vedlo ke konstatování, že tyto osoby spolu nejsou příbuzné. Ale možná jim v 
tom,  aby  si  toho  povšimli,  zabránila  nějaká  naléhavější  povinnost.”  Soudce 
nechal nevyslovené podezření pěkně vyznít: podezření, že ani samy šanghajské 
úřady  nejsou  tak  docela  mimo vliv  CryptNetu.  Lishka-Rishka  se  silou mocí 
snažil tvářit bezelstně.

“Následujícího  dne  jsme  v  souvislosti  s  běžným  vyšetřováním  činnosti 
zločineckých organizací na Pronajatých územích umístili do jistého prázdného 
bytu, který měl být údajně používán k nelegální činnosti, sledovací zařízení, a s 
údivem  jsme  zjistili,  že  se  z  něj  ozývá  pláč  mnoha  malých  dětí.  Strážníci 
okamžitě provedli razii a našli uvnitř čtyřiadvacet malých dětí pohlaví ženského, 
patřících k rasové skupině Chan, o které se staralo osm rolnických žen, které 
nedávno přijely z venkova. Při výslechu tyto ženy uvedly, že je na tuto práci 
najal  jistý  též  chanský  pán,  jehož  totožnost  jsme  nezjistili  a  kterého  jsme 
nenašli. Děti byly vyšetřeny. Pět z nich bylo na vaší lodi, pane Lishko-Rishko – 
biologické záznamy se dokonale shodují.”

“Pokud tu loď někdo použil k pašování dětí,” opáčil Lishka-Rishka, “nemám 
s tím nic společného.”

“Vyslechli jsme majitele lodi a zároveň jejího kapitána,” pokračoval soudce 
Fang, “a ten tvrdí, že plavbu jste od počátku do konce naplánoval a platil vy.”

“Nějak jsem se do Šanghaje vrátit musel, tak jsem si najal tu loď. Ty ženské 
chtěly do Šanghaje, tak jsem byl hodnej a nechal jsem je jet s náma.”

“Pane  Lishko-Rishko,  dovolte,  abych  vám  ještě  před  zahájením  mučení 
vyložil, jak se na celou věc dívám,” prohlásil soudce Fang a došel k vězni tak 
blízko, aby se jeden druhému mohli dívat do očí. “Vyšetřili jsme ty děti velice 
pečlivě. Zdá se, že o ně bylo postaráno dobře – žádné známky podvýživy nebo 
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špatného zacházení. Proč se tedy o případ natolik zajímám?
Odpověď ve skutečnosti nemá nic do činění s mými povinnostmi úředníka 

soudu. Dokonce se ani nevztahuje ke konfuciánské filozofii jako takové. Je to 
rasová  záležitost,  pane  Lishko-Rishko.  Fakt,  že  člověk  evropského  původu 
pašuje chanské děti do Pronajatých území – a pak, jak lze vytušit, dál do světa –, 
ve mně a mnoha dalších Číňanech rozpoutal hluboko zakořeněné, ba odvážím se 
říct předvěké city.

Za povstání boxerů se šířily řeči o tom, že sirotčince zakládané evropskými 
misionáři jsou ve skutečnosti jatkami, kde bílí lékaři rvou chanským dětem z 
hlav oči a z těch vyrábějí léky pro Evropany. Těmto řečem věřilo tak mnoho 
Chánů,  že se tím vysvětluje  krajní  brutalita,  se  kterou se za tohoto povstání 
nakládalo s Evropany. Odráží to však rovněž politováníhodnou predispozici k 
rasovému strachu a nenávisti, která je latentně přítomna v prsou všech lidských 
bytostí ze všech fýlů.

Touhle pašeráckou akcí jste se zatoulal na hodně tenký led. Je možné, že ta 
děvčátka jsou určena pro blahobytné a milující rodiny ve fýlech, jejichž členové 
nepatří mezi Chány. To je pro vás nejlepší výstup – pak budete potrestán, ale 
zůstanete  naživu.  Ale  podle  všeho  by  zrovna  tak  mohly  děti  být  určeny  na 
orgánové transplantace – jinými slovy,  nepodložené klepy,  které  za povstání 
boxerů přiměly venkovany, aby vzali útokem sirotčince, by mohly být ve vašem 
případě  do  písmene  pravdivé.  Pomohlo  vám to  k  jasnějšímu  chápání  účelu 
našeho malého večerního setkání?”

Na počátku  toho  projevu  měl  Lishka-Rishka  na  tváři  ještě  svůj  základní 
výraz: k naštvání prázdný mírný úsměv, který, jak soudce Fang soudil, nebyl 
vlastně  výsměchem,  jen vyjádřením povznesené  pobavenosti.  Ale  jakmile  se 
soudce Fang zmínil o očních bulvách, vězeň se mu přestal dívat do očí, přestal 
se i usmívat a ke konci už dokonce i souhlasně přikyvoval.

V pokyvování pokračoval ještě asi minutu a díval se u toho upřeně do země. 
Pak se jeho obličej trochu rozjasnil a on se zadíval na soudce. “Než vám odpo-
vím,” prohlásil, “mučte mě.”

Soudce Fang vší duševní silou udržel strnulou tvář hráče pokeru. Lishka-
Rishka  zkroutil  hlavu  natolik,  že  periferně  viděl  na  slečnu  Pchaovou.  “Tak 
jedem,” vybídl ji povzbudivě. “Pusťte to do mě.”

Soudce Fang pokrčil rameny a dal slečně Pchaové znamení; slečna uchopila 
štětec a nakreslila na mediatronický papír, který před sebou měla rozložený na 
stole, pár znaků. Když už dopisovala, zpomalila, podívala se na soudce, pak i na 
Lishku-Rishku a konečně doplnila poslední tah.

V té chvíli už by Lishka-Rishka měl táhnout bolestný řev až odněkud z paty, 
zmítat se v řemenech, na obou koncích se vyprázdnit a pak upadnout do šoku 
(pokud je slabší tělesné konstituce) nebo prosit o milost (pokud je silák). On 
místo  toho  jen  zavřel  oči,  jako  kdyby  o  něčem usilovně  přemýšlel,  na  pár 
okamžiků napjal všechny svaly v těle, ale pak se stále víc uvolňoval a začal 
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dýchat zhluboka a klidně. Otevřel oči a podíval se na soudce Fanga. “Tak co?” 
optal se. “Přejete si další předváděčku?”

“Myslím, že v obecných rysech mi to je jasné,” odtušil soudce Fang. “Asi 
jde o jeden z triků používaných členy CryptNetu na vyšších úrovních. Máte v 
mozku  nanozity,  kteří  zprostředkovávají  všechny  styky  s  periferními  částmi 
nervové soustavy.  Dá se  očekávat,  že  disponujete  výkonným telegnostickým 
systémem. A systém, který dokáže nervy přimět, aby si myslely, že jsou někde 
jinde, je umí také oklamat, takže se domnívají, že necítí žádnou bolest.”

“Co  někdo  instaloval,  může  jiný  odinstalovat,”  poznamenala  slečna 
Pchaová.

“To nebude třeba.” Soudce Fang pokynul Čchangovi. Čchang přistoupil k 
vězni a vytáhl dýku. “Začneme s prsty a pak budeme postupovat dál.”

“Na něco zapomínáte,” utrousil vězeň. “Už jsem dal slib, že vám odpovím.”
“Stojím před vámi a žádnou odpověď neslyším,” namítl soudce. “Je nějaký 

důvod to takhle oddalovat?”
“Děti se nepašují nikam jinam,” prohlásil Lishka-Rishka. “Zůstanou pěkně 

tady. Cílem akce bylo zachránit jim život.”
“A co přesně je ohrožovalo?”
“Jejich vlastní rodiče,” vysvětlil  Lishka-Rishka. “Ve vnitrozemí je strašná 

situace,  Ctihodnosti.  Hladina  podzemní  vody  klesá.  Ještě  nikdy  nebyla 
infanticida tak rozšířená.”

“Vaším příštím životním cílem,” oznámil mu soudce Fang, “bude dokázat mi 
to tak, abych tomu zcela uvěřil.”

Otevřely se dveře.  Jeden z soudcových strážníků vešel dovnitř,  hlubokou 
poklonou se omluvil za to, že sem vtrhl, pak přistoupil blíž a podal mu svitek. 
Soudce si prohlédl pečeť; byl na ní znak Doktora X.

Odnesl  si  listinu  do  kanceláře  a  rozvinul  ji.  Byla  skutečná,  napsaná 
skutečným inkoustem na rýžovém papíre, žádná mediatronická náhražka.

Ještě  než  si  soudce stačil  list  přečíst,  napadlo ho,  že by jej  mohl  odnést 
obchodníkovi s uměním na Nankingské ulici a prodat za částku rovnající se jeho 
roční mzdě. Doktor X, když tedy předpokládáme, že právě on štětcem vytvořil 
tyto znaky, byl nejpůsobivějším žijícím kaligrafem, jehož práci kdy soudce Fang 
spatřil.  Rukopis  svědčil  o  tvrdé  konfuciánské  průpravě  –  o  studiu  o  mnoho 
desetiletí  delším, než na jaké si  kdy mohl dělat  čáku soudce Fang –,  ale  na 
těchto  základech  si  Doktor  vypracoval  výrazný  styl,  vysoce  expresivní,  ale 
nikoli  rozevlátý.  Byl  to  rukopis  starého  muže,  který  chápe,  že  nade  vše  je 
důležitá  vážnost,  a  který,  když  nejprve  dal  najevo  svou důstojnost,  předává 
valnou část sdělení prostřednictvím drobných nuancí. Kromě toho byla naprosto 
správná i kompozice listu, dokonale vyrovnaný poměr větších a menších znaků; 
to vše jen tak nahozeno na stránce, jako by to hravě vyzývalo šiky budoucích 
studentů k rozborům.

Soudce  Fang  věděl,  že  Doktor  X  ovládá  pluky  zločinců  od  grázlíků 
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vhodných tak k výprasku holí až po smetánku mezinárodního zločinu; že má v 
kapse polovinu úředníků Příbřežní republiky v Šanghaji; že v těsných hranicích 
Nebeského  království  je  velice  významnou  postavou,  nejspíše  modrým 
knoflíkem označeným mandarínem třetího nebo čtvrtého hodnostního řádu; že 
jeho obchodní styky sahají na většinu světadílů a do většiny fýlů celého světa a 
že nahromadil otřesné bohatství. To všechno však bledlo při srovnání s demon-
strací moci, kterou byl tento svitek.  Můžu kdykoli uchopit štětec,  jako by říkal 
Doktor  X,  a  vytvořit  umělecké  dílo,  které  je  hodno  viset  na  stěně  vedle  
nejskvělejších kaligrafií z dob dynastie Ming.

Tím, že soudci poslal tento svitek, se Doktor X dožadoval všeho duchovního 
dědictví, jemuž se Fang klaněl nejvíce. Bylo to jako dostat dopis od samotného 
Mistra. Doktor X se v podstatě vytasil se svou hodností. A i když nominálně 
patřil k jinému fýlu, totiž Nebeskému království, a tady v Příbřežní republice 
nebyl  ničím víc  než zločincem, soudce Fang nemohl  vzkaz  od něj,  napsaný 
tímto způsobem, nebrat v úvahu, aniž by popřel vše, čeho si nejvíce vážil – ty 
zásady, na kterých znovu vybudoval svůj život poté, co jej kariéra grázlíka na 
Dolním Manhattanu zavedla do slepé uličky. Bylo to, jako kdyby mu pozvání 
skrzevá věky poslali jeho vlastní předkové.

Ještě několik minut jen obdivoval kaligrafii. Pak svitek velice pečlivě stočil, 
zamkl jej do zásuvky a vrátil se do výslechové místnosti.

“Obdržel jsem od Doktora X pozvání, abych s ním povečeřel na jeho lodi,” 
ohlásil. “Odveďte vězně zpět do cely předběžného zadržení. Pro dnešek jsme 
skončili.”

Rodinná scéna; Nell na návštěvě v dětské klubovně; ostatní děti zlobí; Čítanka 
předvádí nové schopnosti; Dinosaurus vypráví,

Ráno si mamka oblékla uniformu služebné a šla do práce; Tad vstal trochu 
později a zabral si pohovku před velkým mediatronem v obývacím pokoji. Harv 
se vyplížil do bytu, pátral po něčem ke snídani a trochu toho pak přinesl Nell. 
Pak by normálně Harv odešel a nevrátil by se, dokud neodejde Tad, což bývalo 
pozdě  odpoledne,  kdy  chodil  pařit  s  kamarády.  Mamka  se  pak  vracívala  s 
umělohmotným sáčkem plným salátu,  který  si  vzala  v  práci,  a  s  maličkým 
injektorem; poďobala se v salátu, pak si injektor na chviličku přiložila k paži a 
potom už zbytek večera strávila koukáním na staré pasivky na mediatronu. Harv 
se flákal sem a tam se svými kamarády. Obyčejně nebyl doma, když Nell šla 
spát, ale byl tu, když vstávala. Tad se mohl vrátit domů kdykoli v noci, a když 
mamka nebyla vzhůru, vztekal se. Jednou v sobotu byli mamka a Tad doma oba 
najednou a leželi na gauči a objímali se a Tad si s mamkou hrál nějakou hloupou 
hru, kvůli které mamka pištěla a kroutila sebou. Nell pořád mamku prosila, aby 
jí něco přečetla z její kouzelné knížky, a Tad ji pořád odstrkoval a vyhrožoval, 
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že jí nařeže, a nakonec mamka řekla: “Už mě sakra neser a vypadni, Nell!” a 
vystrčila Nell za dveře a řekla jí, ať si jde pár hodin hrát do dětské klubovny.

Nell se v chodbách ztratila a dala se do breku, ale kniha jí pověděla o tom, 
jak se princezna Nell  ztratila v nekonečných chodbách Temného hradu a jak 
našla cestu vlastní chytrostí,  a Nell to uklidnilo – jako by se nikdy nemohla 
ztratit, když má s sebou svou knihu. A nakonec dětskou klubovnu našla. Byla v 
prvním patře.  Jako obyčejně tam byla spousta dětí  a  žádní rodiče.  Na jedné 
straně byl vyhrazený prostor, kde mohly úplně maličké děti capat v chodítkách a 
lézt po podlaze. Pár mimin tam bylo, ale jí řekli, že už je moc velká, než aby si 
hrála s nimi. A tak se Nell vrátila do velké místnosti, která byla plná děcek o 
hodně větších než ona.

Ty děti znala; uměly moc dobře strkat a tlouct a škrábat. Zašla si do rohu, 
posadila se se svou kouzelnou knížkou na klíně a čekala, až jedno dítě sleze z 
houpačky. Když se dočkala, položila knihu do rohu, vylezla si na houpačku a 
snažila se ji  rozhýbat nohama, jako to dělalo to děcko před ní, jenže se jí to 
nedařilo. Pak přišel větší kluk a řekl jí, že na houpačku nesmí, protože je ještě 
moc malá.  A když Nell  neslezla  hned,  kluk ji  shodil.  Nell  upadla  do písku, 
poškrábala si ruce a kolena a rozběhla se zpátky do kouta plačky.

Jenomže pár jiných dětí našlo její kouzelnou knížku a začaly si s ní kopat 
sem  a  tam,  takže  klouzala  po  podlaze  jako  hokejový  puk.  Nell  vyrazila  a 
pokoušela  se  zvednout  knihu  ze  země,  ale  ta  klouzala  moc  rychle  a  ona  ji 
nemohla  chytit.  Dva  kluci  si  ji  začali  kopat  mezi  sebou  a  potom  i  házet 
vzduchem.  Nell  upalovala  mezi  nimi  a  pokoušela  se  knihu  dostihnout.  Za 
chvilku  si  s  ní  pohrávaly  čtyři  děti  a  šest  dalších  stálo  kolem,  dívaly  se  a 
posmívaly se Nell. Nell pořádně neviděla, protože měla oči plné slzí, u nosu 
měla nudli a hrudníček se jí křečovitě třásl, když se snažila dýchat.

Pak jeden kluk vykřikl  a  knihu upustil.  Okamžitě  se po ní  vrhl  jiný,  ale 
vykřikl taky. A pak třetí. Najednou všechny děti zmlkly a začaly se bát. Nell si 
vymnula  slzy  z  očí  a  znovu  se  rozběhla  ke  knize,  ale  tentokrát  jí  ji  kluci 
neukopli; zvedla ji a přimáčkla si ji do náruče. Kluci, kteří si knihou pohazovali, 
aby ji nechytla, teď vypadali všichni stejně: ruce měli založené na prsou, dlaně 
si tiskli do podpaží, skákali jako na pérkách a plačtivým vřískotem se dovolávali 
maminek.

Nell se posadila do rohu, otevřela knihu a dala se do čtení. Neznala všechna 
slova,  ale  hodně z nich ano, a  když ji  to unavilo,  kniha jí  pomohla s jejich 
výslovností  nebo  jí  dokonce  celý  příběh  přečetla  sama,  anebo  jí  všechno 
vyložila pomocí pohyblivých obrázků jako ve filmu.

Zahnali  sice všechny trolly,  ale  na  dvůr  hradu  nebyl  vůbec  hezký 
pohled. Byl neudržovaný a zarostlý. Harv neměl předtím na vybranou, 
musel pokácet všechny stromy, a při velké Dinosaurově bitvě s trolly se 
poničila spousta zbývajících rostlin.
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Dinosaurus stál a prohlížel si dvůr ve světle měsíce. “Tohle místo mi 
připomíná  dobu  Vyhynutí,  když  jsme  museli  celé  dny  putovat,  jen 
abychom našli něco k jídlu,” prohlásil.

DINOSAURŮV PŘÍBĚH
Putovali jsme čtyři po krajině hodně podobné téhle, až na to, že tam 

nebyly pařezy po stromech, protože všechny stromy byly spálené. Ta část 
světa byla nějakou dobu po tom, co do nás narazila  kometa,  tmavá a 
studená, takže hodně rostlin a stromů umřelo; a když umřely, uschnuly, a 
pak už to byla jen otázka času, než blesk vyvolá veliký lesní požár. My 
čtyři jsme putovali tím velikým vypáleným krajem a hledali jsme jídlo, a 
to  si  piš,  že jsme měli  náramný hlad.  Nezáleží  na tom, proč  jsme to 
dělali; v těch dobách bylo zvykem, že když se na místě, kde jsme byli, 
všechno zhoršilo, prostě jsme se sebrali a šli, dokud to nebylo lepší.

Vedle mě šel Utahraptor, menší než já, ale velice rychlý, s velkými 
zakřivenými  drápy  na  nohou;  jediným  kopnutím  dokázal  jiného 
dinosaura  rozseknout  jako  zralé  ovoce.  A pak  tam byl  Ankylosaurus, 
který byl pomalý a býložravý, ale nebezpečný; kolem dokola ho chránil 
kostnatý krunýř jako želvu a na konci ocasu měl velikou kostnatou palici, 
jíž mohl vyrazit z hlavy mozek kterémukoli masožravému dinosaurovi, 
který by k němu přišel moc blízko. A konečně s námi byla Pteranodonka, 
která uměla létat. Všichni jsme putovali spolu jako maličká smečka. Co 
bych  vám  lhal,  stádo  se  původně  skládalo  z  několika  set  dinosaurů, 
většinou býložravců s  kachním zobákem, ale  my dva  s  Utahraptorem 
jsme většinu z nich museli sníst – samozřejmě jenom po několika denně, 
takže  ze  začátku  si  ničeho  nevšimli,  protože  vůbec  nebyli  moc 
inteligentní.

Konečně jejich řady prořídly, až zbyl jen jeden, kostnatý a smradlavý 
chlapík jménem Everett, kterého jsme si chtěli nechat stranou tak dlouho, 
jak to půjde. Pár posledních dnů se Everett bez ustání rozhlížel po svých 
známých. Jako všichni býložravci měl oči po stranách hlavy, a tak viděl 
skoro všemi směry. Působil dojmem, jako by si myslel, že když otočí 
hlavu správným směrem, najednou mu do zorného pole naroluje veliká a 
zdravá smečka těch jejich kachních zobáků. Myslím, že na úplném konci 
si Everett snad i dal dohromady dvě a dvě; jednou jsem si všiml, jak 
překvapeně mrká, jako by se mu v hlavě přece jen rozjasnilo, a po zbytek 
toho dne byl velice tichý, jako by všechny neurony, co měl, odhaduju to 
tak na pět až sedm, horečně pracovaly a snažily se přijít na to, co z toho 
plyne. Když jsme pak šli dál vypálenou krajinou, kde Everett neměl nic k 
jídlu,  byl  pořád  neklidnější  a  ukňouraný,  až  se  konečně  Utahraptor 
naštval, švihl jednou nohou a najednou Everettovy vnitřnosti ležely na 
zemi jako igelitová taška s nákupem. Pak se už nedalo dělat opravdu nic, 
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než ho sníst.
Jako  vždycky jsem dostal  většinu já,  ačkoli  Utahraptor  kolem mě 

pořád  probíhal  jako  šipka  a  kradl  nejpěknější  kousky  a  občas  shora 
sletěla i  Pteranodonka a sebrala si zauzlovaný kus střev. Ankylosaurus 
stál stranou a díval se. Dlouho jsme ho měli za úplného idiota, protože 
vždycky jenom tupě postával stranou a díval se, jak se o ty s kachními 
zobáky dělíme, připitoměle přežvykoval zapomenutou přesličku a moc 
toho neříkal.  Když si to tak zpětně promítám, snad prostě jen byl  tak 
zamlklý chlapík.  Jistě mu došlo, že bychom ho velice rádi snědli,  jen 
kdyby se nám povedlo najít nějakou slabinu v jeho brnění.

Kéž by se nám to povedlo! Mnoho dnů poté, co se z Everetta stala jen 
jedna z mnoha hromádek trusu, které jsme zanechávali za sebou, jsme se 
s Utahraptorem a Pteranodonkou vlekli pres tu mrtvou krajinu, okukovali 
jsme Ankylosaura a sliny nám tekly až na brady, jak jsme si bájili  ta 
nevýslovně  jemná  soustíčka,  která  se  určitě  schovávají  pod  jeho 
pancířem. Určitě byl taky hladový a jeho soustíčka byla jistě den ode dne 
méně tučná a jemná. Sem tam jsme narazili na chráněnou prohlubeň, kde 
skrz  černou  a  šedou  krustu  prostrkovaly  hlavičky  nějaké  neznámé 
rostliny, a vybízeli jsme Ankylosaura, ať se zastaví, ať si dá na čas, ať se 
nají do sytosti. “Ale ne, vůbec ne! Vůbec nám nevadí, že na tebe budeme 
muset počkat!” Vždycky se začal pást a upíral na nás zlověstný pohled 
očička umístěného po straně hlavy. “Jakpak ses najedl, Anky?” ptávali 
jsme se, načež on jen něco zavrčel, třeba “Jako obyčejně to chutná po 
iridiu,” a pak jsme zase pár dnů šlapali a neřekli jsme si slova.

Jednoho dne jsme došli na břeh more. Slaná voda dorážela na břeh 
bez života,  pokrytý kostmi vyhynulých mořských tvorů,  od maličkých 
trilobitů  až  po  plesiosaury.  Za  námi  byla  poušť,  kterou  jsme  právě 
překonali. K jihu se tyčily hřebeny hor, přes které bychom nedokázali 
přejít, ani kdyby půlku vrcholků netvořily sopky chrlící lávu. A na severu 
jsme zahlédli kopce s vršky poprášenými sněhem a všichni jsme věděli, 
co to znamená: že pokud se vydáme tím směrem, brzy umrzneme.

A tak jsme tam všichni  čtyři  uvízli,  a  i  když jsme v těch dobách 
neměli mediatrony a filmové aerostaty, náramně dobře jsme věděli, jak 
jsme na tom: byli  jsme poslední čtyři  dinosauři  na světě.  Velice brzy 
zbudou tři, pak dva a pak jeden – a potom žádný; vypadalo to, že dořešit 
už zbývá jedno jediné, totiž v jakém pořadí odejdeme. Možná si myslíš, 
že to bylo děsivé a ubíjející, ale ve skutečnosti to tak zlé nebylo; jako 
dinosauři jsme nebyli zvyklí trávit mnoho času dumáním o tom, co se 
vydumat nedá, jestli mi rozumíš, a čekat, jak se to celé vyvine, byla svým 
způsobem  zábava.  Všeobecně  se  myslím  předpokládalo,  že  první  to 
zabalí Ankylosaurus, ale Utah a já bychom se navzájem dovedli zabít ve 
chviličce.
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A tak  jsme  na  té  pláži  takříkajíc  stáli  proti  sobě,  Utahraptor  a 
Ankylosaurus a já pěkně ve trojúhelníku a Pteranodonka se vznášela nad 
námi.

Když jsme se tak pozorovali několik hodin, všiml jsem si koutkem 
oka, že břeh se na sever i na jih pohybuje, jako kdyby byl živý.

Najednou byl vzduch kolem nás plný burácení a šustění a já jsem se 
neudržel  a rozhlédl jsem se, i  když jsem jedním očkem pořád pečlivě 
sledoval  Utahraptora.  Svět  byl  už moc dlouho velice  mrtvý a klidný, 
takže nás jakýkoli zvuk nebo pohyb vylekal, a teď to navíc vypadalo, 
jako  by ožily  i  sám vzduch  a  půda,  právě  jako za starých  časů před 
kometou.

Hluk pocházející ze vzduchu způsobilo obrovské hejno připrcatělých 
pteranodonků, i když tihle měli místo hladké ještěří kůže křídla porostlá 
přerostlými  šupinami  a  místo  patřičných  hub  měli  bezzubé,  kostnaté 
zobáky,  Ty  nešťastné  maličkosti,  ty  létající  drobky  se  hemžily  všude 
kolem Pteranodonky, klovaly jí  po očích a po křídlech a ona měla co 
dělat, aby se udržela ve vzduchu.

Jak  už  jsem  se  zmínil,  jako  vždycky  jsem  po  očku  sledoval 
Utahraptora, ale on se k mému údivu najednou odvrátil a rozběhl se po 
svahu na sever s rázností, která se dala vysvětlit jedině tak, že tam je 
jídlo.  Přirozeně  jsem  šel  za  ním,  ale  brzy  jsem  se  zarazil.  Něco  mi 
nesedělo.  Země  na  severním  svahu  byla  pokrytá  pohybujícím  se 
kobercem, který se Utahraptorovi rojil kolem nohou. Když jsem zaostřil 
zrak,  který  upřímně  řečeno  nebyl  nijak  vynikající,  spatřil  jsem,  že 
koberec se vlastně skládá z tisíců maličkých dinosaurů, kterým šupiny 
narostly  do velké délky a začaly být  tenké a bylo jich hrozně moc – 
stručně řečeno, kteří měli srst. Tyhle čtyřnohé jednohubky jsem vídal, jak 
se míhají pod kmeny stromů a pod balvany už posledních pár milionů let 
a vždycky jsem je bral jako obzvlášť nepromyšlenou mutaci. Najednou 
jich tu ale byly tisíce, a to prosím ve chvíli, kdy na světě zbyli jen Čtyři 
dinosauři. A vypadalo to, že spolupracují. Byli tak maličcí, že Utahraptor 
neměl šanci nabrat  si  je  do huby, a kdykoli se třeba jen na chviličku 
zastavil,  vrhali  se  mu v  houfech  po  nohách  a  ocase  a  oďobávali  ho. 
Rejsčí boží dopuštění. Byl jsem tak ohromený, že jsem strnul na místě.

A to  byla  chyba,  protože okamžité  jsem cítil,  jak mě do nohou a 
ocasu bodají miliony špendlíčků. Když jsem se otočil, spatřil  jsem, že 
jižní  svah je  zase pokrytý mravenci,  miliony mravenců,  a  ti  se  podle 
všeho rozhodli, že mě sežerou. Ankylosaurus bučel a mrskal sebou, ale 
bezvýsledně, protože mravenci se už hemžili i na něm.

No a zanedlouho už rejsci a mravenci a ptáci začali narážet jedni na 
druhé,  až  docházelo  k  potyčkám,  a  tak  vyhlásili  příměří.  Ptačí  král, 
Rejsčí  král  a  Mravenčí  královna  se  sešli  na  vrcholku  balvanu  k 
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vyjednávání. Nás dinosaury zatím nechali být, protože jim bylo jasné, že 
jsme tak jako tak v pasti.

Začalo mi připadat,  že je to nefér, a tak jsem došel k balvanu, na 
kterém k uzoufání pomalu brebentili ti opovrženíhodní pidimonarchové, 
a promluvil jsem. “Hahou! Nepozvete mezi sebe Plazího krále?”

Podívali se na mě, jako bych se zbláznil.
“Plazi vyšli z módy,” prohlásil Rejsčí král.
“Plazi jsou jenom retardovaní ptáci,” přidal se Ptačí  král,  “a proto 

jsem vaším králem já, račte dovoliti.”
“Je vás jenom nula,” řekla Mravenčí královna. Mravenčí aritmetika 

zná jen dvě čísla: Nulu, což znamená cokoli menšího než milion, a pak 
Pár. “Nemůžete spolupracovat, a tak, i kdybys byl králem, nic by ten titul 
neznamenal.”

“A kromě toho,” přisadil si Rejsčí král, “je účelem tohoto jednání na 
nejvyšší  úrovni  rozhodnout,  které  z  našich  království  sežere  kterého 
dinosaura,  a  my silně pochybujeme, že by se Dinosauří  král,  i  kdyby 
někdo takový byl,  dokázal podobného jednání konstruktivně účastnit.” 
Savci vždycky mluvili tímhle způsobem, aby předvedli, co dokáže jejich 
přerostlý mozek, orgán, který byl v zásadě stejný jako náš, ale zatížený 
spoustou zbytného materiálu... a musím dodat, že ač zbytného, proklatě 
chutného.

“Jenomže tu jsou tři království a čtyři dinosauři,” upozornil jsem. V 
mravenčí aritmetice to samozřejmě správné nebylo, a tak se Mravenčí 
královna  okamžitě  začala  rozčilovat.  Nakonec  jsem musel  zajít  mezi 
mravence a mlátit do země ocasem, až jsem jich pár milionů pobil, což je 
jediný způsob, jak přimět mravence, aby vás brali vážně.

“Tři dinosauři rozhodně budou dost, aby se na všechny vaše poddané 
dostala řádná porce,” pokračoval jsem. “Dovolím si navrhnout, aby ptáci 
ozobali  na  kost  Pteranodonku,  rejsci  roztrhali  na  kusy  Utahraptora  a 
mravenci si pochutnali na mrtvole Ankylosaurově.”

Vypadalo to, že tři monarchové návrh zvažují, když tu k nám spěšně 
přihopkal Utahraptor. “S dovolením, Vaše Veličenstva, ale kdo jmenoval 
tohohle  bracha  králem?  Na  krále  se  hodím  úplně  stejně  jako  on.” 
Zakratičko už si trůn nárokovali také Pteranodonka a Ankylosaurus.

Rejsčí  král,  Ptačí  král  a  Mravenčí  královna  nám  všem  řekli,  ať 
sklapneme, a pak se několik minut  radili.  Konečně předstoupil  Rejsčí 
král. “Dospěli jsme k rozhodnutí,” ohlásil. “Tři dinosauři budou sežráni, 
jeden,  Plazí  král,  bude  ušetřen;  zbývá  jediné,  totiž  aby  jeden  z  vás 
dokázal, že je ostatním třem nadřazen a zaslouží si nosit korunu.”

“Výborně!” zaradoval jsem se a otočil jsem se k Utahraptorovi, který 
začal  couvat, syčel a sekal do prázdna obrovskými drápy. Kdybych si 
dokázal poradit s Utahraptorem čelním útokem, Pteranodonka by sletěla 
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dolů ukrást si něco z mršiny a já bych ji mohl chytit do léčky; kdybych se 
dostatečně posílil tím, že sním ty dva, snad bych měl dost síly, abych 
přemohl Ankylosaura.

“Ne, ne, ne!” pištěl Rejsčí král. “Právě tohle jsem měl na mysli, když 
jsem mluvil o tom, že vy plazi jste vyšli z módy. Dneska už nejde o to, 
kdo je největší a nejzlejší.”

“Jde  o kooperaci,  organizaci,  reglementaci,”  rozvíjela  to  Mravenčí 
královna.

“Jde o rozum,” prohlásil Rejsčí král.
“Jde o krásu, slávu, oslnivý let inspirace!” tvrdil Ptačí král.
To  vyvolalo  další  pištivou  debatu  mezi  dvěma  králi  a  královnou. 

Všichni  začali  být  velice  popudliví  a  nejspíš  by  došlo  k  vážnému 
incidentu,  nebýt toho, že přišel příliv a  moře vyvrhlo na pláž několik 
mrtvol velryb a elasmosaurů. Dovedete si představit, jak nadšeně jsme se 
na ty dary nebes vrhli; nacpal jsem se k prasknutí a podařilo se mi u toho 
polknout  i  nespočetné  ptáky,  rejsky  a  mravence,  kteří  hodovali  na 
stejném kusu masa jako já.

Když jsme všichni měli  plná panděra a poněkud jsme se uklidnili, 
králové a královna se vrátili k debatě. Konečně znovu předstoupil Rejsčí 
král,  který  podle  všeho  byl  vybrán  jako  tiskový  mluvčí  královské 
konference. “Nedaří se nám dospět k dohodě o tom, kdo z vás by měl být 
Plazím  králem,  a  tak  vás  všechny  tři  rody,  Ptáci,  Savci  a  Mravenci, 
vystaví  zkoušce,  načež  se  znovu  sejdeme  a  budeme  hlasovat.  Pokud 
hlasování  dopadne  nerozhodně,  sežereme  vás  všechny  čtyři  a  tím 
učiníme konec království plazů.”

Tahali  jsme  los  a  mně  připadlo  jít  na  první  kolo  zkoušek  mezi 
mravence. Sel jsem za královnou doprostřed jejího vojska a našlapoval 
jsem  opatrně.  “Jen  kráčej  volně,  tvore  s  plícemi!”  prohlásila  však 
královna. “Čas je potrava! Nestarej se o mravence pod svýma nohama – 
stejně jich nejspíš nemůžeš zabít víc než nulu!” Od té chvíle jsem tudíž 
kráčel  normálně  a  za  chvíli  jsem  měl  drápy  kluzké  od  rozdrcených 
mravenců.

Den dva jsme putovali na jih a pak jsme se zastavili na břehu vodního 
toku.  “Jižně  odtud  leží  říše  Švábího  krále.  Tvým  prvním  úkolem  je 
přinést mi jeho hlavu.”

Podíval jsem se přes řeku a zjistil  jsem, že celý kraj se jen hemží 
nekonečným množstvím švábů,  kterých bylo  víc,  než  bych kdy stačil 
rozšlapat; a i kdybych to zvládl, jistě je jich ještě mnohem víc pod zemí, 
kde také bezpochyby přebývá král.

Přebrodil jsem se a putoval jsem říší švábů po tři dny, dokud jsem 
nepřekonal další řeku a nedostal se do království včel. Ta krajina byla 
zelenější,  než  jakou jsem po nějaký čas  viděl,  bylo tu  mnoho květin, 
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všude poletovaly včely a přinášely nektar do úlů, které byly velké jako 
domy.

To mi vnuklo nápad. Vyvrátil jsem několik dutých stromů zaplněných 
medem, odvlekl jsem je zpátky do říše švábů, rozštípl jsem je a vyrobil 
jsem lepkavé medové cesty vedoucí až do oceánu. Švábi šli po cestách až 
ke břehu, tam je zaplavily vlny a oni se utopili. Po tři dny jsem hlídkoval 
u břehu a díval se, jak se počet švábů ztenčuje, a třetího dne konečně 
Švábí  král  sestoupil  z  trůnu  a  šel  se  podívat,  kam se  všichni  poděli. 
Nalákal jsem ho do listu a odnesl jsem ho zpátky na sever, přes řeku a do 
království mravenců, jejichž královna z toho jen žasla.

Nato mě svěřili do péče Ptačího krále. On a jeho pípající a štěbetající 
vojsko mě zavedli do hor, až nad sněžnou čáru, a mně bylo jasné, že 
umrznu. Jenže jak jsme šli dál, najednou se oteplilo, což jsem nechápal, 
dokud jsem si neuvědomil, že se blížíme k činné sopce. Nakonec jsme se 
zastavili na kraji proudu žhavé lávy širokého půl míle. Ve středu proudu 
stál vysoký černý balvan jako ostrov uprostřed řeky.

Ptačí král si vytrhl z ocasu jedno zlaté pero, dal je vojákovi, ten je 
vzal  do  zobáku,  přeletěl  přes  lávu  a  zanechal  pero  až  na  samotném 
vrcholku  toho  černého  balvanu.  Když  voják  přiletěl  zpět,  byl  napůl 
upečený horkem, které z lávy vystupovalo – a to vám nemusím povídat, 
že  se  mi  sbíhaly  sliny!  “Tvým  úkolem  je  přinést  mi  to  pero  zpět,” 
prohlásil král.

To bylo jasně neférové a já jsem protestoval, že ptáci se okatě snaží 
zvýhodnit Pteranodonku. Na mravence, ba dokonce i na rejsky by takový 
argument možná zabral, ale Ptačí král nechtěl slyšet ani slovo. Pro ně se 
věci měly tak, že správné a ctné je podobat se ptáku, a v takové rovnici 
neměla poctivost co dělat.

Postával jsem na kraji lávy tak dlouho, až se mi z kůže kouřilo, ale 
pořád jsem nepřišel na to, jak se k peru dostat. Nakonec jsem se rozhodl, 
že to vzdám. Už jsem se vydal zpátky a zraňoval jsem si nohy na ostrém 
kamení, když tu mě to trklo: skála, na které celou tu dobu stojím, není nic 
jiného než láva, která vychladla a ztuhla.

Byli jsme vysoko v horách a ledovce a sněhová pole se nade mnou 
tyčily jako stěny paláců. Vylezl  jsem na jeden obzvlášť strmý svah a 
začal jsem bušit do sněhu ocasem, až jsem strhl lavinu. Miliony tun ledu 
a sněhu se s duněním valily dolů do lávového řečiště, až začal stoupat 
obrovský oblak páry. Po tři dny a tři noci jsem si pro všechnu tu páru 
neviděl  před  obličejem  ruku  s  drápy,  ale  třetího  dne  se  konečně 
projasnilo a já jsem spatřil, jak přímo k tomu černému balvanu vede most 
ze ztvrdlé lávy. Pelášil jsem přes něj (přinejmenším do té míry, do jaké 
takový dinosaurus je s to pelášit), chytil jsem zlaté pero, běžel zpátky a 
dlouho jsem postával  ve  sněhu,  až  jsem si  vychladil  nohy.  Pak  jsem 
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dokráčel zpátky ke Ptačímu králi, který přirozeně užasl.
Poté jsem se ocitl v péči savců, kteří téměř všichni patřili mezi rejsky. 

Ti  mě zavedli  do předhůří,  k  ústí  obrovské jeskyně.  “Tvým úkolem,” 
prohlásil  Rejsčí  král,  “bude  počkat  tady  na  Dódža,  utkat  se  s  ním a 
porazit jej.” Pak všichni rejsci odešli a nechali mě tam samotného.

Vyčkával jsem před ústím jeskyně po tři dny a tři noci, takže jsem 
měl spoustu času dobře si to tam prohlédnout. Nejdřív jsem byl z toho 
úkolu  trochu  nafučený,  protože  se  mi  zdál  být  ze  všech  tří  nejlehčí; 
nevěděl jsem, kdo a co je ten Dódžo zač, ale zato jsem věděl, že co se 
boje týče, nenašel jsem na celém světě sobě rovného. Už první den, jak 
jsem tak seděl na ocase a čekal na Dódža, jsem si ale povšiml, že po zemi 
jsou  poházené  malé  blyštivé  předměty,  a  když  jsem  si  je  pozorně 
prohlédl, uvědomil jsem si, že to vlastně jsou šupiny. Abych mluvil zcela 
přesně,  dinosauří  šupiny  –  a  já  jsem  poznal,  že  patří  Pteranodonce, 
Ankylosaurovi a  Utahraptorovi  a  že to  vypadá,  jako by jim je  někdo 
vybušil z těla dost silnými údery.

Druhý  den  jsem  se  prošel  po  okolí  a  našel  jsem  děsivé  rány  na 
kmenech stromů, které bezpochyby udělal Utahraptor, jak divoce sekal 
po  Dódžovi;  jiné  stromy byly  úplně  uražené  palicí  na  konci  Ankylo-
saurova  ocasu;  kromě  toho  byly  v  půdě  táhlé  rýhy  od  drápů,  jak  se 
Pteranodonka  znovu  a  znovu  snažila  střemhlavými  nálety  dopadnout 
nějakého unikajícího protivníka. V tu chvíli mě to začalo zajímat. Bylo 
jasné,  že všichni tři  moji soupeři bojovali  s Dódžem a prohráli,  takže 
pokud prohraju také (jakkoli to bylo nemyslitelné), bude možný výsledek 
vyrovnaný;  jenže  podle  pravidel  soutěže  měli  být  v  případě  ne-
rozhodného výsledku snědeni všichni čtyři  dinosauři,  takže už nebude 
žádné říše plazů. Celou noc jsem strávil tíživými úvahami o tom, kdo či 
co ten strašlivý Dódžo je.

Třetího dne se stále nic nedělo a já jsem si už začal klást otázku, jestli 
nemám  zajít  do  jeskyně  a  Dódža  vyhledat.  Jediným  živým  tvorem, 
kterého jsem zatím spatřil, byl černý myšák, který se tu a tam mihl jako 
šipka mezi kameny u vchodu, když vyšel hledat něco na zub. “Poslyš, 
myšáku!” oslovil  jsem se ho (velice tiše,  abych ho nevyděsil),  jen co 
jsem ho uviděl příště. “Je tam v té velké jeskyni něco?”

Černý myšák seděl na zadku, držel v pracičkách borůvku a ozobával 
ji. “Nic zvláštního,” odtušil. “Můj skrovný příbytek. Krb, pár těch hrnců 
a kastrůlků, nějaké ty sušené bobule a jinak už jenom haldy kostí.”

“Kostí?” podivil jsem se. “Kostí jiných myší?”
“Pár  myších  koster  tam  je,  ale  většinou  to  jsou  kosti  dinosaurů 

různých druhů, zvlášť těch masožravých.”
“Co vyhynuli kvůli kometě,” nadhodil jsem.
“Když dovolíte, pane, musím nás co nejuctivěji informovat, že smrt 
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těchto dinosaurů není v pražádném vztahu s kometou.”
“A jak tedy umřeli?” chtěl jsem vědět.
“S lítostí konstatuji, že jsem je všechny zabil v sebeobraně.”
“A tak,” nevěřil jsem vlastním očím, “v tom případě budete pan...”
“Myšák Dódžo,” uklonil se. “K vašim službám.”
“Je mi nesmírně líto, že vás ruším, pane,” řekl jsem co nejzdvořileji, 

protože  mi  bylo  jasné,  že  tenhle  Dódžo  si  na  pěkné  způsoby  hodně 
potrpí, “ale vaše válečnická sláva překonala hory i doly a já jsem sem 
přišel  pokorně  prosit  o  radu,  jak  bych  se  sám  mohl  stát  lepším 
bojovníkem; neuniklo totiž mé pozornosti, že v postkometárním světě už 
jsou zuby jako dranžírovací  nože a  šest  tun svalstva  svým způsobem 
zastaralé.”

Co následovalo, to by bylo na dost dlouhé vyprávění, protože Dódžo 
toho měl hodně, co mě mohl naučit, a učil mě pomalu. Jednou, Nell, tě 
naučím zase já všemu, čemu jsem se naučil od něj; stačí požádat. Ale 
mého třetího učednického dne, kdy jsem se ještě nenaučil ničemu kromě 
pokory, zdvořilé mluvy a toho, jak se zametá jeskyně, jsem se Dódža 
zeptal,  jestli  by neměl  chuť zahrát  si  piškvorky.  Mezi  dinosaury byla 
tahle hra velmi  rozšířená.  Kreslili  jsme herní  plán do bláta.  (Nejeden 
paleontolog  si  mohl  hlavu  ukroutit,  když  našel  při  prehistorických 
vykopávkách  partie  piškvorek,  ale  připisovali  to  na  vrub  místním 
dělníkům, které najímali na kopání a těžké práce.)

Každopádně jsem Dódžovi vysvětlil pravidla hry a on kývl, že to tedy 
zkusí. Sešli jsme dolů k nejbližší bahnité ploše a tam, na dohled před 
mnoha rejsky, jsem s Dódžem sehrál partii piškvorek a zvítězil jsem, i 
když musím přiznat, že to bylo o prsa. Splnil jsem úkol: utkal jsem se s 
Dódžem a porazil jsem jej.

Druhého dne ráno jsem se omluvil,  odešel  jsem z jeskyně a vrátil 
jsem se dolů na pláž, kde už se sešli ostatní tři dinosauři, kteří vypadali 
tak dobitě a otlučeně, jak si jen dokážeš představit. Rejsčí král, Ptačí král 
a  Mravenčí  královna  se  kolem nás  shlukli  se  všemi  svými  vojsky  a 
korunovali  mě na Plazího krále s  titulem Tyrannosaurus Rex. Pak dle 
dohody snědli ostatní tři dinosaury. Kromě mě zbyli z plazů jen nějací ti 
hadi, ještěrky a želvy, kteří jsou i nadále mými poslušnými poddanými.

Mohl  bych  jako  král  vést  zahálčivý  život,  ale  Dódžo  mě  naučil 
pokoře,  a  tak  jsem  se  okamžitě  vrátil  do  jeskyně  a  příštích  několik 
milionů let jsem studoval jeho umění. Stačí, když si řekneš, Nell, a já 
jeho vědění předám tobě.
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Soudce Fang na projížďce lodí a večeři s mandarínem; oba navštíví tajuplnou 
veleloď; znepokojující odhalení; past zaklapne.

Loď  Doktora  X  nebyla  tou  lenivou  výletní  kocábkou  hodící  se  jen  na 
průplavy a mělká jezera v blátivé deltě Jang-c’-ťiangu; byla to skutečná, plavby 
po oceánu schopná jachta postavená v západním stylu. Soudě podle lahůdek, 
které začaly proudit  na palubu krátce  poté,  co se  nalodil  soudce  Fang,  byly 
kajuty  lodi  dodatečně  vybaveny  vším,  co  si  vyžaduje  profesionální  čínská 
kuchyně: pánvemi wok velkými jako slunečník, plynovými hořáky podobnými 
řvoucím  turbomotorům,  obsáhlými  zásuvkami  pro  skladování  nespočetných 
druhů hub, ale též ptačích hnízd, žralocích ploutví, kuřecích stehýnek, krysích 
embryí  a  různých  vybraných  kousků ze  spousty  jiných  zvířecích  druhů,  jak 
vzácných,  tak  ubikvitních.  Chody  hostiny  byly  maličké,  početné  a  pečlivě 
načasované, servírované na soupravě prvotřídního porcelánu, která by zaplnila 
několik místností Viktoriina a Albertova muzea, a houf číšníků je předkládal s 
chirurgicky přesnými pohyby.

Takhle se soudce Fang najedl, jen když se jej někdo hodně důležitý pokoušel 
ovlivnit, a i když nikdy vědomě nedopustil, aby byl jeho soudcovský úsudek 
zvrácen, vždycky si jídlo vychutnal.

Začali  čajem  a  několika  předkrmy  na  palubě  jachty,  která  už  plula  po 
Huangpu a po levici zanechala staré evropské budovy na Waj-tchanu, zalévané 
přízračným  barevným  světlem  ze  sídlišť  Pchutungu,  která  stoupala  do 
závratných výšek ze břehu po pravici. Po chvíli se Doktor X omluvil a na pár 
chvil zašel do podpalubí. Soudce Fang dokráčel až na příď jachty, uvelebil se v 
ostrém úhlu  tvořeném sbíhajícím se  zábradlím,  nechal  si  větrem pročesávat 
vousy  a  těšil  se  výhledem.  Nejvyšší  budovy  v  Pchutungu  byly  drženy  ve 
vzpřímené  poloze  obrovskými  aerostaty  –  vakuem  vyplněnými  elipsoidy 
visícími stovky pater nad ulicí, podstatně širšími než budovy, které podpírají, a 
obvykle pokrytými světly. Některé z nich zasahovaly až nad řeku. Soudce Fang 
se lokty opatrně opřel o zábradlí, aby neztratil rovnováhu, a pak zaklonil hlavu, 
až  se  díval  přímo  na  spodní  stranu  jednoho  takového  aerostatu,  kde  tepalo 
přesycené barevné světlo. Zrakový klam byl tak působivý, že se mu začala točit 
hlava, a proto ji rychle zase sklonil. Do trupu jachty něco buchlo, a když se 
podíval dolů,  uviděl  lidskou mrtvolu zabalenou v bílém prostěradle,  která se 
vznášela  tak  asi  třicet  centimetrů  nebo  půl  metru  pod  hladinou  a  v  záři 
dopadající shora z budovy matně světélkovala.

Za nějakou dobu se jachta dostala do ústí Jang-c’-ťiangu jen pár kilometrů 
od Jihočínského moře; v těchhle místech byla řeka kilometry široká a podstatně 
chladnější a drsnější. Soudce Fang a Doktor X se utekli do jídelny v podpalubí, 
jejíž panoramatická okna teď nejvíce ze všeho odrážela světlo svíček a luceren 
postavených  na  stole.  Nedlouho  poté,  co  se  usadili,  jachta  mocně  zrychlila, 
nejdřív  vystřelila  kupředu,  potom  vyskočila  nad  vodu  a  vrátila  se  ke 

–  124  –



stejnoměrné,  plynulé  plavbě.  Soudce  Fang si  uvědomil,  že  jachta  je  vlastně 
kluzákem, který se jen tak loudal, dokud se těšili výhledem na město, a jehož 
trup se teď vynořil z vody.

Dosud  se  hovor  skládal  téměř  výhradně  ze  zdvořilostí.  Postupně  se  tak 
zapletli do debaty o konfuciánské filozofii a tradiční kultuře, což evidentně bylo 
téma, které je oba zajímalo. Soudce Fang pochválil Doktoru X jeho báječnou 
kaligrafii, a tak si nějakou chvíli povídali i o tomto umění. Nato Doktor X, který 
byl  povinen lichotku oplatit,  řekl  soudci,  jak skvěle vykonává své úřednické 
povinnosti, zvláště vzhledem k té dodatečné obtíži, že musí jednat s barbary.

“Dokladem vašich schopností například bylo,” prohlásil Doktor X vážným 
hlasem, “jak jste se vypořádal s případem té holčičky a její knihy.”

Soudci Fangovi přišlo zajímavé, že nepadla zmínka o chlapci, který knihu 
ukradl. Předpokládal, že Doktor X se nezmiňuje ani tolik o trestním případu 
jako o následující snaze soudce Fanga děvčátko ochránit.

“Moje maličkost je vám vděčná, ale všechna chvála patří Mistru,” odtušil 
soudce Fang. “Trestní stíhání v tomto případě bylo založeno výlučně na jeho 
zásadách, jak byste si býval  povšiml,  kdybyste měl možnost  poctít  nás svou 
přítomností, když jsme o té záležitosti rokovali v Domě ctihodného a záhadného 
plukovníka.”

“Ach ano, jistě je škoda, že jsem se toho nemohl účastnit,” kývl Doktor, 
“protože by mi to bezpochyby pomohlo zlepšit  mé tolik nedokonalé chápání 
Mistrových zásad.”

“Nic tak neslušného jsem nechtěl naznačit  – ba naopak, ctěný Doktor by 
jistě mohl vést mě i moje podřízené k rozhodnutí adekvátnějšímu, než jakého 
jsme tak byli s to dosáhnout.”

“Snad by to, kdybych býval mohl toho dne být přítomen v Plukovníkově 
domě,  bylo  šťastným  znamením  pro  nás  oba,”  nastolil  obratně  rovnováhu 
Doktor  X.  Pár  minut  bylo  ticho,  protože  přinesli  další  chod  a  číšník  nalil 
švestkové víno. Pak Doktor X pokračoval. “Jedním z aspektů případu, u kterého 
bych se byl  s  obzvláště  velkým nadšením poradil  s  vaší  moudrostí,  by bylo 
umístění té knihy.”

Takže pořád se knihy nevzdal. Doktor X už sice několik týdnů nevysílal do 
vzdušného prostoru Pronajatých území žádné ze svých knihohledačských miker, 
ale soudce Fang věděl, že stále trvá jeho nabídka štědré odměny pro toho, kdo 
mu poví, kde se kniha nachází. Soudce Fang si začal klást otázku, zda posedlost 
knihou  není  symptomem  všeobecného  úpadku  Doktorových  duševních 
schopností.

“Vaše rada v této záležitosti by pro mě byla nevýslovně cenná,” prohlásil 
soudce  Fang,  “protože  tento  aspekt  případu  je  pro  konfuciánského  soudce 
obzvláště znepokojující. Kdyby tím odcizeným předmětem bylo cokoli jiného 
než kniha,  bylo by to zabaveno. Jenže kniha je cosi  jiného – není to pouhý 
hmotný  majetek,  ale  brána  k  osvícení  mysli,  a  tudíž  i  k  dobře  uspořádané 
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společnosti, jak Mistr tvrdil mnohokrát.”
“Chápu,”  odtušil  mírně  překvapený  Doktor  X.  Zdálo  se,  že  opravdu 

přemýšlí,  hladil  si  vous a  díval  se  do plamene svíčky,  který najednou začal 
popraskávat  a  zmateně  poskakovat  sem  tam.  Vypadalo  to,  jako  by  soudce 
nastolil  nový problém, který si  zaslouží  být  pečlivě zvážen.  “Je  lépe nechat 
knihu v rukou toho, kdo bude mít prospěch z její moudrosti, než dovolit, aby 
zapadala prachem v policejním skladu.”

“Právě  k  takovému,  bezpochyby  ne  zcela  dokonalému  závěru  jsem  ve 
spěchu dospěl i já,” přisvědčil soudce Fang.

Doktor X o té záležitosti přemítal ještě minutu dvě. “To, že dokážete natolik 
jasnozřivě  řešit  případ  osoby  tak  nepatrné,  svědčí  o  vašich  profesionálních 
ctnostech.”

“Jak nepochybně uznáte, protože jste o mnoho znalejším učencem než já, 
zájmy společnosti jsou prvořadé. Vedle nich není osud toho děvčátka ničím. Ale 
pokud se to ničeho jiného nedotýká, je pro společnost lepší, když ta holčička 
bude vzdělaná, než kdyby zůstala nevědomá.”

Nato Doktor X nadzvedl obočí a velevýznamně přikývl. Po zbytek večeře se 
už toto téma nevrátilo. Soudce předpokládal, že vodní kluzák líně opisuje kruh, 
který je posléze dovede zpět do ústí Huangpu.

Jenomže když motory začaly pracovat pomaleji a loď zase dosedla na trup a 
začaly ji znovu kolébat vlny, soudce Fang venku za okny neviděl žádná světla. 
Pokud byl s to poznat, nebyli nikde poblíž Pchutungu ani jiné obývané pevniny.

Doktor X pokynul ke tmě za okny. “Dovolil jsem si pro vás uspořádat jistou 
návštěvu,” řekl. “Týká se případu, který se nedávno dostal pod vaši pravomoc, a 
má mnoho společného i s námětem, který, jak se zdá, pro vás má obzvláštní 
význam a o kterém jsme dnes večer už hovořili.”

Když soudce Fang vyšel v patách svému hostiteli na palubu, konečně byl s 
to prohlédnout si okolí. Byli na širém moři a na dohled nebyla žádná země, ale 
městská záře Velké Šanghaje byla jasně viditelná na západě. Noc byla jasná a 
měsíc, téměř v úplňku, ozařoval trup nedaleké obrovité lodi. I nebýt měsíčního 
světla, dávalo by o sobě plavidlo vědět, protože zastiňovalo všechny hvězdy na 
jedné čtvrtině oblohy.

Soudce  Fang  o  lodích  nevěděl  téměř  nic.  Jako  kluk  si  byl  jednou 
prohlédnout letadlovou loď, co na pár dnů kotvila u Manhattanu. Měl tušení, že 
tahle je ještě větší. Byla téměř zcela temná, jen tu a tam blikala červená světla 
jako špendlíkové hlavičky, podle kterých se dalo usuzovat na velikost a hrubý 
tvar lodi, a také několik vodorovných linek žlutého světla, které svítilo z oken 
na nástavbách, mnoho pater nad jejich hlavami.

Na palubu dopravila Doktora X a soudce Fanga nepočetná posádka člunu, 
který  jim  vyjel  naproti.  Když  Člun  přirazil  k  Doktorově  jachtě,  soudce  si 
udiveně uvědomil, že jsou v něm jen samé mladé ženy. Podle přízvuku se dalo 
určit, že patří k etnické podskupině rozšířené na jihovýchodě, jejíž členové žijí 
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téměř výhradně na  vodě;  ale  i  kdyby ženy nemluvily,  soudce Fang by si  to 
domyslel podle toho, jak obratně zacházely s lodí.

V několika  minutách byli  Doktor  X a soudce Fang dopraveni na palubu 
titánského plavidla nákladovým jícnem umístěným v trupu nad čárou ponoru. 
Soudce  Fang  si  povšiml,  že  nejde  o  staromódní  ocelovou  loď;  tahle  byla 
vyrobena  z  nanotechnologických  materiálů  a  byla  nesrovnatelně  lehčí  a 
pevnější.  Žádný kompilátor hmoty na světě není tak velký, aby zkompiloval 
loď, a tak loděnice v Hongkongu kompilovaly zvlášť díly, pospojovaly je a pak 
loď po  kolejnicích  spustily  na  moře  velice  podobně,  jako  to  dělávali  jejich 
předchůdci z předdiamantového věku.

Soudce Fang by býval  čekal,  že půjde o jakousi  bachratou nákladní loď, 
která se bude skoro celá skládat jen z obrovských skladišť, ale první ze všeho 
spatřil dlouhou chodbu vedoucí rovnoběžně s kýlem, podle všeho po celé délce 
lodi. Po chodbě sem a tam spěchaly mladé ženy v bílém, růžovém a občas i v 
modrém, na nohou s praktickými botami, mizely v nespočetných dveřích nebo 
se z nich nořily ven.

Nikdo je oficiálně neuvítal, ani kapitán, ani jiní důstojníci. I dívky ze člunu 
se uklonily a odešly, jen co jim pomohly na palubu. Doktor X se loudavě vydal 
po chodbě, a tak soudce Fang šel za ním. Mladé ženy v bílém se ukláněly, když 
se k nim přiblížily, ale pak si šly dál po svém, protože nemohly plýtvat časem na 
formality. Soudce Fang měl v zásadě dojem, že to jsou ženy z venkova, ačkoli 
ani  jedna nebyla do tmavá opálená,  což se v Číně brává jako znak nízkého 
společenského postavení. Děvčata ze člunu byla v modré a jemu došlo, že tato 
barva označuje členy posádky, jejichž povinnosti jsou rázu mořeplaveckého a 
inženýrského. A povětšině byly ty v růžovém mladší a štíhlejší než ty v bílém. A 
jejich šaty byly i jinak střižené; růžové se zapínaly v prostředku zad, bílé měly 
vepředu dva symetrické zipy.

Doktor  X  si  vybral  dveře,  na  první  pohled  náhodně,  rázně  je  otevřel  a 
přidržel  je  soudci  Fangovi.  Soudce  Fang  se  mírně  uklonil  a  prošel  jimi  do 
pokoje velkého asi jako hřiště na košíkovou, ovšem s nižším stropem. Uvnitř 
bylo poměrně teplo a vlhko a světlo bylo tlumené. Prvním, co uviděl, byly další 
dívky v bílém, jak se mu klanějí. A potom mu došlo, že kromě nich je místnost 
plná postýlek, stovek dětských postýlek,  a že v každé leží  jedna pěkná malá 
holčička. Mladé ženy v růžovém běhaly sem a tam s plenkami. Tu a tam seděla 
u postýlky žena v bílém, zipy na předku šatů měla rozepnuté a kojila.

Soudci Fangovi se začala točit hlava. Nechtělo se mu přiznat si, že to, co 
vidí, je skutečné. Na tohle večerní setkání s Doktorem X se duševně připravoval 
tím, že si znovu a znovu připomínal, že Doktor je schopen jakékoli falše, že 
nesmí brát cokoli, co uvidí, za bernou minci. Ale jak si už uvědomil nejeden 
novopečený tatínek v porodním sále, na pohledu na skutečné, živé dítě je cosi, 
co vytříbí mysl. Ve světě plném abstrakcí není nic konkrétnějšího než dítě.

Soudce Fang se otočil na pětníku, neurvale se prodral kolem Doktora X a 
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vyřítil  se  ven.  Náhodně zvolil  směr  a  pak chodil,  rázoval,  pádil  po chodbě, 
kolem pěti dveří, deseti, padesáti, potom bůhvíproč zastavil a vtrhl do jiných 
dveří.

Klidně mohl zůstat v té první místnosti.
Udělalo se mu téměř na zvracení a musel se velice rázně ovládnout, aby mu 

do očí nevyhrkly slzy. Vyběhl z místnosti a řítil se nějakou dobu po lodi, vylezl 
po pár schodištích a prošel pár palubami. Vstoupil do jiného náhodně vybraného 
pokoje  a  zjistil,  že  i  tady  je  podlaha  pokrytá  postýlkami  rozmístěnými 
rovnoměrně  v  řadách  a  kolonách,  že  v  každé  postýlce  spí  jednoroční  dítě 
oblečené  do chlupatého růžového pyžámka s  kapuckou a  myšíma ušima,  že 
všechny děti svírají identické bílé bryndáčky a v postýlce mají plyšovou hračku. 
Na  podlaze  posedávaly  tu  a  tam  na  bambusových  rohožích  mladé  ženy  v 
růžovém a četly si nebo šily.

Jedna z žen, která byla kousek od soudce Fanga, odložila šití, přemístila se 
do kleku a uklonila se. Soudce Fang se jí revanšoval ledabylou poklonou a pak 
doklopýtal  k  nejbližší  postýlce.  V ní  ležela  holčička  s  neuvěřitelně  hustým 
obočím; spala jako dudek, pravidelně dýchala, myší ušiska vyčuhovala ven skrz 
šprušle postýlky, a soudce Fang, jak tak stál a díval se na ni, měl pocit, že slyší 
dýchat všechny děti na téhle lodi naráz a že se ten zvuk pojí v mírný výdech, 
který  konejší  jeho  srdce.  Tolik  poklidně  spících  dětí;  tady  prostě  musí  být 
všechno v pořádku. Bude to v pořádku.

Odvrátil se a spatřil, že mladá žena se na něj usmívá. A nebyl to koketní 
úsměv ani přihlouplý dívčí úsměv, ale úsměv poklidný a sebevědomý. Soudce 
Fang tušil, že ať už je v tuhle chvíli Doktor X kdekoli na lodi, určitě se usmívá 
velice podobně.

Když Doktor X film pustil, soudce Fang jej poznal okamžitě: bylo to dílo 
mediagrafa Lishky-Rishky, který, podle toho, co on ví, ještě stále úpí v cele 
předběžného zadržení v centru Šanghaje. Na záběru byl skalní výchoz uprostřed 
tmavošedé,  zaprášené  rozlehlé  planiny  někde  ve  vnitrozemí  Číny.  Kamera 
přejížděla  po  okolní  pustině  a  soudci  Fangovi  nikdo  nemusel  říkat,  že  tady 
bývala kdysi, než klesla a zmizela spodní voda, úrodná pole.

Přiblížili  se dva lidé, kteří zvedali při chůzi oblak prachu a nesli s sebou 
uzlíček. Když byli ještě blíž, soudce Fang si všiml, že jsou děsivě vyhublí a na 
sobě mají špinavé cáry. Došli doprostřed skalnaté vyvýšeniny, položili uzlíček 
na zem, otočili se a šli pryč. Soudce Fang se odvrátil od mediatronu a zahnal 
obraz mávnutím ruky; nemusel  jej vidět,  aby věděl,  že tím uzlíčkem je dítě, 
nejspíš holčička.

“Ta scéna se mohla odehrát kdykoli v dějinách Číny,” ozval se Doktor X. 
Seděli ve víceméně spartánsky zařízené důstojnické kajutě v palubní nástavbě 
lodi.  “Vždycky se to u nás dělalo.  Velkým vzpourám v devatenáctém století 
dodávaly sílu davy mladých mužů, kteří si nemohli najít ženy. V nejtemnějších 
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dobách  kontroly  porodnosti  za  dynastie  Maovců  bylo  tímhle  způsobem...” 
ukázal  na  strnulý  obraz  na  mediatronu  “...  necháno  zemřít  dvě  stě  tisíc 
maličkých ročně. Rozšířenou praxí se to stalo i v nedávné době, kdy se blíží 
občanská válka a vodní zdroje Nebeského království vysychají. Rozdíl je v tom, 
že teď děti sbíráme. A děláme to už tři roky.”

“Kolik?” vydechl soudce Fang.
“Zatím čtvrt milionu,” odpověděl Doktor X. “Jen na téhle lodi jich je padesát 

tisíc.”
Soudce Fang musel na pár chvil, než se vzpamatoval, odložit šálek. Padesát 

tisíc životů jen na téhle jediné lodi.
“To prostě nepůjde,” prohlásil posléze. “Takhle je snad můžete vychovávat, 

dokud  to  nebudou  batolata,  ale  co  až  budou  starší  a  větší  a  bude  třeba  je 
vzdělávat a dát jim prostor, kde by mohly běhat a hrát si?”

“Je to vskutku ohromná výzva,” prohlásil Doktor X vážně, “ale jak věřím, i 
vy si berete k srdci slova Mistrova: ‚Nechť každý posuzuje ctnost jako cosi, co 
záleží na něm samotném. Její výkon by neměl přenášet dokonce ani na svého 
učitele.‘ Přeji vám mnoho štěstí, pane soudce.”

To prohlášení mělo stejný účinek, jako by jej Doktor X praštil přes hlavu 
latí: jistě, bylo to šokující, ale plný dopad se poněkud opozdil.

“Nejsem si jist, jestli vám zcela rozumím, Doktore.”
Doktor X překřížil nohy a držel je mírně zdvižené. “Vzdávám se. Měl byste 

mě zajistit. Mučení nebude třeba; už jsem přichystal písemné doznání.”
Do tohoto okamžiku si soudce Fang neuvědomil, že Doktor X má natolik 

dobře vyvinutý smysl pro humor. Rozhodl se, že tu hru nepokazí. “Ať bych vás 
pohnal před spravedlnost jakkoli rád, Doktore,  obávám se,  že vaši kapitulaci 
nemohu přijmout, protože se nalézáme mimo okruh mé soudní pravomoci.”

Doktor kývl na číšníka, ten otevřel dveře a pustil dovnitř chladivý vánek – a 
s  ním  se  jim  naskytl  pohled  na  nevkusný  břeh  Pronajatých  území,  která 
zčistajasna byla jen přes kilometr od nich.

“Jak vidíte,  nařídil  jsem lodím,  aby do vašeho soudního okrsku připluly, 
Ctihodnosti,” oznámil Doktor X. A vyzval gestem soudce, aby vyšel ven.

Soudce Fang vykročil na prázdný můstek, podíval se přes zábradlí a spatřil, 
že za nimi plují čtyři obří lodi.

Otevřenými dveřmi se k němu donesl rezavý hlas Doktora X. “Teď můžete 
jak  mě,  tak  posádku  těch  lodí  uvrhnout  do  vězení  za  zločin  pašování  dětí. 
Rovněž můžete převzít do opatrování ty lodi – a čtvrt milionu těch myšek, co 
mají na palubě. Pevně věřím, že někde ve svém soudním okrsku pro ně najdete 
kvalifikované pečovatele.”

Soudce Fang sevřel zábradlí oběma rukama a sklonil hlavu. Byl na pokraji 
klinického šoku. Bylo by naprosto sebevražedné snažit se Doktora přimět, aby 
odkryl  karty.  Představa,  že  bude  osobně  zodpovědný  za  tak  strašně  mnoho 
životů, byla sama o sobě dost děsivá. Když ale pomyslel, co by se posléze stalo 
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se  všemi těmi  děvčátky  v  rukou zkorumpovaného státního aparátu  Příbřežní 
republiky...

“Vůbec nepochybuji,” pokračoval Doktor X, “že naleznete nějaký způsob, 
jak se o ně postarat. Jak jste předvedl v případě děvčátka a knihy, jste příliš 
moudrým  úředníkem,  než  abyste  nechápal,  jaký  význam  má  pro  malé  děti 
patřičné  vychování.  Bezpochyby  stejnou  starostlivost  jako  o  tu  barbarskou 
holčičku projevíte i o každé z toho čtvrtmilionu nemluvňat.”

Soudce Fang se napřímil, rázně se otočil a vešel dveřmi zase dovnitř. “Jděte 
ven a zavřete za sebou dveře,” poručil číšníkovi.

Když  byli  s  Doktorem sami,  obrátil  se  k  němu soudce  Fang  obličejem, 
poklekl, předklonil se a třikrát se dotkl čelem podlahy.

“Prosím,  to  ne,  Ctihodnosti!”  děsil  se  Doktor  X.  “To já  bych  měl  takto 
prokazovat poctu vám.”

“Již po nějakou dobu přemítám o tom, že změním profesní dráhu,” prohlásil 
soudce Fang a vzpřímil se do kleku. Než pokračoval, ještě se zarazil a znovu si 
to promýšlel. Jenže Doktor X mu nenechal žádnou únikovou cestu. Ostatně by 
pro něj bylo velmi nepříznačné, že by snad spustil takovou past, ze které by se 
dalo uniknout.

Jak řekl Mistr: Když chce řemeslník dobře odvést svou práci, musí si nejprve  
naostřit  nástroje.  Když  žijete  v  nějakém  státě,  vstupujte  do  služby  k  
nejzáslužnějším z jeho vysokých hodnostářů a přátelte se s nejctnostnějšími z je-
ho učenců.

“Po pravdě řečeno, se svou profesí jsem spokojen, ale nespokojen jsem se 
svou kmenovou příslušností. Postupně se mi znechutila Příbřežní republika – a 
já dospěl k názoru, že můj skutečný domov se nalézá v Nebeském království. A 
vždy jsem přemýšlel, zda Nebeské království nepotřebuje úředníky, byť i tak 
nenadané, jako jsem já.”

“Předložím  tuto  otázku  svým  nadřízeným,”  kývl  Doktor  X.  “Ovšem 
vzhledem k tomu, že Nebeské království v současné době nemá vůbec žádné 
úředníky,  a  tudíž  ani  žádné  soudnictví,  považuji  za  pravděpodobné,  že  pro 
některou z vašich výtečných schopností bude nalezena odpovídající úloha.”

“Nyní  chápu,  proč  jste  tak  velice  toužil  po  knize  toho  děvčátka,”  uvedl 
soudce Fang. “Všechny ty děti je třeba vychovat.”

“Netoužím ani  tak  po  knize  samotné,  jako  po  jejím tvůrci  –  po  artifiku 
Hackworthovi,”  namítl  Doktor  X.  “Dokud  kniha  byla  kdesi  v  Pronajatých 
územích, byla tu i jakási naděje, že ji Hackworth najde – po ničem víc netouží. 
Kdybych knihu našel já, tuto naději bych zadusil a Hackworth by mě musel 
oslovit, buď aby knihu získal zpět, nebo aby kompiloval jiný exemplář.”

“Přejete si, aby vám Hackworth prokázal nějakou službu?”
“Má cenu tisíce méně nadaných inženýrů. A kvůli různým těžkostem, k nimž 

došlo v uplynulých několika desetiletích, nemá Nebeské království ani takovéto 
méně  nadané  inženýry;  všichni  se  nechali  nalákat  sliby  boháčů  z  Příbřežní 
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republiky.”
“Oslovím Hackwortha hned zítra,”  slíbil  soudce Fang. “Oznámím mu, že 

muž, kterého barbaři znají jako Doktora X, našel ztracený exemplář jeho knihy.” 
“Dobrá,” schválil to Doktor X. “Pak by se mi měl brzy ozvat.”

Hackworthovo dilema; nepředvídaný návrat do chungu Doktora X; dosud 
netušené důsledky Doktorových výkladů; zločinec je pohnán před 

spravedlnost.

Hackworth čekal na Doktora X v předpokoji, čekal na to, až se starý pán 
uvolní  z  čehosi,  co  znělo  jako  videoporada  s  dvanácti  účastníky,  a  tak  měl 
trochu  času  si  znovu  probrat  logiku  věci.  Když  tu  byl  poprvé,  byl  příliš 
nervózní, než aby si něčeho všímal, ale tentokrát se pohodlně uvelebil v křesle s 
popraskaným koženým potahem, řekl  si  služce o čaj  a  listoval  Doktorovými 
knihami. Nemít už co ztratit, to byla veliká úleva.

Od té nesmírné znepokojivé Čchangovy návštěvy byl Hackworth s rozumem 
v koncích. Nadělal v tom všem kolosální zmatek. Ať už Čchangovi dá peníze 
nebo ne,  dříve či  později  vyjde jeho zločin najevo a jeho rodina upadne do 
nemilosti.  Jeho život  je  v  troskách, a  to  i  kdyby se mu nějak podařilo  najít 
Čítanku jako prvnímu.

Když se doslechl, že Doktor X dostihy vyhrál a ztracený exemplář Čítanky 
získal, drama se změnilo ve frašku. Vynechal celý pracovní den a vydal se na 
dlouhou procházku po Královské ekologické zimní zahradě. Když se s mírným 
úpalem a příjemně utahaný vrátil domů, měl už podstatně lepší náladu. Tím, že 
Doktor X má Čítanku, se jeho situace vlastně zlepšila.

Doktor  bude  výměnou  za  Čítanku  od  Hackwortha  jistě  něco  chtít.  Pak 
zřejmě  nepůjde  o  pouhý  úplatek,  o  jakém  trousil  náznaky  Čchang;  veškeré 
peníze, které Hackworth má nebo které by kdy mohl vydělat, nemohou Doktora 
X zaujmout. Mnohem pravděpodobnější je, že Doktor bude požadovat nějakou 
službu – snad Hackwortha požádá, aby něco vyprojektoval nebo posloužil jako 
konzultant. Hackworth tomu toužil věřit tak strašně, že v druhé půlce vycházky 
tu hypotézu přizdoboval spoustou důkazů, skutečných i vybájených. Bylo dobře 
známou  skutečností,  že  Nebeské  království  zoufale  zaostává  v 
nanotechnologických zbrojních závodech; dokladem o tom bylo, že sám Doktor 
X  věnuje  tolik  svého  cenného  času  prohrabáváním  se  v  odpadu  z 
novoatlantského  imunitního  systému.  Hackworthovy  dovednosti  by  pro  ně 
mohly být nezměrně cenné.

Pokud je tomu tak, nabízí se Hackworthovi východisko. Odvede pro Doktora 
nějakou práci.  Za to dostane zpět  Čítanku, což bylo právě to,  po čem toužil 
nejvíc ze všeho. Doktor X jako součást dohody bezpochyby najde způsob, jak 
ze  seznamu  Hackworthových  obtíží  vyškrtnout  pana  Čchanga;  informace  o 
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Hackworthově zločinu se nikdy nedostane do jeho fýlu.

Jak Viktoriáni, tak konfuciáni přišli na nová použití pro předsíň, předpokoj, 
či  jak tomu chcete říkat,  a  pro starou součást  etikety zvanou vizitky. V této 
záležitosti  všechny  kmeny  s  vysoce  rozvinutou  nanotechnologií  chápaly,  že 
návštěvníky je třeba před vpuštěním do nitra svatostánku pečlivě prozkoumat a 
že takové zkoumání, prováděné tisíci  pilnými průzkumnými mikrami, nějaký 
čas  trvá.  Proto  začala  vzkvétat  spletitá  čekárnová  etiketa  a  kultivovaní  lidé 
celého světa dobře věděli, že když k někomu, třeba i k blízkému příteli, zajdou, 
mohou očekávat, že stráví nějakou dobu popíjením čaje a pročítáním časopisů v 
předpokoji hemžícím se nevtíravou bezpečnostní technikou.

Celou jednu stěnu předsíně u Doktora X tvořil mediatron. Na takovou stěnu 
se daly digitálně umístit filmové záběry, ale i prosté stacionární grafiky, jako za 
starých časů plakáty a reklamní letáky. Když jste je nevyměnili, měly po čase 
sklon překrývat jeden druhý a vytvářet pohyblivou koláž.

Ve  středu  mediastěny  Doktora  X,  poněkud  zakrytý  novějšími  klipy,  byl 
filmový klip,  který  byl  v  severní  Číně  stejně  všudypřítomný,  jako  bývala  v 
minulém století tvář Maa – Buddhova zlého dvojčete. Hackworth nikdy neseděl 
na  jednom místě  dost  dlouho,  aby  si  jej  prohlédl  od  začátku  do  konce,  ale 
zahlédl  jej  letmo  tolikrát,  třeba  v  taxících  v  Pchutungu  nebo  na  stěnách  v 
Pronajatých územích, že jej znal nazpaměť. Lidé ze Západu mu říkali Čang jede 
jak tank.

Scéna se odehrávala před procovským hotelem, jedním z toho souostroví 
samých Šangri-la rozmístěných podél superdálnice mezi Kowloonem a Kuang-
čou.  Příjezdová  cesta  ve  tvaru  podkovy  byla  vyložená  zámkovou  dlažbou, 
mosazné kliky na dveřích se leskly, v hale z květináčů velkých jako lodě rostly 
houště tropických květin. Muži v oblecích mluvili do mobilů a pokukovali po 
hodinkách, poslíčci s bílými rukavičkami vybíhali tryskem ven na cestu, tahali z 
kufrů červených taxíků zavazadla a otírali je čistými navlhčenými hadříky.

Podkovovitá příjezdová cesta byla napojena na osmiproudou dopravní tepnu 
– ne,  to ještě  nebyla dálnice sama,  jen pouhá obslužná vozovka –,  v  jejímž 
středu se tyčil železný plot se špičatými hroty, který měl bránit chodcům, aby 
přecházeli jinde než na přechodech. Povrch silnice, nový, ale už se drolící, byl 
pokryt  pruhy  červeného  prachu,  který  poslední  tajfun  spláchl  z  poničených 
Kuang-tungských pahorků.

Provoz  najednou zřídl  a  kamera  přejela  proti  jeho  proudu:  několik  pásů 
vozovky zablokoval  roj  bicyklů.  Občas se nějakému červenému taxíku nebo 
mercedesu podařilo prodrat se těsně u plotu a jejich řidiči mačkali klaksony tak 
zběsile, že div neodpálili airbagy. Hackworth zvuky klaksonů neslyšel, ale když 
kamera  zašvenkovala  až  k  dějišti,  bylo vidět,  jak jeden řidič  pustil  klakson, 
otočil se a pohrozil davu kolářů prstem.

Když ale  spatřil,  kdo že  to  šlape na kole  v  čele  všech,  zase  se  odvrátil, 
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udělalo se mu zle strachem a ruka padla do klína jako zastřelená křepelka.
Vůdcem byl podsaditý bělovlasý muž, jistě po šedesátce, ale který přesto 

rázně  šlapal  do  pedálů  tuctového  černého  bicyklu;  na  sobě  měl  obyčejné 
dělnické šaty. Po silnici přejel ošidnou rychlostí a pak zabočil na podkovovitou 
příjezdovou cestu. Na ulici došlo k velocipédové embolii, protože do úzkého 
vjezdu  se  kolářů  snažily  vecpat  stovky.  A tu  přišel  další  klasický  okamžik: 
recepční  opustil  svůj  pult,  vyběhl  k  cyklistovi,  mával  na  něj  a  řval  na  něj 
kantonskou  čínštinou  nadávky  –  dokud  se  nedostal  dva  tři  metry  od  něj  a 
nedošlo mu, že mužem, na kterého se dívá, je Čang Chan Chua.

Tou dobou neměl  Čang žádnou funkci,  oficiálně  vzato  byl  v  důchodu – 
ironický  nápad,  který  čínští  premiéři  z  konce  dvacátého  a  počátku 
jedenadvacátého století převzali snad od bossů americké mafie. Asi nahlédli, že 
tituly vyplývající z funkcí jsou pod důstojnost nejmocnějšího muže na světě. 
Lidé, kteří se dostali k Čangovi takhle blízko, tvrdí, že je ani nenapadlo myslet 
na jeho současnou moc – na armády, jaderné zbraně a tajnou policii. Byli s to 
přemýšlet jen o faktu, že za kulturní revoluce, když mu bylo osmnáct, Čang vedl 
svou  buňku Rudých gard do  boje  muže proti  muži  s  jinou buňkou,  o  které 
soudili,  že není dost  zaníceně bojovná, a že na konci  boje Čang hodoval na 
syrovém mase svých protivníků. Nikdo nedokázal stanout Čangovi tváří v tvář, 
aniž by si představoval, jak mu po bradě stéká krev.

Recepční  padl  na  kolena  a  začal  doslova  tlouct  hlavou  o  zem.  Čang  se 
zatvářil znechuceně, zahákl jednu nohu obutou v sandálu recepčnímu za klíční 
kost  a  přinutil  jej  vstát;  pak  k  němu  prohodil  několik  slov  s  horáckým 
přízvukem z rodného Fu-ťienu. Recepční se snad cestou zpět do hotelu víc ani 
uklánět  nemohl;  na  Čangově  tváři  se  objevila  nespokojenost  –  nechtěl  nic 
jiného, než být obsloužen rychle. Další minutu se z hotelu ven hrnuli stále vyšší 
a vyšší funkcionáři a klaněli se před Čangem, který si jich jednoduše nevšímal a 
tvářil se znuděně. Nikdo neměl dost jasnou představu o tom, jestli je Čang v 
tomhle okamžiku svého života konfuciánem nebo maoistou, ale to teď nebylo 
důležité,  protože  v  konfuciánském  stejně  jako  komunistickém  pohledu  na 
společnost jsou venkované nejvyšší třídou a obchodníci tou nejnižší. A tenhle 
hotel nebyl pro venkovany.

Konečně se vynořil muž v černém obleku a před ním i za ním šli chlapi z 
ochranky. Muž se tvářil vztekleji než sám Čang, protože si myslel, že je snad 
obětí  nějakého  neodpustitelného  šprýmu.  Byl  to  obchodník  obchodníků: 
čtrnáctý nejbohatší člověk na světě, třetí nejbohatší v Číně. Patřila mu většina 
nemovitostí tak daleko od tohohle hotelu, kam se dalo dojet za půl hodiny. Když 
vyšel ven a poznal Čanga, ani nezpomalil; došel přímo k němu a zeptal se jej, co 
chce,  proč se vlastně starý pán namáhá jezdit  z  Pekingu až sem a kazit  mu 
obchody svou pošetilou cyklistickou výpravou.

Čang prostě popošel k boháči a pošeptal mu několik slov do ucha.
Boháč o krok couvl, jako by mu Čang dal ránu do prsou. Otevřel ústa, až se 
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ukázaly bezchybné bílé zuby, očima těkal sem tam. Po chvilce poodešel zpět 
ještě o dva kroky, čímž získal místo pro příští manévr: ohnul se, klesl na jedno a 
pak i na druhé koleno, zlomil se v pase, až byl na všech čtyřech, a potom se jak 
dlouhý  tak  široký  složil  na  svou  pěknou  zámkovou  dlažbu.  Položil  na  ni  i 
obličej. K zemi se Čang Chan Chuovi poklonil.

Dolbystereové hlasy ve vedlejší místnosti se odpojovaly jeden po druhém, až 
zbyli jen Doktor X a nějaký další pán, kteří se handrkovali o cosi nedůležitého a 
mezi salvami řečnických výlevů, ze kterých div nepraskaly reproduktory, dělali 
pauzy a v těch si docpávali dýmky či nalévali čaj nebo co to tihle lidé dělávají, 
když  chtějí  dát  najevo,  že  na  druhého kašlou.  Místo  aby  debata  sílila  až  k 
brutálnímu vyvrcholení,  v  což  Hackworth  tajně  a  škodolibě  doufal,  spíše  se 
vytrácela, a poté nějaký mladík odhrnul závěs. “Doktor X vás přijme.”

Doktor X byl v miloučké, velkomyslné náladě, která pravděpodobně byla 
vypočítaná na efekt a která měla nastolit dojem, jako by od prvopočátku věděl, 
že se sem Hackworth vrátí. Vyštrachal se na nohy, vřele Hackworthovi potřásl 
rukou a pozval jej na večeři, jak nabubřele řekl, “v nedalekém a svrchovaně 
diskrétním podniku".

Diskrétnost  spočívala  v  tom,  že  jeden  z  útulných  soukromých  salonků 
restaurace  byl  napojen  přímo  na  kterousi  ze  zadních  místností  Doktorova 
podniku, takže se do něj dalo dojít pěšky, kroutící se nafouklou nanobarovou 
rourou,  která  by  jistě  měřila  půl  kilometru,  ovšem  kdybyste  ji  v  Šanghaji 
ušmikli, převezli do Kansasu a natáhli na obou koncích. Hackworth se za Dok-
torem  X  ploužil  vstříc  večeři,  mžoural  ven  průhlednými  stěnami  tunelu  a 
zachmuřeně pozoroval desítky lidí provozujících nejrůznější činnosti v pěti šesti 
různých budovách, kterými si Doktor X zřejmě nějak obstaral právo průchodu. 
Konečně je trubka vyvrhla do pěkně zařízené a koberci vyložené jídelny, kterou 
dodatečně  vybavili  elektrickými posuvnými dveřmi.  Ty se  otevřely právě  ve 
chvíli,  kdy  si  sedali,  a  Hackwortha  málem zbavil  rovnováhy  nanofiltrovaný 
poryv větru, který trubka vypšíkla; ve dveřích stanula rozzářeně se usmívající 
metr čtyřicet vysoká servírka, přivírala oči a nakláněla se proti náporu větru, 
který očekávala. “Mohu vám nabídnout některé z našich specialit?” optala se 
dokonalou angličtinou ze San Fernando Valley.

Doktor  X se seč mohl  snažil  ujistit  Hackwortha,  že  chápe jeho situaci  a 
soucítí s ním; usiloval o to tolik, až Hackworth skoro po celou tu dobu přemítal, 
jestli Doktor X všechno nevěděl od začátku. “Nic neříkejte, o vše je postaráno,” 
přerušil  pak  Doktor  X  Hackwortha  v  půli  vysvětlování,  a  od  té  chvíle  se 
Hackworthovi  nedařilo  upoutat  k  tématu  Doktorovu  pozornost.  To  bylo 
uklidňující, ale i znepokojující, protože se nemohl zbavit dojmu, jako by právě 
přistoupil na dohodu, o jejíchž podmínkách se nejednalo, ba ani nepřemýšlelo. 
Ale veškeré chování Doktora X jako by hovořilo o tom, že když už uzavřete 
faustovskou  dohodu  s  prastarým  a  neproniknutelným  šéfem  šanghajského 
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organizovaného  zločinu,  těžko  k  tomu  najdete  někoho  lepšího,  než  je 
strýčkovsky blahosklonný Doktor  X,  který je  tak hodný,  že všechno nejspíš 
pustí z hlavy, anebo si jen váš závazek uloží do jedné ze zažloutlých krabic, co 
má na policích. Ke konci zdlouhavé hostiny se už Hackworth uklidnil natolik, 
že téměř zapomněl na poručíka Čchanga a s ním i na Čítanku.

Ovšem jen do okamžiku, kdy se dveře znovu odsunuly a vstoupil poručík 
Čchang osobně.

Hackworth ho zprvu stěží poznal,  protože byl oblečen tradičněji,  než jak 
bylo  obvyklé:  měl  na  sobě  pytlovité  indigově  modré  pyžamo,  sandály  a 
přiléhavou čepičku z černé kůže, která ukrývala asi tak pětasedmdesát procent 
jeho sukovité lebky. Také si začal pěstovat knírek. Znepokojivější bylo, že měl 
na pásku připevněnou pochvu a že v té pochvě byl meč.

Vešel  do  místnosti,  zběžně  se  uklonil  Doktoru  X  a  pak  se  obrátil  k 
Hackworthovi.

“Pan poručík Čchang?” zeptal se Hackworth vysláble.
“Strážník Čchang z obvodního šanghajského tribunálu,” opravil ho rušitel 

klidu. Pak pronesl čínská slova znamenající Nebeské království.
“Myslel jsem, že patříte k Příbřežní republice.”
“Následoval jsem svého pána do nové země,” vysvětlil strážník Čchang. “Je 

mi líto, ale musím vás nyní zatknout, pane Johne Percivale Hackworthe.”
“Z čeho jsem obviněn?” zeptal se Hackworth a přinutil se k zasmání, jako by 

šlo o přátelský žert.
“Z toho, že jste — dne měsíce — roku 21 — přinesl na území Nebeského 

království, jmenovitě do chungu Doktora X, odcizený majetek a ten jste použil 
ke  zkompilování  nezákonného  exempláře  jistého  přístroje  známého  jako 
Obrázková čítanka pro urozené slečny.”

Bylo zbytečné pokoušet se tvrdit, že to není pravda. “Jenže dnes večer jsem 
sem  přišel  právě  proto,  abych  ten  přístroj  získal  zpět,”  namítl  Hackworth, 
“protože se nalézá ve vlastnictví zde mého ctihodného hostitele. Jistě nemáte v 
úmyslu zatknout ctihodného Doktora X za překupnictví.”

Strážník Čchang se s očekáváním zadíval na Doktora X. Doktor si urovnal 
šaty a nasadil zářivý tatíčkovský úsměv. “S největší lítostí musím oznámit, že 
vám zřejmě jakási pochybná osoba poskytla nesprávnou informaci,” prohlásil. 
“Věci se mají tak, že vůbec nevím, kde se Čítanka nachází.”

Rozměry té pasti byly tak obrovské, že dvacet minut nato, když Hackwortha 
vyvlekli  před  obvodní  úřad,  se  jeho  mozek  stále  ještě  honil  sem  a  tam  a 
bezmocně se odrážel od stěn. Soudní síň si zřídili ve veliké starobylé zahradě ve 
vnitřní části staré Šanghaje. Bylo to nezastřešené náměstí vydlážděné plochými 
šedými kameny. Na jednom konci se tyčila budova po jedné straně otevřená do 
náměstí a pokrytá strmou taškovou střechou, jejíž rohy se stáčely vysoko do 
vzduchu a jejíž hřbet zdobil keramický vlys zachycující dva draky zády k sobě a 
mezi  nimi  velikou  perlu.  Hackworth  si  matně  uvědomoval,  že  to  vlastně  je 
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jeviště  divadla  pod  širým  nebem,  a  to  posílilo  jeho  dojem,  že  je  jediným 
divákem složité hry napsané a provedené jen pro něj. Soudce seděl za nízkým, 
brokátem pokrytým stolkem ve  středu  jeviště,  na  sobě  měl  nádherné  šaty  a 
působivý křídlatý klobouk ozdobený emblémem jednorožce. Poněkud stranou 
za ním seděla drobná žena s čímsi, co Hackworth odhadl na fenomenoskopické 
brýle.  Strážník  Čchang  ukázal  na  místo  na  šedivých  kamenech,  kde  měl 
Hackworth pokleknout, a nato se odebral na jeviště a zaujal místo po druhém 
soudcové boku. Na náměstí se pár dalších funkcionářů, především Doktor X a 
členové jeho družiny, rozmístilo tak, že tvořili  ve dvou rovnoběžných řadách 
uličku mezi Hackworthem a soudcem.

Počáteční nával děsu v Hackworthovi odezněl. Dospěl nyní k morbidnímu 
ohromení nad neuvěřitelnou hrůzyplností své situace a nad skvělým scénickým 
výkonem, kterým to Doktor X oslavil. Mlčky si klekl a čekal v otupělém, krajně 
uvolněném stavu, asi jako přišpendlená žába na pitevním stole.

Bylo  učiněno  zadost  formalitám.  Soudce  se  jmenoval  Fang  a  očividně 
pocházel  z  New  Yorku.  Zopakovali  obvinění,  jen  trochu  složitěji.  Pak 
předstoupila ta žena a předložila důkazy: na velkém mediatronu na zadní stěně 
jeviště  přehrála  filmový  záznam.  Na  filmu  si  podezřelý,  John  Percival 
Hackworth, ušmikl kousíček pokožky a podal jej (nevinnému) Doktoru X, který 
(ničeho nevěda o tom, že byl zrádně zlákán ke spoluúčasti na krádeži) vytáhl z 
nanoklíštěte terabajt kradených dat a tak dále a dále.

“Zbývá jen prokázat, zda dané informace byly opravdu kradené – i když 
chování podezřelého tomu silně svědčí,”  prohlásil  soudce Fang. Na podporu 
tohoto tvrzení předstoupil strážník Čchang a vylíčil, jak navštívil Hackworthův 
byt.

“Pane  Hackworthe,”  pravil  Fang,  “chcete  popírat,  že  šlo  o  odcizený 
majetek? Pokud ano, zadržíme vás zde do doby, kdy kopii vyšetřovací zprávy 
dostane policie Jejího Veličenstva; ta se může zpravit u vašeho zaměstnavatele, 
zda jste spáchal něco nečestného. Chcete, abychom tak postupovali?”

“Ne, Ctihodnosti,” zavrtěl hlavou Hackworth.
“Nepopíráte  tedy,  že  ten  majetek  byl  odcizený  a  že  jste  klamně  vlákal 

poddaného Nebeského království ke spoluúčasti na svém zločinném chování?”
“Jsem vinen dle obžaloby, Ctihodnosti,” řekl Hackworth, “a vydávám se na 

milost rozhodnutí soudu.”
“Výtečně,”  zaradoval  se  Fang,  “takže  obžalovaný  je  vinen.  Poslyšte 

rozsudek: šestnáct ran holí a deset let vězení.”
“Bože  na  nebi!”  vydechl  Hackworth.  Bylo  to  hodně  nepřípadné,  ale  nic 

jiného jej prostě nenapadlo.
“Co se týče výprasku, vzhledem k tomu, že obžalovaného k činu přiměla 

otcovská zodpovědnost k dceři, odpouštím všechny rány kromě jediné, a to za 
jedné podmínky.”

“Ctihodnosti, vynasnažím se vyhovět jakékoli podmínce, kterou mi uložíte.”
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“Poskytnete Doktoru X dekódovací  klíč  k  dotyčným datům, aby se další 
exempláře té knihy staly dostupnými dětem zaplňujícím naše sirotčince.”

“To udělám s radostí,” souhlasil Hackworth, “ale jsou tu jisté komplikace.”
“Čekám,” utrousil soudce Fang s ne příliš potěšeným výrazem. Hackworth 

nabyl dojmu, že celá ta záležitost s výpraskem holí a Čítankou je jen předehrou 
k něčemu většímu a že soudce to hlavně chce mít za sebou.

“Abych mohl závažnost těchto komplikací zvážit,” pokračoval Hackworth, 
“potřebuji vědět, kolik exemplářů má Vaše Ctihodnost v úmyslu zhotovit.”

“V řádu stovek tisíc.”
Stovky tisíc! “Prosím za prominutí, ale pochopila Vaše Ctihodnost, že kniha 

je koncipována pro dívky počínaje věkem přibližně čtyř let?”
“Ano.”
Hackworth  z  toho  byl  celý  pryč.  Stovky  tisíc  dětí  obou  pohlaví  a 

nejrůznějšího věku, tomu by se dalo lehko uvěřit.  Ale stovky tisíc čtyřletých 
děvčátek, na tom si už rozum lámal zuby. Hodně už by byla jedna tisícovka. Ale 
koneckonců jsme v Číně.

“Soud čeká,” připomněl strážník Čchang.
“Musím Vaší Ctihodnosti objasnit, že Čítanka je z valné části terakt – což 

znamená, že se neobejde bez spoluúčasti dospělých teraktérů. Jeden nebo dva 
exempláře navíc by mohly projít bez povšimnutí, ale podstatně větší počet by 
přehltil vestavěný systém zařizující platby za podobné služby.”

“Pak tedy součástí vaší odpovědnosti bude provést takové změny Čítanky, 
aby  se  hodila  pro  naše  účely  –  můžeme  se  bez  těch  částí  knihy,  které 
jednoznačně  závisejí  na  účasti  externích  teraktérů,  obejít,  a  v  některých 
případech dodat vlastní teraktéry,” prohlásil soudce Fang.

“To  by  mělo  být  proveditelné.  Můžu  do  systému  zabudovat  schopnost 
samočinného vytváření hlasu – nebude tak pěkný, ale bude použitelný.” A v tom 
okamžiku si John Percival Hackworth, téměř aniž by o tom přemýšlel a aniž by 
zvážil  důsledky toho, co činí,  vymyslel fígl  a  podstrčil jej  pod radar  soudce 
Fanga a Doktora X a všech ostatních v divadle, kteří byli v odhalování fíglů 
zkušenější  než  většina  obyvatelstva  planety.  “Když  jsme  na  to  narazili,” 
nadhodil Hackworth, “pokud to soud uzná za vhodné, můžu také provést změny 
obsahu  tak,  aby  se  více  hodil  pro  jedinečné  kulturní  požadavky  chanských 
čtenářů. To ale bude trvat nějaký čas.”

“Výtečně,” kývl soudce. “Všechny rány kromě jedné jsou v závislosti na 
provedení těchto změn zrušeny. Co se týče desetiletého trestu vězení, musím, ač 
je  mi  to  trapné,  konstatovat,  že  tento  soudní  okrsek  je  velice  malý  a  nemá 
vězení, takže bude vězeň muset být ještě tento večer, po výprasku, propuštěn. 
Buďte si ale jist, pane Hackworthe, že váš rozsudek bude tím či oním způsobem 
vykonán.”

Odhalení  toho,  že  jej  ještě  dnes  večer  pustí  domů  k  rodině,  zasáhlo 
Hackwortha jako hluboký nádech opiového dýmu. Výprask proběhl  rychle a 
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účinně;  neměl ani  Čas se ho obávat,  což mu trochu pomohlo.  Bolestí  ihned 
upadl do šoku. Čchang sejmul jeho bezvládné tělo z rámu a přenesl je na tvrdé 
lůžko, kde Hackworth několik minut ležel v polovičním bezvědomí. Přinesli mu 
čaj – výborný keemun s jasně poznatelnou příchutí levandule.

Bez  dalších  okolků  jej  doprovodili  ven  z  Nebeského  království  na  ulice 
Příbřežní republiky, které od něj nebyly po celou dobu soudního projednávání 
nikdy dál, než co by kamenem dohodil, ale které by právě tak dobře mohly být 
tisíce mil a let daleko. Došel široce rozkročen a šouravými krůčky rovnou k 
bezplatnému kompilátoru hmoty, trochu se předklonil a zkompiloval si nějaký 
zdravotnický materiál  –  sedativa  a  nějaké  hemokuly,  které  údajně  pomáhaly 
hojit a zajizvovat rány.

Myšlenky na druhou část  rozsudku a na to,  jak si  ji  asi  odkroutí,  se  mu 
vrátily,  teprve  když  byl  v  půli  cesty  zpátky  k  Lávce,  svižně  uháněl  na 
autobruslích a vítr mu pronikal látkou kalhot a rozpaloval poranění táhnoucí se 
pěkně  přes  celý  zadek  jako  stopa  po  rydle.  Tentokrát  jej  obklopilo  hejno 
aerostatů velkých jako sršni, které letěly všude kolem něj v oválném útvaru, tiše 
a  neviděny  syčely  do  tmy  a  čekaly  na  záminku,  aby  se  mohly  na  někoho 
vrhnout.

Tenhle obranný systém, který se mu, když jej kompiloval, zdál být skvělý, 
mu teď připadal jako prázdné gesto. Partu výrostků by jistě zastavil. Jenže on 
nevědomky překonal úroveň drobné kriminality a přesunul se do nové říše, kde 
vládnou síly téměř zcela skryté jeho chápání, síly, které se osobám podobným 
Johnu Percivalu Hackworthovi  dají  poznat  jedině  tehdy,  když  naruší  oběžné 
dráhy nevýznamných osob a sil vyskytujících se v jejich blízkosti. Nemohl dělat 
ničehož nic, jen dál padat po orbitě, která mu byla přiřknuta. To uvědomění mu 
ulevilo víc než cokoli, co se dozvěděl  za mnoho let,  a když se vrátil  domů, 
políbil spící Fionu, ošetřil si ránu další terapeutickou technologií z KH, schoval 
ji  pod  pyžamo  a  vklouzl  do  peřin.  A  přitahován  ve  tmě  vyzařováním 
Gwendolynina tepla usnul ještě dříve, než se stačil pomodlit.

Další příběhy z Čítanky; vyprávění o Dinosaurovi a Dódžovi; Nell se dozvídá 
něco maličko o umění sebeobrany; Nellina matka získá a pak zase ztratí  

slušného nápadníka; Nell prosazuje svou proti malému tyranovi.

Měla  moc ráda  všechny čtyři  své  společníky,  ale  nejoblíbenějším se  stal 
Dinosaurus. Nejdřív jí trošku naháněl strach, ale pak začala chápat, že to snad je 
obávaný bojovník, ale že je na její straně a má ji rád. Moc ráda ho prosívala, ať 
jí  vypráví  historky z dob před Vyhynutím a o časech, kdy se učil  u myšáka 
Dódža.

Byli tam i jiní učedníci...
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prohlásila kniha Dinosaurovým hlasem, když Nell seděla sama v rohu dětské 
klubovny.

... V těch dobách jsme neměli žádné lidi, ale zato jsme měli opice a 
jednoho dne přišla  ke vchodu do naší  jeskyně úplně osamocená opičí 
holčička. Dódžo ji pozval dál, což mě překvapilo, protože jsem si myslel, 
že  Dódžo má rád  jenom bojovníky.  Když opička  uviděla  mě,  strnula 
hrůzou, ale Dódžo si mě pak párkrát přehodil přes záda a praštil se mnou 
o stěnu jeskyně, aby jí předvedl, že mě má zcela pod palcem. Pak jí nalil 
talíř polévky a zeptal se jí, proč se potuluje po lese úplně sama. Opička, 
která se jmenovala Belle, mu vysvětlila, že její matka a matčin přítel ji 
skopali z rodinného stromu a řekli jí, ať se na pár hodin jde houpat na 
liánách. Jenomže všechny liány si obsadily větší opice a ty nechtěly Bell 
nechat, aby se pohoupala, a tak se zatoulala dál do lesa, hledala nějakou 
společnost,  ale  ztratila  se  a  nakonec  narazila  na  vchod  do  Dódžovy 
jeskyně.

“Můžeš s námi zůstat, jak dlouho budeš chtít,” navrhl Dódžo. “My si 
tady všehovšudy jenom hrajeme, a tebe zveme, aby sis hrála s námi, jestli 
máš chuť.”

“Jenže já se mám brzy vrátit domů,” stěžovala si Belle. “Jinak by mě 
mámin přítel zřezal.”

“V tom případe ti  ukážu cestu od vašeho stromu k mojí  jeskyni a 
zpátky,” rozhodl se Dódžo, “a pak budeš moct chodit sem k nám a hrát si 
s námi, vždycky když tě matka pošle pryč.”

Pomohli jsme s Dódžem Belle najít cestu lesem ke stromu, kde žila 
její rodina. “Mistře, já to nechápu,” ozval jsem se, když jsme se vraceli k 
jeskyni.

“Copak tě tak trápí?” zeptal se Dódžo.
“Jste veliký bojovník a já se u vás učím, abych se stal také velkým 

bojovníkem.  Je  ve  vaší  jeskyni  místo  pro  holčičku,  která  si  jen  chce 
hrát?”

“Já posoudím, kdo je a kdo není bojovníkem,” odtušil Dódžo.
“Máme ale tak napilno s lekcemi a cvičením,” namítal jsem. “Máme 

čas hrát si s dítětem, jak jste slíbil?”
“Čím je  hra  jiným,  než  cvičením navlečeným do  pestrých  šatů?” 

nadhodil  Dódžo.  “A kromě toho,  když uvážím,  že i  bez  mé výchovy 
vážíš  deset  tun  a  máš  tlamu  jako  jeskyni  plnou  zubů  podobných 
řeznickým nožům a že všechna stvoření kromě mě prchají v holém děsu, 
jen co zaslechnou tvoje kroky, neměl bys asi osamělému děvčátku žárlivě 
upírat trošku hraní.”

To mě hluboce zahanbilo, a tak když jsme přišli domů, sedmkrát jsem 
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bez požádání vysmýčil jeskyni. Když několik dnů nato Belle přišla znovu 
k nám do jeskyně a vypadala osaměle a k politování, oba jsme udělali, co 
jsme mohli,  aby se cítila  jako doma.  Dódžo si  s  ní  začal  hrát  nějaké 
zvláštní hry, které se Belle líbily tolik, že se pak pořád vracela, a věřte 
tomu  nebo  ne,  po  několika  letech  od  té  chvíle  si  mě  Belle  dovedla 
přehodit přes záda stejně dobře jako Dódžo.

Nell se zasmála při představě, jak si ta opičí holčička přehazuje přes záda 
velikého dinosaura. Pak se o stránku vrátila a poslední část si přečetla pečlivěji:

Když  několik  dnů  nato  Belle  přišla  znovu  k  nám  do  jeskyně  a 
vypadala osaměle a k politování, oba jsme udělali, co jsme mohli, aby se 
cítila jako doma. Dódžo jí v kuchyni uvařil zvláštní jídlo z rýže, ryb a ze-
leniny a dohlédl, aby zbaštila všechno do posledního kousíčku. A potom 
si s ní začal hrát zvláštní hru zvanou kotrmelce.

Na protější  straně se zhmotnil  obrázek. Nell poznala prázdné prostranství 
před vchodem do Dódžovy jeskyně. Dódžo seděl na vysokém skalisku a dával 
pokyny Dinosaurovi a Belle. Dinosaurus se pokusil udělat kotrmelec, ale titěrné 
přední nohy nedokázaly unést váhu jeho masivní hlavy, a tak padl na tvář. Pak 
to zkusila Belle a udělala perfektní kotrmelec.

Nell to zkusila taky. Nejdřív ji to pletlo, protože se s ní při tom točil celý 
svět.  Podívala se na  ilustraci  v  knize a  spatřila,  že Belle  dělá  přesně to,  co 
udělala ona, že opakuje všechny její chyby. Dódžo seskočil z balvanu a vysvětlil 
Belle,  jak  má  držet  hlavu  a  tělo  rovně.  Nell  to  podle  rad  zkusila  znovu  a 
tentokrát to dopadlo líp. Než bylo na čase, aby se vrátila, dělala už pěkné kotr-
melce po celé klubovně. Když došla k bytu, mamka ji nejdřív nechtěla pustit 
dál, a tak Nell ještě nějakou chvíli  koulela kotrmelce po chodbě. Konečně ji 
mamka pustila dovnitř, ale když uviděla, že Nell má ve vlasech písek a boty 
zapomněla dole, naplácala jí a poslala ji na kutě bez jídla.

Ona ale druhý den ráno šla ke KH a požádala o to zvláštní jídlo, které Dódžo 
udělal  pro Belle.  KH odpověděl,  že rybí  maso tak docela neumí,  ale  zvládá 
nanosurimi, což je skoro jako ryba. Rýži také umí. Potíže byly se zeleninou. 
Místo ní z něj vyšla taková zelená pasta, kterou mohla jíst lžící. Nell pověděla 
KH, že to je její jídlo podle Bellina receptu a že je od nynějška bude mít pořád, 
a potom už KH vždycky věděl, co Nell chce.

Nell už té věci neříkala kouzelná knížka, říkala jí jejím jménem, které bylo 
jasně a zřetelně vytištěné na titulní straně a které si teprve od nedávná dokázala 
přečíst:

OBRAZOVÁ ČÍTANKA PRO UROZENÉ SLEČNY
čili Propedeutické vademékum
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v němž se podává příběh
princezny Nell

a jejích četných přátel, příbuzných, společníků atd.

Čítanka k ní nemluvívala tak často,  jako to bývalo.  Zjistila,  že leckdy si 
slova čte rychleji, než jí je kniha říká, a tak jí obyčejně poručila, ať mlčí. Ale 
často si ji strčila pod polštář a přiměla ji, aby jí četla pohádky na dobrou noc, a 
někdy se dokonce probudila uprostřed noci a zjistila, že jí kniha šeptá do ucha 
věci, o kterých se jí zrovna zdálo.

Tad  se  už  z  jejich  domova  dávno  vytratil,  ne  ovšem  dříve,  než  se  mu 
podařilo  mamce přerazit  nos.  Byl  nahrazen Shempem, kterého zase  nahradil 
Todd, jenž zase udělal místo Tonymu. Jednoho dne přišli od Šanghajské policie 
Tonyho zatknout a on to do jednoho z nich našil přímo v obýváku z lebkopalu, 
udělal tomu chlapovi díru v břiše, ze které mu vypadla ven střeva až dolů mezi 
nohy.  Ostatní  policisté  dostali  Tonyho  Sedmiminutovkou  a  pak  vyvlekli 
zraněného kolegu na chodbu; Tony se rozeřval jako do kouta zahnané vzteklé 
zvíře, vyřítil se do kuchyně, čapl nůž a sekal se do prsou na místech, kde si 
myslel, že mu Sedmiminutovka vnikla do těla. Když sedm minut uplynulo a 
policisté znovu vtrhli do bytu, vykutal si už v prsním svalu díru až k žebrům. 
Začal zkrvaveným nožem policajty ohrožovat, a tak jeden, co jim velel, vyťukal 
na černé krabičce, kterou držel v ruce, nějaká čísla, a Tony se zhroutil a řval, 
protože mu ve stehně vybuchl jeden jediný porcováček. Upustil nůž. Poldové 
vyrazili,  omotali  ho smršťovací  fólií,  pak jeho tělo  zamotané  jako mumie  v 
lesklém plastu obestoupili,  minutku dvě na něj šlapali a kopali do něj a pak 
konečně prořízli v plastu otvor, aby Tony mohl dýchat. Připevnili na smršťovací 
fólii čtyři držáky, popadli ho a odnesli a Nell po nich musela uklidit kuchyni a 
obývák od krve. Jenže ještě moc uklízet neuměla, a tak to spíš rozmazala všude 
kolem. Když mamka přišla domů, ječela a křičela a pak Nell naplácala za to, 
jaký nadělala nepořádek. Nell z toho byla smutná, a tak šla k sobě do pokoje a 
sama si vymyslela příběh o tom, jak zlá macecha přinutila princeznu Nell uklidit 
dům a pak jí nařezala za to, že to udělala špatně. Když vyprávění rozvíjela, Čí-
tanka to doprovázela obrázky. Když končila, zapomněla na skutečné věci, co se 
staly, a pamatovala si jen příběh, který si vymyslela.

Potom se mamka na nějakou dobu zařekla, že žádné mužské nechce, ale po 
pár měsících se seznámila s člověkem jménem Brad, který byl vážně fajn. Měl 
opravdové zaměstnání, dělal kováře v rezidu Nová Atlantida, a jednoho dne vzal 
Nell s sebou do práce a ukázal jí, jak koňům na kopyta přibíjí železné podkovy. 
Nell tehdy koně vlastně viděla poprvé, a tak si Brada a jeho kladiv a hřebů tolik 
nevšímala.  Bradovi  zaměstnavatelé  měli  obrovský  dům  s  velikánskými 
zelenými loukami, a měli čtyři děti, všechny větší než Nell, které chodily ven v 
moc pěkných šatech a jezdily si na těch koních.

Jenomže mamka se s Bradem rozešla; že prý nemá ráda řemeslníky, protože 
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jsou až moc jako opravdoví Viktoriáni, pořád z nich lezou kecy o tom, jak jsou 
některé věci lepší než jiné věci, což, jak vysvětlila, nakonec vždycky vede k 
přesvědčení,  že  taky  někteří  lidé  jsou  lepší  než  jiní  lidé.  A začala  chodit  s 
chlápkem jménem Burt, který se k nim posléze nastěhoval. Burt vysvětlil Nell a 
Harvovi, že tahle domácnost potřebuje kázeň a že on ji hodlá zařídit, a pak je 
pořád řezal, někdy přes zadek a někdy přes obličej. Hodně tloukl i mamku.

Nell teď trávila o mnoho víc času v dětské klubovně, kde mohla snadněji 
provádět  všechna cvičení,  ve kterých Dódžo vzdělával  Belle.  Taky si  někdy 
hrála  s  ostatními  dětmi.  Jednou  si  s  kamarádkou  hrála  tetherbal  a  pořád  ji 
porážela. Pak si přišel kluk, větší než Nell i její kamarádka, a nedal jinak, než 
aby ho do hry vzaly. Nellina kamarádka mu přepustila svoje místo a pak Nell 
hrála proti tomu klukovi,  který se jmenoval Kevin. Kevin byl  velké a dobře 
rostlé klučisko, byl hrdý na svůj vzrůst a sílu a jeho herní strategií v tetherbalu 
bylo zastrašovat. Chytil míč, melodramaticky se vypjal, vycenil zuby, zadržel 
dech, až mu obličej zrudl, a pak zamával rukama jako větrný mlýn, míč odpálil 
a  doprovodil  to  zvukovými  efekty,  od  kterých  byla  mičuda  vždycky  celá 
poprskaná slinami. Byl to tak působivý tyjátr, že děti často jen v hrůze stály a 
bály se míči postavit do cesty, a pak už Kevin jen odpaloval při každé otočce 
rychleji a rychleji a chrlil při tom na protivníka sprosté nadávky. Nell věděla, že 
Kevinova matka žije se spoustou úplně stejných chlapů jako její matka; Kevin 
co chvíli přišel s monoklem, který si rozhodně nemohl opatřit tady v klubovně.

Nell  se  Kevina  odjakživa  bála.  Když  se  ale  dneska  vypjal  ke  svému 
slavnému  servisu,  připadalo  jí  to  jenom  hloupé;  něco  podobného  sem  tam 
dělával Dinosaurus, když cvičil s Belle. Míč vyletěl k ní, byl hodně poplivaný, 
ale nepohyboval se zas až tak rychle. Kevin na ni  řval,  říkal  jí,  že je píča i 
ledaco jiného, ale Nell to bůhvíproč neposlouchala a nelámala si s tím hlavu, jen 
se vrhla k míči, silně udeřila a celé tělo vložila do rány v přímce za sevřenou 
pěstí, jak ji to učil Dódžo. Odpálila míč tak rázně, že vůbec nic neucítila; vyletěl 
rozmáchlým obloukem, který jej dovedl nad Kevinovou hlavou dozadu, a pak 
už jí stačilo pár dalších úderů a vyhrála.

“Na dva vítězný,” prohlásil Kevin, načež hráli znovu a znovu se stejným 
výsledkem. Teď už se Kevinovi smály všechny děti a on neudržel nervy, zrudl 
jako vlčí mák a vyřítil se na Nell.

Jenže Nell ho pozorovala, jak tuhle taktiku používá na jiné děti, a věděla, 
proč  to  zabírá:  jen  proto,  že  děti  byly  obyčejně  moc  vyděšené  a  ani  se 
nepohnuly.  Dódžo vysvětlil  Belle,  že nejlepším způsobem, jak se  prát  s  Di-
nosaurem, je prostě se mu uklidit z cesty a nechat jeho vlastní sílu, ať ho porazí, 
a právě to provedla Nell s Kevinem: v poslední chvilce uhnula, nastavila jednu 
nohu zahnutou jako hák a podrazila ho. Kevin se hlučně rozplácl na houpačku, 
pak se sebral a zaútočil podruhé. Nell znovu uhnula a podrazila ho.

“No  tak  dobrý,”  prohlásil  Kevin.  “Vyhrálas.”  A pokročil  k  ní  s  pravicí 
napřaženou  k  potřesení.  Tohle  ale  Nell  znala  taky  a  věděla,  že  to  je  fígl. 
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Napřáhla ruku,  jako kdyby si  jí  s  ním chtěla  potřást.  Když ale  Kevin na tu 
návnadu se všemi svaly v paži napnutými chtěl skočit, Nell otočila ruku dlaní k 
zemi, máchla paží dolů a pak kolem pasu dozadu. Při tom se Kevinovi dívala do 
očí  a  všimla  si,  že  jako  v  hypnóze  sleduje  pohledem  pohyb  její  ruky.  Dál 
opisovala paží dlouhou elipsu, otočila dlaň nahoru, vymrštila ji vpřed a rýpla 
Kevina prsty do vypoulených očí.

Přitiskl  si  na  obličej  ruce.  Nakopla  ho  mezi  nohy  tak  silně,  jak  to  jen 
dokázala, ale dala si na čas a zasáhla cíl velice přesně. Když se lámal v pase, 
chytila ho za vlasy a napálila ho kolenem do obličeje. Pak ho převalila na zadek 
a nechala ho být; pro tu chvíli byl příliš překvapený, než aby začal bulet.

Hackworth obědvá ve ctihodné společnosti; rozprava o pokrytectví; 
Hackworthovi se ještě o poznání zkomplikuje život.

Hackworth  dorazil  do  hospody  první.  U  baru  si  poručil  pintu  porteru, 
sudového,  který  vyráběli  v  nedaleké  komuně  Rybina,  nějakou  dobu  se  po 
podniku procházel a čekal. Celé dopoledne nervózně poposedával u stolu a byl 
rád,  že  dostal  možnost  protáhnout  si  nohy.  Restaurace  byla  zařízena  jako 
starodávný  londýnský  pub  zhruba  z  doby  kolem  druhé  světové,  dokonce  v 
jednom rohu napodobili díru po bombě a okenní tabulky přelepili do X páskami 
– což Hackwortha jen přimělo vzpomenout si na Doktora X. Na stěnách byly 
sem tam rozvěšené fotografie britských a amerických letců s podpisy a různé 
jiné pamětihodnosti upomínající na vrcholnou dobu angloamerické spolupráce:

POŠLETE PUŠKU
na obranu

BRITSKÝCH RODIN
Britští civilisté stojí tváří v tvář hrozbě invaze

a zoufale potřebují zbraně k obraně svých domovů.
POMOCT JE I VE VAŠICH SILÁCH

Americký výbor pro obranu britských domovů.

Z tyčových i nástěnných věšáků všude po místnosti visely tvrďáky podobné 
velikým černým hroznům. Vypadalo to, že sem chodí hodně inženýrů a artifiků. 
Krčili se u baru nad pintami piva, rýpali se u stolečků v masových koláčích s 
ledvinkami, povídali si, smáli se. Na podniku ani jeho majitelích nebylo nic, co 
by  tomu  naznačovalo,  ale  Hackworth  věděl,  že  útržky  nanotechnologických 
nauk shromážděné v hlavách těchhle řemeslníků střední třídy jsou právě tím, co 
vposledku udržuje bohatství  a  bezpečí  Nové Atlantidy. Neodolal  a  položil  si 
otázku,  proč  jej  neuspokojovalo  být  prostě  jedním  z  nich.  John  Percival 
Hackworth přenášel své myšlenky do hmoty a dělal to lépe než kdokoli z těch, 
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co jsou tady. Pocítil ale potřebu zajít dál – chtěl se tehdy dotknout ne jen pouhé 
hmoty, ale něčí duše.

A teď, ať už chce či nechce, se dotkne stovek tisíc duší.
Muži u stolů jej zvědavě pozorovali, ale když je vyhledal pohledem, zdvořile 

kývli a uhnuli očima. Když Hackworth přicházel, všiml si, že před podnikem 
parkuje rolls-royce široký jako koráb. Je tu někdo významný, a nejspíš je vzadu 
v  salonku.  Věděli  to  jak  Hackworth,  tak  všichni  ostatní,  a  tak  byli  v 
povzneseném a bdělém stavu a přemítali, co se děje.

Major Napier přijel na standardním armádním kavalovi na chlup přesně v 
poledne, sundal si oficírskou čepici a vyměnil si rozjařený pozdrav s barmanem. 
Hackworth jej poznal, protože to byl hrdina, a Napier zase poznal Hackwortha z 
důvodů, které provokativně nechal bez objasnění.

Hackworth si přendal pintu do levice a rázně si s majorem Napierem před 
barem potřásl rukou. Pak vyrazili k zadní části hospody a obšťastňovali se při 
tom srdečnými,  zapomenutelnými  a  nicotnými  zdvořilostními  žvásty.  Napier 
hbitě rázoval první a otevřel  dvířka v zadní stěně.  Tři schody vedly dolů do 
salonku, který měl po třech stranách dřevem obložená okna a uprostřed jediný 
stůl s měděnou deskou. U stolu seděl osaměle muž, a když Hackworth scházel 
po schůdcích, poznal,  že to je  lord Alexander Čang-Sik Finkle-McGraw; ten 
vstal,  odpověděl mu stejnou na úklonu a pak jej  přivítal  vřelým a srdečným 
potřesením rukou. Činil zkrátka tak okatá opatření k tomu, aby se Hackworth 
cítil uvolněně, že v určitém ohledu dosáhl výsledku přesně opačného.

Další zdvořilostní řeči, jen trochu rezervovanější. Vešel číšník; Hackworth si 
objednal dnešní specialitu, sendvič s řízkem, a Napier na číšníka jen přikývl, že 
s tím beze zbytku souhlasí, což Hackworth vzal jako přátelské gesto. Finkle-
McGraw odmítl jíst cokoli.

Hackworth  už  po  pravdě  řečeno  hlad  neměl.  Bylo  jasné,  že  velitelství 
Spojených královských ozbrojených sil přišlo přinejmenším na něco z toho, co 
se stalo, a že Finkle-McGraw o tom ví také. Rozhodli se, že místo aby na něj 
jednoduše vletěli zhurta a vysypali ho z fýlu, obrátí se na něj potajmu. To by ho 
mělo naplňovat nekonečnou úlevou, ale nenaplňovalo. Po jeho soudním postihu 
v Nebeském království se všechno zdálo být tak prosté. Teď měl tušení, že se 
všechno ještě nesrovnatelně víc zkomplikuje.

“Pane Hackworthe,” začal Finkle-McGraw, jen co měli za sebou zdvořilosti, 
a začal jiným tónem, jako by chtěl dát najevo, že teď je třeba vnést do jednání 
nějakou kázeň. “Pane Hackworthe, prokažte mi tu laskavost a svěřte mi svůj 
názor na pokrytectví.”

“Promiňte... na pokrytectví, Milosti?”
“Ano. Však víte.”
“Myslím, že je to neřest.”
“Ale  malá  nebo  velká?  Přemýšlejte  pečlivě  –  na  vaší  odpovědi  závisí 

mnohé.”
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“Řekl bych, že o tom rozhodují specifické okolnosti.”
“To  je  odpověď,  která  nikdy  nezklame  a  je  vždy  bezpečná,  pane 

Hackworthe,”  vyčetl  mu  lord  ekvity.  Major  Napier  se  zasmál,  ale  poněkud 
nuceně, protože nevěděl, co si má z tohoto směru výslechu vybrat.

“Nedávné události v mém životě oživily mou úctu ke schopnosti dělat věci 
bezpečně,”  odtušil  Hackworth.  Oba  jeho  společníci  se  krátce  a  vědoucně 
zasmáli.

“Víte,  když  jsem  byl  mladík,”  pokračoval  Finkle-McGraw,  “bralo  se 
pokrytectví jako nejhorší z neřestí. Způsobil to morální relativismus. Chápejte, v 
podobném společenském klimatu nemáte právo kritizovat druhé – koneckonců, 
když není nic absolutně dobré ani špatné, kde nalézt oporu pro kritiku?”

Finkle-McGraw se odmlčel, protože věděl, že se dobral naprosté pozornosti 
posluchačstva,  a  začal  z  kapes  lovit  tykvovitou  dýmku  a  různé  nástroje  a 
doplňky, které k ní patří.  Při  řeči  pak nacpal  dýmku směsí  kožnatě hnědého 
tabáku zavánějícího tak silně, že Hackworthovi se začaly sbíhat sliny. Měl sto 
chutí si ho trochu podat lžící do úst.

“To vedlo ke značné míře obecné frustrace, protože lidé jsou od přirozenosti 
přehnaně přísní a nic jim neudělá větší radost než možnost kritizovat poklesky 
druhých. Tak se stalo,  že se upjali  na  pokrytectví  a  z  postavení  drobného a 
všeobecně rozšířeného hříšku je povznesli až k roli vládce všech neřestí.  Jak 
totiž  jistě  chápete,  i  když  není  žádné  dobro  a  zlo,  vždycky  si  můžete  najít 
důvody ke kritice jiné osoby tím, že postavíte  do protikladu to,  jaké názory 
zastává, s tím, jak opravdu jedná. V tom případě se nedopouštíte zhola žádného 
posuzování korektnosti jeho názorů nebo morálnosti jeho chování – všehovšudy 
jen poukazujete na to, že jednu věc říkal a jinou činil. V dobách mého mládí 
byla  praktický  veškerá  politická  debata  věnována  horečnému  pátrání  po 
projevech pokrytectví.

Nevěřili byste, jaké věci se říkaly o původních Viktoriánech. Nazvat v těch 
dobách  někoho  Viktoriánem bylo  téměř  totéž,  jako  jej  nazvat  fašistou  nebo 
nacistou.”

Hackwortha  i  majora  Napiera  to  ohromilo.  “Milosti!”  zhrozil  se  major. 
“Přirozeně jsem věděl, že jejich morální postoje byly radikálně odlišné od těch 
našich – ale  když nám oznamujete,  že opravdu  odsuzovali  první  Viktoriány, 
nevěřím vlastním uším!”

“Samozřejmě že odsuzovali,” kývl Finkle-McGraw.
“Protože první Viktoriáni byli pokrytci,” pochopil narážku Hackworth.
Finkle-McGraw se na něj zadíval rozzářeně, jako učitel na oblíbeného žáka. 

“Jak vidíte, pane majore, můj odhad bystrosti pana Hackwortha nebyl nepodlo-
žený.”

“Nikdy bych nepředpokládal  nic jiného, Milosti,”  souhlasil  major Napier, 
“ale i přesto je potěšující být svědkem demonstrace tohoto faktu.” Pak Napier 
pozdvihl ke Hackworthovi sklenku.
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“A protože  byli  pokrytci,”  pokračoval  Finkle-McGraw,  jen  co  si  zapálil 
dýmku a vychrlil do vzduchu pár působivých sloupů dýmu, “stali se Viktoriáni 
na  konci  dvacátého  století  terčem pohrdání.  Nejedna  z  osob,  které  podobné 
názory  zastávaly,  se  ovšem  sama  provinila  tím  nejohavnějším  chováním,  a 
přesto tito lidé nespatřovali ve svých názorech nic paradoxního, protože sami 
pokrytci nebyli – nepřijímali žádné morální postoje a podle žádných tedy ani 
nežili.”

“Tudíž byli mravně nadřazeni Viktoriánům,” domyslel major Napier stále 
ještě trochu zdeptaně.

“Ačkoli – či ve skutečnosti protože – sami vůbec žádné mravy neměli.”
Osazenstvo  stolu  s  měděnou  deskou  chvilku  mlčky  a  zhrozeně  kroutilo 

hlavami.
“My  se  na  pokrytectví  díváme  poněkud  odlišně,”  pokračoval  Finkle-

McGraw.  “Podle  weltanschauungu konce  dvacátého  století  byl  pokrytcem 
někdo, kdo přijal vysoké morální postoje jako součást plánovitého klamného 
manévru  –  nikdy  tyto  postoje  nezastával  upřímně  a  v  soukromí  je  běžně 
porušoval. Většina pokrytců ale samozřejmě takových není. Z valné části jde o 
to, že duch by chtěl, ale tělo je slabé.”

“To, že občas porušujeme morální kodex, ke kterému se hlásíme,” rozvíjel 
myšlenku major Napier, “ještě nutně neznamená, že jsme si jej vzali za svůj 
neupřímně.”

“Samozřejmě,” souhlasil Finkle-McGraw. “To je naprosto evidentní. Nikdo 
nikdy netvrdil, že dodržovat striktní kodex chování je snadné. Ba vlastně právě 
obtíže, které k tomu patří – a pochybení, jichž se cestou dopouštíme –, jsou na 
celé věci zajímavé. Věcný a také věčný zápas mezi našimi základními instinkty 
a  rigorózními  požadavky našeho morálního  systému je  kvintesencí  lidskosti. 
Právě  způsob,  jakým si  vedeme v  tomto  boji,  určuje,  jak  nás  snad  po  čase 
zhodnotí vyšší moc.”

Všichni  tři  muži  chvilku  mlčeli,  převalovali  v  ústech  pivo  nebo  kouř  a 
přemítali o vyřčeném.

“Nemohu  si  pomoct,”  ozval  se  konečně  Hackworth,  “abych  z  toho 
nevyvodil, že tuto lekci z komparativní etiky, jakkoli byla bystře artikulována a 
jakkoli jsem za ni vděčný, je třeba brát jako cosi, co se vztahuje ke mně.”

Druzí dva nadzdvihli obočí, jako by ne zrovna přesvědčivě chtěli dát najevo 
mírný údiv. Lord ekvity se obrátil k majoru Napierovi a ten se ujal slova svižně 
a radostně.

“Nevíme  o  vás  všechno  –  jak  víte,  poddaní  Atlantidy  mají  nárok  na 
ohleduplné  zacházení  ode  všech  složek  spojených  ozbrojených  sil  jejího 
Veličenstva,  pokud neporuší  kmenové normy,  a to  částečně znamená, že ne-
lezeme až za lidmi a  nestrkáme jim pod nos pozorovací  zařízení  s  vysokou 
rozlišovací  schopností,  jen  abychom  se  dozvěděli  něco  o  jejich...  řekněme 
zálibách. V epoše, kdy se dá sledovat všechno, nám nic jiného než ohleduplnost 
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nezbývá. Nicméně je zcela přirozené, že monitorujeme průchody hranic v obou 
směrech.  A není  to  tak  dávno,  co  naši  zvědavost  vzbudil  příchod  jistého 
poručíka  Čchanga  z  okrskového  soudního  úřadu.  Ten  měl  s  sebou 
umělohmotnou tašku obsahující poměrně otlučený cylindr. Poručík Čchang šel 
přímo k vašemu bytu, strávil tam půl hodiny a pak, ovšem už bez cylindru, zase 
odešel.”

Právě  tady,  na  samém  počátku  výkladu,  jim  donesli  sendviče  s  řízky. 
Hackworth  se  začal  probírat  v  přísadách,  jako  kdyby  tím,  že  bude  mít  na 
sendviči  ty  správné  příchutě,  mohl  umenšit  význam  rozhovoru.  Chvilku  si 
pohrával s nakládanou kořeněnou zeleninou, pak se dal do prohlížení lahviček s 
podivnými omáčkami, které byly srovnané uprostřed stolu, jako když sommeliér 
hodnotí, co je ve vinném sklepě.

“V Pronajatých územích mě oloupili,” doprovodil to Hackworth roztržitě, “a 
poručík  Čchang  někdy  později  získal  od  pachatele  můj  klobouk.”  Zaostřil 
pohled, sám nevěděl proč, na vysokou lahvičku s papírovou etiketou potištěnou 
starodávným kostrbatým typem. McWhorterovo originální koření, hlásala veliká 
písmena,  ale  všechno ostatní  bylo  příliš  malé,  než  aby  se  to  dalo  číst.  Krk 
lahvičky byl také ozdoben černobílými reprodukcemi pradávných medailí, které 
jacísi  předosvícenští  evropští  monarchové  výrobku  udělili  na  výstavách  v 
různých městech, třeba v jednom zvaném Riga. Když s lahvičkou chvíli rázně 
cloumal a plácal do ní, z otvoru na jejím vršku, velkého snad jako pór v kůži a 
chráněného  už  na  čtvrt  palce  tlustou  krustou,  vytrysklo  pár  čúrků  okrové 
kašovité hmoty. Většina zasáhla talíř, něco dopadlo i na sendvič.

“Ano,” kývl major Napier, sáhl si do náprsní kapsy a ven vyňal složený list 
inteligentního kancelářského papíru. Poručil mu, ať se rozloží na stole, a pak do 
něj dloubl špičkou plnicího pera velkého jako dělostřelecký granát. “Záznamy 
ze  strážnice  vypovídají  o  tom,  že  se  do  PÚ  nevypravujete  často,  pane 
Hackworthe,  což je  jisté  pochopitelné a  svědčí  o vašem zdravém úsudku. V 
posledních měsících takové výpravy byly dvě. Při té první jste odešel v půli 
odpoledne, a když jste se pozdě v noci vrátil, krvácel jste z početných ran, ke 
kterým jste zřejmě přišel zcela nedávno. Aspoň tedy podle –” major Napier se 
neubránil  mírnému úsměvu “-  podle  barvitého  líčení  zaznamenaného službu 
konajícím důstojníkem. Ve druhém případě jste opět odešel odpoledne a vrátil se 
v  noci,  tentokrát  s  jediným  hlubokým  poraněním napříč  hýžděmi  –  nebylo 
samozřejmě viditelné, ale pozorovací zařízení si jej všimlo.”

Hackworth si ukousl sendviče, protože správně předpokládal, že maso bude 
pěkně chrupavčité a on bude mít dost času zamyslet se nad svým postavením, 
než je stoličky zdolají. Jak se ukázalo, spoustu času opravdu měl; jak se mu ale 
v  podobných situacích stávalo často,  nebyl s  to  přimět  mozek, aby pracoval 
právě na tom potřebném tématu. Dokázal myslet jen na chuť omáčky. Kdyby 
výčet ingrediencí na lahvičce byl k přečtení, dozvěděl by se z něj nejspíš něco 
jako tohle:
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Voda,  rumová  tresť,  dovozové  papričky  habanero,  sůl,  česnek,  zázvor, 
rajčatový protlak, vazelína, opravdový kouř z hikorového dřeva, šňupací tabák, 
špačky z cigaret  s  hřebíčkovou silicí,  kvasný rmut  od stoutu firmy Guiness, 
hlušina  z  drtičky  na  uranovou rudu,  vložky z  tlumičů auta,  glutamát  sodný, 
nitráty, nitrity, nitrily a nitridy, nutridy a natridy, prasečí nosní štětiny v prášku, 
dynamit, aktivní uhlí, hlavičky zápalek, použité čističe dýmek, dehet, nikotin, 
sladová whisky, uzené hovězí lymfatické uzliny, podzimní listí, rudě dýmající 
kyselina  dusičná,  dehtovité  uhlí,  radioaktivní  spad,  tiskařská  čerň,  škrob  do 
prádla, roztok na čištění trativodů, modrý chrysotilový azbest, sušené mořské 
řasy, butylhydroxianisol, butylhydroxitoluen a přírodní příchuti.

Nemohl  si  pomoct,  musel  se  prostě  usmívat  vlastní  naprosté  bezmoci,  té 
nynější  i  té  z  dotyčného  večera.  “Uznávám,  že  moje  nedávné  výpady  do 
Pronajatých  území  mě  právě  nepodněcují  podnikat  jakékoli  další.”  Ten 
komentář  vyvolal  na  tvářích  spolubesedníků  přesně  správné,  spiklenecké  a 
vědoucí úsměvy. “Neviděl jsem žádný důvod hlásit loupež atlantským úřadům,” 
pokračoval Hackworth.

“K  tomu  žádný  důvod  nebyl,”  souhlasil  major  Napier.  “Nicméně 
Šanghajskou policii by to zajímat mohlo.”

“A tak. Jenže já jsem to nehlásil ani jim, a to prostě kvůli jejich pověsti.”
Ta ukázka běžného pohrdání šikmookými by z většiny jiných lidí vylákala 

zlomyslný úšklebek. Hackwortha ohromilo, že ani Finkle-McGraw, ani Napier 
po narážce neskočili.

“A přitom,” namítl Napier, “poručík Čchang této pověsti nedostál, pravda, 
tím, že si udělal to násilí a přinesl vám klobouk osobně, mimo službu, místo aby 
jej poslal poštou nebo jednoduše zahodil.”

“Ano,” kývl Hackworth, “asi ano.”
“Nám to připadalo velice zvláštní. Ani ve snu by nás nenapadlo pátrat po 

podrobnostech vašeho rozhovoru s poručíkem Čchangem, anebo se jakýmkoli 
jiným  způsobem  vměšovat  do  vašeho  soukromí,  ale  jistí  zdejší  nedůvěřiví 
jedinci – patrně ti, kteří byli orientálnímu prostředí vystaveni až příliš dlouho – 
pojali  podezření,  že úmysly poručíka Čchanga nemusely být  zcela  počestné, 
takže by mohlo stát za to sledovat jej. Zároveň jsme pro vaši ochranu rozhodli 
mateřsky na vás dohlížet, pokud byste se ještě někdy vypravil za psí mřížku.” 
Napier zase cosi čmáral po papíře. Hackworth se díval, jak jeho bledě modré oči 
skáčou sem a tam za různými záznamy, které se na povrchu papíru zhmotňovaly.

“Podnikl jste ještě jeden výlet do Pronajatých území – přesněji řečeno přes 
Lávku i přes Pchutung, až do šanghajského starého města,” vykládal  Napier. 
“Tam  naše  pozorovací  zařízení  buď  vysadilo,  nebo  bylo  zničeno 
protiopatřeními. Vrátil jste se o řadu hodin později, ovšem bez pruhu kůže na 
zadnici.” Napier najednou praštil papírem o stůl, poprvé za vcelku dlouhou dobu 
se zadíval přímo na Hackwortha, několikrát zamrkal, aby přeostřil, a uvolněně 
se zapřel  do sadisticky tvarovaného dřevěného opěradla židle.  “Rozhodně to 
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není první případ, kdy si některý z poddaných Jejího Veličenstva vyrazí na noční 
tah do mokré čtvrti a domů se vrátí zřezaný – obyčejně však rány nebývají tak 
kruté a obyčejně si je sama oběť objednala a zaplatila. A vás, pane Hackworthe, 
odhaduji tak, že tato konkrétní neřest vás nezajímá.”

“To je správný odhad, pane,” souhlasil Hackworth až příliš spěšně. A tahle 
sebeobhajoba jej přivedla do postavení, v němž byl povinen poskytnout lepší 
vysvětlení toho, jak si opatřil svraštělou jizvu přes celé hýždě. Ve skutečnosti 
ovšem nemusel  vysvětlovat  nic  –  šlo  o  neformální  setkání  při  obědě,  ne  o 
policejní výslech –, jenže jeho už tak dost pocuchané důvěryhodnosti by nijak 
neprospělo,  kdyby  to  nechal  být  a  nijak  nekomentoval.  A  oba  jeho 
spolubesedníci na nějakou chvíli  zmlkli, jako by chtěli  právě tuto skutečnost 
zdůraznit.

“Máte  nějaké  čerstvější  informace  o  poručíku  Čchangovi?”  optal  se 
Hackworth.

“To je zvláštní, že se na to ptáte. Shodou okolností mluvíme o někdejším 
poručíkovi; on, jeho kolegyně, jistá žena jménem Pchaová, a jejich nadřízený, 
soudní úředník Fang, složili funkce jednoho a téhož dne, zhruba před měsícem. 
A pak se vynořili v Říši středu.”

“Ta shoda vás musela praštit do očí – soudce, který má ve zvyku odsuzovat 
lidi  k  výpraskům  holí,  vstoupí  do  služeb  Říše  středu,  a  krátce  nato  se 
novoatlantský inženýr vrátí ze zmíněného rezidu s následky výprasku holí.”

“Ano, když o tom tak mluvíte, opravdu je to do očí bijící,” souhlasil major 
Napier.

“Mohlo by to vést k závěru,” přidal se lord ekvity, “že dotyčný inženýr cosi 
dlužil význačné postavě onoho rezidu a že tamní soudnictví bylo použito vlastně 
jako vyběrač výpalného.”

Napier  celý  žhavý  zareagoval  na  narážku.  “Takového  inženýra,  pokud 
existuje, by mohlo překvapit, když se dozví, že John Zaibacu se velice zajímá o 
dotyčného  šanghajského  pána  –  jde  o  počestného  mandarína  ve  službách 
Nebeského království, pokud opravdu je tím, za koho jej považujeme – a že se 
už nějakou dobu a s pramalým úspěchem snažíme získat více informací o jeho 
činnostech.  Pokud  tedy  onen  šanghajský  gentleman  požaduje,  aby  se  náš 
inženýr účastnil  činností,  jež by za běžných okolností  mohly být  brány jako 
neetické či dokonce zrádné, mohli bychom zaujmout velmi necharakteristicky 
benevolentní  postoj.  Samozřejmé  za  podmínky,  že  nás  onen  inženýr  bude  o 
všem pečlivě informovat.”

“Chápu.  Bylo  by  to  tedy  cosi  jako  úloha  agenta  dubléra?”  zajímal  se 
Hackworth.

Napier  sebou  škubl,  jako  kdyby  sám dostal  ránu  holí.  “To  je  až  drtivě 
nejemný výraz. Ale jeho užití v podobném kontextu vám odpustím.”

“Potvrdil by John Zaibacu takovou dohodu i nějak úředně?”
“Tak se to nedělá,” oznámil major Napier.
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“Toho jsem se bál,” šeptl Hackworth.
“Nejčastěji  není  takové  pověření  nezbytné,  protože  druhá  strana  má 

povětšinou pramálo na vybranou.”
“Ano,” kývl Hackworth. “Chápu, co tím myslíte.”
“Pověření  je  rázu  morálního,  jde  spíše  o  otázku  cti,”  vysvětlil  Finkle-

McGraw. “To, že se zmíněný inženýr dostal do obtíží, je z jeho strany dokladem 
pouhého pokrytectví.  A podobný rozšířený  projev  názorové  nepevnosti  jsme 
nakloněni přehlédnout. Kdyby se i nadále choval zrádně, bylo by to ovšem něco 
jiného; pokud však svou roli sehraje dobře a poskytne spojeným ozbrojeným 
silám Jejího Veličenstva hodnotné informace, pak spíše obratně promění svůj 
drobný poklesek ve velký hrdinský čin. A možná jste informován o tom, že není 
nijak nezvyklé, když hrdinové obdrží rytířské tituly, o jiných, hmatatelnějších 
odměnách nemluvě.”

Nějakou chvíli byl Hackworth příliš ohromený, než aby promluvil. Očekával 
vyhnanství  a  nejspíš  si  je  zasloužil.  Neodvažoval  se  doufat  ani  v  prosté 
odpuštění. A přitom mu teď Finkle-McGraw nabízí šanci dosíci něčeho mnohem 
většího:  šanci  dostat  se  do  řad  nižší  šlechty.  Získat  ekvitu  –  šlechtici 
přináležející podíl základních akcií kmenového podniku. Mohl dospět k jedné 
jediné odpovědi, a tu také vykoktal, a dřív, než měl čas ztratit rozvahu.

“Děkuji  za  shovívavost,”  prohlásil,  “a  pověření  přijímám.  Považujte  mě 
prosím od tohoto okamžiku za člena služby Jejího Veličenstva.”

“Číšníku!  Přineste  prosím  šampaňské,”  rozkřikl  se  major  Napier.  “Mám 
dojem, že je co oslavovat.”

V Čítance se seznámíme s odporným baronem; Burtovy kázeňské prostředky; 
spiknutí proti baronovi; praktická aplikace myšlenek nashromážděných z 

Čítanky; útěk.

Nellina  zlá  macecha  dál  žila  mimo  zdi  Temného  hradu,  jak  se  jí 
zlíbilo, a rozptylovala se přijímáním návštěv. Každých několik týdnů se 
přes obzor přeplavila loď, která pak zakotvila v malém zálivu, kde kdysi 
Nellin otec míval rybářskou loďku. Služebníci přepravili ve veslici na 
břeh svého významného pána a ten pak žil v domě s Nellinou macechou 
po několik dnů, týdnů nebo měsíců. Nakonec se se svými návštěvníky 
vždycky pohádala tak hlučně, že to Nell a Harv slyšeli i přes tlusté stěny 
Temného hradu, a když měl host všeho plné zuby, vrátil se ve veslici zase 
na  loď,  odplul  a  zanechal  zlou  královnu se  zlomeným srdcem,  ať  si 
vzlyká  na  břehu.  Princezna  Nell,  která  svou  nevlastní  matku  nejprve 
nenáviděla, ji začala svým způsobem litovat a uvědomila si, že královna 
je uzamčena ve vězení, které si sama postavila a které je ještě temnější a 
chladnější než sám Temný hrad.
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Jednoho dne se v zátoce objevila barkantina s rudými plachtami a na 
břeh  vystoupil  rudovlasý  a  rudovousý  muž.  Stejně  jako  ostatní 
návštěvníci se ke královně nastěhoval a nějaký čas s ní žil. Na rozdíl od 
ostatních se zajímal o Temný hrad, každý den dva dojel na koni k jeho 
bránám, lomcoval klikami a pak kolem něj pěšky obcházel a prohlížel si 
jeho vysoké zdi a věže.

Když  byl  na  návštěvě  už  třetí  týden,  Nell  a  Harv  celí  udivení 
zaslechli, jak se dvanáctero zámků na bráně jeden po druhém otevírá. 
Vevnitř vešel rudohlav. Když spatřil Nell a Harva, byl stejně ohromený 
jako oni. “Kdo jste?” vyptával se hlubokým, hrubým hlasem.

Princezna Nell už už chtěla odpovědět, ale Harv ji zadržel. “Ty jsi tu 
na návštěvě,” oznámil. “Ty se představ.”

Nato  mužova  tvář  zrudla,  až  se  skoro  vyrovnala  vlasům,  a  muž 
přikročil k Harvovi a udeřil  jej  přes obličej  rukou v drátěné rukavici. 
“Jsem baron Jack,” prohlásil, “a tohle ber jako mou vizitku.” Pak se jen 
pro legraci pokusil kopnout Nell, jenže noha v těžkém kovovém brnění 
se pohybovala pomalu, a tak se princezna Nell,  která si  vzala k srdci 
Dinosaurovy lekce, snadno uhnula.  “Vy budete určitě ti  dva spratci, o 
kterých mi vykládala královna,” nadhodil baron. “Ale měli jste už být po 
smrti – měli vás sežrat trollové. No což, dnes večer už sežraní budete a 
zítra  bude  hrad  můj!”  Zmocnil  se  Harva  a  začal  mu  svazovat  ruce 
pevným  provazem.  Princezna  Nell  zapomněla  na  to,  co  se  naučila, 
pokusila se mu v tom zabránit, a on ji bleskově chytil za vlasy a svázal ji 
také.  “Však  uvidíme,  jak  dobře  budete  bojovat  s  trolly  tuhle  noc!” 
oznámil  baron  Jack,  jen  tak  pro  zábavu  jim  každému  dal  facku  a 
kopanec, a pak odkráčel branou ven a znovu zamkl dvanáctero zámků.

Princezna Nell a Harv dlouho čekali, až slunce zašlo a jejich Noční 
přátelé  oživli  a  rozvázali  je.  Princezna  Nell  jim  vysvětlila,  že  zlá 
královna teď má nového milence, který se hodlá zmocnit Temného hradu 
pro sebe.

“Musíme s ním bojovat,” řekla Pivoňka.
Princeznu Nell i ostatní přátele ta slova překvapila, protože obyčejně 

se Pivoňka chovala trpělivě a rozvážné a radila vyhnout se násilí. “Svět 
má mnoho odstínů šedi,” vysvětlila,  “a v mnoha případech je nejlepší 
jednat skrytě; některé věci jsou ale vysloveně zlé a je třeba s nimi bojovat 
na smrt.”

“Kdyby  to  byl  pouhý  člověk,  rozdrtil  bych  ho  jednou  nohou,” 
prohlásil Dinosaurus, “ale ne ve dne – a i  v noci to je těžké, protože 
královna  je  čarodějka  a  její  přátelé  vládnou  mnohými  silami. 
Potřebujeme vymyslet plán.”

Ten  večer  nastala  pořádná  mela.  Kevin,  kluk,  kterého  Nell  porazila  v 
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tetherbalu, se naučil deptat druhé od nikoho menšího než od Burta, protože Burt 
dost dlouho žil s Kevinovou mámou a možná i byl Kevinovým tatínkem, a tak 
Kevin zašel za Burtem a pověděl mu, že ho ztloukli Harv a Nell dohromady. Ten 
večer dostali Harv a Nell nejhorší nářez za celý život. Bití trvalo tak dlouho, že 
se nakonec mamka přece jen pokusila do toho vložit a Burta uklidnit. Jenže Burt 
uhodil mamku přes obličej a srazil ji na zem. Nakonec Harva a Nell nahnali oba 
do jejich pokoje. Burt byl v obýváku, pil pivo za pivem a napojil se na terakt o 
Pořezu Mrakovi. Mamka z bytu utekla a oni neměli ponětí, kde je.

Harv měl jedno oko nateklé tak, že neviděl, a nemohl hýbat jednou rukou. 
Nell měla hroznou žízeň, a když si zašla vyčurat se, teklo to z ní červené. Taky 
měla na pažích popáleniny od cigaret a bolest byla pořád horší.

Skrz stěnu slyšeli,  jak se Burt hýbe, a slyšeli i  terakt o Pořezu Mrakovi. 
Harvovi bylo jasné, kdy Burt usnul, protože terakty pro jednotlivého uživatele 
se obyčejně přepnuly na pauzu, když uživatel přestal hrát. Když získali jistotu, 
že Burt spí, odkradli se do kuchyně a nechali si v KH udělat nějaké léky.

Harv si  vzal  obvaz na zápěstí  a  pytlík  s ledem na oko, a  pak si  od KH 
vyžádal něco, co by si mohli dát na rány a popáleniny, aby se jim nezanítily. KH 
jim předložil celý výběr mediaglyfů znázorňujících různé druhy léků. Některé 
byly “nenárokové”, což znamenalo, že za ně člověk musel platit, ale bylo tu i 
pár takových, co byly zadara. Jedním z nich byla mast v tubě, něco jako zubní 
pasta. Odnesli si ji do pokoje a střídavě ji jeden druhému vtírali do ran a na 
popáleniny.

Nell ležela tiše na posteli, dokud neměla pocit, že Harv usnul. Pak vytáhla 
Obrázkovou čítanku pro urozené slečny.

Když se druhého dne baron Jack vrátil na hrad, celý vzteklý spatřil, 
že na hromádce na zemi se válejí jen provazy a žádné kosti zpřelámané a 
ohlodané od trollů. Vřítil se do hradu s taseným mečem a řval, že Harva 
a Nell zabije sám; když ale vběhl do jídelny, udiveně se při pohledu na 
velikou  hostinu  zastavil:  krajíce  černého  chleba,  misky  s  čerstvým 
máslem, pečení krocani, selátko, hrozny, jablka, sýr, bujón, víno. Vedle 
stolu stáli Harv a princezna Nell navlečení v šatech pro sloužící.

“Vítáme  vás  na  našem hradě,  barone  Jacku,”  ozvala  se  princezna 
Nell.  “Jak  vidíte,  jako  vaši  noví  služebníci  jsme  přichystali  malé 
občerstvení  a  doufáme,  že  vám  přijde  vhod.”  Vlastně  všechno  jídlo 
přichystala Kačenka, ale protože už byl bílý den, i  ona se s ostatními 
Nočními přáteli změnila v maličkou hračku.

Barona  Jacka  opouštěl  hněv,  jeho  hltavé  oči  šmejdily  po  hostině. 
“Něco maličko zakousnu,” ohlásil,  “ale jestli něco z jídla nebude dost 
dobrého, anebo jestli mě neobsloužíte k mé spokojenosti, nechám vaše 
hlavy napíchnout na bránu hradu – takhle jednoduše!” A luskl Harvovi 
prsty před obličejem.
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Harv se zatvářil vztekle a div nevyštěkl něco hrozného, ale princezna 
Nell si vzpomněla, co říkala Pivoňka: že jednat skrytě je nejlepší. A tak 
promluvila milým hlasem. “Za nedokonalou službu bychom nezasloužili 
nic lepšího.”

Baron Jack si sedl k jídlu a Kačenčino kuchařské mistrovství bylo tak 
veliké, že jak jednou začal, nedokázat už přestat. Posílal Harva a Nell 
spěšně znovu a znovu do kuchyně, ať mu přinášejí víc jídla, a i když na 
nich bez ustání nacházel nějaké chyby a co chvíli vstával z křesla a tloukl 
je, podle všeho usoudil, že mu budou užitečnější živí než mrtví.

“A někdy je taky pálil cigaretama,” zašeptala Nell.
Na stránce Čítanky se proměnila písmena.
“A taky princezna Nell čůrala malinovku,” dodala Nell, “protože baron byl 

hrozně zlý. A ve skutečnosti se nejmenoval baron Jack. Jeho pravé jméno bylo 
Burt.”

Sotva to Nell dořekla, příběh v Čítance se změnil.
“A Harv měl poraněné zápěstí,  takže nemohl hýbat  rukou, a musel  proto 

všechno nosit na jedné ruce, a to všechno proto, že Burt byl zlý a hrozně moc 
mu ublížil,” pokračovala Nell.

Po  dlouhé  odmlce  se  Čítanka  znovu  dala  do  řeči,  ale  miloučký  hlas 
viktoriánské dámy, který jí  vyprávěl,  najednou zněl  zahuhlaně a  chraplavě a 
zakoktával se vprostřed vět.

Baron Burt jedl celý den, až konečně zašlo slunce.
“Zavřete dveře na závory,” ozval se pisklavý hlásek, “nebo na nás 

vpadnou trollové!”
Vyřkl to mužíček v obleku a s cylindrem, který se zrovna dovnitř 

došoural ode dveří a nervózně pozoroval západ slunce.
“Kdo mi tu piští a ruší mě od jídla?” zaburácel baron Burt.
“To je náš soused,” vysvětlila  Nell.  “Po večerech k nám chodí na 

návštěvu. Prosím, dovolte mu, ať si sedne u krbu.”
Baron Burt se zatvářil trošku podezřívavě, ale v tom okamžení před 

něj  Harv  položil  báječný  jahodový  koláč  a  on  na  mužíčka  úplně 
zapomněl – ovšem jen na pár minut, kdy se vysoký pištivý hlásek ozval 
znovu:

Byl baron jménem Burt, a ten měl síly,
že tři ho na lopatky nesložili.
Přepral by lva; jenže řekl bych,
že po dvou či třech panácích
si jako děcko blinkal na košili.
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“Kdo se odvažuje vysmívat  se baronovi?” hromoval baron Burt,  a 
když se podíval dolů, spatřil, že nový návštěvník se bezstarostně opírá o 
špacírku a zdvihá sklenku jako ku přípitku.

Veličenstvo, neračte se zlobit,
vždyť brzy už vám kyne slastný pobyt
v posteli; den byl tak namáhavý,
že pro vás snad by přines špatné zprávy
a mokrý flek by mohl vaše gatě zdobit.

“Přineste  mi soudek piva!” řval  zplna hrdla baron Burt.  “A druhý 
přineste tomu povýšenci – však uvidíme, kdo má lepší splávek i držák!”

Harv dovnitř dokulil dva soudky silného piva. Baron jeden pozvedl k 
ústům a na jediné nadechnutí jej vypil. Mužíček stojící na podlaze však 
udělal totéž.

Pak donesli dva měchy vína, a znovu je baron Burt i mužíček snadno 
dorazili.

Nakonec se objevily dvě láhve silného likéru a baron a mužíček se 
střídali  v  locích,  dokud  nebyly  láhve  prázdné.  Mužíčkova  pijácká 
zdatnost  barona  zmátla;  ten  človíček  si  prostě  stál,  byl  vzpřímený  a 
střízlivý, zatímco baron Burt začínal být velice zpitý.

Nakonec mužíček vytáhl z kapsy jakousi lahvičku.

Za mlada pivem se započíná.
Dospělý raděj si zavdá vína.
Také jsou tu likéry
pro krále a pro pairy;
však vedle kořalky je to vše slabotina.

A mužíček  vytáhl  špunt,  napil  se  a  pak  podal  lahvičku  baronu 
Burtovi. Baron si jedinkrát lokl a okamžitě v křesle usnul.

“Úkol  splněn,”  prohlásil  mužíček,  s  přehlubokou  úklonou  smekl 
cylindr a odhalil dvě dlouhé chlupaté uši – nebyl to totiž nikdo jiný než 
převlečený Petr.

Princezna Nell odběhla zpátky do kuchyně povědět to Dinosaurovi, 
který seděl u ohně s dlouhým polenem, strkal je do ohně a otáčel jím 
dokola  a  dokola,  aby  mělo  velice  ostrou  špici.  “Usnul,”  zašeptala 
princezna.

Miranda, která seděla ve své scéně v divadle Parnasse jako na jehlách, se 
zadívala na čtečce na svou příští  repliku a pocítila neskonalou úlevu. Než ji 
vyřkla, zhluboka se nadechla, přivřela oči, uklidnila se a snažila se myslet si, že 
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je na Temném hradě. Zadívala se princezně Nell do očí a zarecitovala repliku za 
pomoci veškerého nadání a technické zdatnosti, kterými vládla.

“To je dobře!” zaradoval se Dinosaurus. “Pak tedy přišel čas, abyste s 
Harvem uprchli z Temného hradu! Musíte se krást tak opatrně, jak to 
půjde. Doženu vás potom.”

Prosím, zmiz odtamtud. Prosím, uteč. Uteč z té strašidelné komnaty,  
kde žiješ, Nell, jdi do nějakého sirotčince nebo na policii nebo prostě  
někam, a já si tě najdu. Ať jsi kdekoli, já tě najdu.

Miranda už  měla  všechno rozmyšlené:  kompiluje  si  jednu matraci 
navíc, Nell bude spát u ní v ložnici a Harv v obýváku. Jen kdyby kruci 
byla s to zjistit, kdo jsou.

Princezna  Nell  neodpověděla.  Přemýšlela,  což  bylo  asi  tak  to 
nejhorší, co se zrovna dalo dělat. Zmiz. Zmiz.

“Proč dáváš ten klacek do ohně?”
“Je mojí povinností postarat se, aby tě zlý baron už nikdy netrápil,” 

přečetla Miranda ze čtecího zařízení.
“Ano, ale co to děláš s tím klackem?”
Prosím,  nechej  toho.  Teď  není  chvíle  na  vyptávání  se. “Musíš 

spěchat!” četla Miranda a znovu se vynasnažila pronést repliku nejlépe, 
jak to svedla. Jenomže princezna Nell si teď už hrála s Čítankou dobré 
dva roky a navykla si bez konce klást otázky.

“Proč ten klacek přiostřuješ?”
“Právě  takhle  jsme  se  my  dva  s  Odysseem postarali  o  kyklopa,” 

odpověděl Dinosaurus. Do hajzlu. Čím dál tím hůř.
“Co je kyklop?”
Na další  straně,  proti  obrázku dinosaura sedícího u krbu,  vykvetla 

nová ilustrace. Byl na ní jednooký obr pasoucí pár ovcí.
Dinosaurus  vylíčil  příběh  o  tom,  jak  Odysseus  zabil  kyklopa 

přiostřeným kůlem, což se on právě chystá provést i baronu Burtovi. Nell 
nedala  jinak,  než  že  chce  slyšet,  co  bylo  dál.  Jeden  příběh  vedl  k 
druhému. Miranda se snažila vyprávět je tak rychle, jak to šlo, snažila se 
vpašovat  do  hlasu  trochu  nudy  a  netrpělivosti,  ale  to  nebylo  snadné, 
protože ve skutečnosti byla na pokraji záchvatu paniky. Musí dostat Nell 
ven z bytu dřív, než se ten Burt probere z opileckého spánku.

Na východním nebi se rozjasňovalo...

Do prdele. Zmiz odtamtud, Nell!

Dinosaurus byl zrovna uprostřed vyprávění o čarodějce, která měnila muže v 
prasata, když tu, šup a hup, najednou se změnil zase v plyšové zvířátko. Vyšlo 
slunce.
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Nell ten obrat ve vývoji trochu vyděsil, a tak na chvilku zavřela Čítanku, 
seděla ve tmě, poslouchala, jak Harv sípe a Burt ve vedlejší místnosti chrápe. 
Už se  těšila  na  chvíli,  kdy  Dinosaurus  zabije  barona  Burta,  právě  tak,  jako 
Odysseus zabil kyklopa. To se teď ale nestane. Baron Burt se probudí, zjistí, že 
jej  oklamali,  a  ublíží  jim  ještě  hůř.  Zůstanou  uvězněni  v  Temném  hradě 
navždycky.

A Nell  už  život  v  Temném hradě  lezl  na  nervy.  Věděla,  že  je  na  čase 
vypadnout.

Otevřela Čítanku.
“Princezna  Nell  věděla,  co  musí  udělat,”  prohlásila.  Pak  Čítanku  zase 

zavřela a nechala ji ležet na polštáři.
I kdyby se ještě nenaučila docela dobře číst, nedělalo by jí žádné potíže najít 

to, co potřebovala, podle mediaglyfů. Byla to věc, kterou viděla lidi používat ve 
starých pasivkách, a viděla ji taky u mámina bývalého přítele Brada, když se 
byla v Rybině podívat na stáje. Říkalo se tomu šroubovák a v KH si jich člověk 
mohl udělat spoustu a v různých velikostech: dlouhé, krátké, tlusté, tenké.

Nechala si udělat hodně dlouhý a hodně tenký. Když byl hotový, přístroj 
vydal syčivý zvuk jako vždycky a ona měla pocit, že zaslechla, jak se Burt na 
pohovce vrtí.

Nakoukla do obýváku. Pořád ještě ležel, oči měl zavřené, ale hýbal rukama. 
Hlava se otáčela ze strany na stranu a ona uviděla, jak se pod napůl otevřenými 
víčky něco leskne.

Za chviličku se probudí a zase jí bude ubližovat.
Napřáhla před sebe šroubovák jako kopí a rozběhla se rovnou k němu.
V posledním okamžiku zakolísala. Šroubovák sklouzl a přejel mu přes čelo, 

až  vyryl  rudou  přerušovanou  stopu.  Nell  se  tak  zhrozila,  že  jej  upustila  a 
odskočila. Burt zběsile cloumal hlavou dozadu a dopředu.

Otevřel oči a zadíval se přímo na Nell. Pak si sáhl na čelo, a když ruku stáhl, 
byla celá od krve. Posadil se na pohovce a ještě pořád nechápal. Šroubovák se 
skutálel dolů a dopadl na podlahu. Sebral jej, zjistil, že špička je od krve, a pak 
se upřeně zadíval na Nell, která se krčila v koutě.

Nell pochopila, že to zkazila. Dinosaurus jí říkal, ať uteče, a ona ho místo 
toho otravovala otázkami.

“Harve!” vyrazila. Jenže hlas z ní vyšel zadrhnutě, nasucho a pisklavé, jako 
z myši. “Musíme vypadnout!”

“Jo,  to  teda  vypadnete,”  prohlásil  Burt  a  švihem  spustil  nohy  na  zem. 
“Vypadnete rovnou z vokna dolu, kurva!”

Přiběhl  Harv.  Pod  poraněnou  paží  držel  nunčaku  a  v  té  zdravé  třímal 
Čítanku. Kniha byla rozevřená na obrázku zachycujícím, jak princezna Nell a 
Harv prchají  z  Temného hradu a  baron Burt  je  pronásleduje.  “Nell,  ta  tvoje 
knížka na mě mluvila,” supěl. “Říkala, že musíme utéct.” Pak uviděl Burta, jak 
vstává z pohovky a v ruce drží zakrvácený šroubovák.
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S nunčakou se neobtěžoval. Vrhl se přes místnost, upustil Čítanku, aby mohl 
zdravou rukou trhnutím otevřít dveře bytu. Nell, která už chvíli stála v koutě 
jako zkamenělá, vystřelila ke dveřím jako šipka, když se konečně uvolní spoušť 
kuše, a v běhu popadla Čítanku. Vyřítili  se na chodbu a Burt byl  jenom pár 
kroků za nimi.

Podesta  s  výtahy  byla  o  kus  dál.  Nell  se  z  nějakého  popudu  zarazila  a 
schoulila se Burtovi v cestě do klubíčka. Harv se k ní zhrozeně obrátil. “Nell!” 
vykřikl.

Burtovy kmitající nohy zasáhly Nell do boku. Muž se skulil, dopadl ztěžka 
na podlahu a nějaký kus po ní klouzal. Tím se dostal k nohám Harvovi, který se 
k němu obrátil čelem a rozložil nunčaku. Pak párkrát praštil Burta přes hlavu, 
ale propadl panice a moc se mu ty údery nevyvedly. Burt napřáhl jednu ruku a 
podařilo se mu zachytit řetěz spojující dvě poloviny zbraně. Tou dobou se už 
Nell vyškrábala na nohy a zezadu k Burtovi přiběhla; vrhla se na něj a zaťala 
mu zuby do masa u kořene palce. Všechno se dělo rychle a ve zmatku, Nell se 
skulila na podlahu, Harv ji zase vytáhl na nohy a ona sáhla za sebe po Čítance, 
kterou  předtím  znovu  upustila.  Doběhli  k  nouzovému  schodišti,  řítili  se 
ozlomkrk  dolů  tím  tunelem  z  moči,  čmáranic  a  smetí,  přeskočili  přes  něčí 
podivně schoulené tělo. Burt vyběhl na schody za nimi, ale zaostával o patro. 
Pokusil se zrychlit sestup tím, že přeskočí zábradlí, jako to vídal a sám dělal v 
teraktech, ale jeho ožralé tělo to nezvládlo tak dobře jako mediální hrdina, a on 
se po jednom ramenu schodů skutálel jako žok, nadával a řval, protože teď už 
kypěl jak bolestí, tak vztekem. Nell a Harv utíkali dál.

Burtův držkopád jim dopřál dostatečný náskok k tomu, aby se dostali  do 
přízemí. Vyběhli přímo přes halu na ulici. Bylo časně nad ránem a venku nebyl 
skoro  nikdo,  což  bylo  poněkud  nezvyklé;  obyčejně  tu  bývali  lidi,  co  dělali 
drogovým dealerům návnady a nadháněče.  Dneska ale v celé ulici  byl jeden 
jediný  člověk:  podsaditý  Číňan  s  krátkými  vousy  a  ještě  mnohem  kratším 
ježkem, který měl na sobě tradiční indigově modrý oblek připomínající pyžamo 
a přiléhavou čepičku z černé kůže; stál uprostřed ulice a ruce měl zastrčené v 
rukávech. Zkoumavě si změřil Nell a Harva, jak běželi kolem něj. Nell si ho 
moc nevšímala. Prostě upalovala, co jí nohy stačily.

“Nell,” vyrazil Harv. “Nell! Podívej!”
Bála se ohlédnout. Běžela dál.
“No tak Nell, zastav a podívej se!” křičel Harv. Znělo to nadšeně.
Konečně Nell zaběhla za roh, zastavila se, otočila se a opatrně vykoukla.
Dívala se přes vylidněnou ulici na budovu, ve které strávila celý život. Na 

konci ulice byl velikánský mediatronický reklamní displej, kde zrovna běžela 
reklama na Coca-Colu, a to ve starobylé a tradiční firemní barvě, totiž rudé.

Proti  ní  se  rýsovaly  siluety  dvou  mužů:  Burta  a  toho  velkého  Číňana  s 
kulatou hlavou.

Ti dva spolu tancovali.
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Vlastně ne, tancoval jenom Číňan. Burt se potácel jako kořala.
A ne, ani Číňan netancoval, jen prováděl cviky podobné těm, kterým Nell 

učil Dódžo. Pohyboval se pomalu a elegantně, ovšem až na krátké chvilky, kdy 
se všechny svaly jeho těla spojily do jediného výbušného pohybu. A ty výbuchy 
většinou mířily na Burta.

Burt upadl a pak se pracně zvedl na kolena.
Číňan se sbalil do černého semínka, vyskočil do vzduchu, protočil se a pak 

se rozvinul jako květ v rozpuku. Jednou nohou zasáhl Burta přímo do brady a 
pak to vypadalo, jako by noha stále rychleji proletěla Burtovi úplně skrz celou 
hlavu. Burtovo tělo se zhroutilo na dlažbu, jako kdyby na ni někdo vychrstl pár 
litrů  vody  ze  kbelíku.  Číňan  velice  zklidněl,  vydýchal  se,  pak  si  urovnal 
přiléhavou čepičku a pásek hábitu.  Nato se obrátil  k Nell  a  Harvovi zády a 
odkráčel prostředkem ulice.

Nell otevřela Čítanku. Byl na ní obrázek Dinosaura, jeho obrys viděný skrz 
okno Temného hradu; Dinosaurus stál nad mrtvolou barona Burta a v pařátech 
svíral kouřící kůl.

“Chlapec a děvčátko utíkali do Protizemě,” řekla Nell.

Hackworth opouští Šanghaj; jeho spekulace o možných pohnutkách Doktora 
X.

Budoucí  pasažéři  pracně  brzdili  na  slinami kluzké  podlaze  Šanghajského 
aerodromu,  zatímco  hlasatel  hýkavě  vyjmenovával  do  mikrofonu  jména 
velikých a starodávných čínských měst. Odkládali kufry, umlčovali děti, ježili 
obočí,  přikládali  si  k uším dlaně složené do kornoutků, v naprostém zmatku 
špulili rty. Vůbec jim to neusnadňovala početná, asi ze dvou desítek lidí složená 
rodina Búrů, jejichž ženy měly čepečky a chlapci těžké a hrubé sedlácké gatě, 
která  se  shlukla  u  jednoho  exitu  a  začala  huhlavými  a  chraplavými  hlasy 
vyzpěvovat děkovný hymnus.

Když se hlasatel dostal k Hackworthově letu (San Diego se zastávkami v 
Soulu,  Vladivostoku,  Magadanu,  Anchorage,  Juneau,  Prince  Rupertu, 
Vancouveru, Seattlu, Portlandu, San Francisku, Santa Barbaře a v Los Angeles), 
zřejmě usoudil, že je pod jeho důstojnost, nad jeho schopnosti nebo snad oboje, 
aby mluvil korejsky, rusky, anglicky, francouzsky, jazykem Pobřežních Sališů a 
španělsky v jedné a téže větě, a tak jen do mikrofonu chvíli hučel, jako kdyby 
ani  nebyl  profesionálním  hlasatelem,  ale  nesmělým  a  lhostejným  sboristou 
ukrytým vprostřed obrovského chóru.

Hackworth věděl naprosto přesně, že než se ocitne na palubě vzducholodi, 
uplynou ještě hodiny, a že i když dosáhne tohoto milníku, může další hodiny če-
kat na skutečný odlet. Někdy ovšem rodině dát sbohem musel a připadalo mu, 
že tahle chvíle je k tomu jako stvořená. Fionu nesl na ruce (je už tak velká a 

–  158  –



těžká!),  druhou rukou se  držel  s  Gwen,  a  teď neústupně  vyrazil  skrz  dmutí 
cestujících,  žebráků, kapesních zlodějů a  drobných podnikatelů prodávajících 
kdeco  od  štůčků  opravdového  hedvábí  až  po  kradené  duševní  vlastnictví. 
Konečně se prodrali k rohu, kde se z lidského proudu vydělovala líná tišina a 
kde mohl Fionu bezpečně postavit na zem.

Nejprve  se  obrátil  ke  Gwen.  Pořád  ještě  se  tvářila  tak  ohromeně  a 
nepřítomně,  jako  po  celou  tu  dobu od  chvíle,  kdy  jí  více  či  méně  souvisle 
oznámil, že dostal nové pověření, “jehož charakter nejsem oprávněn prozradit, 
až na to, že se týká budoucnosti, a to nejen mého oddělení, nejen Johna Zaibacu, 
ale i fýlu, ve kterém ty ses měla to štěstí narodit a kterému jsem já přísahal ne-
hynoucí  věrnost”,  a  že  musí  “na  blíže  neurčenou  dobu”  odletět  do  Severní 
Ameriky. Poslední dobou bylo čím dál tím jasnější, že Gwen to prostě nechápe. 
Hackwortha  to  nejdřív  rozčilovalo,  protože  to  bral  jako  příznak  doposud 
neprojevené intelektuální nedostatečnosti. O dost později ale začal chápat, že to 
spíš vyplývá z citového postoje. Hackworth se vydával na cosi jako hrdinskou 
výpravu,  chystal  se  k  čemusi  těžce romantickému a rychlošípáckému.  Gwen 
odkojili na příhodné dietě z uhlazených dobrodružných historek, a tak jí to celé 
připadalo jednoduše neproniknutelné. Hodně mechanicky popotahovala a utírala 
si slzičky, spěšně ho políbila a objala jej, načež poodstoupila, protože odvedla 
svou úlohu při obřadu, aniž by si zadala s Čímkoli podobným komediantství. 
Hackworth se trochu naježil, ale pak se sklonil k Fioně.

Vypadalo  to,  že  jeho  dcera  intuitivně  pochopila  situaci  poněkud  lépe; 
poslední dobou se v noci hodněkrát budila, stěžovala si, že se jí zdají zlé sny, a 
cestou  na  Aerodrom  byla  naprosto,  potichu.  Prohlížela  si  otce  velikýma 
zarudlýma očima. Hackworthovi se vedraly slzy do očí a div se mu nespustilo z 
nosu.  Hlučně  se  vysmrkal,  chvilku  si  kapesník  držel  před  obličejem  a 
vzpamatoval se.

Pak sáhl do náprsní kapsy pláště a vytáhl z ní plochý balíček zabalený v 
mediatronickém papíru, na kterém se jarní luční kvítí vlnilo ve větříku. Fiona se 
okamžitě rozveselila a Hackworth se nikoli poprvé neubránil pousmání nad tím, 
jak  okouzlujícím  způsobem  jsou  tihle  malí  človíčci  nakloněni  podléhat 
nepokrytým úplatkům. “Snad mi promineš, že kazím překvapení,” prohlásil, “a 
řeknu ti, že to je kniha, moje milá. Kouzelná kniha. Vyrobil jsem ji pro tebe, 
protože tě mám moc rád a nenapadlo mě, jak tu lásku líp vyjádřit. Kdykoli ji 
otevřeš, najdeš mě tam, i kdybych byl jakkoli daleko.”

“Moc vám děkuji, otče,” řekla způsobně Fiona, vzala si dárek oběma rukama 
– a on se neudržel, strhl ji do náruče, silně ji přitiskl a políbil. “Sbohem, moje 
nejmilejší holčičko, budeš mě vídat ve snech,” zašeptal jí do hezkého drobného 
ouška, a pak ji pustil, rychle se otočil a odcházel, dřív než uvidí, že se mu po 
tvářích začaly koulet slzy.

Teď  byl  Hackworth  svobodný,  potuloval  se  po  Aerodromu  zhola  citově 
otupělý a na svou loď se dostal jen díky tomu, že se uchýlil k témuž stádnímu 
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instinktu,  jaký za  stejným účelem používali  místní.  Kdykoli  spatřil  více než 
jednoho kuej-loua, jak víceméně cílevědomě míří nějakým směrem, šel za ním, 
a pak se k nim přidávali další, až se mezi stonásobnou převahou domorodců 
spojil dav cizích ďáblů a nakonec, dobré dvě hodiny poté, co jejich linka měla 
odletět,  se  všichni  namačkali  před  jedním  vchodem  a  nalezli  si  na  palubu 
vzducholodi  Chan-ťin  Takhoma  –  což  mohla,  ale  taky  nemusela  být  jejich 
vzducholoď, ovšem každopádně teď měli pasažéři dostatečnou početní převahu, 
aby ji mohli do Ameriky unést, a početní převaha je konečně to jediné, na čem 
kdy v Číně záleželo.

Dostal výzvu z Nebeského království. Teď byl na cestě do krajiny stále ještě 
matně známé jako Amerika. Oči měl zarudlé od pláče nad Gwen a Fionou, v 
krvi mu vřely smečky nanozitů, jejichž funkce znal jen Doktor X; Hackworth se 
tehdy opřel, zavřel oči a pobrukoval si “Vládni, Atlantido”, zatímco lékaři ve 
službách Doktora X (aspoň doufal, že to lékaři jsou) mu do paže vbodli tlustou 
jehlu.  Z  té  vycházela  hadička  vedoucí  přímo  do  speciálního  napojení  na 
kompilátoru hmoty; Hackwortha zkrátka napojili přímo na Cévu, a to ne na tu 
regulovanou, atlantskou, ale na tu Doktorovu, na jeho křáp z černého trhu. Mohl 
jen doufat, že dali zařízení  správné pokyny, protože by byla vskutku ostuda, 
kdyby se mu přímo v žíle zhmotnila pračka, mediatronická jídelní hůlka nebo 
kilo čínské bílé rýže. Nato měl pár záchvatů třesavky, což svědčilo o tom, že 
jeho imunitní systém reaguje na cosi, co mu Doktor X vpravil do organismu. 
Jeho tělo si na to buď přivykne, anebo (to raději) drzé nanozity zničí.

Vzducholoď  patřila  k  typu  “Koráb”,  což  byla  největší  třída,  když  jste 
nepočítali nákladní lodi. Vnitřek se dělil na čtyři pasažérské třídy. Hackworth 
seděl ve druhé odspoda, jinak ale ve třetí. Níž už byla jenom dobytčí paluba, kde 
byli  thétští  vystěhovalci  a “nebeské holky”, letecké prostitutky. Ty si už teď 
úplatky vymohly na průvodčích vstup do třetí třídy a dělaly oči na Hackwortha a 
na  sararimany  v  bílých  košilích,  kteří  většinou  touhle  třídou  cestovali.  Tito 
pánové vyrostli v některém z přelidněných asijských tygrů a velice dobře věděli, 
jak se  generuje cosi  na  způsob umělého pole  soukromí,  totiž  tak,  že  člověk 
svědomitě ignoruje všechny ostatní. Hackworth už se dostal do stavu, kdy mu 
bylo  prakticky  všechno  jedno,  a  tak  ty  muže,  ty  frontové  bojovníky 
mikrostátečků,  přímo  pozoroval,  díval  se,  jak  si  všichni  úhledně  skládají 
námořnicky modrá saka a lokty se probojovávají, ať už s jednou z markytánek 
nebo  sami,  do  rakvičkám  podobných  minikabin,  jako  když  sebou  řadoví 
vojclové mrskají pod kroucenou drátěnou překážkou.

Hackworth  zcela  zbytečně  přemítal,  zda  je  jediným  ze  snad  dvou  tisíc 
cestujících na lodi, kdo si myslí, že prostituce je nemorální (nebo kdo si myslí, 
že  vůbec  něco  je  nemorální).  Nezvažoval  ten  problém  upjatě,  spíš  jen  z 
posmutnělé zvědavosti; některé z nebeských holek byly docela hezké. Když ale 
nasoukal tělo na miniaturní lodní lůžko, přepadl ho další záchvat třesavky, který 
mu připomněl, že i kdyby dušička měla animo, tělíčko je jednoduše příliš slabé.
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Třas se možná dal vysvětlil i jiným způsobem, tím, že nanozité Doktora X 
vyhledávají  a  ničí  ty,  které  do  něj  vpustily  spojené  ozbrojené  síly  Jejího 
Veličenstva, takže pak by v něm probíhala válka gangů a jeho imunitní systém 
by jen makal přesčas, aby následky toho masakru zahladil. Hackworth nečekaně 
upadl do spánku ještě dřív, než se koráb odpojil od kotevního stožáru, a zdálo se 
mu o vražedných nástrojích, které viděl zvětšené na mediatronu při své první 
návštěvě u Doktora X. I jako abstraktní zobrazení byly dostatečně děsivé. To, že 
jich  má  pár  milionů  v  žilách,  mu  tedy  moc  míru  do  duše  nevneslo.  Ale 
koneckonců to není tak hrozné jako vědět, že máte v krvi plno spirochet, s čímž 
kdysi lidé žili  celá desetiletí.  Je to s podivem, čemu všemu není člověk s to 
přivyknout.

Když se ještě uveleboval na posteli,  uslyšel tiché zazvonění, jako zvonky 
pohádkových skřítků. Ozvalo se z malého pera, které měl zavěšené na řetězu od 
hodinek, a znamenalo, že mu přišel mail. Snad poděkování od Fiony. Stejně by 
neusnul, a tak vyňal list mediatronického papíru a pronesl povely, díky kterým 
se mail přenese z ozdoby podobné peru na stránku.

Zklamaně zjistil, že vzkaz není rukou psaný, ale tištěný; nějaká úřední pošta, 
bohužel tedy nikoli vzkaz od Fiony. A když se dal do čtení, zjistil, že zpráva 
dokonce  ani  není  úřední.  Ba  že  dokonce  ani  není  od  člověka.  Bylo  to 
upozornění,  které mu samočinně vyslalo zařízení,  jež uvedl do činnosti  před 
dvěma  roky.  Hlavní  zpráva  byla  poschovávaná  na  stránkách  a  stránkách 
technické hatmatilky, mezi mapami, grafy a diagramy. A říkala tohle:

OBRÁZKOVÁ ČÍTANKA PRO UROZENÉ SLEČNY BYLA 
NALEZENA.

Zprávu doprovázela animovaná třírozměrná mapa Nového Čchusanu, přes 
kterou  se  táhla  červená  čára.  Ta  začínala  před  dosti  šupáckým  obytným 
mrakodrapem v Pronajatých územích, ve čtvrti zvané Kouzlo, a pak se cik cak 
motala přes celý ostrov.

Hackworth se rozesmál a přestal s tím, teprve když sousedi začali mlátit do 
stěn a dožadovali se, aby držel hubu.

Nell a Harv na svobodě v Pronajatých územích; setkání s nepřátelsky 
naladěnou bezpečnostní kapslí; odhalení o Čítance.

Pozemky v Pronajatých územích byly příliš drahé na to, aby zbývalo mnoho 
místa  pro  přírodu,  ale  geotekti  z  Imperiální  tektonické,  s r.o.,  cosi  maličko 
zaslechli o tom, že stromy jsou užitečné pro čištění a chlazení vzduchu, a tak 
vyprojektovali na hranicích mezi sektory i pásy zeleně. Hned první hodinu, co 
byli na ulicích, Nell jeden z těch zelených pásů (i když v tu chvíli vypadal spíš 
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černě) zahlédla. Předběhla Harva a upalovala k němu po ulici, která vypadala 
spíš jako světélkující tunel z mediatronických plakátovacích ploch. Harv se ji 
vydal stíhat, ale spíš se mu vzdalovala, protože dostal o dost horší nářez než 
ona.  Byli  na  ulici  skoro  sami,  a  docela  určitě  tu  byli  jediní,  kdo  se  někam 
záměrně  přesunoval,  a  tak  je  při  běhu  obrazy  z  billboardů  štvaly  jako 
vyhladovělí vlci: staraly se, aby ti dva docela jasně pochopili, že když se napojí 
na jisté terakty nebo si vezmou jisté drogy, můžou se spolehnout na to, že si to 
budou  moct  rozdat  v  posteli  s  jistými  nerealisticky  dokonalými  mladými 
osobami. Některé z reklam to braly ještě elementárněji a prodávaly sex přímo. A 
mediatrony na téhle ulici byly obzvláště obrovské, protože spíš než co jiného 
byly vybudovány proto, aby je bylo jasně vidět z plání, pahorků, teras a dvorů 
rezidu  Nová  Atlantida,  který  se  rozkládal  na  hoře,  kilometry  odsud.  Cílové 
obecenstvo tomu bylo vystaveno bez ustání  a  výsledkem bylo mediatronické 
předávkování.  Majitelé,  místo  aby  ty  krámy sem tam vypnuli  a  nechali  lidi 
vydechnout,  raději  zahájili  cosi  jako závody ve zbrojení,  při  nichž se snažili 
najít magické obrázky, které by lidi přiměly, aby zapomněli na všechny ostatní 
reklamy a zmámeně se vpili očima do té jejich. Ten nejvíce se nabízející krok, 
totiž postavit mediatrony větší než ostatní, byl učiněn dávno a zašlo se v něm 
tak daleko, jak to šlo. A už před nějakou dobou se také ustálil námětový okruh: 
vypadalo  to,  že  pozornost  k  otupělosti  přesycených  cílových  skupin  mohou 
přilákat už jen kozy, kvílící pneumatiky a výbuchy, i když čas od času lidé z 
reklamy vsadili i na kontrast a vypálili na publikum něco protismyslného, třeba 
přírodní zátiší nebo chlapíka v černých kostěných brýlích, jak předčítá básně. A 
jakmile byly všechny mediatrony třicet metrů vysoké a kozy z nich div nepadaly 
na ulici,  jedinou strategií  konkurenčního boje,  které ještě  nebyla dohnána na 
samu  mez  realizovatelnosti,  byly  technické  triky:  bolestivě  jasné  záblesky, 
divoké střihy, simulované trojrozměrné přízraky, jež jako by se vrhaly přímo na 
jednotlivé diváky, kteří zlobili a nedávali dost pozor.

A právě po dvou kilometrech chůze touhle galerií  obrazových stimulů se 
Nell nečekaně utrhla a Harv ji ze stále větší vzdálenosti viděl jako mravence 
lopotícího se po televizní obrazovce, jejíž barevnost a kontrast byly zesíleny, 
kam to šlo; občas prudce uhýbala, když ji ohrožoval reklamní démon, který na 
ni nalétával po falešné paralaxe ze z-bufferu a proti pseudoklenbě videočernoty 
zářil jako kometa. Věděla, že přízraky jsou falešné, a většinou ani nepoznala, 
jaké že to výrobky vnucují, ale život ji naučil, že uhýbat se je třeba. Neuhýbat se 
prostě nemohla.

Zatím, nepřišli na to, jak zařídit, aby reklamy padaly na lidi přímo střemhlav, 
a tak Nell držela zhruba souvislý směr středem ulice a konečně se přehoupla 
přes energeticko-absorpční bariéru na jejím konci a zmizela v lese. Harv ji po 
několika vteřinách následoval, ovšem nemohl se opřít o ruku, a tak se nakonec 
jen uboze překulil přes vršek jako nějaký autobruslař, když si přehrady vůbec 
nevšimne  a  v  největším fofru  se  o  ni  rozplácne.  “Nell!”  rozkřičel  se,  sotva 
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přistál na hromadě barevného balicího materiálu. “Tam nemůžeš bejt! Nemůžeš 
bejt jen tak pod stromama, Nell!”

Nell  už  se  mezitím  dostala  hluboko  do  lesa,  anebo  přinejmenším  tak 
hluboko, jak to v tenkém zeleném pásu oddělujícím jedno Pronajaté území od 
druhého  šlo.  Párkrát  upadla  a  praštila  se  hlavou  o  strom,  než  jí  s  dětskou 
přizpůsobivostí došlo, že se ocitla na povrchu, který není rovný jako podlaha, 
vozovka  nebo  chodník.  Tady  budou  kotníky  muset  projevit  jistou  při-
způsobivost. Podobalo se to těm místům, o kterých četla v Obrázkové čítance, 
kouzelnému kraji, kde bylo fraktálním rozměrům terénu dovoleno vymanit se z 
pout, kde hrbolky nesly menší kopie sebe sama a tak dál až do mikroskopična, 
nad  tím  vším  byla  vrstva  hlíny  a  v  té  kořenily  ty  strašidelné  nové  jedle 
douglasky, které uměly růst stejně rychle jako bambus. Nell brzy narazila na 
jednu  velkou  douglasku,  kterou  nedávno  vyvrátil  tajfun;  kořeny  s  velikým 
bálem hlíny vyhřezly nad zem, a  tak vznikla šikovná jeskyňka, jen se do ní 
schovat. Nell tam skočila.

Pár minut jí připadalo zvláštně opojné, že ji Harv nemůže najít. V jejich bytě 
byly schovávačky jenom dvě, a obě to byly skříně, a tak jejich klasické výpravy 
do  říše  hry  na  schovávanou  měly  vskutku  minimální  zábavní  hodnotu  a 
zanechávaly je chmurným myšlenkám nad tím, co kdo na té idiotské hře vidí. 
Teď, ve ztemnělém lese, to Nell začínala chápat.

“Vzdáváš to?” vypískla nakonec, načež ji Harv našel. Stál na kraji díry po 
vývraru a dožadoval se,  aby vylezla.  Odmítla.  Nakonec se seštrachal  dolů,  i 
když zraku kritičtějšímu, než byl ten Nellin, by se mohlo zdát, že tam spadl. 
Nell se mu vrhla do náruče dřív, než dokázal pořádně vstát. “Musíme odsud,” 
prohlásil.

“Já tu chci zůstat. Je to tu hezký,” namítla Nell.
“Jenomže nejsi jediná, komu se tu líbí,” upozornil ji  Harv. “Proto tu maj 

kapsle.”
“Kapsle?”
“Aerostaty. Bezpečnostní.”
To  Nell  slyšela  velice  ráda  a  nenahlížela,  proč  by  její  bratr  měl  o 

bezpečnostních opatřeních mluvit s takovým děsem v hlase.
Sopránově ječící turbolet jako by se snášel k nim, mizel a zase se objevoval, 

jak se prodíral porostem. Pak ten strašidelný hlas prozřetelnosti zarazil přímo 
nad nimi a o pár not klesl. Viděli všehovšudy jen podivný lesk různobarevných 
světel; ať už ta věc byla čímkoli,  odrážela světla od vzdálených mediatronů. 
Ozval  se  bezchybně  reprodukovaný  a  snad  jen  o  maličko  příliš  silný  hlas: 
“Všechny zájemce o procházku v našem parku kdykoli vítáme. Doufáme, že se 
vám pobyt u nás líbil. Kdybyste se potřebovali vyptat na cestu, neváhejte se, 
prosím, na nás obrátit, tato jednotka vám pomůže.”

“To je od vás milé,” řekla Nell.
“Jenom jak dlouho,” namítl Harv. “Jdem odsud, než se to nasere.”
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“Mně se tu líbí.”
Z  aerostatu  vyšlehlo  namodralé  světlo.  Oběma  jim  to  zacloumalo 

duhovkami, až vykřikli. Stroj se na ně rozkřičel: “Když dovolíte, zavedu vás k 
nejbližšímu východu!”

“Utekli jsme z domova,” vysvětlila Nell. Harv se ale už hrabal z díry a táhl ji 
zdravou rukou za sebou.

Turbíny  té  věci  krátce  pufly  a  stroj  na  ně  předstíraně  zaútočil.  Stejným 
způsobem je pak hnal jako ovce až k nejbližší ulici. Když konečně přelezli přes 
bariéru a ocitli se zase oběma nohama na rodné betonové hroudě, stroj vypnul 
světla a bez rozloučení si odfrčel.

“To je dobrý, Nell, vždycky to dělaj takhle.”
“Proč?”
“Aby jim tam nenalezlo moc houmlesáků.”
“To je co?”
“To jsme teďkon my,” vysvětlil Harv.
“Tak budeme bydlet u tvejch kamarádů!” navrhla Nell. Harv jí ještě nikdy 

žádného ze svých kamarádů nepředstavil,  a  tak je znala jen tak,  jako děti  v 
dávnějších  dobách  znaly  Gilgameše  nebo hraběte  Rolanda  nebo Supermana. 
Byla v zajetí představy, že ulice Pronajatých území se přímo hemží Harvovými 
kamarády, kteří jsou tu v zásadě všemohoucí.

Harv se chvilku ošklíbal.  “Musíme si  promluvit  o tý tvý knížce,” odtušil 
potom.

“O Obrázkové čítance pro urozené slečny?”
“Jo, o tý, co já vím, jak se menuje.”
“A proč si o ní musíme promluvit?”
“Co?” Harv to pronesl přitroublým tónem, který nasazoval vždycky, když 

Nell mluvila z cesty.
“Proč si o ní musíme promluvit?” zopakovala Nell trpělivě.
“Něco jsem ti o tý knížce neřek, ale teď ti to říct musím,” prohlásil Harv. 

“Hele, poď, hejbnem sebou, nebo se na nás nalepí nějakej úchyl.” Vydali se po 
hlavní ulici  čtvrti  U Líné zátoky, což bylo právě to z Pronajatých území, na 
které je aerostat vyhnal. Hlavní ulice se kroutila podél vody, takže oddělovala 
pláž od veliké spousty náleven pokrytých křiklavými obscénními mediatrony. 
“Já tudyma nechci,” bránila se Nell, protože si vzpomněla na minulý průchod 
trestní uličkou těch elektronických pasáků. Harv ji ale čapl za zápěstí, vydal se 
dolů z kopce a táhl ji za sebou. “Je to bezpečnější než v malejch uličkách. A teď 
o tý knížce. Sebrali jsme ji s kámošema i s jinejma věcma jednomu Vikáčovi, 
kterýho jsme šácli. To Doktorskej nám řek, abysme ho šácli.”

“Doktorskej?”
“To je  ten  Číňan,  co mu patří  Blešák.  Prej  ať  ho šácnem a ať  to  určitě 

uděláme tak, aby to nahrály monitory.”
“A co to znamená?”
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“Nestarej se. Taky říkal, že chce, abysme tomu Vikáčovi něco vzali – měl to 
bejt balíček asi takhle velkej.” Harv udělal z palců a ukazováků pravé úhly a 
naznačil  rozměry  obdélníku  velkého  jako  kniha.  “Vysvětlil  nám,  že  to  má 
velkou cenu.  No jenže  my jsme takovej  balíček  nenašli.  Našli  jsme u něho 
jenom zkurvenou knížku. No vona sice vypadala,  že je stará a má cenu, ale 
nikoho nás nenapadlo,  že by to  mohlo bejt  to,  co Doktorskej  hledá,  protože 
knížek má hory. Tak jsem to vzal tobě.

No a tejden dva potom chtěl Doktorskej vědět, kde je balíček, a my jsme mu 
tohle řekli. Jenomže v tý době už sis s tou knížkou hrála ve dne v noci, Nell, a 
mně by to nedalo ti ji vzít, tak jsem lhal. Řek jsem mu, že když jsem viděl, že to 
je krám, hodil jsem to na zem, a když jsem tam už nebyl, asi někdo přišel a 
sebral to. Doktorskej se vztekal, ale sežral mi to.

Proto jsem kámoše nikdy nevodil k nám. Kdyby někdo zjistil, že tu knihu 
pořád máš, Doktor by mě zabil.”

“Co budeme dělat?”
Harv  se  zatvářil,  jako  kdyby  se  mu  o  tomhle  ani  nechtělo  mluvit.  “Pro 

začátek si vezmeme pár věcí, co jsou zadara.”
Klikaté a nepřímo zamířili k pobřeží a drželi se co nejdál od houfů ožralů 

prodírajících  se  souhvězdími  pableskujících  bordelů  jako  chladné  kamenné 
trosky  motající  se  jasnou  mlhovinou  plnou  mladých  hvězd.  Dostali  se  k 
veřejnému KH na rohu ulice a vybírali si ze seznamu bezplatné zboží: krabice s 
vodou a nutrivývarem, balíčky suši  vyrobeného z nanosurimi  a  rýže,  sladké 
tyčinky  a  pak  i  balíčky  velké  jako  Harvova  dlaň  a  ozdobené 
nepravděpodobnými a palcovým písmem vyvedenými sliby (“ODRÁŽÍ AŽ 99 
%  INFRAČERVENÉ!"),  které  se  rozložily  do  velikých  dek  s  šustivým 
metalizovaným povrchem. Nell si už předtím všimla, že po pláži se válí spousta 
rozmazaných  předmětů  podobných velikým chromovaným larvám.  To určitě 
budou jejich kolegové houmlesáci zabalení právě do těchhle věcí. Jen co ty dary 
pobrali, seběhli dolů na pláž a vybrali si místečko. Nell by radši jedno, co bylo 
blíž k vodě, ale Harv utrousil několik dobře rozvážených poznámek o tom, jak 
nemoudré je spát pod čarou přílivu. Vlekli se podél přístavní hráze skoro dva 
kilometry, než se jim podařilo najít relativně vylidněnější kousek pláže, kde se 
zachumlali do dek. Harv nedal jinak, než že jeden z nich musí být pořád vzhůru 
a  na  stráži.  V  tom  byla  Nell  poměrně  dobře  vycvičená  díky  virtuálním 
dobrodružstvím v Čítance, a tak se přihlásila jako dobrovolník na první hlídku. 
Harv usnul velice brzy a Nell si otevřela knížku. V podobných situacích papír 
mírně zářil a písmena vystupovala ostře a byla hodně tmavá, až se podobala 
větvím stromu viděným na pozadí úplňku.
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Mirandina reakce na večerní události; útěcha z neočekávaných míst; v 
Čítance nás opouští hrdina, pak se dostaneme do Protizemě a do kraje krále 

Straky.

Divadlo Parnasse mělo vcelku příjemný bar, nic okázalého, jen něco jako 
obývací  pokoj  kus  za  hlavním hledištěm,  s  barpultem zapuštěným do jedné 
stěny.  Původní  nábytek  a  obrazy  rozkradli  Rudí  gardisté,  a  tak  je  později 
nahradili postmaovským zařízením, které už nebylo tak pěkné. Když teraktéři 
hráli, drželo vedení chlast pod zámkem, protože nemělo žádné romantické iluze 
o  kreativních  a  bohem  nadaných  umělcích,  kteří  trochu  chemicky  pomoct 
potřebují. Miranda se sem dopotácela ze své kóje, nalila si sodovku a uvelebila 
se na umělohmotném křesílku. Roztřesené dlaně přiložila  k sobě jako desky 
knihy  a  pak  si  jimi  přikryla  obličej.  Po  několika  důkladných  nadechnutích 
vymáčkla  pár  slzí,  ale  ty  vytryskly  pomaloučku  potichoučku,  jako  by  jen 
vypouštěla  páru,  a  vůbec  to  nebyla  ta  plačtivá  katarze,  ve  kterou  doufala. 
Ostatně věděla,  že žádnou katarzi si nezaslouží, protože to, co se stalo, bylo 
pouhopouhé první jednání. Jen expozice, nebo jak se tomu v literatuře říká.

“Dostalas do těla?” ozvalo se. Miranda hlas poznala jen matně: byl to Carl 
Hollywood, dramaturg a prakticky její šéf. Dneska ale nemluvil jako protivný 
šťoura, což byla úleva.

Carlovi táhlo na padesátku, měřil ke dvěma metrům, byl ramenatý a měl ve 
zvyku nosit dlouhé černé kabáty, které se div nerousaly po podlaze. Dlouhé a 
vlnité blond vlasy si česal z čela dozadu a pěstoval si tutanchamonovský vous. 
Buď  dodržoval  celibát,  anebo  se  domníval,  že  zvláštnosti  jeho  sexuální 
orientace a potřeb jsou natolik komplikované, že se o ně nemá cenu dělit v práci 
s kolegy a kolegyněmi. Všichni z něho čůrali strachy a on tomu byl z duše rád; 
kdyby se se všemi teraktéry kamarádíčkoval, nemohl by dělat svou práci.

Zaslechla,  jak  se  k  ní  kovbojské  holínky  blíží  přes  holou,  špinavými 
skvrnami posetou čínskou rohož. Zabavil jí sodovku. “Nechci, abys pila tuhle 
krkavou vodu, když je ti do breku. Vyjde ti to ven nosem. Potřebuješ něco jako 
rajčatovou šťávu – kvůli  náhradě  spotřebovaných elektrolytů.  Hele,  víš  co?” 
navrhl a doprovodil to zachrastěním objemného svazku klíčů. “Poruším pravidla 
a namíchám ti poctivou Krvavou Mařenu. Obyčejně ji dělám s tabaskem, tak se 
to patří u nás. Jenže ty máš sliznice podrážděné už tak dost, takže ti udělám 
slaboučkou.”

Když se dobral ke konci proslovu, Miranda už aspoň zdárně odtrhla dlaně od 
tváře. Odvrátila se od něj.

“Je to kopec srandy, hrát v tom kumbálku, co?” pokračoval Carl. “Jako na 
samotce. V divadlech to tak nebývalo.”

“Na  samotce?  Možná,”  kývla  Miranda.  “Ale  dneska  večer  bych  trochu 
samoty i snesla.”

“Mám tomu rozumět tak, že chceš, abych tě nechal být, anebo –”
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“Ne!”  vyhrkla  Miranda  a  jí  samotné  to  znělo  zoufale.  Než  pokračovala, 
přinutila hlas k poslušnosti. “Ne, tak jsem to nemyslela. Šlo mi o to, že člověk 
nikdy neví, jakou roli bude hrát. A některé role umějí zalézt pěkně pod nehty. 
Kdyby mi někdo předem dal scénář toho, co jsem zrovna dělala, a zeptal se, 
jestli mám o tu roli zájem, odmítla bych to.”

“To bylo porno?” zeptal se Carl Hollywood. Vyšlo to z něj trochu přiškrceně. 
Najednou měl vztek. Zastavil se uprostřed místnosti a Krvavou Mary tiskl, jako 
by chtěl sklenici rozdrtit v pěsti.

“Ne. Nic takového,” vrtěla hlavou Miranda. “Aspoň to nebylo porno v tom 
smyslu, v jakém to myslíte, i když jeden nikdy neví, co lidi rajcuje.”

“A zákazníkovi jde o to, aby se rozrajcoval?”
“Ne. Naprosto ne,” vzdychla Miranda.
Pokračovala až po dlouhé odmlce. “Je to děcko. Holčička.”
Carl si ji pátravě prohlédl, pak si vzpomněl na své dobré vychování, uklouzl 

pohledem a dělal, jako by si prohlížel řezbu na čelní straně baru.
“Takže příští  otázka,” ozvala se Miranda, jen co se posílila několika hlty, 

“zní, jak to, že mě tak vytočil terakt pro děti.”
“Na to jsem se nechtěl ptát,” zavrtěl hlavou Carl.
“Ale napadlo vás to.”
“Co mě napadá, to je moje věc,” odsekl Carl. “Radši se soustřeďme na tvoje 

problémy.” Zamračil se, sedl si proti ní a roztržitě si pročísl vlasy rukou. “To je 
ten velký účet?” Měl přístup k jejím účetním výkazům; věděl, komu a čemu 
věnuje svůj čas.

“Jo.”
“K pár scénám jsem si sednul.”
“Já vím.”
“Mám dojem, že to  je  něco jiného než obvyklé věci  pro děti.  Výchovný 

prvek tu je, ale celé je to pochmurnější. Spousta nepřičesaného materiálu jako 
od bratří Grimmů. Má to sílu.”

“To jo.”
“Udivuje mě, jak může jedno jediné dítě trávit tolik času –”
“Mě taky.” Miranda se znovu napila, pak ukousla koneček celerové tyčince, 

chvíli přežvykovala a hrála o čas. “Jediný závěr je,” vyrazila potom, “že místo 
někoho vychovávám jeho dítě.”

Carl se jí poprvé za dlouhou dobu zadíval zpříma do očí. “A že se tam u nich 
právě něco docela silně posralo.”

“Hodně silně.”
Carl přikývl.
“Dokonce natolik,”  vzdychla si Miranda, “že ani nevím, jestli  je ta malá 

naživu nebo ne.”
Carl  střelil  pohledem po pěkných starožitných hodinách na  stěně,  jejichž 

ciferník byl celý žlutý od dehtu a nikotinu, které se na něm hromadily století a 
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půl. “Jestli je naživu,” utrousil, “tak tě nejspíš potřebuje.”
“Přesně tak,” souhlasila Miranda. Vstala a zamířila k východu. A pak, dřív, 

než mohl Carl zareagovat, se bleskem otočila na patě, sklonila se a vlepila mu 
pusu na tvář.

“Hele, nech toho,” varoval ji.
“Zatím  nashle,  Carle.  A díky.”  Vyběhla  po  úzkém  schodišti  ke  svému 

kamrlíku.

Baron Burt ležel mrtev na podlaze Temného hradu. Princeznu Nell 
zděsila krev, která se řinula z jeho rány, ale přesto k němu odvážně došla 
a  od  pasu  mu odepnula  řetěz  se  dvanácti  klíči.  Pak  shromáždila  své 
Noční přátele,  nacpala je  do batůžku a spěšně si  sbalila  něco k jídlu, 
zatímco Harv hledal deky a lana a nářadí, prostě to, co budou potřebovat 
na cestách.

Šli  už  přes  dvůr  Temného  hradu  a  mířili  k  bráně  s  dvanácterem 
zámků, když tu se před nimi náhle objevila zlá královna, vysoká jako obr 
a oděná blesky a hromy! Z očí se jí řinuly slzy, ale jak se kutálely po 
tvářích,  měnily  se  v  krev.  “Vy  jste  mi  ho  vzali!”  vykřikla.  A Nell 
pochopila, že to pro její zlou macechu je strašlivé, protože je bez muže 
slabá  a  bezmocná.  “Za  to,”  pokračovala  královna,  “nad  vámi  vyřknu 
kletbu, abyste zůstali uzamčeni na Temném hradě navždy!” A rukou s 
prsty podobnými pařátům sáhla dolů a vytrhla princezně Nell řetěz s klíči 
z  ruky.  Pak  se  proměnila  ve  velikého  supa  a  odletěla  přes  oceán  k 
Protizemi.

“Jsme ztraceni!” zaplakal Harv. “Teď odsud nikdy neunikneme!” Ale 
princezna Nell naději neztrácela.

Zanedlouho poté,  co královna zmizela za obzorem, se objevil  jiný 
pták, který letěl k nim. Byl to Havran, jejich přítel z Protizemě, který k 
nim často létal na návštěvu a vyprávěl jim zábavné příběhy o dalekých 
zemích a  slavných hrdinech.  “Teď máte  možnost  uniknout,”  prohlásil 
Havran. “Zlá královna se ocitla ve veliké čarodějné bitvě s pohádkovými 
králi a královnami, kteří vládnou Protizemi. Spusťte z oné střílny tam 
provaz a šplhejte vstříc svobodě.”

Princezna Nell a Harv vyšli po schodech na jednu z bašt vedle hlavní 
brány  Temného  hradu.  Bašty  měly  uzoučká  okénka,  jimiž  mohli  za 
starých časů vojáci střílet šípy po dobyvatelích. Harv přivázal konec lana 
k háku na stěně a lano pak prohodil jednou střílnou ven. Princezna Nell 
vyhodila  ven svoje Noční  přátele,  protože věděla,  že jim se  pádem z 
výšky  nic  stát  nemůže.  Pak  prolezla  střílnou  a  sešplhala  po  laně  na 
svobodu.

“Pojď  za  mnou,  Harve!”  vykřikla.  “Tady  dole  je  dobře  a  je  to 
veselejší místo, než si možná představuješ!”
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“Nemohu,”  odpověděl.  “Jsem  moc  velký  a  tím  úzkým  oknem  se 
neprotáhnu.” A začal ven vyhazovat krajíce chleba, kusy sýra, měchy s 
vínem a naloženou zeleninu, prostě všechno, co si sbalili k jídlu.

“Vylezu po provaze zpátky a zůstanu s tebou,” nabídla se princezna 
Nell šlechetně.

“Ne!” vykřikl Harv a smotal k sobě provaz, takže Nell nezbylo než 
zůstat dole.

“Ale bez tebe budu ztracená!” zoufala si princezna Nell.
“Jako  by  z  tebe  mluvila  tvoje  macecha,”  namítl  Harv.  “Jsi  silná, 

chytrá a odvážná dívka, dobře se beze mě obejdeš.”
“Harv má pravdu,” prohlásil Havran, který létal nad nimi. “Osud tě 

čeká v Protizemi. Pospěš, než se tvá macecha vrátí a zaskočí tě tu.”
“Pak tedy odejdu do Protizemě se svými Nočními přáteli,” prohlásila 

princezna  Nell,  “najdu  dvanáct  klíčů  a  jednoho dne  se  sem vrátím a 
osvobodím tě z Temného hradu.”

“Neberu tě za slovo,” opáčil Harv, “ale přesto děkuji.”
Dole  na  pobřeží  byla  malá  veslice,  na  které  se  Nellin  otec  kdysi 

plavíval kolem ostrova. Nell do ní s Nočními přáteli nastoupila a dala se 
do veslování.

Nell veslovala mnoho hodin, až ji bolela záda i ramena. Slunce zašlo 
na západě, nebe ztmavlo, proti temnícímu nebi bylo stále těžší rozeznat 
Havrana. A pak k její veliké úlevě oživli její Noční přátelé jako vždycky. 
V  loďce  bylo  spousta  místa  pro  princeznu  Nell,  Pivoňku,  Petra  i 
Kačenku, ale Dinosaurus byl tak velký, že ji div nepotopil; musel sedět 
za přídí a veslovat, zatímco všichni ostatní seděli na zádi a snažili se jeho 
váhu vyrovnat.

Dinosaurus vesloval tak mocně, že pluli mnohem rychleji; nad ránem 
se ale zdvihla bouře a brzy jim vlny sahaly až nad hlavy, dokonce i nad 
tu Dinosaurovu, a déšť je bičoval tak prudce, že Pivoňka a princezna 
Nell musely vylévat – místo vědra si na to vzaly Dinosaurovu lesklou 
přílbu. Dinosaurus všechno svoje brnění vyhodil,  aby lodi  ulehčil,  ale 
brzy začalo být jasné, že to nepostačí.

“Pak  tedy  splním  svou  povinnost  jako  bojovník,”  prohlásil 
Dinosaurus.  “Byl  jsem  ti  užitečný,  princezno,  ale  to  teď  pominulo; 
odnynějška musíš naslouchat moudrosti svých ostatních Nočních přátel a 
to, čemu ses naučila ode mne, používat, jen když nic jiného nezabere.” A 
vrhl se do vody a zmizel pod vlnami. Loďka nadskočila, jako kdyby byla 
z korku. Hodinu nato začala bouře slábnout, a když se blížil úsvit, oceán 
byl hladký jako sklo a celý obzor na západě zaplňovala zelená zem větší 
než cokoli, co si princezna Nell kdy vysnila: Protizem.

Princezna Nell Dinosaurovu ztrátu hořce oplakala a chtěla, aby čekali 
na břehu – co kdyby se chytil nějaké plovoucí trosky a vlny jej vyvrhly 
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do bezpečí?
“Nesmíme  se  tu  zdržovat,”  namítla  Pivoňka,  “nebo  nás  zpozorují 

hlídky krále Straky.”
“Krále Straky?” podivila se princezna Nell.
“To je jeden z dvanácti pohádkových králů a královen. Tohle pobřeží 

je částí jeho říše,” vysvětlila Pivoňka. “Hranice mu hlídají hejna špačků.”
“Pozdě!” vykřikl bystrozraký Petr. “Už nás odhalili!”
V tom okamžení vyšlo slunce a Noční přátelé se znovu proměnili v 

plyšové hračky.
Z  ranního  nebe  se  k  nim  střemhlav  řítil  osamělý  pták.  Když  se 

přiblížil, princezna Nell pochopila, že to vůbec není některý ze strážných 
krále Straky; byl to jejich přítel Havran. Přistál na větvi nad její hlavou. 
“Dobrá zpráva! A špatná zpráva! Čím mám začít?” zakrákal.

“Dobrou zprávou,” vybrala si princezna Nell.
“Zlá královna bitvu prohrála. Těch dvanáctero zlomilo její moc.”
“A co ta špatná?”
“Každý z nich si vzal jako kořist jeden z dvanácti klíčů a uzamkl jej 

ve  své královské pokladnici.  Nikdy se  ti  nepodaří  jich všech dvanáct 
shromáždit.”

“Ale já jsem zavázána přísahou je získat,” namítla princezna Nell. “A 
Dinosaurus mi tuhle noc ukázal, že bojovník musí plnit svou povinnost, i 
kdyby to vedlo k jeho zhoubě. Ukaž mi cestu ke hradu krále Straky; jeho 
klíč získáme první.”

Ponořila  se do lesa a zanedlouho našla  hliněnou stezku, o které jí 
Havran řekl, že povede ke hradu krále Straky. Po přestávce na oběd se po 
téhle cestě vydala a po očku pozorně sledovala oblohu.

Pak následovala zábavná kapitolka,  v níž  Nell  na cestě  narazila na stopy 
jiného  poutníka,  pak  ještě  jiného  a  pak  dalšího.  Tak  to  pokračovalo  až  do 
soumraku, načež si otisky prohlédla Pivoňka a oznámila princezně Nell, že celý 
den chodila do kruhu.

“Ale já jsem šla po cestě co nejopatrněji,” divila se Nell.
“Cesta patří mezi triky a fígle krále Straky,” objasnila jí Pivoňka. “Je 

to kruhová cesta. Jestli chceme hrad najít, musíme vzít rozum do hrsti a 
zamyslet se, protože v téhle zemi je všecičko tak či onak trik a fígl.”

“Ale jestli jsou všechny cesty postavené tak, aby nás zmátly, jak ten 
hrad najdeme?” zoufal si Králík Petr.

“Nell, jestlipak máš svou jehlu?” chtěla vědět Pivoňka.
“Mám,” přikývla Nell, sáhla do kapsy a vytáhla šitíčko.
“Petře, máš svůj kouzelný kámen?” pokračovala Pivoňka.
“Ano,” a Petr vytáhl kámen z kapsy. Vůbec kouzelně nevypadal, byla 

–  170  –



to prostě taková šedivá hrouda, ale měla kouzelnou schopnost přitahovat 
kousíčky kovu.

“Kačenko,  můžeš  postrádat  korkovou  zátku  od  jedné  z  lahví  s 
limonádou?”

“Tumáš, tahle je skoro prázdná,” řekla Kačenka.
“Výborně. Ještě budu potřebovat misku s vodou.” A Pivoňka si od tří 

přátel vzala ty tři věci.

Nell si dál četla v Čítance, dozvěděla se, jak Pivoňka vyrobila kompas tím, 
že zmagnetizovala jehlu,  tou propíchla korek a ten nechala plavat  v misce s 
vodou. Pak si  přečetla  o jejich třídenním putování po zemi krále  Straky a o 
všech  podfucích,  co  k  tomu  patřily  –  o  zvířátkách,  co  jim  kradla  jídlo,  o 
pohyblivých píscích,  o náhlých průtržích mračen, o lákavých, ale jedovatých 
lesních plodech, o nástrahách a pastích, které měly polapit nezvané hosty. Nell 
věděla, že když bude chtít, může se k těm věcem později vrátit a vyptat se na ně 
a strávit čtením o téhle části  dobrodružství mnoho hodin. Zdálo se jí  ale, že 
nejdůležitější ze všeho jsou rozhovory, které vedla vždy po celodenním putování 
s Petrem.

Králík Petr byl jejich vůdcem ve všech těch nebezpečenstvích. Oči 
měl  bystré,  protože  jedl  mrkev,  obrovitánskýma  ušima  zaslechl 
nebezpečí z dálky mil a mil. Chvějícím se nosem vycítil kdejakou hrozbu 
a rozum měl příliš bystrý, než aby na většinu triků krále Straky naletěl. 
Zanedlouho se dostali na kraj sídelního města krále Straky, kolem něhož 
dokonce ani nebyly hradby, protože král si byl naprosto jist, že všemi 
pastmi a nástrahami v lese nemůže žádný vetřelec proniknout.

Princezna Nell ve městě krále Straky; potíže s hyenou; Petrův příběh; Nell se  
musí vypořádat s cizincem.

Město krále  Straky připadalo princezně Nell  děsivější  než jakákoli 
divočina. Svůj život by svěřila raději divé lesní zvěři než většině jeho 
obyvatel. Pokusili se přespat na pěkné mýtině v lesíku uvnitř města, která 
princezně Nell připomněla mýtiny na začarovaném ostrově. Ale než se 
stačili uvelebit, přišla vztekle syčící hyena s rudýma očima, které kapaly 
sliny z tesáků, a všechny je vyhnala.

“Snad bychom mohli na mýtinu proklouznout, až bude úplně tma a 
hyena nás neuvidí,” navrhla Nell.

“Hyena nás uvidí vždycky, i ve tmě, protože vidí infračervené světlo, 
které vychází z našich těl,” vysvětlila Pivoňka.

Nakonec si Nell, Petr, Kačenka a Pivoňka našli místo k utáboření na 

–  171  –



poli,  kde přespávali  i  jiní  chudí  lidé.  Kačenka rozbila  skromný tábor, 
založila  oheň a  před  spaním si  udělali  trochu polévky.  Ale  princezna 
Nell, ať se snažila, jak mohla, nedokázala usnout.

Všimla si, že ani Králík Petr ne a ne usnout; jen posedával zády k 
ohni a díval se do tmy.

“Proč se díváš do tmy a ne do ohně jako my všichni?” zeptala se Nell.
“Protože  nebezpečí  vždycky přichází  ze  tmy,”  odpověděl  Petr.  “Z 

ohně pocházejí jen iluze. Když jsem byl malý králíček a utekl jsem z 
domova, tohle bylo první, čemu jsem se naučil.”

Petr jí pak prostřednictvím Čítanky vyložil svůj životní příběh, stejně jako to 
kdysi udělal Dinosaurus. Bylo to vyprávění o tom, jak on a jeho bratříčci utekli 
z domova a museli čelit různým kočkám, supům, lasičkám, psům a lidem, kteří 
je nebrali jako odvážné malé dobrodruhy, ale jako oběd. Petr byl jediný, kdo to 
přežil, protože byl ze všech nejchytřejší.

“Usmyslil jsem si, že jednoho dne svoje bratry pomstím,” řekl Petr.
“A pomstils?”
“Inu, to je dlouhé vyprávění.”
“Chci ho slyšet!” dožadovala se princezna Nell.
Ale než se mohl Petr ponořit do další části svého příběhu, všimli si, 

že se k nim přiblížil nějaký cizí Člověk. “Měli bychom probudit Kačenku 
a Pivoňku,” navrhl Petr.

“Ale ne, nech je spát,” řekla princezna Nell. “Odpočinek jim prospěje 
– a ten pán nevypadá tak zle.”

“A jakpak přesně vypadá zlý člověk?” opáčil Petr.
“Přece víš, jako lasička nebo sup,” vysvětlila princezna Nell.
“Pěkně zdravím, mladá dámo,” ozval se cizinec, který měl na sobě 

drahé šaty a šperky. “Nemohl jsem si nepovšimnout, že jste do našeho 
krásného Stračího města právě přibyla a že jste vydána napospas náhodě. 
Nedokážu  si  jen  tak  sedět  ve  svém  pohodlném,  teplém  domě  a 
pochutnávat  si  na  hojném  a  chutném  jídle,  aniž  bych  si  připadal 
provinile, když vím, že jste tady venku a trpíte. Nešla byste se mnou a 
nedovolila byste mi, abych o vás pečoval?”

“Přece tu nenechám svoje přátele,” namítla princezna Nell.
“Samozřejmě že ne – to jsem ani nenavrhoval,” lísal se cizí pán. “Je 

ovšem škoda, že spí. Ale tak mě něco napadá! Vy půjdete se mnou, váš 
králičí přítel tu zůstane a bude dohlížet na vaše spící přátele, a já vám 
ukážu svoje sídlo – však víte, jen abych vám dokázal, že nejsem nějaký 
ošklivý cizinec, který se pokouší zneužít vaší situace, jak to jistě vídáte 
ve všech těch hloupých vyprávěnkách, které si čtou už jen malé děti. A 
vy přece nejste malé dítě, no ne?”
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“Ne, asi nejsem,” souhlasila Nell.
“Tak tedy pojďte se mnou, poctivě si mě vyslechněte, prověřte si mě, 

a pokud se ukáže, že je se mnou všechno v pořádku, vrátíme se sem pro 
zbytek partičky. A pojďme už, ztrácíme čas!”

Princezně Nell  připadalo velice obtížné cizímu člověku odmítnout. 
“Nechoď s ním, Nell!” vybízel ji Petr. Jenže Nell s ním nakonec přece 
jen  šla.  V  koutku  duše  věděla,  že  nedělá  dobře,  ale  hlavičku  měla 
pošetilou,  a  protože  byla  jen malá holčička,  měla  pocit,  že  dospělým 
nemůže odporovat.

Od  toho  okamžiku  příběh  začal  být  velice  interaktivní.  Nell  v  teraktu 
vydržela nějakou dobu a zkoušela různá řešení. Někdy jí pán dal napít a ona 
usnula.  Jenže  když  se  napít  odmítla,  popadl  ji  a  svázal.  Tak  nebo  onak  se 
vždycky ukázalo, že je to pirát, anebo že chce Nell prodat jiným pirátům, kteří ji 
uvězní a nenechají odejít. Nell zkoušela všechny triky, na které jen přišla, ale 
vypadalo to, že terakt byl vytvořen tak, aby ji, jakmile se jednou rozhodla odejít 
s  tím cizím pánem,  už  nic  nemohlo  uchránit  před tím,  že se  stane  otrokyní 
pirátů.

Po desátém nebo dvanáctém opakování upustila knihu na písek, schoulila se 
přes ni a dala se do breku. Plakala ale tichounce, aby se neprobudil Harv. A pla-
kala dlouho, protože neviděla důvod přestat a protože jí připadalo, že ona sama 
je v pasti zrovna tak jako princezna Nell v knize.

“Haló,” ozval se velice tichý mužský hlas. Nell si zprvu myslela, že vychází 
z Čítanky, a nevšímala si jej, protože se na Čítanku zlobila.

“Copak se ti stalo, holčičko?” nedal se hlas. Nell se snažila podívat se tam, 
odkud  vycházel,  ale  spatřila  jen  hutné  barevné  světlo  z  mediatronů,  navíc 
procezené slzami. Protírala si oči, ale měla na rukou písek. Na chvilku ztratila 
rozvahu,  protože  jí  došlo,  že  tu  určitě  někdo je,  nějaký  dospělý,  a  cítila  se 
oslepená a bezmocná.

Konečně  ho zpozorovala.  Krčil  se  asi  dva metry od ní,  v  dost  bezpečné 
vzdálenosti, pozoroval ji, krčil čelo a tvářil se velice soucitně.

“Není proč plakat,” pokračoval. “Určitě není tak zle.”
“Kdo jste?” zeptala se Nell.
“Přítel, který ti chce pomoct. Pojď se mnou,” kývl hlavou ke pláži, “musím 

si s tebou na chvilku promluvit a nechci probudit tady tvého přítele.”
“Promluvit? O čem?”
“O tom, jak bych ti mohl pomoct. Tak co je, potřebuješ pomoct nebo ne?”
“Jasně,” kývla Nell.
“No vidíš. Tak pojď,” a cizí pán vstal. Pokročil k Nell, sklonil se a natáhl 

paži.
Nell  mu  podala  levou  ruku,  ale  v  posledním  okamžiku  mu  tou  pravou 

vhodila  do  obličeje  plnou  hrst  písku.  “Kurva!”  vyštěkl  cizinec.  “Ty  čubko 
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zasraná, za tohle tě dostanu.”
Nunčaku  měl  Harv  jako  obyčejně  pod  hlavou.  Nell  ji  vytrhla  a  zase  se 

otočila k cizinci, protočila se celou vahou těla a v posledním okamžiku švihla 
zápěstím, jak ji to učil Dódžo. Konec nunčaky zasáhl cizince do levé čéšky jako 
ocelová  kobra  a  Nell  uslyšela,  jak  v  koleni  něco  prasklo.  Cizinec  vykřikl, 
překvapivě  nahlas,  a  složil  se  do písku.  Nell  roztočila  nunčaku,  až  se zbraň 
rozbzučela, a namířila muži na spánek. Než ale mohl úder dopadnout, Harv ji 
chytil za zápěstí. Volný konec zbraně se neovládaně protočil a sekl ji přes obočí, 
až je rozťal; celým tělem jí projela pěkně vyvedená bolest. Najednou jí bylo na 
zvracení.

“Pěkná rána, Nell,” pochválil ji bratr, “ale teď je na čase se zdekovat.”
Sáhla po Čítance.  Oba se rozběhli  po pláži  a přeskakovali stříbřité  larvy, 

které se v mediatronickém světle řvavě leskly. “Poldové po nás nejspíš hned 
půdou,” hlásil Harv. “Musíme se někde schovat.”

“Seber nějakou deku,” supěla Nell. “Mám nápad.”
Svoje vlastní stříbrné pokrývky nechali na místě. Z odpadkového koše vedle 

hráze ale vyčuhovala nějaká odhozená, a tak ji Harv v běhu chytil a pak stočil 
do ruličky.

Nell Harva zavedla zpátky do úzkého lesního pásu. Našli cestu k mělké díře, 
kde už jednou byli. Tentokrát nad nimi Nell rozprostřela deku a pak si ji všude 
po krajích a  pod sebe zastrkali,  aby se ocitli  jako v bublině.  Tiše vyčkávali 
minutu,  pak  pět  minut,  pak  deset.  Čas  od  času  zaslechli  shora  slabé  vrčení 
aerostatu, ale stroje vždycky letěly dál; usnuli, ani nevěděli jak.

Záhadný suvenýr od Doktora X; Hackworth dorazí do Vancouveru; atlantská 
čtvrť tohoto města; Hackworth si opatřuje nový dopravní prostředek.

Doktor X vyslal na Šanghajský aerodrom posla, který dostal pokyny, aby 
vyhledal  Hackwortha.  Posel  se  k  němu  přikradl,  když  zrovna  močil,  velmi 
přívětivě  jej  pozdravil  a  vymočil  se  vedle  něj.  Pak  si  oba  pánové vyměnili 
vizitky, přijali je oběma rukama a s mírnou úklonou.

Hackworthova vizitka byla asi tak nóbl jako sám její majitel. Byla bílá a 
jméno  na  ní  stálo  poněkud  strohými  verzálkami.  Jako  většina  vizitek  byla 
vyrobena z inteligentního papíru a měla spoustu paměti, do které se daly ukládat 
digitalizované informace. Konkrétně tahle obsahovala program pro kompilátor 
hmoty,  přímého  potomka  toho  programu,  který  vytvořil  pro  původní 
Obrázkovou  čítanku  pro  urozené  slečny.  Tato  verze  pracovala  s  algoritmy 
generování hlasu a nespoléhala se na profesionální teraktéry, a také obsahovala 
všechny záchytné body potřebné k tomu, aby programátoři Doktora X mohli 
přeložit text do čínštiny.

Doktorova vizitka byla bizarnější.  Bylo po ní  roztroušených pár  znaků v 
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chan-c’ a také tu byla pečeť Doktora X. Od těch dob, co existoval inteligentní 
papír, ale byly i pečeti dynamické. Při tisku byl do papíru vpuštěn software, díky 
kterému  na  něm neustále  dokola  běžel  drobný  grafický  program.  Na  pečeti 
Doktora  X byl  venkovský strejc,  který  vypadal  jako  poďobaný od  neštovic, 
kuželovitý klobouk měl zavěšený na zádech, seděl s bambusovým prutem na 
kameni  u  řeky  a  tahal  z  vody  rybu...  ne,  počkat,  nebyla  to  ryba,  na  konci 
provazu sebou mrskal drak, a právě ve chvíli, kdy to divákovi došlo, se strejc 
otočil a domýšlivě se na něj usmál. Pak kýčovitý obrázek strnul, obklopil se 
rámečkem a obratně se proměnil ve znaky znamenající jméno Doktora X. Načež 
se  smyčka  přesunula  zas  na  začátek.  Na  zadní  straně  vizitky  bylo  pár 
mediaglyfů naznačujících, že jde ve skutečnosti o dobropis: že je to takříkajíc 
všeho  schopný  program  pro  kompilátor  hmoty  spojený  s  dostatečným 
množstvím jumů na jeho provoz. Mediaglyfy upřesňovaly, že bude běžet jen na 
kompilátoru hmoty s obsahem osm metrů krychlových nebo větším, což bylo 
nehorázně  moc  a  což  jasně  stanovovalo,  že  to  nebude  moct  použít,  dokud 
nedorazí do Ameriky.

Z  Chan-ťin Takhoma  se vylodil ve Vancouveru, který se kromě jednoho z 
nejpůsobivějších  kotevních  zařízení  pro  vzducholodi  na  světě  pyšnil  i 
rozměrným atlantským rezidem. Doktor X mu neurčil žádný přesný cíl, dal mu 
jen dobropis a číslo letu –, a tak neviděl žádného důvodu setrvat na palubě až na 
konečnou. Kdyby to bylo potřeba, odsud se může níž po pobřeží vždycky dostat 
rychlovlakem.

Samotné město, to byla neustále se rozlézající změť rezidů. Následkem toho 
bylo  hojně  prosyceno  agorami,  které  patřily  Protokolu  a  byly  Protokolem 
spravovány a kde se občané a poddaní různých fýlů mohli scházet na neutrální 
půdě, obchodovat, vyjednávat, smilnit a tak porůznu. Některé z agor byly prostě 
nekrytými  náměstími  podle  klasického  vzoru,  jiné  zase  vypadaly  spíš  jako 
kongresová  střediska  nebo  kancelářské  budovy.  Většina  z  dražších  a  lepším 
výhledem vybavených čtvrtí  Vancouveru patřila  buď Hongkongské vzájemně 
benevolentní  společnosti,  anebo  Nipponcům,  a  Konfuciáni  měli  nejvyšší 
kancelářskou budovu v centru. Východně od města, v úrodné deltě řeky Fraser, 
měli  vykolíkované velké kusy  lebensraumu  Slované a Germáni a  tato území 
údajně chránily bezpečnostní mřížky o poznání drsnější než obyčejně. Po celém 
katastru města měl síť miniaturních rezidů i Hindustán.

Rezid Atlantidy se tyčil z vod asi půl míle západně od univerzity, se kterou 
byl také spojen lávkou. Imperiální tektonická jej pojala jako jeden z přirozených 
ostrovů, který jako by tu seděl už miliony let. Když jej nesl pronajatý velocipéd 
přes  lávku,  ucítil  Hackworth  ve  strništi  rašících  vousů  chladný  slaný  vítr  a 
napětí  jej  začalo  opouštět,  protože  se  znovu  ocitl  na  domovské  půdě.  Na 
smaragdově  zeleném  hřišti  nad  vlnolamem  byli  kluci  v  krátkých  kalhotách 
sražení do mlýna a hráli fieldbal.

Na druhé straně od cesty byla dívčí škola, která měla vlastní, stejně velké 
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hřiště, až na to, že tohle bylo obklíčené hustým třímetrovým živým plotem, aby 
po něm mohly dívky pobíhat ve velice úsporném nebo velice přiléhavém odění, 
aniž by byly narušovány zásady slušnosti.  Nespal  v  trpasličí  lodní  kóji  moc 
dobře a vůbec by se nezlobil, kdyby se mohl ubytovat v hostelu a schrupnout si, 
ale bylo jen hodinu před polednem a on si nemohl dovolit promarnit celý den. A 
tak na velocipédu dojel až do středu města, zastavil u první namátkou vybrané 
hospody a dal si oběd. Barman mu poradil, kudy ke Královskému poštovnímu 
úřadu, který byl jen pár ulic odsud.

Pošta byla veliká a poskytovala spoustu kompilátorů hmoty včetně jednoho 
modelu  s  obsahem  deseti  metrů  krychlových,  který  byl  přímo  napojen  na 
nakladač. Hackworth vložil dobropis od Doktora X do čtecího zařízení a zatajil 
dech. Nestalo se ale nic dramatického; displej na ovládací desce mu oznámil, že 
zadání bude trvat několik hodin.

Většinu toho času Hackworth zabil tak, že se potuloval po rezidu. Centrum 
bylo nevelké a po chvilce je vystřídaly zelení hustě prokládané obytné čtvrti 
plné  nádherných  georgiánských,  viktoriánských  a  románských  domů,  mezi 
nimiž byly sem tam potroušené robustní  tudorské stavby,  buď uhnízděné  na 
kopečcích,  nebo  uvelebené  ve  svěže  zelených  úžlabinách.  Za  domy byl  pás 
panských statků promíšených s golfovými hřišti a parky. Usadil se na lavičku v 
jedné  rozkvetlé  veřejně  přístupné  zahradě  a  rozložil  si  list  mediatronického 
papíru,  který  sledoval  přesuny původního  exempláře  Obrázkové  čítanky pro 
urozené slečny.

Vypadalo to, že kniha strávila nějaký čas v lesním pásu a pak se šinula do 
kopce, zhruba k rezidu Nová Atlantida.

Hackworth  vytáhl  plnicí  pero  a  napsal  krátký  dopis  lordu  Finkle-
McGrawovi.

Milosti,
jelikož jsem přijal důvěru, kterou jste ve mě vložil, zavázel jsem se 

tím  také  být  naprosto  upřímným  a  sloužit  jako  otevřený  kanál  pro 
všechny informace týkající  se  vytčeného cíle.  Vzhledem k tomu jsem 
vám povinován oznámit, že před dvěma roky jsem při své zoufalé snaze 
najít  ztracený  exemplář  Čítanky  zahájil  jisté  pátrání  v  Pronajatých 
územích... (atd. atd.)

Přijměte v příloze laskavě mapu a další data týkající se nedávných 
přesunů této knihy, o které jsem až do včerejška nevěděl, kde se nalézá. 
Nemám jak  zjistit,  kdo  ji  vlastní,  ale  s  ohledem na  její  programové 
vybavení lze tušit, že jde o děvčátko ze třídy thétů, pravděpodobně mezi 
pěti a sedmi lety věku. Kniha musela po celé dva uplynulé roky setrvat 
uvnitř  nějaké  budovy,  protože  jinak  by  ji  moje  systémy  detekovaly. 
Pokud  jsou  tyto  dohady  správné  a  pokud  můj  vynález  vzhledem  k 
zamýšlenému účelu tragicky neselhal, lze napevno předpokládat, že se 
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kniha stala významnou součástí života oné holčičky...

Nato se rozepsal o tom, že pokud je tomu tak, neměla by kniha děvčátku být 
odebrána, ale když si to promyslel trochu důkladněji, tuhle část dopisu začáral a 
ona ze stránky zmizela. K jeho roli nepatřilo dělat Finkle-McGrawovi přednášky 
o tom, jak co řešit. Už se jen podepsal a dopis odeslal.

Půl hodiny nato pero znovu zacinkalo a on se podíval do pošty.

Hackworthe,
potvrzuji přijetí zprávy. Lepší pozdě než nikdy. Nemůžu se dočkat, až 

se s tou holčičkou setkám.

Váš atd.
Finkle-McGraw

Když  se  Hackworth  vrátil  na  poštu  a  podíval  se  okénkem  do  velikého 
kompilátoru hmoty, spatřil, jak se v matně rudém světle rýsuje veliký stroj. Už 
měl hotové tělo, a jak mu zařížení kompilovalo i nohy, zvolna vstával. Doktor X 
vybavil Hackwortha kavalem.

Hackworth  si  s  jistým  uspokojením  povšiml,  že  inženýři,  kteří  jej 
projektovali, dali jednoznačně přednost prostotě a síle a méně jim záleželo na 
pohodlí a stylu. Velice čínské. Nijak se nesnažili stroj maskovat jako skutečné 
zvíře. Většinu mechanických součástí nohou nic neskrývalo, takže bylo vidět, 
jak pracují klouby a rozvodové tyče, něco jako kdybyste si prohlíželi kola staré 
parní  lokomotivy.  Tělo  vyhlíželo  vychrtle,  jako  skelet.  Bylo  sestaveno  z 
hvězdicovitých spojek, ze kterých mohlo vycházet až pět či šest táhel velkých 
jako cigarety, a spojky a táhla dohromady tvořily nepravidelnou síť, která se po 
obvodu spojovala do geodového prostorového rámu. Táhla mohla měnit délku. 
Hackworth tuto konstrukci neviděl poprvé a věděl, že síť dovede až v udivující 
míře  měnit  velikost  a  tvar,  čímž  poskytuje  vždy  přesně  takovou  kombinaci 
strnulosti a ohebnosti, jakou ovládací systém právě potřebuje. Uvnitř prostorové 
konstrukce  zahlédl  Hackworth  hliníkové  koule  a  elipsoidy,  bezpochyby 
obsahující  vakuum,  v  nichž  se  nalézaly  fázomechanické  útroby  strojového 
jízdního zvířete: v zásadě hlavně molekulární logika a zdroj energie.

Hlavní  části  nohou  se  kompilovaly  rychle,  jejich  komplikované  kloubní 
zakončení trvalo stroji trochu déle. Když byl proces u konce, Hackworth zrušil 
vakuum a otevřel dveře. “Složit,” poručil. Kaval složil nohy a lehl si na dno KH. 
Jeho prostorový rám se co nejvíce stáhl a krk se zkrátil. Hackworth se sklonil, 
zahákl prsty za prostorový rám a jednou rukou kavala zvedl. Pak jej pronesl 
halou pošty, prošel mezi pobavenými zákazníky a vyšel ze dveří na ulici.

“K  nasednutí,”  nařídil.  Kaval  přešel  do  dřepu.  Hackworth  přehodil  přes 
sedlo, které bylo čalouněné jakýmsi elastomerovým materiálem, jednu nohu, a 
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okamžitě ucítil, jak stoupá. Noha se odpojila od země a volně se kývala, dokud 
nenašel třmeny. Bederní podpěrka se mu svědomitě přitiskla k ledvinám a kaval 
klusem vyrazil na ulici a zamířil zpátky k lávce.

To by neměl. Hackworth mu už už chtěl říct, ať zastaví. Pak mu došlo, proč 
mu dali dobropis na poslední chvíli. Inženýři Doktora X něco připrogramovali 
do kavalova mozku, nejspíš instrukce, kam jej má zavézt.

“Jméno?” zeptal se Hackworth.
“Nepojmenovaný,” odpověděl kaval.
“Změna jména na Únosce,” ohlásil Hackworth.
“Jméno: Únosce,” prohlásil Únosce; jakmile poznal, že se dostal na okraj 

obchodní a správní čtvrti, přešel do cvalu. A za pár minut už se tryskem řítili 
přes  lávku.  Hackworth  se  otočil  k  Atlantidě  a  hledal  zrakem pronásledující 
aerostaty; pokud ho ale Napier dal sledovat, učinil tak rafinovaněji.

Ranní procházka pro Pronajatých územích; Rybina; příjemný strážník,

Vepředu  vysoko  na  kopci  viděli  katedrálu  svatého  Marka  a  slyšeli,  jak 
vyzvánějí její zvony, většinou to byly jen nemelodické sekvence tónů, ale občas 
se ze zmatku vymotal hezký nápěv, jako když se z permutací I-ťingu nečekaně 
vykulí  drobný skvost.  Diamantový palác  Viktoriina  zdroje zachycoval světlo 
vycházejícího slunce,  ještě  stále  ukrytého za horou,  a  zářil  temně růžovou a 
jantarovou. Nell a Harv se pod stříbřitou dekou vyspali překvapivě dobře, ale v 
žádném případě nespali dlouho. Probudil je armádní budíček ze senderistického 
rezidu;  když  znovu  vyrazili  do  ulic,  z  bran  už  na  veřejné  komunikace 
Pronajatých území proudili podsadití korejští a inčtí kazatelé, vlekli rozkládací 
mediatrony a bedny s rudými knížkami. “Mohli bysme tam jít, Nell,” nadhodil 
Harv – a Nell napadlo, jestli si nedělá legraci. “V Senderu máš vždycky dost 
jídla a jsi v teple.”

“Nedovolili by mi, abych si nechala svoji knížku,” namítla Nell.
Harv se na ni s mírným překvapením zadíval. “Jak to víš? Ne, nic neříkej, já 

vím, dozvěděla ses to v Čítance.”
“V Senderu mají jenom jednu knihu a ta jim nakazuje, aby všechny ostatní 

knihy spálili.”
Když namířili k zelenému pásu, začala cesta víc a víc stoupat a Harv začal 

sípat. Občas zastavil, opřel se rukama o kolena a kašlal, pisklavě, drsně a trhaně, 
jako když štěká tuleň. Ale tady nahoře byl vzduch čistší, to poznali podle toho, 
jak jim klouže do krku, a taky chladnější, což pomohlo.

Vyvýšenou ústřední náhorní plošinu Nového Čchusanu obklopoval lesní pás. 
Rezid jménem Rybina se opíral přímo o něj a nebyl zalesněný o mnoho méně, i 
když z dálky vypadala jeho struktura jemněji – stromů bylo víc a byly menší, 
všude spousta květin.
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Rybinu obklopoval plot v načerno natřených kovových tyčí. Harv po něm 
vrhl jediný pohled a prohlásil, že jestli to jsou všechna bezpečnostní opatření, co 
mají,  je  to  spíš  vtip.  Pak si  ale  povšiml,  že  kolem plotu se  táhne  trávník  s 
hustými drny, byl ho pás široký asi co by kamenem dohodil, který je dost pěkně 
opečovaný, aby se na něm daly pořádat přebory v kroketu. Významně na Nell 
nakrčil obočí, což mělo naznačit, že když se nějaká nepovolaná osoba pokusí 
přes  něj  přejít,  napíchnou  ji  hydraulické  nerezové  bodce  nebo  ji  prošpikují 
porcováčky nebo dostanou robotičtí psi.

Brány do Rybiny byly doširoka otevřené, což Harva hluboce znepokojilo. 
Stoupl si před Nell, aby ji nenapadlo pokusit se proběhnout dovnitř. U hraniční 
čáry končila obvyklá tvrdá,  ale pružná dlažba vyrobená z jemného, ale silně 
protiskluzného  nanomateriálu,  a  místo  ní  tu  byla  nepravidelná  mozaika  ze 
žulových kostek.

Široko  daleko  byl  jediný  člověk,  bělovlasý  strážník,  kterému  bříško 
nadzvedávalo uniformu tak, že se dvě řady měděných knoflíků udělaly každá 
pro  sebe.  Byl  předkloněný  a  lopatkou  odstraňoval  ze  smaragdově  zeleného 
trávníku kouřící  hovínko. Podle okolností  to  vypadalo,  že jeho původcem je 
některý  ze  dvou korgiů,  kteří  do  sebe  zrovna  nedaleko  naráželi  groteskními 
tělíčky a  snažili  se  jeden druhého povalit  na  zem, což je  činnost  odporující 
zákonům mechaniky dokonce i v případě psíků plemene velškorgi, kteří jsou 
štíhlí a dobře trimovaní, což tihle nebyli. Soupeření, podle všeho pouhá šarvátka 
v konfliktu vpravdě epochálních rozměrů a trvání, zabránilo bojujícím stranám 
věnovat pozornost čemukoli méně významnému, například střežení brány, a tak 
si Nell a Harva jako první povšiml strážník. “Jděte si po svých!” zahalekal nijak 
nepřátelsky a mávl zavánějící lopatkou dolů z kopce. “Dneska pro takové, jako 
jste vy, žádnou práci  nemáme! A bezplatné kompilátory hmoty jsou všechny 
dole u vody.”

Oznámení mělo na Harva přesně opačný účinek, než jakého chtěl strážník 
dosáhnout, protože z něj vyplývalo, že někdy tu pro takové jako on práce bývá. 
Opatrně přikročil blíž, Nell toho využila a vyběhla zpoza jeho zad. “Promiňte, 
pane,”  zavolala,  “my  tu  nejsme  kvůli  práci  nebo  abychom  sehnali  něco 
zadarmo, my jen hledáme někoho, kdo patří k tomuto fýlu.”

Strážník si  při pohledu na děvčátko, které vypadalo na théta, ale mluvilo 
jako Vikáč, urovnal blůzu a napřímil ramena. Podezíravost ustoupila smířlivosti 
a  on se k  nim přiloudal,  jen co křikl  pár  kleteb na  psy,  ty  ale  podle  všeho 
postihla náhlá ztráta sluchu. “No prosím,” opáčil, “a koho to vlastně hledáte?”

“Jednoho pána jménem Brad. Je to kovář. Pracuje ve stájích rezidu Nové 
Atlantidy, stará se o koně.”

“Toho znám dobře,” přikyvoval strážník. “Velice rád mu zavolám. Vy jste 
tedy jeho... přátelé?”

“Rádi bychom si mysleli, že na nás vzpomíná převážně v dobrém,” snažila 
se Nell. Harv se otočil a obdařil ji za ten nabubřelý způsob řeči úšklebkem, ale 
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strážník to zřejmě baštil.
“Dnes ráno je velmi chladno,” prohlásil strážník. “Co kdybyste šli se mnou 

na strážnici, tam je příjemně a útulno. Udělám vám trochu čaje.”
Na  druhé  straně  hlavní  brány  končil  plot  kamennou  vížkou,  jejíž  úzká 

okénka  s  diamantovými  tabulemi  byla  zapuštěná  hluboko  do  stěn.  Strážník 
vstoupil  dovnitř  ze  své  strany  plotu  a  pak  otevřel  těžké  dřevěné  dveře  s 
obrovskými  závěsy  z  tepaného  železa  a  vpustil  Nell  a  Harva  dovnitř. 
Osmiúhelníkový pokojík byl přeplněn pěkným nábytkem z tmavého dřeva, byla 
tu  polička  se  starými  knihami  a  litinová  kamínka;  na  těch  stála  červená 
smaltovaná konvice, poďobaná jako asteroid pradávnými impaktními krátery, ze 
které s pískáním ucházel tenký proužek páry. Strážník je usadil na dvě dřevěné 
židle. Když se je pokusili odtáhnout od stolu, zjistili, že obě jsou dobře desetkrát 
těžší než jakékoli jiné židle, co kdy viděli, protože jsou vyrobené ze skutečného 
dřeva, a ještě k tomu z masivu. Nebyly nijak obzvlášť pohodlné, ale Nell se 
sezení na nich stejně líbilo, protože cosi tak velkého a těžkého jí dávalo pocit 
bezpečí. Na straně obrácené dovnitř Rybiny měla strážnice větší okna a Nell 
viděla dva korgie, kteří prostrkovali hlavy skrz olověnou mříž a byli celí pryč z 
toho, že je vinou nějakého skandálního procedurálního selhání nechali venku, a 
poněkud nejistě vrtěli ocasy, jako kdyby chtěli říct, že ve světě, kde se mohou 
dít podobné chyby, už jeden nemůže spoléhat vůbec na nic.

Strážník našel dřevěný tác, přenesl jej na druhou stranu pokoje a sešikoval 
na něm pečlivě sbírku šálků, podšálků, lžiček, kleštiček a jiné výbavy potřebné 
k  servírování  čaje.  Když  měl  všechny  nezbytné  nástroje  patřičně  rozložené, 
zhotovil se značnou snahou o zachování starodávného postupu nápoj a položil 
jej před ně.

Na pultě pod oknem spočíval  mimozemsky vyhlížející  černý předmět,  ve 
kterém  Nell  poznala  telefon,  a  to  jen  proto,  že  takové  vídala  ve  starých 
pasivkách,  na  které  se  ráda  dívala  její  matka  –  tam podle  všeho  hrály  roli 
talismanů,  roli,  která  nepatřičně  převyšovala  jejich  skutečný  praktický  účel. 
Strážník si vzal kus papíru, na kterém měl rukou napsanou spoustu jmen a linek 
a čísel. Otočil se zády k nejbližšímu oknu a pak se zaklonil až nad pult, aby se 
dostal co nejblíže ke světlu. Narovnal si do světla papír a pak upravil naměř své 
vlastní brady do poněkud ostrého úhlu, takže se ocitl v pozici, kdy skla jeho 
brýlí na čtení byla mezi zornicemi a stránkou. Když takto uvedl všechny prvky 
do optimálního geometrického postavení,  krátce vzdychl  na znamení,  že  mu 
uspořádání vyhovuje, a chviličku na Nell a Harva přes brýle pokukoval, jako by 
chtěl naznačit, že když jej budou pozorně sledovat, přiučí se lecjakému neoce-
nitelnému triku. Nell ho fascinovaně pozorovala, v neposlední řadě i proto, že 
lidí s brýlemi viděla pramálo.

Strážník se opět začal věnovat papíru a s naježeným obočím jej přejížděl 
několik minut očima, než konečně vyřkl sérii čísel, která se jeho návštěvníkům 
zdála být náhodná, ale pro něj byla podle všeho jak velevýznamná, tak dokonale 
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zřejmá.
Na černém telefonu byl kovový kotouček po obvodu opatřený prohlubněmi 

velkými jako bříška prstů. Strážník si zahákl sluchátko telefonu za nárameník a 
pak začal  vkládat prsty do různých těch prohlubní, a to tak,  že jimi roztáčel 
kotouček proti síle pružiny. Následoval krátký, ale velice přátelský rozhovor. 
Pak strážník zavěsil a sepjal ruce na bříšku, jako by jemu svěřený úkol vykonal 
tak  důkladně,  že  se  tím  řečené  končetiny  staly  nepotřebnou  dekorací. 
“Minutečku,” prohlásil. “Dejte si prosím na čas a tím čajem se neopařte. Dali 
byste si linecké koláčky?”

Nell  o  existenci  této  pochoutky  nic  nevěděla.  “Ne,  děkuji,  pane,” 
odpověděla, zatímco vždy pragmatický Harv připustil, že by proti pár kouskům 
nic  neměl.  Strážníkovy  ruce  najednou  našly  důvod  k  existenci  a  začaly 
propátrávat  tmavé  kouty  starých  dřevěných  kredencí  rozestavěných  po  celé 
místnosti. “Mimochodem,” prohodil při pátrání nepřítomně, “pokud jste měli v 
úmyslu projít skrz bránu, tedy pokud jste takříkajíc hodlali navštívit Rybinu, v 
čemž vám ani v  nejmenším nebráním, měli  byste  vědět  něco málo o našich 
pravidlech.”

Když se narovnal a  otočil  se k nim, držel  už v ruce plechovou krabici  s 
nápisem LINECKÉ KOLÁČKY.

“Abych byl zcela konkrétní, zde mladý pán by musel vyndat z kalhot ty své 
tyčky a vyhazovači nůž a uložit si je zde, do laskavé péče mé a mých kolegů, a 
já bych se musel důkladně podívat na tu obludnou haldu molekulární logiky, 
baterií, senzorových soustav a kdovíčeho ještě, co slečna s sebou nosí v batůžku 
a která je, pokud se nemýlím, maskována jako kniha. Hmmm?” A strážník se k 
nim  obrátil  s  velevýznamně  pozdviženým  obočím  a  potřásal  kostkovanou 
krabicí.

Potom si  strážník Moore,  jak se jim představil,  prohlédl  Harvovy zbraně 
důkladněji,  než  se  zdálo  být  nutným,  asi  jako  by  to  byly  pozůstatky  právě 
vykopané z pyramidy. Dal si záležet na tom, aby Harva pochválil za to, jak jsou 
prý účinné, a nahlas se zamyslel nad tím, jak trapně bláhové je, když si někdo 
dovoluje na mladého muže, jako je Harv. Zbraně pak skončily v jedné kredenci, 
kterou strážník Moore zamkl tím, že na ni promluvil. “A teď tu knihu, mladá 
dámo,” vyzval poměrně mile Nell.

Nechtělo se jí pustit Čítanku z ruky, ale vzpomněla si na děti v klubovně, 
které se jí ji pokoušely vzít a byly za svou drzost potrestány elektrošokem nebo 
tak něčím. A tak mu ji podala. Strážník Moore si ji vzal velice opatrně do obou 
rukou  a  ze  rtů  mu  uklouzlo  tiché  pochvalné  zabručení.  “Měla  bych  vám 
oznámit,” ozvala se Nell, “že někdy provádí dosti ošklivé věci lidem, o kterých 
si myslí, že se mi ji snaží ukrást.” Pak se ale okamžitě kousla do rtů a doufala, 
že to strážník Moore nepochopí, jako by jej obviňovala ze zlodějství.

“Moje malá slečno, kdyby to nedělala, byl bych velmi zklamán.”
Strážník Moore knihu několikrát obrátil sem a tam, složil Nell komplimenty 
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nad vazbou, zlatým písmem a jemností papíru na dotek, načež ji až přehnaně 
opatrně  odložil  na  stůl,  jehož  dřevěnou desku  předtím rukou otřel,  aby  měl 
jistotu, že tam předtím nepotrousil cukr a nerozlil čaj. Odešel od stolu a jakoby 
náhodou se doloudal k dubové a mosazné kopírce, která stála v jednom z tupých 
rohů osmiúhelného pokoje. Vzal si pár stránek, které ležely v jejím podavači, 
chvilku se jimi probíral a občas se u toho nevesele a krátce zasmál. V jednom 
okamžiku vzhlédl  k  Nell  a beze slova potřásl  hlavou. “Máš vůbec ponětí...” 
vyšlo z něj teprve pak, ale nato se jen znovu zasmál, znovu potřásl hlavou a 
vrátil se k papírům.

“No dobrá,” prohlásil konečně. “Dobrá.” Vsunul papíry zpátky do kopírky a 
poručil jí, ať je zničí. Vrazil pěsti do kapes kalhot a dvakrát přešel z jednoho 
konce místnosti na druhý, pak se zase posadil a podíval se ani ne na Nell a 
Harva a ani ne na knihu, snad kamsi do dálky. “Dobrá,” zopakoval. “Nezabavím 
knihu  během  tvého  pobytu  tady  v  Rybině,  pokud  se  budeš  držet  jistých 
podmínek. Především za žádných okolností  nepoužiješ kompilátor hmoty. Za 
druhé: kniha je určena pro tvoje a jedině tvoje užití. Za třetí: nebudeš kopírovat 
nebo reprodukovat žádnou z informací v knize obsažených. Za čtvrté: nikomu tu 
nebudeš knihu ukazovat a nikomu nebudeš vykládat o její existenci. Porušení 
těchto  podmínek  bude  mít  za  následek  okamžité  vyhoštění  z  Rybiny  a 
konfiskaci a možná i zničení knihy. Vyjádřil jsem se jasně?”

“Naprosto jasně,  pane,” řekla  Nell.  Zvenčí  zaslechli  klapity  klap,  klapity 
klap přijíždějícího koně.

Nová přítelkyně; Nell vidí skutečného koně; projížďka Rybinou; Nell a Harv 
se rozcházejí.

Na koni neseděl Brad, ale žena, kterou Nell ani Harv neznali. Měla rovné 
nazrzle plavé vlasy, bledou pokožku s tisíci pih a mrkvově načervenalé obočí a 
řasy, které skoro nebyly vidět, leda když se jí do obličeje opřelo sluníčko. “Já 
jsem Bradová přítelkyně,” oznámila. “Brad má práci. On vás zná?”

Nell  už  chtěla  spustit,  ale  Harv  ji  umlčel  položením  ruky  na  rameno  a 
poskytl ženě poněkud stručnější verzi, než jakou by jí bývala byla vyložila Nell. 
Zmínil  se,  že  Brad  byl  nějakou  dobu  přítelem jejich  matky  a  že  se  k  nim 
vždycky choval mile a dokonce je vzal do rezidu NA podívat na koně. Nedlouho 
po začátku vyprávění té ženě zmizel ze tváře neutrální výraz, začala se tvářit o 
něco  opatrněji  a  přestala  poslouchat.  “Myslím,  že  mi  o  vás  Brad  jednou 
vyprávěl,” prohlásila konečně, když se Harv dostal s výkladem do slepé uličky. 
“Určitě si na vás pamatuje. Tak co byste chtěli, aby se dělo dál?”

To byl oříšek. Nell a Harv si vypěstovali zvyk soustředit se velice usilovně 
na to, co nechtějí, aby bylo dál. Možnosti volby je ohromovaly a připadaly jim 
spíš jako dilemata. Harv přestal Nell držel za paži a stiskl jí místo toho ruku. 
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Ani jeden nic neřekli.
“Snad by vám oběma prospělo,” prohlásil konečně strážník Moore, když se 

na něj žena očima obrátila o pomoc, “kdybyste si našli nějaké bezpečné a klidné 
místečko, kde byste se mohli rozmyslet.”

“To by bylo velice milé, děkujeme,” kývla Nell.
“V Rybině je spousta veřejných parků a pěkných zahrad...”
“Ani  nápad,”  prohlásila  žena,  která  tu  narážku  docela  přesně  pochopila. 

“Vezmu je k nám do Mlýna, než se Brad vrátí. Pak na něco přijdeme,” oznámila 
strážníkovi významně.

Vyšla ze strážnice svižně a po Nell a Harvovi se ani neohlédla. Byla vysoká 
a měla na sobě volné khaki kalhoty,  hodně oblýskané na kolenou, ale skoro 
vůbec na zadku a poseté tu a tam nějakými starými, neurčitelnými skvrnami. 
Nahoře měla velice plandavý irský rybářský svetr, jehož rukávy si vyrolovala a 
připevnila zavíracími špendlíky, takže jí vznikly na obou pihatých pažích hutné 
vlněné  sloupové  patky;  stejný  prvek  jako  by  opakovaly  i  shluky  levných 
stříbrných náramků na obou zápěstích. Něco zašeptala ke svému koni, klisně 
plemene  appaloosa,  která  mezitím  sklonila  šíji  dolů  k  ostudně  nakrátko 
ostříhanému trávníku za plotem a začala se jím čenichem probírat a hledat jeden 
dva  listy  trávy,  které  si  neoznačkovali  neúnavní  korgiové.  Když  zastavila  u 
klisny  a  pohladila  ji  po  krku,  Nell  a  Harv  ji  dohnali  a  zjistili,  že  jí  prostě 
zjednodušeně líčí, co všechno se odehrálo na strážnici, a říká, co bude teď, a 
všechno to vykládá víceméně roztržitě, jen pro případ, že by to klisna chtěla 
vědět. Nell  si  chviličku myslela, že by snad klisna mohla být ve skutečnosti 
kavalem navlečeným ve falešné koňské kůži, ale pak ze zvířete vytryskl proud 
moči silný jako plotový kůl, lesknoucí se v ranním slunci jako šavle a zahalený 
oblakem páry, a Nell začichala a pochopila, že kůň je skutečný. Žena na koně, 
na němž podle všeho přijela bez sedla, nevyskočila, jen jej vzala za otěže tak 
jemně, jako by byly z pavučin, a vedla ho. Nell a Harv šli pár kroků za ní a ona 
kráčela nějakou dobu přes louku a zřejmě si všechno urovnávala v hlavě, načež 
si  konečně na jedné straně hlavy zastrčila vlasy za ucho a otočila se k nim. 
“Vykládal vám strážník Moore vůbec něco o našich pravidlech?”

“Jakejch pravidlech?” vybafl Harv dřív, než se do toho mohla Nell pustit a 
vyložit to s tolika podrobnostmi, že by na ně vrhla poněkud negativní světlo. 
Nell se posté podivila nad tím, jak rozmanitých podob nabývá prohnanost jejího 
bratra; na to by mohl být hrdý i sám Petr.

“Vyrábíme  věci,”  oznámila  žena,  jako  kdyby  tím  poskytla  v  zásadě 
bezchybné a postačující vysvětlení poměrů ve fýlu jménem Rybina. “Brad dělá 
podkovy.  Ale  Brad  je  výjimka,  protože  hlavně  poskytuje  služby  spojené  s 
koňmi. Že ano, Skořápko?” prohodila žena ke klisně. “Proto musel nějaký čas 
bydlet dole v PÚ, došlo totiž k neshodám o to, jestli štolbové a sloužící a další 
poskytovatelé služeb zapadají do podmínek určených chartou Rybiny. Pak jsme 
ale hlasovali a rozhodli jsme se je přijmout. Ale vás to nudí, co? Já se jmenuji 
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Rita a vyrábím papír.”
“To jako myslíte z KH?”
Nell se to zdálo být nasnadě, ale Ritu to překvapilo a přešla to zasmáním. 

“Pak vám to ukážu. Snažila jsem se dospět k tomu, že na rozdíl od míst, kde jste 
žili, se tady v Rybině dělá všechno ručně. I ten název neznamená rybí zápach, 
ale druh spojení dřeva – na rybinu. Máme tu jen málo kompilátorů hmoty. Když 
chceme řekněme židli, někdo z našich řemeslníků ji vyrobí ze dřeva, jako za 
starých časů.”

“A proč si ji prostě nezkompilujete?” chtěl vědět Harv. “Káháčko přece umí 
dřevo.”

“Umí vyrábět falešné dřevo,” opravila ho Rita, “ale jsou lidé, kteří falešné 
věci nemají rádi.”

“A proč nemáte rádi falešné věci?” vyzvídala Nell.
Rita se na ni usmála. “Nemluvím jen o nás. Jde i o ně,” a ukázala nahoru, k 

pásu vysokých stromů, který odděloval Rybinu od území Nové Atlantidy.
Harvův obličej se rozjasnil. “Vikáči to od vás kupujou!” prohlásil.
Rita  se  zatvářila  maličko  překvapeně,  jako  kdyby  výraz  Vikáči  slyšela 

poprvé. “Co jsem to vlastně chtěla... Aha, chtěla jsem dospět k tomu, že tady 
jsou všechny věci jedinečné, takže na ně musíte dávat pozor.”

Nell měla jen hrubou představu, co to je jedinečný, a Harv žádnou, a tak jim 
to Rita  cestou do Rybiny chvíli  vysvětlovala.  Posléze Nell  i  Harvovi začalo 
svítat,  co  se  jim  Rita  vlastně  snaží  nepředstavitelně  a  k  vzteku  opatrným 
způsobem vysvětlit:  že  nechce,  aby  si  tu  pobíhali  a  něco  rozbíjeli.  Takový 
omezující přístup k chování dětí byl natolik odlišný od všeho, co kdy zažili, že i 
když se Rita snažila být milá, rozhovor pak zakalily zmatení dětí a její frustrace. 
Co chvíli jí pihy mizely a obličej rudl.

Kde  měla  Rybina  nějaké  ulice,  tam  byly  vydlážděné  těsně  k  sobě 
narovnanými kamennými kostkami. Na ulicích byli k vidění koně, kavalové a 
velocipédy s tlustými vyboulenými pneumatikami. Až na jedno místo, kde se 
kolem středové louky k sobě tisklo několik budov, stály domy daleko od sebe a 
bývaly buď hodně malé nebo hodně velké. Vypadalo to ale, že všechny mají 
pěkné zahrady; Nell co chvíli seběhla z cesty a přivoněla si ke květině. Rita ji 
nejdřív pozorovala nervózně a říkala jí, ať žádné květiny netrhá, protože patří 
jiným lidem.

Na konci cesty byla dřevěná vrata se k smíchu primitivní závorou sestávající 
z posuvné destičky vyleštěné dlouhým používáním. Za vraty se cesta měnila ve 
velice  hrubou  mozaiku  dlažebních  kostek,  mezi  kterými  prorůstala  tráva. 
Klikatila se mezi zvlněnými pastvinami, kde se pásli koně a občas i dojné krávy, 
a  pak skončila  u velkého dvoupatrového kamenného stavení uhnízděného na 
břehu řeky, která stékala po kopci  dolů od rezidu Nové Atlantidy. Na jedné 
straně z budovy vyrůstalo obrovské kolo; jak se do něj proud opíral, zvolna se 
otáčelo. Venku stál před velikým špalkem muž a sekyrou s nezvykle širokým 
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břitem sekal z polen načervenalého dřeva tenké plátky. Ty potom skládal do 
proutěného košíku, který na provaze držel jiný muž stojící na střeše; ten pak 
vyměňoval některé staré šedivé dřevěné šindele těmihle novými červenými.

Harva ta udivující ukázka přímo ochromila. Zastavil se. Nell viděla něco 
velice podobného na stránkách Čítanky. Šla za Ritou k dlouhé nízké budově, 
kde žili koně.

Většina  zdejších  nebydlela  v  samotném Mlýně,  ale  v  několika  dlouhých 
jednopatrových přístavbách,  které  měly dole dílny a nahoře obytné prostory. 
Nell mírně překvapilo, že Rita vlastně nežije přímo s Bradem. Její byt a její 
dílna byly každý dvakrát větší než Nellin starý byt a byly zaplněné pěknými 
věcmi z masivního dřeva, kovu, bavlny, plátna a porcelánu, které byly, jak Nell 
začínala  chápat,  do  jedné  vyrobeny  lidskýma  rukama,  nejspíš  právě  tady  v 
Rybině.

V dílně Rita  měla  veliké  kádě,  kde  vařila  hustou vláknitou kaši.  Tu pak 
cedila skrz jemná síta, aby z ní dostala vodu, a lisovala ji na velikém ručním 
lisu, aby z ní vznikl papír: tlustý papír s hrubými okraji a jemnými barvami, 
protkaný  tisícovkami  droboučkých  vlákének.  Když  měla  pohromadě  haldu 
papírů, odnesla je do vedlejší dílny, kde to silně páchlo olejem, a tam je vousáč 
v  ušmudlané  zástěře  protahoval  jiným velikým a  ručně  ovládaným strojem. 
Když papír vylezl z tohohle stroje, byla na něm písmena – jména a adresa něja-
ké paní z Nové Atlantidy.

Vzhledem k tomu, že doposud byla Nell způsobná, nestrkala prsty do strojů 
a  nerušila  nikoho všetečnými otázkami,  nechala  ji  Rita  navštívit  pár  dalších 
dílen, pokud se ovšem u vchodu do každé dovolí. Nell se pak po většinu dne 
přátelila s majiteli mnoha dílen: s foukačem skla, se šperkařem, s truhlářem, s 
tkalcem,  ba  dokonce  i  s  výrobcem hraček,  který  jí  dal  maličkou  dřevěnou 
panenku v kartounových šatičkách.

Harv nějakou dobu otravoval muže, kteří kladli na střechu šindele, pak se 
většinu  dne  flákal  po  polích,  kopal  do kamenů a  hlavně  zkoumal  hranice  a 
obecné životní podmínky komunity, jejímž středem byl Mlýn. Nell na něj občas 
dohlédla. Nejdřív vypadal  napjatý a tvářil  se skepticky, pak se ale uklidnil  a 
začalo ho to bavit – a nakonec, později odpoledne, začal být rozmrzelý, usadil 
se na balvanu nad říčním proudem, házel do vody kamínky, cucal si palec a 
přemýšlel.

Brad se vrátil domů brzy, přijel na kaštanově hnědém hřebci rovnou z kopce 
od Nové Atlantidy, vzal to skrz les a pronikl – bez vážnějších následků, protože 
úřady ho znaly – psí mřížkou. Harv se k němu s obřadným výrazem vydal, 
odchrchlával si z plna hrdla a připravoval se podat mu vysvětlení a předložit 
žádost.  Brad  po  něm ale  jen  přejel  očima,  zastavil  se  u  Nell,  chvilku  si  ji 
prohlížel a pak nesměle ucukl pohledem. Bylo rozhodnuto, že mohou zůstat přes 
noc, ale všechno další záviselo na právních finesách, které byly mimo jeho moc.

“Provedli jste něco, o co by se mohla zajímat Šanghajská policie?” zeptal se 
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vážně  Harva.  Harv  řekl,  že  ne,  prostě  ne,  bez  obvyklých  technických 
připomínek, výhrad a doložek.

Nell by Bradovi ráda řekla všechno. Vzpomněla si ale na to, že kdykoli v 
Čítance Králíkovi Petrovi někdo položí přímou otázku, Petr mu vždycky zalže.

“Při pohledu na naše zelená pole a velké domy,” prohlásil Brad, “byste si 
mohli  myslet,  že  jsme  na  území  Atlantidy,  jenže  tady  jsme  pod  jurisdikcí 
Šanghajské policie stejně jako zbytek Pronajatých území. Obyčejně sem lidi od 
Šanghajské policie nechodí, protože jsme mírumilovní a protože jsme s nimi 
uzavřeli  jisté  dohody.  Ale  kdyby  věděli,  že  tu  přechováváme  uprchlé  členy 
nějakého gangu –”

“Stačí,” vybafl Harv. Bylo jasné, že to všechno už si srovnal v hlavě, když 
seděl na břehu řeky, a teď jen čekal, až jeho logiku dospělí doženou. Než mohla 
Nell pochopit, co se děje, přišel k ní, objal ji  a políbil na ústa. Pak se od ní 
odvrátil  a  rozběhl  se  přes  louku  dolů,  k  oceánu.  Nell  vyrazila  za  ním,  ale 
zaostávala a za chvíli upadla do trsu zvonků a skrz oponu slz se dívala, jak Harv 
mizí.  Když už ho neviděla,  stočila  se do klubíčka a  rozvzlykala se.  Rita  po 
chvilce přišla, zvedla ji silnými pažemi a pomaličku ji nesla přes louku zpátky k 
Mlýnu s neotřesitelně se otáčejícím kolem.

Chanští sirotci jsou vystaveni blahodárnému působení moderní vzdělávací  
technologie; soudce Fang přemítá o zásadních ponaučeních konfucianismu.

Sirotčí lodi měly vestavěné kompilátory hmoty, ale samozřejmě nemohly být 
napojené  na  Zdroje.  Dodávky  hmoty  místo  toho  čerpaly  z  krychlových 
kontejnerů, vlastně spíš přesně uspořádaných nádrží na atomy. Tyhle kontejnery 
se  daly  nakládat  na  paluby  jeřáby  a  pak  napojovat  na  kompilátory  hmoty 
stejným  způsobem,  jako  kdyby  se  to  dělo  na  pevnině  z  Cév.  Lodi  často 
připlouvaly do Šanghaje,  vykládaly prázdné  kontejnery  a  naloďovaly plné  – 
jejich  hladové  osazenstvo  bylo  krmeno  téměř  výhradně  syntetickou  rýží 
vyráběnou kompilátory hmoty.

Lodí  teď  bylo  sedm.  Pět  prvních  pojmenovali  po  Pěti  ctnostech  podle 
Mistra, další pak pojmenovávali po velkých konfuciánských filozofech. Soudce 
Fang si zaletěl  na tu,  která se jmenovala (pokud to vůbec lze odpovídajícím 
způsobem přeložit) Velkodušnost, a program pro KH nesl osobně, v rukávu šatů. 
Byla to právě ta loď, kterou navštívil onoho událostmi nabitého večera, když si 
vyjel lodí s Doktorem X, a on se od té doby cítil s těmi padesáti tisíci myšičkami 
o něco spjatější než se čtvrtmilionem těch na ostatních lodích.

Program byl napsán tak, aby pracoval v hromadných kompilátorech, takže 
při každém cyklu vznikly desítky Čítanek. Když byla zhotovena první dávka, 
soudce Fang vyňal jeden z čerstvých svazků, prohlédl si obálku, která vypadala 
jako mramorově žilkovaný jadeit, prolistoval stranami a kochal se ilustracemi; 
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kritickým okem shlédl i na kaligrafii.
Pak knihu odnesl po chodbě do klubovny, kde pár set myšiček pobíhalo a 

vybíjelo si energii. Střetl se pohledem s jednou holčičkou a kývl na ni. Přišla 
neochotné, spíš ji dovlekla energická učitelka, která nevěděla, jestli se má dřív 
usmívat na děvčátko nebo se uklánět soudci Fangovi.

Přidřepl  si,  aby  se  jí  mohl  podívat  do  očí,  a  podal  jí  knížku.  Knížka  ji 
zajímala  podstatně  víc  než  soudce  Fang  sám,  ale  vychovali  ji  k  uctivé 
zdvořilosti, a tak se poklonila a poděkovala. Pak knihu otevřela. A vypoulila oči. 
Kniha k ní promluvila. Soudci Fangovi se zdálo, že hlas je poněkud nevýrazný a 
rytmus řeči ne zcela přesný. Děvčátku na tom ale nezáleželo. Děvčátko bylo 
zachyceno drápkem.

Soudce Fang vstal a zjistil, že je obklopen stovkami holčiček, které se dívají 
na jadeitovou knížku, stoupají si na špičky a pusy mají dokořán.

Konečně se mu podařilo díky své funkci udělat něco nepochybně dobrého. V 
Příbřežní republice by to nebylo bývalo možné; v Říši středu, která se drží slov 
a ducha Mistrova, to byla jednoduše součást jeho povinností.

Otočil se a vyšel ven; žádná z holčiček si toho nepovšimla, což bylo dobře, 
protože by mohly zahlédnout, jak se mu chvějí rty a do očí derou slzy. Když 
rázoval po chodbách k horní palubě, kde na něj čekala vzducholoď, potisící se 
znovu probíral Velkým učením, pravým to jádrem Mistrova myšlení: Když naši  
dávní předkové chtěli předvést celému království chvályhodnou ctnost, nejprve  
řádné uspořádali své státy. Když chtěli uspořádat své státy, nejprve usměrnili  
vlastní rodiny. Když chtěli usměrnit své rodiny, nejprve zušlechtili sebe sama.  
Když  chtěli  zušlechtit  sebe  sama,  nejprve  napravili  svá  srdce.  Když  chtěli  
napravit svá srdce, nejprve se vynasnažili být upřímní ve svém myšlení. Když 
chtěli  být  upřímní  ve  svém myšlení,  nejprve  rozšířili  co  nejvíce  své  vědění.  
Takové rozšíření vědění spočívá ve zkoumání věcí... Od Syna nebes až po masu  
lidu musejí všichni brát zušlechtění vlastní osobnosti jako základ všeho dalšího.

Hackworth dostává dvojznačný vzkaz; projížďka koňmo po Vancouveru; 
tetovaná žena a totemy; nás hrdina vstupuje do skrytého světa Bubeníků.

Únosce měl v týle cosi jako přihrádku. Když jeli přes lávku, Hackworth ji 
otevřel, protože chtěl zjistit, jestli je dost velká, aby se mu do ní vešel tvrďák, 
aniž by jej  musel složit,  ohnout, zkroutit  nebo zmrzačit vybraný hyperboloid 
jeho krempy. Ukázalo se, že výduť je přece jen trošku malá. Zato byl Doktor X 
dost pečlivý, aby sem dal něco na zub: hrstku koláčků pro štěstí, zcela přesně 
řečeno tři. Vypadaly dobře. Hackworth jeden vzal a rozlomil jej. Psaníčko, ve 
kterém byl zabalený, neslo veselý animovaný geometrický vzor: dlouhé pruhy 
bůhvíčeho se motaly dokola a narážely do sebe. Bylo mu to matně povědomé. 
Bývaly by to měly být stonky řebříčku, které taoisté používají k věštění. Ale 
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místo aby vytvářely hexagram I-ťingu, zapadaly jeden po druhém na místo, až 
vytvořily písmena nešikovně napodobující typem čínské znaky, písmena, jaká 
používají nejlevnější čínské restaurace. Když na místo zapadl poslední dílek, na 
psaníčku stálo tohle:

HLEDEJ ALCHYMISTU.

“Vřelé  díky,  pane  Doktore  X,”  vyštěkl  Hackworth.  Ještě  chvilku  se  na 
zabalený  koláček  díval,  snad  doufal,  že  se  změní  v  cosi  informačně 
hodnotnějšího, ale psaníčko bylo mrtvé, bylo to jen smetí a smetím mělo zůstat 
napořád.

Únosce zpomalil do cvalu a cílevědomě se probíral univerzitní čtvrtí,  pak 
zabočil na sever a přes most se dostal na poloostrov, kde leží většina vlastního 
města Vancouveru. Kavalovi se zcela dařilo do nikoho nevrážet a Hackworth se 
vbrzku naučil nedělat si hlavu a důvěřovat jeho instinktům. Tím pádem mohl 
očima po libosti bloudit po vancouverských pamětihodnostech, což by nebylo 
bývalo hodno doporučení, kdyby sem přijel na velocipédu. Předtím si nepovšiml 
toho, jak k uzoufání a naprosto je to město rozmanité: každý člověk jako by 
patřil  k  etnické  skupině  složené  jen  z  něj,  každý  jako  by  měl  vlastní  kroj, 
dialekt,  sektu  a  rodokmen.  Jako  by se  dříve  nebo  později  všechny částečky 
tvořící svět měly stát Indiemi, a tudíž přestat fungovat v jakémkoli smyslu, který 
by  dával  význam  přímočarým  karteziánským  racionalistům,  jako  jsou  John 
Percival Hackworth, jeho příbuzní a přátelé.

Krátce poté, co minuli Aerodrom, dojeli do Stanleyho parku, na neponičený 
poloostrov  několik  mil  v  obvodu,  který  byl  díkybohu  předhozen  Protokolu, 
takže  si  zachoval  víceméně  stejný  vzhled,  jako  měl  odjakživa,  se  stejnými 
jedlemi douglaskami a mechem porostlými virginskými jalovci, jaké tu rostly 
vždycky. Hackworth tu už několikrát byl a měl vágní představu o tom, jak je 
park rozvržen: tu a tam restaurace, cesty podél pláže, zoo a akvárium, veřejně 
přístupná hřiště.

Únosce jej příjemným klusem nesl po oblázkové pláži a pak poněkud náhle 
zabočil  do  svahu,  ke  kterémuž  účelu  přešel  do  šouravé  chůze,  jakou  žádný 
skutečný  kůň  nikdy  nepoužívá.  Nohy  se  mu  zkrátily  a  do  pěta-
čtyřicetistupňového stoupání se prodíral s naprostou jistotou pumy. Znepokojivě 
krátká klikatá cesta skrz jedlový lesík je dovedla na otevřenou travnatou pláň. 
Pak Únosce nasadil loudavou chůzi, jako by to byl opravdový kůň, který se 
potřebuje postupně ochladit, a zanesl Hackwortha do středu kruhu starých to-
temů.

Mezi dvěma totemovými sloupy stála mladá žena s rukama založenýma za 
zády, což by jí jistě dodávalo mile rezervovaného výrazu, nebýt toho, že byla 
nahá jako palec a pokrytá neustále se přesunujícím mediatronickým tetováním. 
Dokonce i vlasy, které jí padaly volně k pasu, byly napuštěné jakýmisi nanozity, 
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takže barva každého pramínku se od místa k místu měnila podle schématu, které 
Hackworth zatím nechápal. Prohlížela si rytiny na totemu – zaujatě a zřejmě ne 
poprvé, protože její tetování bylo provedeno víceméně podobným stylem.

Žena se dívala na totem, kterému vládlo zobrazení kosatky, hlavou dolů a 
ocasem nahoru, jejíž hřbetní ploutev vodorovně trčela ze sloupu totemu, takže 
byla evidentně vyrobena ze samostatného kusu dřeva. Kolem otvoru na hlavě, 
kterým  kytovci  chrlí  vodu,  byla  vyřezaná  lidská  tvář.  Její  ústa  byla  právě 
výdechovým otvorem kosatky. Stejně nevybíravé pomíjení hranic bylo k vidění 
i  všude jinde na totemech a na ženině tetování: vytřeštěné medvědí oči byly 
zároveň  tvářemi  nějakého  jiného  tvora.  Ženin  pupek  byl  také  ústy  lidského 
obličeje, stejně jako výdechový otvor kosatky, a tento obličej se někdy stával 
ústy většího obličeje, jehož očima byly její bradavky a jehož bradkou bylo její 
stydké ochlupení.  Jenže sotva rozeznal  jednu podrobnost,  změnila  se v  něco 
jiného,  protože  na  rozdíl  od  totemových  sloupů  bylo  tetování  dynamické  a 
pohrávalo si s obrazy v čase podobným způsobem, jako totemy v prostoru.

“Dobrý den, Johne,” ozvala se žena. “Je to velká škoda, že jsem tě milovala, 
protože teď musíš odejít.”

Hackworth se pokoušel najít  její  obličej, což by bývalo mělo být snadné, 
protože obličej je ta věc na předku hlavy, ale oči mu pořád sklouzávaly po všech 
jiných obličejíčcích, které se objevovaly a mizely a přecházely jeden ve druhý, 
které se dělily o její oči, ústa, dokonce i nosní dírky. A začínal už rozeznávat i 
vzory v jejích vlasech – a to bylo víc, než dokázal snést. Byl si zcela jist, že tam 
koutkem oka zachytil Fioninu podobu.

Otočila se k němu zády, vlasy se na chvilku rozvířily jako plandavá košile, a 
po ten okamžik jimi prohlédl a začal obraz chápat. Věděl najisto, že tam někde 
spatřil Gwen a Fionu, jak jdou po pláži.

Sestoupil z Únosce a šel za ní pěšky. Únosce tiše kráčel za nimi. Šli přes 
park asi míli a Hackworth si udržoval odstup, protože když se k ní dostal příliš 
blízko, obrazy ve vlasech mu pletly zrak. Zavedla jej na neupravený kus pláže, 
kde přes sebe ležely pokácené obrovské douglasky. Když přelézal přes kmeny a 
snažil se udržet se ženou krok, občas zahlédl záchyty pro ruce, které vypadaly 
na to, že je vysekal někdo před dávnou dobou.

Dva  kmeny  se  tyčily  z  vody  blízko  břehu,  ne  zcela  kolmo,  jako  šipky 
zabodnuté do nespolehlivého písku. Hackworth mezi nimi prošel a na nohy mu 
zaútočily vlny. Spatřil ošlehané náznaky tváří a divoké lesní zvěře, havranů, orlů 
a vlků, propletené s organickými tvary na dřevě. Voda jej mrazivě kousala do 
nohou, párkrát si sípavě vydechl, ale žena šla pořád dál; teď už jí voda sahala k 
pasu  a  vlasy  kolem  ní  plavaly,  takže  průhledné  obrazy  bylo  zase  možné 
rozluštit. A pak zmizela pod bortící se dvoumetrovou vlnou.

Vlna srazila Hackwortha na bok a kousek ho vlekla s sebou, až mu paže a 
nohy bezmocně plandaly. Když zase získal rovnováhu, na chvilku se posadil, 
dovolil menším vlnám, aby se mu lísaly k pasu a hrudi, a čekal, kdy se zase žena 
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vynoří nadechnout. Jenže se nevynořila.
Tam dole něco je. Překulil se, vstal a potácel se přímo do oceánu. Když už 

mu vlny dorážely na obličej, dotkl se nohama něčeho tvrdého a hladkého, co 
před ním ustupovalo. Voda byla nasávána do podmořské dutiny a jeho táhla s 
sebou. Nad hlavou se mu zabouchl poklop a on najednou zase dýchal vzduch. 
Světlo mělo stříbrný nádech. Seděl až po prsa ve vodě, ta ale rychle odtékala, 
odsávalo ji nějaké čerpací zařízení, a pak zjistil, že se shora dívá do dlouhého 
stříbřitého tunelu. Žena už jím sestupovala a byla jen co by kamenem dohodil 
před ním.

Hackworth  už  v  několika  podobných  chodbách  byl,  i  když  obvykle  v 
průmyslovějším  prostředí.  Vchod  byl  zakopaný  do  břehu,  ale  ostatní  byl 
plovoucí tunel, trubka plná vzduchu a ukotvená ke dnu. Byl to laciný způsob, 
jak získat prostor; Nipponci to používali jako ubytovny pro zahraniční dělníky. 
Stěny  tvořily  membrány,  které  z  mořské  vody  čerpaly  kyslík  a  vyvrhovaly 
kysličník  uhličitý,  takže  z  rybí  perspektivy  tunely  chrlily  páru  jako  horké 
makaróny  hozené  na  studenou  ocelovou  desku:  vyměšovaly  bezpočet 
mikrobublinek znečištěného CO2. Ty krámy se samy od sebe sunuly do vody 
jako klíčky ze špatně uskladněných brambor, někdy se rozvětvovaly a nesly si s 
sebou dopředu vlastní Cévy, aby mohly být na povel prodlouženy. Na počátku 
byly  prázdné  a  zplihlé,  ale  když  věděly,  že  jsou  dohotovené,  nafoukly  se 
posbíraným kyslíkem a ztuhly.

Hackworthovi  už  vytekla  z  uší  studená  voda,  a  tak  uslyšel  hluboké 
bubnování, které zprvu mylně považoval za dunění příboje přicházející shora; 
tenhle rytmus byl ale pravidelnější a zval jej kupředu.

Hackworth ruče vyrazil chodbou dolů, kráčel za ženou, a světlo matnělo a 
tunel se úžil.  Pojal  podezření,  že stěny tunelu mají  mediatronické vlastnosti, 
protože koutkem oka co chvíli  zahlédl cosi,  co tam, jen za tím rychle otočil 
hlavu, už zas nebylo. Předpokládal, že brzy dorazí do komory, výdutě na tunelu, 
kde budou přátelé té  ženy sedět  a  bušit  do obřích tympánů,  ale  než mohl  k 
nějakému podobnému místu dojít, dostal se do úseku tunelu, kde byla naprostá 
tma, takže musel na všechny čtyři a hledat si cestu hmatem. Kdykoli se dotkl 
napjaté, ale prohýbající se stěny, ucítil bubnování až v kostech a došlo mu, že 
audio je do té věci zabudované; bubnování může vycházet odkudkoli nebo může 
být  nahrané.  Anebo je  to  ještě  mnohem prostší,  možná  trubky prostě  dobře 
vedou zvuk a někde v jejich spleti někdo buší do stěn.

Narazil  do  stěny  tunelu  hlavou.  Padl  na  břicho  a  dál  se  plazil.  Kolem 
obličeje se mu neustále míhala hejna drobných a jasných světélek a jemu došlo, 
že to jsou jeho ruce; součástí jeho těla teď byli svítící nanoziti. Museli je tam 
zavést lékaři Doktora X; nerozžehli se ale, dokud nevešel do tunelů.

Kdyby tudy před ním neprošla ta žena,  byl by se býval v tom okamžiku 
vzdal, protože by si myslel, že dál cesta nevede, že to je defektní tunel, který se 
nepodařilo rozšířit. Bubnování už mu do uší a kostí pronikalo ze všech stran. 

–  190  –



Neviděl zhola nic, i když čas od času mu připadalo, jako by zahlédl prchavý 
odlesk žlutého světla.  Tunel se  mírně vlnil  v podmořských proudech, řekách 
mrazivé vody, jaké se plazívají po mořském dnu v úžinách. Kdykoli připustil, 
aby se mu myšlenky zatoulaly a aby si vzpomněl, že je hluboko pod hladinou 
oceánu, musel zastavit a silou se zbavit rodící se paniky. Hlavně se soustředit na 
ten příjemně vzduchem naplněný tunel a ne na to, co jej obklopuje.

Vpředu určitě bylo nějaké světlo. Ocitl se v jakési opuchlině na tunelu, v 
místě,  kde  se  tak  právě  mohl  posadit,  a  tak  se  převalil  na  záda  a  chvilku 
odpočíval.  Tady  hořela  lampa,  miska  naplněná  nějakým  rozpouštějícím  se 
uhlovodíkem, který nezanechával popel ani kouř. Na mediatronických stěnách 
byly animace, i když v poskakujícím světle je sotva bylo vidět: tančící zvířátka 
v lese.

Lezl  trubkami  dál  nějaký  čas,  poměrně  dlouho,  ale  jak,  to  bylo  těžké 
odhadnout. Občas se dostal do komory s lampou a dalšími malbami. Jak se tak 
plazil dlouhými a naprosto černými tunely, začaly jej pronásledovat zrakové i 
sluchové halucinace, nejdřív nejasné, všehovšudy náhodný šum potloukající se 
po  jeho  nervové  soustavě,  ale  stále  realističtější  a  s  lepším  rozlišením. 
Halucinace měly podobu snů, ve kterých se věci, které opravdu nedávno viděl, 
třeba Gwen a Fiona, Doktor X, vzducholoď nebo chlapci hrající fieldbal, mísily 
s obrazy natolik cizorodými, že je stěží rozpoznával. Znepokojovalo jej, že jeho 
mozek je s to vzít něco jemu tak drahého, jako je Fiona, a promíchat to se změtí 
podivných výjevů a idejí.

Viděl  nanozity  ve  své  pokožce.  Podle  všeho  jich  ale  mohl  mít  i  milion 
dalších v mozku,  mohli  se  pinožit  na neuritech a  dendritech a posílat  jeden 
druhému světelnými záblesky data. Druhý mozek promíšený s jeho vlastním.

Nebyl důvod se nedomnívat,  že ty  informace mohou putovat  od jednoho 
nanozita ke druhému, po celém jeho těle a pak k nanozitům v pokožce, a pak 
skrze  tmu  k  jiným.  Co  se  stane,  pokud  se  ocitne  v  blízkosti  jiných  lidí  s 
podobnou nanoinfekcí?

Když  se  konečně  dostal  do  velké  komory,  nebyl  už  s  to  určit,  jestli  je 
skutečná nebo jestli jde o další strojově navozenou halucinaci. Komora měla 
tvar splácnutého zmrzlinového kornoutu, nahoře se tyčila kupole a dole se mírně 
svažovala kuželovitá podlaha. Strop byl tvořen velikým mediatronem a podlaha 
sloužila  jako amfiteátr.  Hackworth vypadl  do komory nečekaně a bubnování 
přešlo do crescenda. Podlaha byla kluzká a on jel  bezmocně dolů,  dokud se 
nedostal do středové jámy. Převalil se na záda, uviděl drsnou scénu táhnoucí se 
přes  celou kupoli  a  periferním viděním zahlédl  všude  po podlaze  amfiteátru 
tisíce lidských souhvězdí bušících do podlahy rukama.
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ČÁST DRUHÁ

Barbaři se zrodili a byli vychováni v dalekých cizích krajích, a tak ve správě  
Nebeské dynastie nacházejí mnohé, co jim není zcela pochopitelno, a bez ustání  
vytvářejí  nucené  dohady  o  věcech,  jejichž  skutečnou  povahu  je  jim  obtížné  
vysvětlit.

Čchi-jing
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Hackworthův nezvyklý prožitek; rituál Bubeníků.

V temné prostoře podobné jeskyni  a  ozářené  mnoha ohýnky stojí  mladá 
žena, zřejmě spíš jen dívka, na piedestalu, je nahá až na složité malby po celém 
těle, možná jde i o celotělové mediatronické tetování. Na hlavě má nasazenu 
korunu z olistěných větviček, husté a objemné vlasy jí spadají až ke kolenům. K 
prsům si tiskne kytici růží, až se jí trny zadírají do kůže. Obklopuje ji spousta 
lidí,  snad  tisíce,  a  všichni  bubnují  jako  šílení  a  občas  i  něco  melodicky 
odříkávají a zpívají.

Do prostoru  mezi  dívku  a  diváky  uvedou několik  desítek  mužů.  Někteří 
přiběhli  z  vlastní  vůle,  jiní  vypadají,  jako  by  je  sem  dostrkali,  další  sem 
přikráčeli,  jako by si  šli  po ulici  (ovšem zcela nazí)  a  omylem vstoupili  do 
nesprávných  dveří.  Někteří  jsou  Asiaté,  jiní  Evropané,  další  Afričané.  Do 
některých musejí strkat pobláznění celebranti, kteří vyrážejí z davu a cloumají 
jimi sem a zase tam. Konečně muži vytvoří kruh kolem dívky, načež bubnování 
přejde  do  ohlušujícího  crescenda  a  zrychlí  tolik,  až  zdegeneruje  v  rytmu 
zbavené krupobití – a pak v okamžení ustane.

Kdosi cosi zavyje ječivým, cílevědomým, přeskakujícím hlasem. Hackworth 
nechápe, co ten člověk říká. Ozve se jediný, nesmírně silný úder bubnu. Další 
vytí. Další úder. A znovu. Třetím úderem se ustaví neohrabaný rytmus. Tak to 
trvá chvíli a bušení nabírá na rychlosti. Od určité chvíle už ten, co vyl, nedělá 
mezi  údery  mezery  a  protkává  takty  tím  svým  skučivým rapem  v  jakémsi 
kontrapunktu.  Kruh  mužů  stojících  okolo  dívky  se  dává  do  tance,  velice 
jednoduchými šouravými kroky, doleva okolo dívky a pak zase zpět doprava. 
Hackworth si všimne, že všichni muži mají erekci a pyje jsou ukryté v křiklavě 
barevných mediatronických kondomech – ty  si  vyrábějí  vlastní  světlo,  takže 
nadskakující  podaváky  vypadají  jako  houf  chemiluminiscenčních  tyček 
tančících ve vzduchu.

Bubnování  a  tanec  zrychlují  jen  pomalu.  Podle  erekcí  je  Hackworthovi 
naprosto  jasné,  proč  to  trvá  tak  dlouho:  sleduje  předehru.  Po  hodině  už  je 
vzrušení, falické i jiné, k nesnesení. Rytmus bubnů je teď o maličko rychlejší 
než  průměrná  tepová  frekvence,  protkává  jej  i  spousta  jiných  úderů  a 
protirytmů, místo jednohlasého předříkávání nastoupil jen zpola organizovaný 
sbor.  V určitém okamžiku,  asi  po  půlhodině,  kdy  jako  by se  nedělo nic,  se 
všechno udá naráz. Bubnování a předříkávání exploduje k nové, neskutečné síle. 
Tanečníci sáhnou dolů a uchopí splasklé konce svých radioaktivních kondomů, 
určené k tomu, aby pojmuly semeno, a natáhnou je dopředu. Kdosi vyběhne s 
nožem, uřezává konečky ve zrůdné parodii na obřízku, a odhaluje tak na všech 
penisech žaludy. Dívka se poprvé pohne, vyhodí kytici do vzduchu, jako když se 
nevěsta prodírá špalírem k limuzíně; růže se rozletí, otáčejí se dokola a dokola, 
padají každá zvlášť mezi tanečníky, ti je chytají ve vzduchu, šmátrají po nich na 
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podlaze,  jak  to  jen  jde.  Dívka  snad  omdlí,  každopádně  padá  nazad  s  roz-
přaženýma rukama, několik tanečníků jí zachytí, zvednou její tělo nad hlavy a 
nějakou dobu je slavnostně nesou kolem kruhu jako tělo ukřižovaného, které ně-
kdo zrovna odpáčil od stromu. Dívka skončí na zemi, leží na zádech, jeden z 
tanečníků přilehne mezi její nohy a po několika málo přiraženích se udělá. Pár 
jiných ho popadne za ruce a odvleče, než dostane možnost povědět jí, že ji bude 
ještě i ráno pořád milovat, a nahradí ho jiný a ani tomu to netrvá dlouho – od 
veškeré té předehry mají spoušť na vlásku. Tanečníkům se podaří za pár minut 
se prostřídat. Hackworth nevidí dívku, výhled má naprosto zakrytý, ale pokud 
ví, nebránila se a ani to nevypadá, že by ji drželi. Ke konci se začíná zdát, že ze 
středu orgie ve spirále stoupá kouř nebo snad pára. Poslední účastník se zašklíbí 
ještě víc než průměrný člověk při orgasmu, vytrhne se ze ženy, chytí se za ocas, 
skáče jako divý a vříská, zřejmě bolestí. To je znamení pro všechny tanečníky, 
aby od ženy odskočili;  teď už je ji  těžko rozeznat,  změnila  se v nejasnou a 
nehybnou kupku zahalenou parou.

Na několika místech porůznu po jejím těle vyskočí naráz plameny, jako by 
se jí z žil prodraly ven provazce lávy, jako by samo srdce vybuchlo z hrudi a 
změnilo se v kulový blesk. Tělo dívky se změní v hořící kříž natažený na zemi, 
v zářivý vrcholek obráceného kuželu vířící páry a kouře. Hackworth si všimne, 
že bubnování a předzpěvování úplně ustalo.  Dav se dívá na hořící tělo a po 
dlouhý okamžik zachovává mlčení. A pak, když doskomírá poslední plamen, se 
z davu vymaní cosi jako čestná stráž: čtyři muži s těly pomalovanými černým 
podkladem,  na  kterém  jsou  bíle  načrtnuté  kostry.  Všimne  si,  že  když  žena 
hořela, ležela na čtverci nějaké látky. Každý z těch čtyř uchopí jeden cíp. Ostat-
ky se choulí ve středu látky, rozletí se jako prášek jemný popel, zablýsknou se 
doběla rozpálené oharky. Smrťáci odnesou ostatky k pětapadesátigalonovému 
ocelovému barelu a hodí je do něj.  Vytryskne sloup páry a dlouho se ozývá 
syčení, jak se žhavé oharky noří do nějaké tekutiny, která je v barelu. Jeden ze 
smrťáků  vezme  dlouhou  naběračku  a  promíchá  to,  pak  do  tekutiny  ponoří 
popraskaný a odrolený hrneček na kávu se znakem Michiganské univerzity a 
zhluboka se napije.

Popořadě se napijí i ostatní tři smrťáci. Tou dobou už diváci utvořili dlouhou 
frontu. Posunují se pěkně po jednom vpřed. Vůdce smrťáků jim podává hrnek a 
každému dopřeje jeden hlt. Pak všichni v poklidu odcházejí, po jednom nebo v 
živě debatujících skupinkách. Představení skončilo.

Nellin život v Rybině; co nového v Čítance; výlet do rezidu Nové Atlantidy; 
Nell je představena slečně Mathesonové; nově ubytována u “starého 

známého”.

Nell bydlela ve Mlýně několik dnů. Dali jí postýlku až nahoře v podkroví, v 
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komůrce,  do které se vsoukala právě jen ona, protože na to  byla dost  malá. 
Jídala s Ritou nebo s Bradem, anebo s jinými hodnými známými. Přes den se 
toulala po loukách nebo si smáčela nohy v řece nebo propátrávala les a někdy 
došla až ke psí mřížce. Čítanku si vždycky brala s sebou. Poslední dobou v ní 
byla spousta věcí o tom, co všechno vykonali princezna Nell a její přátelé ve 
městě krále Straky. Pořád víc to bylo jako terakt a méně jako příběh a ke konci 
každé kapitoly byla utahaná od vší té chytrosti, kterou musela vynaložit, jen aby 
se  s  přáteli  probila  dalším  dnem,  aniž  by  padla  do  spárů  pirátům  nebo 
samotnému králi Strakovi.

Po čase s Petrem vypracovali ďábelsky rafinovaný plán, jak proklouznout do 
hradu,  způsobit  rozruch  a  zmocnit  se  čarodějných  knih,  které  byly  zdrojem 
Strakovy moci. Poprvé plán selhal, ale druhý den Nell otočila o stranu zpět a 
zkusila  to znovu, tentokrát  s  několika změnami.  Akce ztroskotala  znovu,  ale 
napodruhé se už princezna Nell se svými přáteli dostala do zámku o něco dál. 
Napošesté nebo naposedmé plán proběhl skvěle – zatímco král Straka urputně 
soupeřil v hádankách s Králíkem Petrem (Petr mimochodem vyhrál), Pivoňka 
kouzelným  zaříkadlem  rozbila  dveře  jeho  tajné  knihovny  plné  knih  ještě 
kouzelnějších než sama Obrázková čítanka pro urozené slečny. A za jednou z 
těch knih byl ukryt  drahokamy posázený klíč. Princezna Nell si  klíč vzala a 
Pivoňka si, když už byli v tom, uzmula několik čarodějných knih krále Straky.

Pak  prchali,  co  mohli,  přes  řeku  do  sousední  země,  kam je  král  Straka 
nemohl pronásledovat, utábořili se na pár dní na pěkné louce a odpočívali. Přes 
den, kdy ostatní byli jen plyšovými hračkami, si princezna Nell čítala v nových 
kouzelných knihách, které ukradla Pivoňka. Tehdy se obrázek knihy vždycky 
zvětšil,  až  zaplnil  celou  stranu,  takže  se  vlastně  sama  Čítanka  stala  onou 
kouzelnou knihou, a to dokud se ji Nell nerozhodla odložit.

Nejoblíbenější  Nellinou  knihou  se  stal  Kouzelný  atlas,  s  nímž  mohla 
prozkoumat  všechny kraje,  ty  skutečné  i  ty  vymyšlené.  Pivoňka si  přes  noc 
většinou pročítala obrovskou, špinavou, ošoupanou, skvrnami pokrytou a místy 
popálenou bichli  s  názvem PANTECHNIKON. Tahle kniha měla zapuštěnou 
sponu s visacím zámkem. Kdykoli ji Pivoňka nepoužívala, pečlivě ji zamkla. 
Nell několikrát žádala, jestli se do ní nemůže podívat, ale Pivoňka jí řekla, že na 
takové věci, jaké jsou v téhle knize vepsané, je ještě moc malá.

Mezitím se Kačenka jako obyčejně činila kolem tábořiště, uklízela a chystala 
jídlo, prala na kamenech u řeky a látala šaty, které si při dobrodružstvích potr-
hali. Petr byl neklidný. Slova uměl používat obratně, ale umění číst si neosvojil, 
a tak mu knihy z knihovny krále Straky nebyly k žádnému užitku, leda by si s 
nimi vystlal noru. Navykl si tedy propátrávat okolní les, zvlášť k severu. Nejdřív 
mizíval jen na pár hodin, ale jednou byl pryč celou noc a vrátil se až druhý den 
v poledne. A pak se začal pouštět do výletů, která trvaly i několik dnů.

A jednoho dne Petr zmizel mezi stromy k severu celý sehnutý pod těžkým 
rancem a už se nevrátil.
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Nell byla jednoho dne na louce a trhala květiny, když tu k ní na koni přijela 
krásná paní – asi někdo od Vikáčů. Když se paní přiblížila, Nell překvapeně 
zjistila, že tím koněm je Skořápka a tou paní Rita, jenže má na sobě dlouhé šaty, 
jaké nosí u Vikáčů dámy, na hlavě má jezdeckou čapku a k dovršení všeho jede 
bokem na dámském sedle.

“Moc vám to sluší,” řekla Nell.
“Děkuji, Nell,” usmála se Rita. “Nechtěla bys na chvilku vypadat právě tak? 

Mám pro tebe překvapení.”
Jedna paní, co žila v Mlýně, byla modistka a vyrobila Nell šaty – ušila je 

úplně ručně. Rita ty šaty měla s sebou a pomohla Nell se do nich převléct, hned 
na místě, uprostřed louky. Pak Nell sepnula vlasy a dokonce do nich vetknula i 
pár květin. Nakonec Nell pomohla vyšplhat se na Skořápku a vyjela ke Mlýnu.

“Dneska budeš muset tu svou knížku nechat doma,” oznámila.
“Proč?”
“Vezmu tě za mřížku, do rezidu Nové Atlantidy,” vysvětlila Rita. “Strážník 

Moore mi říkal, že ti nemám za žádnou cenu dovolit, abys tu knihu brala s sebou 
skrz mřížku. Že prý by se tím všechno zbytečně komplikovalo. Já vím, chceš se 
mě vyptávat proč, Nell, ale já odpověď neznám.”

Nell vyběhla do podkroví, párkrát při tom zakopla o dlouhé šaty, a schovala 
Čítanku v koutě. Pak si zase s Ritou vylezla na Skořápku. Přejely přes kamenný 
můstek nad mlýnským kolem a pak jely skrz les,  až Nell  zaslechla tlumené 
hučení bezpečnostních aerostatů. Skořápka zpomalila do kroku a velmi opatrně 
prošla polem lesklých vznášejících se kapek. Nell dokonce natáhla ruku a jedné 
se dotkla, ale pak rychle cukla, i když ta věc neudělala nic, jen uhnula. Když 
jely kolem, po povrchu aerostatů přeběhl odraz jejího obličeje.

Nějakou dobu jely po území Nové Atlantidy, aniž by zahlédly cokoli jiného 
než stromy, luční kvítí, potůčky a občas nějakou veverku nebo jelena.

“Proč mají Vikáči tak velikánský rezid?” chtěla vědět Nell.
“Už nikdy jim neříkej Vikáči,” napomenula ji Rita.
“Proč?”
“Je  to  slovo,  které  užívají  lidi,  co  je  nemají  rádi,  a  užívají  je  ve  zlém, 

nepřátelsky,” snažila se Rita.
“To myslíte jako pejorativum?” upřesňovala si to Nell.
Rita se zasmála, ale víc nervózně než pobaveně. “Přesně tak.”
“Tak proč mají Atlanťané tak velikánský rezid?”
“Protože v každém fýlu panují jiné zásady a podle některých zásad se dají 

vydělávat peníze líp než podle jiných, a tak některé fýly mají hodně území a jiné 
ne.”

“Co myslíte těmi zásadami?”
“Aby  člověk  vydělával  peníze,  musí  tvrdě  pracovat  –  a  taky  určitým 

způsobem žít. Atlanťané tím způsobem všichni žijí, je to součást jejich kultury. 
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Nipponci  také.  Proto  mají  Nipponci  a  Atlanťané  tolik  peněz  jako  všechny 
ostatní fýly dohromady.”

“Tak proč nejste Atlanťanka?”
“Protože tím způsobem žít nechci. Všichni lidé v Rybině rádi vyrábějí krásné 

věci. Pro nás je to, co dělají Atlanťané – to, že se takhle oblékají a že tráví roky 
a roky na školách – nepoužitelné. Takový přístup by nám nepomohl vyrábět 
krásné věci, to snad chápeš. Radši budu nosit džíny a vyrábět papír.”

“Ale KH dokáže dělat papír,” namítla Nell.
“Ne ten, co se líbí Atlanťanům.”
“Jenže  vy  dostáváte  peníze  za  papír  jen  proto,  že  je  Atlanťané  vydělají 

tvrdou prací,” prohlásila Nell.
Rita  zrudla  a  nějakou  chvíli  nic  neříkala.  “Nell,”  prohlásila  potom 

přiškrceně, “možná by ses měla té svojí knížky přeptat na význam slova taktní.”
Narazili  na  cestu pro koně,  zdobenou velikými kupkami koblížků,  a  pak 

podél  ní  pokračovali  do  kopce.  Cesta  se  zanedlouho  vtiskla  mezi  zídky  z 
nasucho kladeného kamene, o kterých Rita řekla, že je stavěl jeden její známý z 
Rybiny.  Les  ustoupil  pastvinám,  potom se  objevily  travnaté  plochy podobné 
jadeitovým  ledovcům  a  veliké  domy  na  vršcích,  obklopené  geometrickými 
vzory  živých  plotů  a  květinovými  stěnami.  Z  cesty  najednou byla  dlážděná 
silnice, která, jak vjížděli do města, přibírala ze stran další a další pruhy. Hora se 
pořád tyčila v jisté vzdálenosti před nimi a na jejím zeleném vrcholku spatřila 
Nell Viktoriin zdroj napůl zahalený tenkým závojem mraků.

Zdola z Pronajatých území vypadal rezid Nové Atlantidy vždycky úpravně a 
krásně,  a  bezpochyby  takový  i  byl.  Nell  však  překvapilo,  o  kolik  je  tu  ve 
srovnání  s  PÚ  chladněji.  Rita  jí  vysvětlila,  že  Atlanťané  pocházejí  ze 
severnějších zemí a horké podnebí nemají moc rádi, a tak svoje město usadili do 
větší výšky, aby je měli chladnější.

Rita  zabočila  na  bulvár,  jehož  středem se  táhl  široký  park  s  květinami. 
Lemovaly jej řadové domy z načervenalého kamene, s věžičkami a chrliči a se 
spoustou zdobného vykládaného skla. Po bulváru se procházeli a tlačili kočárky 
a jezdili na koních nebo kavalech pánové s cylindry a dámy v dlouhých šatech. 
S hučením se také po ulicích rychlostí batolete šinuli lesklí tmavozelení roboti, 
vždycky přidřepli nad koňským koblížkem a vcucli jej. Sem tam byl k vidění i 
poslíček na bicyklu nebo nějaká obzvlášť nóbl persona v černém dvoustopém 
autě.

Rita zastavila Skořápku před jedním domem a zaplatila menšímu chlapci za 
to, že podrží otěže. Ze sedlové brašny vyndala svazek nových papírů zabalený 
do speciálního balicího papíru, který také vyrobila. S nákladem vystoupila po 
schodech a zazvonila. Dům měl vepředu kulatou věž s arkýřovými okny, nad 
kterými byly do zdi  zapuštěné kousky barevného skla,  a  skrz  okna a  jemné 
záclonky Nell v různých patrech zahlédla křišťálové lustry a pěkné nádobí a 
tmavohnědé dřevěné police s tisíci a tisíci knih.
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Panská vpustila Ritu dovnitř. Nell se oknem dívala, jak Rita pokládá vizitku 
na placatý stříbrný talířek, který jí služebná přidržela – říkalo se tomu podnos. 
Služebná jej někam odnesla, za pár minut se zase objevila a uvedla Ritu dál.

Rita se nevracela půl hodiny: Nell bylo líto, že nemá Čítanku, aby jí dělala 
společnost.  Maličko  si  povídala  s  klučinou;  jmenoval  se  Sam,  bydlel  v 
Pronajatých územích a každé ráno se nasoukal do oblečku a autobusem dojížděl 
sem a  potloukal  se  po  ulicích  a  přidržoval  lidem koně a  vůbec  dělal  různé 
drobné úsluhy.

Nell se zamyslela, jestli v některém z těch domů nepracuje Tequila a jestli by 
na ni nemohli náhodou narazit. Když na matku pomyslela, vždycky se začala 
cítit stísněně.

Rita vyšla z domu. “Promiň,” omlouvala se. “Skončila jsem to tak rychle, 
jak  to  šlo,  ale  musela  jsem  se  zdržet  a  společensky  konverzovat.  To  už  je 
protokol.”

“Vysvětlit  protokol,”  dožadovala  se  Nell.  Takhle  vždycky  mluvívala  s 
Čítankou.

“Tam,  kam jdeme,  si  musíš  dávat  záležet  na  dobrých  způsobech.  Žádné 
‚vysvětlit tohle‘ a ‚vysvětlit támhleto‘.”

“Bylo  by  ode  mne  nepřiměřeným osobováním si  vašeho  vzácného  času, 
kdybych vás zdvořile požádala o přesné vysvětlení pojmu protokol?” prohlásila 
Nell.

Rita  se znovu tím nervózním způsobem zasmála  a  zadívala se  na Nell  s 
výrazem, který vypadal jako špatně skrývané zděšení. Když se rozjely po ulici, 
Rita něco málo vykládala o protokolu, ale Nell ji moc neposlouchala, protože 
přemýšlela, jak je možné, že najednou je s to vyděsit dospělé lidi, jako je Rita.

Projeli  nejvýstavnější  částí  města,  kde  byly  jen  samé  úžasné  budovy  a 
zahrady a sochy a kde se všechny ulice lišily od těch ostatních: některé byly 
obloukovitě  zakřivené,  jiné spíš  jako nádvoří,  kruhy nebo ovály,  náměstíčka 
obklopená pásy zeleně, ba dokonce tu byly i dlouhé ulice klikatící se sem a zase 
tam. Pak se dostali do méně výstavné části,  kde bylo hodně parků a hřišť, a 
nakonec se ocitli před okázalou budovou se zdobnými věžemi, kolem které byly 
dva ploty, jeden litinový a jeden živý. Nade dveřmi stál tenhle nápis: AKADE-
MIE TŘÍ GRÁCIÍ SLEČNY MATHESONOVÉ.

Slečna Mathesonová je přijala v útulném pokojíku. Mohlo jí být tak něco 
mezi  osmi  a  devíti  sty  let,  aspoň  podle  Nellina  odhadu,  a  popíjela  čaj  z 
procovských šálečků velkých jako náprstek a opatřených malůvkami. Nell se 
snažila  sedět  rovně  a  dávat  pozor,  prostě  napodobovat  ty  slušně  vychované 
holčičky, o kterých věděla z Čítanky, ale oči jí bez ustání šmejdily po obsahu 
knihoven, po kresbičkách na čajovém servisu a  po malbě nad hlavou slečny 
Mathesonové,  která  zachycovala  tři  dámy  v  průsvitných  šatečkách,  kterak 
skotačí po lesíku.

“Máme plný stav,  ročník už začal  a  vy nesplňujete  nutné podmínky. Ale 
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přinášíte  působivá doporučení,”  pravila  slečna Mathesonová, jakmile si  svou 
maličkou návštěvnici důkladně prohlédla.

“Promiňte, paní, ale tomu nerozumím,” pípla Nell.
Slečna Mathesonová se usmála a její obličej v mžiku rozkvetl ornamenty 

vrásek. “Na tom nezáleží. Stačí konstatovat, že jsme pro vás našli místo. Náš 
ústav  má  ve  zvyku  přijímat  jistý  nevelký  počet  studentek,  které  nejsou 
poddanými  Nové  Atlantidy.  Propagace  atlantských  memů  je  středobodem 
našeho poslání, jako školy i jako společnosti. A na rozdíl od některých fýlů, kte-
ré se šíří  prostřednictvím konverzí nebo nerozlišeného využívání přirozených 
biologických vlastností,  které  jsou,  ať  už  k  dobrému,  či  ke  zlému,  společné 
všem lidem, my apelujeme na racionalitu. Všechny děti se rodí se schopností 
racionálního uvažování, které je třeba pouze rozvíjet. Naše akademie v poslední 
době  přijala  řadu  slečen  neatlantského  rodového  původu  a  my  doufáme,  že 
všechny, až nadejde čas, složí Přísahu.” 

“Když dovolíte, paní, která je Aglaia?” zeptala se Nell s pohledem upřeným 
přes rameno slečny Mathesonové na malbu.

“Prosím?” A slečna Mathesonová se  pustila  do procedury,  jejímž účelem 
bylo otočit hlavu dozadu a podívat se, což u osoby jejího stáří už byl stavebně 
inženýrský projekt ohromující složitosti a prováděcí doby.

“Protože škola nese jméno tří Grácií, dovoluji si předpokládat, že tato malba 
zachycuje právě zmíněný námět,” vysvětlovala Nell, “a ostatně ony vypadají 
rozhodně víc jako Grácie než jako Fúrie nebo Parky. Takže mě napadlo, zda 
byste nebyla tak laskavá a nevysvětlila mi, která z těch dam představuje Aglaiu 
neboli Skvělou.”

“A ty druhé dvě jsou...?” zeptala se slečna Mathesonová, ovšem koutkem 
úst, protože v té chvíli se jí už téměř podařilo dokončit otočku.

“Eufrosyné neboli Radostná a Thalia neboli Kvetoucí,” opáčila Nell.
“Odvážila byste se usoudit sama?” navrhla slečna Mathesonová.
“Ta vpravo nese v ruce květiny, takže to zřejmě bude Thalia.”
“To mi připadá jako rozumný předpoklad.”
“Ta uprostřed se tváří tak šťastně, že musí být Eufrosyné, a ta vlevo je zalita 

paprsky slunce, takže to snad bude Aglaia.”
“Jak  vidíme,  ani  jedna  nemá  cedulku  se  jménem,  takže  se  obě  musíme 

spokojit s těmito dohady,” přikývla slečna Mathesonová. “Nenalézám však ve 
vašich úvahách žádnou chybu.  A rovněž  se nedomnívám, že by mohlo jít  o 
Parky nebo Fúrie.”

“Je to penzionátní škola, to znamená, že tu hodně žáků i bydlí. Ale ty tam 
bydlet nebudeš,” oznámila Rita, “protože se to nehodí.” Jely už na Skořápce 
lesem domů.

“A proč se to nehodí?”
“Protože jsi utekla z domova, což vyvolává jisté právní potíže.”
“To, že jsem utekla z domova, bylo proti zákonu?”
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“Některé kmeny berou děti jako ekonomické vlastnictví rodičů. Takže když 
v jednom fýlu poskytnou útulek uprchlým dětem z jiného fýlu,  může to mít 
hospodářský dopad, se kterým počítá i CEP.”

Rita se po Nell ohlédla a chladně si ji prohlížela. “Máš v Nové Atlantidě 
něco jako sponzora. Nevím, kdo to je, ani proč to dělá. Ale vypadá to, že ten 
člověk si nemůže dovolit riskovat, že na něm CEP uplatní právní sankce. Proto 
se to zařídilo tak, abys mohla prozatím zůstat v Rybině.

A dál: víme, že někteří z matčiných přátel se k tobě nechovali dobře, a tak 
jsou lidi v Rybině většinou nakloněni tě přijmout. Ale nemůžeme si tě nechat v 
Mlýnské  komuně,  protože  kdybychom  se  nějak  prohřešili  proti  Protokolu, 
pokazilo by to naše vztahy s novoatlantskými zákazníky. Takže se rozhodlo, že 
budeš bydlet u jediného, kdo v Rybině nemá nahoře vůbec žádné klienty.”

“A to je kdo?”
“Už se s ním znáš,” pokrčila rameny Rita.
Dům strážníka  Moora  byl  tak  matně  osvětlený  a  tak  přeplněný  starými 

věcmi, že na některých místech dokonce i Nell musela jít bokem, aby prolezla. 
Z  lišt,  které  obepínaly obývací  pokoj  asi  tak  stopu  dvě  pod stropem, visely 
dlouhé pruhy zažloutlého rýžového papíru jakoby pocákané velikými čínskými 
písmeny a poďobané červenými pečetěmi.  Nell  šla za Ritou za roh, do ještě 
menší, temnější a přeplácanější místnosti, jejíž hlavní ozdobou byl velikánský 
obraz zuřivého chlapíka se střapatým knírkem a bradkou, kterému chuchvalco-
vité  licousy  vyrůstající  pod  ušima  padaly  až  dolů  do  podpaží;  na  sobě  měl 
složitou zbroj a kroužkovou košili zdobenou lvími tlamami. Nell nevolky před 
tím drsným obrazem ucouvla, zakopla o píšťalu velikých dud, které se válely na 
zemi, upadla a praštila sebou na nějaký veliký kbelík z otlučené mědi, takže se 
ozvalo příšerné třískání a rachtání. Z hladké řezné rány na polštářku palce jí 
zvolna vytékala krev a jí došlo, že kbelík slouží jako úložný prostor pro sbírku 
starých rezavých mečů různých tvarů.

“Není  ti  nic?”  zajímala  se  Rita.  Byla  zezadu  zalitá  modravým  světlem 
procházejícím  dvojitými  prosklenými  dveřmi.  Nell  si  dala  palec  do  pusy  a 
vyhrabala se na nohy.

Prosklenými dveřmi bylo vidět ven na strážníkovu zahradu, změť pelargónií, 
psárek, wistarií a hovínek od korgiů. Naproti, na druhém břehu jezírka v barvě 
khaki,  stál  zahradní  domek.  Stejně jako tenhle dům byl  postavený z  kvádrů 
rezavě nahnědlého kamene a na střeše měl tašky zelenošedé břidlice s hrubými 
okraji.  Sám  strážník  Moore  byl  vidět  skrze  zástěnu  poněkud  přerostlých 
rododendronů, jak se činí s rýčem, korgiové mu hravě okusují lýtka a neustále 
ho obtěžují.

Byl bez košile, ale zato měl na sobě sukni: červenou a podobnou dece. Nell 
si  toho nepoměru sotva stačila  všimnout,  protože korgiové uslyšeli,  jak Rita 
otočila klikou na prosklených dveřích, a se zajíkavým štěkáním se k nim vrhli; 
to vytrhlo ze soustředění i samotného strážníka, který se k nim vydal a mžoural 
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přes tmavé sklo – a jakmile vyšel zpoza rododendronů, Nell zjistila, že s jeho 
tělem není cosi v pořádku. Celkově vzato byl souměrný, svalnatý, i když kolem 
pasu poněkud víc obalený, ale jistě na tom byl se zdravím dobře. Jenže pokožka 
měla dvě barvy, takže vypadal poněkud mramorovaně. Bylo to, jako kdyby mu 
červi  prožrali  trup  a  vyhlodali  síť  vnitřních  chodbiček,  která  byla  později 
zaplněna čímsi, co se ke zbytku tak docela nehodí.

Než si to mohla prohlédnout důkladněji, sebral z opěradla zahradní lavičky 
košili a nasoukal se do ní. Pak se mu podařilo přimět korgie tak na minutu dvě k 
poslušnosti,  přičemž  namísto  cvičiště  použil  zahradní  cestu  z  mechem 
prorostlých šlapáků a kousavě, hlasem dost zvučným, aby prosklenými dveřmi 
pronikal, kritizoval jejich výkony. Korgiové předstírali, že pozorně naslouchají. 
Když představení končilo, strážník Moore na ně zahulákal skrz prosklené dveře. 
“Jsem u vás za chvilku.” Načež na dobrou čtvrthodinku zapadl do nějaké jiné 
místnosti.  Když se vrátil, měl už na sobě tvídový oblek, velice pěknou bílou 
košili a přes ni hrubě pletený svetr. Košile se zdála být natolik tenká, že nejspíš 
nedokáže svetru zabránit, aby kousal, ale strážník Moore dospěl do věku, kdy 
lidé  dokážou  zatvrdit  svá  těla  proti  nejhorším  rušivým  vlivům  –  whisky, 
doutníkům,  vlněným  svetrům,  dudám  –,  aniž  by  cokoli  cítili,  anebo 
přinejmenším aniž by to dali znát.

“Promiňte,  že  jsme  k  vám tak  vtrhly,”  oslovila  ho  Rita,  “ale  když  jsme 
zvonily, nikdo se neozval.”

“To  nevadí,”  prohlásil  ne  zcela  přesvědčivě  strážník  Moore.  “Z  jistého 
důvodu nežiji  tam nahoře,” ukázal kamsi k rezidu Nové Atlantidy. “Právě se 
snažím vysledovat kořenovou soustavu jisté  pekelné popínavé rostliny až ke 
zdroji. Obávám se, že by to mohla být kudzu.” Při tom slově strážník přimhouřil 
oči a Nell, která nevěděla, co to kudzu je, napadlo, že jestli je kudzu cokoli, co 
jde udolat mečem, spálit, zardousit, utlouct pendrekem nebo vyhodit do povětří, 
nemělo by to  ve strážníkově zahradě  mít  šanci  –  samozřejmě jakmile na to 
kápne.

“Mohu  vám  nabídnout  čaj?  Anebo  –”  to  bylo  pro  Nell  “-  šálek  teplé 
čokolády?”

“Lákavá nabídka, ale nemůžu se zdržet,” prohlásila Rita.
“Pak vás tedy doprovodím ke dveřím,” odtušil  strážník Moore a povstal. 

Ritu ta náhlost poněkud vyplašila, ale za chvilku už byla pryč a jela na Skořápce 
ke Mlýnu.

“Moc milá osoba,” zahuhlal strážník Moore z kuchyně. “Je od ní pěkné, co 
pro tebe udělala. Opravdu velice milá dáma. I když snad nepatří k těm ženám, 
které to nějak výjimečně umějí s dětmi. Zvlášť s problémovými dětmi.”

“Takže budu bydlet tady, pane?” ujišťovala se Nell.
“Támhle v zahradním domku,” opravil ji strážník, vešel dovnitř s podnosem, 

ze kterého se kouřilo, a kývl hlavou skrz skla dveří a do zahrady. “Už je nějakou 
dobu  volný.  Pro  dospělého  by  byl  trochu  stísněný,  ale  pro  dítě  je  ideální. 
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Zařízení tohohle domu,” rozhlédl se po pokoji, “není pro nezletilé tak docela 
vhodné.”

“Kdo je ten strašidelný pán?” ukázala Nell na velkou malbu.
“Kuan-ti. Císař Kuan. Předtím to byl voják jménem Kuan-jü. Ve skutečnosti 

nikdy císařem nebyl, ale později si z něj Číňané udělali boha války, a tak mu ten 
titul dali z uctivosti. Strašlivě uctiví lidé, tihle Číňané – to je jejich nejlepší i 
nejhorší rys.”

“Jak to, že se člověk může stát bohem?” divila se Nell.
“Tím, že žije v krajně pragmatické společnosti,” odtušil strážník Moore po 

chvíli přemýšlení a žádné další vysvětlení už nedodal. “Mimochodem, máš tu 
knihu?”

“Ano, pane.”
“Nebrala jsi ji s sebou přes hranice?”
“Ne, pane, jak jste mi nakázal.”
“To je dobře. Schopnost řídit se rozkazy je užitečná věc, zvlášť když žiješ s 

člověkem, který je zvyklý je vydávat.” Strážník Moore zjistil, že Nell nasadila 
proklatě vážný výraz, odfrkl si a zatvářil se popudlivě. “Ne že by na tom nějak 
moc  záleželo!  Máš  přátele  hodně  vysoko.  Jde  jen  o  to,  že  se  snažíme  být 
diskrétní.” Strážník Moore podal Nell šálek s kakaem. Potřebovala jednu ruku 
na talířek a jednu na šálek, a tak si vyndala prst z pusy.

“Co to máš s rukou?”
“Řízla jsem se, pane.”
“Ukaž.” Strážník si  vzal  její  ruku a  odpojil  palec ze dlaně.  “Pěkně čisté 

šmiknutí. A nejspíš ne moc staré.”
“Udělala jsem si to o vaše meče.”
“A tak.  Meče  už  jsou  takové,”  poznamenal  strážník  nepřítomně,  svraštil 

obočí a otočil se k Nell zády. “Neplakalas,” prohlásil, “a nestěžovala sis.”
“Ty meče jste všechny zabavil lupičům?” chtěla vědět Nell.
“Ne – to by bylo relativně jednoduché,” řekl strážník Moore. Chvilku se na 

ni  díval  a  přemítal.  “Nell,” utrousil  pak, “myslím, že my dva spolu budeme 
vycházet dobře. Počkej, zajdu pro lékárničku.”

Čím se zabývá Carl Hollywood v Parnassu; rozhovor nad mléčným koktejlem; 
výklad o mediálním systému; Miranda pochopí marnost svého pátrání.

Miranda našla  Carla  Hollywooda,  jak sedí  v  Parnassu,  v  prostředku páté 
řady a drží veliký list inteligentního papíru s načmáranými rozvrhy scény pro 
jejich příští živé představení. Nejspíš to propojil se scénářem, protože když se 
po boku šourala do úzké uličky, uslyšela nějaké dost mechanické hlasy, jak čtou 
repliky,  a  když  se  dostala  blíž,  uviděla,  jak  se  po  Carlově  nákresu  scény 
pohybují maličké křížky a kolečka znázorňující herce.
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Na nákresu se také nacházely nějaké šipečky, byly rozmístěné po obvodu a 
všechny mířily  dovnitř.  Mirandě  došlo,  že  to  musejí  být  bodové reflektorky 
namontované na čelech balkonů a že je Carl Hollywood programuje.

Převalovala hlavu z ramene a na rameno, snažila se uvolnit si krční páteř a 
zadívala se do stropu. Andělé nebo Múzy nebo co to bylo se tam nahoře pořád 
předváděli  ve  společnosti  několika  cherubů.  Miranda  si  vzpomněla  na  Nell. 
Pořád si vzpomínala na Nell.

Scénář dospěl ke konci výstupu a Carl nařídil pauzu. “Nějaký dotaz?” optal 
se trochu nepřítomně.

“Dívala jsem se z kóje, jak pracujete.”
“Zlobivá holka. Máš nám vydělávat penízky.”
“Kde jste se tohle všechno naučil?”
“Co – režírovat?”
“Ne. Ty technické záležitosti – programovat osvětlení a tak.”
Carl se otočil a podíval se na ni. “Možná to trochu naruší tvoji představu o 

tom, jak se lidi něčemu učí,” prohlásil, “ale musel jsem si dělat učitele sám. 
Živé divadlo už dneska skoro nikdo nedělá, takže si musíme technologii vyvíjet 
sami. Všechen software, co zrovna používám, jsem vymyslel sám.”

“A vymyslel jste taky ty reflektorky?”
“Ne. V nanotechnologii tak dobrý nejsem. S tím přišel jeden můj známý z 

Londýna.  Pořád  si  něco  vyměňujeme  –  já  jemu  mediaware  a  on  mě 
matterware.”

“Víte  co,  ráda  bych  vás  někam pozvala  na  večeři,”  nadhodila  Miranda. 
“Chtěla bych, abyste mi vysvětlil, jak to všechno funguje.”

“To je dost obsáhlý požadavek,” odtušil Carl klidně, “ale pozvání přijímám.”

“Tak do toho. Chceš kompletní úvod do problematiky počínaje Turingovými 
stroji,  nebo  jak?”  vyzvídal  Carl  vesele  –  jako  by  se  přizpůsoboval  jejím 
vrtochům. Miranda se rozhodla, že urážet se nebude. Byli v rudém vinylovém 
boxu restaurace nedaleko Waj-tchanu, který měl údajně napodobovat americkou 
jídelnu v předvečer atentátu na Kennedyho. Čínští floutkové – klasické týpky z 
Příbřežní  republiky,  chlapíci  s  drahými  účesy  a  v  načančaných  oblecích  – 
hřadovali  na  otočných  stoličkách  u  jídelního  pultu,  popíjeli  sladké  pivo  a 
šibalsky se zubili na každou mladší ženu, která vešla dovnitř.

“Asi tak,” přikývla Miranda.
Carl Hollywood se zasmál a zavrtěl hlavou. “Dělal jsem si srandu. Musíš mi 

přesně říct, co potřebuješ vědět. Proč se o tyhle věci najednou tak zajímáš? Ne-
stačí ti ke štěstí, že si tím dost dobře vyděláváš?”

Miranda chvilku seděla bez hnutí, celá omámená barevným poblikáváním 
světýlek na starožitném jukeboxu.

“Má to co dělat s princeznou Nell, co?” odhadl Carl.
“Je to tak moc poznat?”
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“Jo. Tak do toho, co chceš?”
“Chci zjistit, kdo to je,” řekla Miranda. Byl to nejzdrženlivější způsob, jak to 

dokázala formulovat.  Myslela  si,  že zatahovat Carla do hlubin jejích citů by 
ničemu neprospělo.

“Chceš zpětně identifikovat plátce,” prohlásil Carl.
V téhle hantýrce to znělo hnusně.
Carl chvíli usilovně lokal mléčný koktejl a díval se Mirandě přes rameno do 

provozu na Waj-tchanu. “Princezna Nell je malá holka, co?”
“Ano. Odhadla bych to tak na sedm let.”
Sjel k ní očima a už ji neopustil. “To víš?”
“Ano.” Vyrazila to takovým tónem, aby ho ani nenapadlo to zpochybňovat.
“Takže účty stejně nejspíš neplatí  ona.  Plátcem je někdo jiný.  Potřebuješ 

zpětně identifikovat plátce a od něj se dostat k Nell.” Carl se jí zase přestal dívat 
do očí, zavrtěl hlavou a neúspěšně se promrzlými rty pokusil zapískat. “I ten 
první krok je nemožný.”

Mirandu  to  překvapilo.  “To  zní  dost  jednoznačně.  Čekala  jsem,  že  spíš 
uslyším ‚těžký‘ nebo ‚drahý‘, ale –”

“Ani náhodou. Je to nemožné. Nebo...” – Carl  si  to chvilku promýšlel  – 
“lepší  bude  říct,  že  to  je  astronomicky  nepravděpodobné.”  Pak  se  zatvářil 
poněkud vyplašeně, když spatřil, jak se Mirandin výraz mění. “Nemůžeš spojení 
vysledovat zpátky. Tak prostě média nefungují.”

“A jak média fungují?”
“Podívej se z okna – ne na Waj-tchan, koukni se na Jen-anskou ulici.”
Miranda  otočila  hlavu  a  podívala  se  velikým  oknem,  které  bylo  zčásti 

pomalované barevnými reklamami na Coca-colu a názvy specialit podniku. Jen-
anská byla stejně jako všechny šanghajské hlavní tahy od výloh na jedné straně 
až k výlohám na  druhé straně plná lidí  na kolech a na  skejtech.  Na mnoha 
místech byl provoz tak hustý, že větší rychlosti se dalo dosáhnout pěšky. Těch 
pár  jednostopých  vozů  nehybně  dřepělo  jako  vyleštěné  balvany  v  slizkém 
hnědém proudu.

Byl to tak důvěrně známý pohled, že Miranda v podstatě neviděla nic. “A na 
co se mám dívat?”

“Všimla sis, že nikdo nemá prázdné ruce? Všichni něco nesou.”
Carl měl pravdu. Každý měl s sebou přinejmenším umělohmotnou tašku a v 

ní si něco nesl. A mnozí, hlavně cyklisté, měli i větší náklad.
“Teď si ten pohled na chvilku zapamatuj a zamysli  se, jak z něj vytvořit 

globální telekomunikační síť.”
Miranda se zasmála. “Na to, abych mohla o něčem podobném přemýšlet, 

nemám žádné vědomosti.”
“Ale  jistě  že  máš.  Až  doteď jsi  přemýšlela  o  něčem,  jako  byl  telefonní 

systém ve starých pasivkách. V tom systému mělo každé spojení dva účastníky 
– právě ty dva, co spolu mluvili. A spojoval je drát, která vedl přes ústřednu. 
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Jaké jsou tedy hlavní rysy tohoto systému?”
“To já nevím, na to se ptám,” namítla Miranda.
“Za prvé mohou do interakce vstupovat jenom dva lidé nebo dvě entity. Za 

druhé se užívá jednoúčelového spojení, které se naváže a zase přeruší jen pro 
účely onoho rozhovoru.  Za  třetí  je  soustava  inherentně  centralizovaná  – bez 
ústředny pracovat nemůže.”

“Jasně, mám dojem, že zatím to chápu.”
“Náš dnešní mediální systém – ten, co si díky němu my dva vyděláváme na 

živobytí – je potomkem telefonního systému jen do té míry, že jej používáme v 
zásadě ke stejnému účelu a  navíc i  k mnoha a mnoha dalším. Hlavní je  ale 
neztratit  ze zřetele, že jinak se od starého telefonního systému liší takřka ve 
všech ohledech.  Starý telefonní systém – a jeho technologický bratránek, ka-
belová televize – šel ke dnu. Složil se, vyhořel, a to už před desítkami let, a my 
jsme začali v podstatě od nuly.”

“A proč? Vždyť přece fungoval, ne?”
“Tak především jsme potřebovali umožnit interakce mezi více než jednou 

entitou. Co myslím entitou? Vezmi si terakty. Vezmi si třeba  První třídou do 
Ženevy.  Jsi  v  tom vlaku a s tebou pár  desítek dalších.  Někteří  jsou hraní,  v 
případě těchto entit jde o lidské bytosti. Ale jiní, třeba číšníci a nosiči, to jsou 
jenom softwaroví  roboti.  A navíc  je  vlak  plný  rekvizit:  šperků,  peněz,  bou-
chaček,  lahví  s  vínem. I  každou z  nich zastupuje  jednotlivý  kus  softwaru  – 
jednotlivá entita. V hantýrce jim říkáme objekty. Sám vlak je taky jenom objekt 
a krajina, kterou projíždí, jakbysmet.

Krajina  je  pěkný příklad.  Shodou okolností  je  to  digitální  mapa Francie. 
Kdepak se ta mapa vzala? Vyslali snad tvůrci teraktu  První třídou do Ženevy 
vlastní tým pozorovatelů, aby vypracoval novou mapu Francie? Ne, samozřejmě 
že  ne.  Použili  existující  data  –  digitální  mapu  Francie,  která  je  dostupná 
jakémukoli  autorovi  teraktu,  samozřejmě  za  úplatu.  Ta  digitální  mapa  je 
samostatný objekt. Nachází se v paměti nějakého počítače. Kde přesně? Nemám 
ponětí.  Zrovna tak to  neví  sám terakt.  Nezáleží  na tom.  Data  jsou možná v 
Kalifornii, možná v Paříži, možná tady za rohem – nebo můžou být rozhozená 
po všech těch místech a ještě kdovíkde jinde. Nezáleží na tom. A to proto, že náš 
mediální systém už nefunguje jako starý systém, při kterém jednoúčelové linky 
procházely ústřednami. Funguje takhle,” a Carl ukázal znovu na pouliční pro-
voz.

“Tak, že každý na té ulici je jako objekt?”
“Snad. Ale lepší  analogií  je,  že objekty jsou jako my, že sedí  v různých 

budovách podél té ulice. Řekněme, že se nám zachce poslat vzkaz někomu do 
Pchutungu. Napíšeme ho na papírek, půjdeme ke dveřím, vrazíme ho prvnímu, 
kdo půjde kolem, a řekneme mu: ‚Tohle vezmi panu Kuovi do Pchutungu.‘ A on 
si nějakou dobu bruslí po ulici a narazí na někoho na bicyklu, kdo vypadá na to, 
že by mohl mířit do Pchutungu, a povídá: ‚Tohle vezmi panu Kuovi.‘ Chvilku 
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nato ten člověk uvízne v provozu a předá lístek chodci, který postupuje o trošku 
líp,  a  tak  dál  a  dál  a  dál,  až  se  vzkaz  nakonec  dostane  k  panu  Kuovi  do 
Pchutungu. A až nám pan Ku bude chtít odpovědět, udělá to stejně.”

“Takže není šance zjistit, kudy zpráva šla.”
“Správně.  A reálná  situace  je  ještě  komplikovanější.  Mediasíť  byla  od 

základů  koncipována tak,  aby poskytovala  soukromí  a  bezpečí,  takže  ji  lidé 
používají k přesunům peněz. To je jeden z důvodů, proč se zhroutily národní 
státy – jakmile naběhla mediální síť, vlády už nemohly sledovat finanční toky a 
systémům výběru daní zůstalo suchý z nosu. A když nedokázal zprávy sledovat 
řekněme tehdejší americký federální berňák, spočítej si, jakou máš ty šanci, že 
najdeš princeznu Nell.”

“No dobře, mám dojem, že tím jste mi odpověděl,” vzdychla Miranda.
“Paráda!” rozzářil se Carl. Byl na první pohled potěšen, že jí pomohl, a tak 

mu neřekla, jak jí po jeho výkladu je. Vzala to jako pořádnou kládu: je dost 
dobrá herečka, aby dokázala oblafnout Carla Hollywooda, který toho o hraní ví 
víc než kdo jiný, tak aby si myslel, že se cítí skvěle?

Podle všeho se jí to zdařilo. Doprovodil ji domů, do bytu ve stopatrovém 
věžáku kousek za řekou v Pchutungu, a ona se udržela tak dlouho, než mu dala 
sbohem,  svlékla  se  a  napustila  si  vanu.  Potom  si  vlezla  do  horké  vody  a 
propukla v žalostný, zdrcený, bublavý, lítostivý pláč.

Nakonec se ovládla. Musí to vzít na vědomí. Pořád ještě může hrát s Nell – a 
pořád, den co den, to taky dělá. A když bude dávat pozor, dřív nebo později 
najde způsob, jak proniknout za oponu. Kromě toho začínala chápat, že Nell, ať 
už je kdokoli, je určitým způsobem odlišná a že se časem stane velmi důležitou 
postavou. Miranda očekávala, že v několika letech se o ní dočte v novinách. 
Udělalo se jí líp, a tak vylezla z vany a padla na postel; pořádně se vyspala, aby 
byla čilá a mohla se zase celý den starat o Nell.

Všeobecný popis života se strážníkem; jeho záliby a jiné zvláštnosti;  
znepokojující podívaná; Nell se dozvídá něco o jeho minulosti; rozhovor při 

jídle.

Zahradní domek měl dvě místnosti, jednu na spaní a jednu na hraní. V té 
druhé  byly  dvojité  dveře  složené ze  spousty  okének,  kterými byl  výhled na 
zahradu strážníka Moora. Strážník Nell nakázal, aby na okénka dávala pozor, 
protože jsou z opravdového skla. Sklo bylo samá vzduchová bublinka a nerovné 
jako povrch vody v hrnci chvilku předtím, než začne vřít, a Nell se skrz ně ráda 
dívala na různé věci,  protože i  když věděla,  že není tak silné jako obyčejné 
okno, měla z něj pocit bezpečí, jako by byla za něčím ukrytá.

Sama  zahrada  se  neustále  snažila  domek  vcucnout;  spoustu  rozlezlých 
šlahounů  břečťanu,  wistarií  a  šípkových  růží  na  plný  úvazek  a  s  plnou 
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zodpovědností zaměstnávalo šplhání po zdech, přičemž se opíraly o želvovinově 
zahnědlé měděné okapní roury a nerovnosti na cihlách a omítce používaly jako 
horolezec chyty.  Břidlicová střecha  altánku fosforeskovala mechem. Strážník 
Moore čas od času podnikl prudký protiútok s nůžkami a odstříhal něco z těch 
šlahounů, které Nell tak hezky rámovaly výhled prosklenými dveřmi, jinak by ji 
tu snad uvěznily.

Když už Nell žila v zahradním domku druhý rok, zeptala se strážníka, jestli 
by jí  nemohl  v  zahradě vyčlenit  kousek půdy,  a  on,  i  když jej  ta  žádost  na 
samém počátku vyvedla z míry, až propadal pochybám, jí nakonec odstranil pár 
kamenů šlapáků z cestičky, čímž vzniklo holé místo, a také přiměl jednoho z 
řemeslníků z Rybiny, aby jí vyrobil pár truhlíků a zavěsil je na stěny domku. 
Nell na záhonek vysázela mrkev, protože si vzpomněla na svého přítele Petra, 
který zmizel před tak dávnou dobou, a do truhlíků zase nasadila pár pelargónií. 
Jak to má udělat, tomu ji naučila Čítanka, a ta jí také připomínala, aby co pár 
dnů odkrývala nějakou mrkev a prohlížela si ji, takže bude sledovat, jak roste. 
Nell zjistila, že když si přidrží Čítanku nad mrkví a dívá se na jistou stránku, ta 
se změní v kouzelný obrázek, který je pořád větší a větší, až jsou vidět maličké 
chloupky,  co  rostou  z  kořene,  a  taky  jednobuněčné  organismy,  které  po 
koříncích lezou, a mitochondrie uvnitř nich. Stejnou věc šlo vyvést s čímkoli, a 
tak hodně dnů strávila tím, že si  prohlížela muší  oči,  plíseň na chlebu nebo 
krvinky, které si opatřila tak, že se píchla špendlíkem do prstu. Když byly jasné 
a chladné noci, mohla si také vyjít někam na vršek a pomocí Čítanky si prohlížet 
Saturnovy prstence a Jupiterovy měsíce.

Strážník Moore si dál přes den odpracovával směnu na bráně. Když se večer 
vrátil domů, často s Nell večeřeli u něj doma. Nejdřív si jídlo brávali rovnou z 
KH, anebo strážník ohřál  něco jednoduchého,  třeba  párky a vajíčka.  V těch 
dobách princezna Nell a ostatní postavy v Čítance jakousi shodou okolností také 
jedli spoustu párků a vajíček, pak se proti tomu ale Kačenka vzbouřila a naučila 
princeznu vařit něco zdravějšího. Nell si potom navykla chystat zdravější jídla 
se saláty a zeleninou, a to několikrát  týdně, po návratu ze školy. Strážník to 
trochu obručel, ale talíř vždycky vyjedl do posledního drobku a někdy i umyl 
nádobí.

Strážník věnoval hodně času četbě. A když si četl, byla Nell u něj v domě 
vždycky vítána, pokud byla potichu. Pravidelně se stávalo, že ji vyhodil ven a 
přes veliký mediatron na stěně knihovny se spojil  s  nějakým svým přítelem. 
Obyčejně se Nell na tu dobu prostě vrátila k sobě do domku, ale někdy, zvlášť 
když byl úplněk, se toulala po zahradě. Zahrada vypadala větší, než byla, a to 
díky rafinovanému rozčlenění na mnoho malých oddílů. Když bylo pozdě večer 
za  úplňku,  nejraději  ze  všeho  chodívala  do  hájku  vysokánských  zelených 
bambusů, kde bylo roztroušených pár pěkných balvanů. Sedla si, opřela si o 
balvan záda, četla si v Čítance a občas zaslechla zevnitř domu nějaký zvuk, jak 
si  strážník Moore povídal  s  mediatronem: hlavně to  býval  hluboký burácivý 
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smích a výbuchy dobromyslných nadávek. Nějakou dobu si myslela, že tyhle 
zvuky nevydává strážník, ale spíš ten, s kým mluví, ať už to je, kdo to je; v její 
společnosti  byl  totiž  strážník  vždy  milý  a  rezervovaný,  i  když  poněkud 
výstřední. Jednou v noci ale zaslechla, jak z domu vychází hlučné sténání, a 
vyplížila se z bambusového hájku zjistit, co se děje.

Z výhodného stanoviště za prosklenými dveřmi viděla mediatron, který byl 
přímo  proti  ní.  Jeho  světlo  zalévalo  celý  pokoj,  obvykle  teplou  a  útulnou 
místnost barvilo řvavými barevnými záblesky a vrhalo dlouhé rozeklané stíny. 
Strážník Moore odsunul nábytek a všechno ostatní, co by překáželo, ke stěnám, 
sroloval  i  čínský  koberec,  až  byla  vidět  holá  podlaha;  Nell  vždycky 
předpokládala, že i ta je z dubu, stejně jako podlaha v jejím domku, jenže tady 
byla i podlaha jeden veliký mediatron, který ve srovnání s tím nástěnným zářil o 
dost  tlumeněji  a  na  kterém  běžel  materiál  s  poměrně  vysokým  rozlišením: 
textové soubory, detailní grafiky a občas i film. Strážník uprostřed toho všeho 
dřepěl na všech čtyřech, vzlykal jako dítě, v mělkých miskách polovičních brýlí 
se  mu  sbíraly  loužičky  slzí,  slzy  přetékaly  na  mediatron  a  ten  je  zespoda 
strašidelně osvětloval.

Nell hrozně moc chtěla zajít dovnitř a utěšit jej, ale na to měla příliš velký 
strach.  Stála  a  dívala  se,  zkamenělá  nerozhodností,  a  při  tom  jí  došlo,  že 
záblesky  světla  z  mediatronů  jí  připomínají  výbuchy  –  nebo  spíš  obrazy 
výbuchů. Vycouvala a vrátila se do svého domečku.

Půl  hodiny  nato  zaslechla,  jak  se  z  bambusového  hájku  začalo  ozývat 
přízračné  mečení  strážníkových  dud.  Už  dřív  je  párkrát  sebral  a  vymáčkl 
několik pištivých zvuků, ale tentokrát poprvé slyšela celý recitál. Nebyla přes 
dudy žádný odborník, ale připadalo jí, že to nezní zle. Hrál pomalou skladbu, 
coronach,  a melodie byla tak smutná, že Nell div nepuklo srdce; dívat se na 
strážníka,  jak  bez  pomoci  klečí  na  všech  čtyřech  a  pláče,  to  nebylo  ani  z 
poloviny tak smutné jako tahle hudba.

Po čase přešel k rychlejšímu a veselejšímu pibrochu. Nell vyšla z domku do 
zahrady. Strážník vypadal všehovšudy jako obrys, navíc rozsekaný vztyčenými 
stonky  bambusů  na  stovku  pásků,  ale  když  se  zakolíbala  sem  a  tam,  díky 
zrakovému klamu se obraz spojil. Stál v kaluži měsíčního světla. Převlékl se: 
teď měl na sobě kilt a košili a baret, které podle všeho patřily k nějaké uniformě. 
Když mu v  plicích  došel  vzduch,  mocně  se  nadechl,  prsa  se  vzedmula  a  v 
měsíčním světle se zaleskla sbírka stříbrných odznaků a insignií.

Dveře nechal otevřené. Zašla do domu, bez jakékoli snahy krást se, protože 
věděla, že přes zvuk dud ji nejspíš nemůže zaslechnout.

Stěnu  i  podlahu  tvořily  obří  mediatrony,  které  byly  oba  pokryté  změtí 
obrazových oken, stovek a stovek jednotlivých přihrádek, něco jako stěna na 
živé ulici, kde lidé tak hojně vylepují plakáty a letáčky, že podklad dávno úplně 
překryli. Některé plochy byly malé, jen asi jako Nellina dlaň, jiné byly velké 
jako  filmové  plakáty.  Na  podlaze  byla  většinou  otevřená  okna  psaných 
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dokumentů, tabulek s čísly, schémat a diagramů (bylo tam hodně organizačních 
schémat) nebo nádherných map provedených s ohromující přesností a čistotou, 
kde byly řeky, hory a vesnice označeny čínskými znaky. Když si Nell panorama 
prohlížela,  jednou dvakrát  zamrkala,  protože měla pocit,  jako by po podlaze 
lezlo  něco  malého;  jenže  v  místnosti  žádný  hmyz  nebyl,  byla  to  jen  iluze 
zaviněná drobnými fluktuacemi na mapách a v radách a sloupcích čísel. Tyhle 
věci byly interaktivní, stejně jako slova v Čítance; na rozdíl od Čítanky však 
nereagovaly na to, co dělala Nell, ale, jak tušila, na nějaké děje probíhající v 
dálce.

Když konečně zvedla oči od podlahy a zadívala se na mediatrony na stěnách, 
spatřila,  že  okna  jsou  tam většinou  o  dost  větší,  z  valné  části  jsou  na  nich 
filmové  záběry  a  ty  většinou  strnuly.  Obrazy  byly  velice  ostré  a  jasné.  Na 
některých z nich byly krajiny: kus venkovské silničky, most přes vyschlou říčku, 
prašná vesnice, kde z některých domů proskakují plameny. Na jiných zase byli 
lidé: záběry Číňanů od pasu nahoru, jako u moderátorů, a ti Číňané měli na sobě 
špinavé uniformy a v pozadí byly vidět temné hory, oblaka prachu nebo světle 
šedá vozidla.

Na jednom z těch videí ležel na zemi chlapík v zaprášené uniformě, která 
měla skoro stejnou barvu jako hlína. Tenhle obrázek se zničehonic pohnul; tohle 
video nebylo zastavené jako ta ostatní. Někdo kráčel kolem kamery: Číňan v 
indigově modrých pyžamovitých šatech, který měl na ozdobu uvázané kolem 
čela a pasu šarlatově rudé stužky, i když i ty už byly zahnědlé špínou. Když 
vyšel ze záběru, Nell se zadívala pozorněji na toho druhého, toho, co ležel v 
prachu, a teprve teď jí došlo, že nemá hlavu.

Strážník  Moore  nejspíš  zaslechl  i  přes  vřeštění  dud,  jak  Nell  vykřikla, 
protože za pár chvilek byl uvnitř a křičel povely na mediatrony, které všechny 
zčernaly a byly z nich zase stěny a podlaha. V celé místnosti zbyl jediný obraz, 
velká malba Kuan-tiho, boha války, který se na ně supil jako vždycky. Strážník 
Moore byl  vzteky bez sebe vždycky, když Nell  jakkoli  projevovala city,  ale 
vypadalo to, že hysterický výstup mu vadí podstatně méně než řekněme vyzvání 
ke hře na tatínka a na maminku nebo záchvat chichotavého smíchu. Sehnul se k 
Nell, v náruči ji odnesl přes pokoj k hluboké klubovce a posadil ji. Na chvilku 
odešel, pak se vrátil s velikou sklenicí vody a opatrně jí  na ni přitiskl dlaně. 
“Musíš zhluboka dýchat a napít se,” radil jí téměř šeptem; měla pocit, jako by jí 
to říkal hrozně dlouho.

Maličko ji překvapilo, že neplakala donekonečna, i když šok se ještě párkrát 
vrátil a ona se s ním musela zase stejně vypořádávat. “Nemůžu přestat brečet,” 
snažila se v jednom kuse vyrazit, ale soukala ze sebe jen slabiky jednu po druhé.

Strážník Moore to doprovodil komentářem, až když to řekla po desáté nebo 
po jedenácté. “Nemůžeš přestat brečet, protože to máš v hlavě pěkně rozesrané.” 
Prohlásil to víceméně znuděným profesionálním tónem, který by možná býval 
mohl znít krutě; jenže Nell to bůhvíproč velice uklidnilo.
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“Jak to myslíte?” optala se nakonec, když už byla s to mluvit, aniž by jí 
hrdlo vyvádělo špumprnákle.

“Myslím to tak, děvenko, že jsi veterán, stejně jako já, a taky máš pár jizev 
–” nečekaně si rozerval košili, až se knoflíky rozletěly po celém pokoji a od 
kdečeho se odrážely “- jako já. Jenomže já vím, že jsem veterán, a v tom je 
jediný rozdíl. Ty si paličatě dál myslíš, že jsi malá holčička, něco jako ti pitomí 
Vikáči, co s nimi chodíš do školy.”

Čas od času, snad tak jednou ročně, strážník odmítl pozvání k večeři, navlékl 
si tu uniformu, vysoukal se na koně a vyrazil k rezidu Nové Atlantidy. Zpět jej 
kůň přinesl až nad ránem a zpitého tak, že se sotva držel v sedle. Někdy mu Nell 
pomohla  do  postele,  a  když  se  propadl  do  nevědomí,  ve  světle  svíček  si 
prohlížela jeho odznaky a metály a stužky. Především stužky se držely náramně 
složitého systému barevného kódování.  Jenže Čítanka  měla  vzadu pár  stran, 
které se jmenovaly Encyklopedie, a když se s nimi Nell poradila, podařilo se jí 
zjistit, že strážník Moore je nebo přinejmenším býval velícím důstojníkem druhé 
brigády Prvního expedičního sboru pro vynucování Protokolu. Z jedné stužky 
plynulo, že v rámci důstojnické výměny strávil nějaký Čas v nipponské divizi, 
ale jeho domovskou byla podle všeho třetí divize. Podle Encyklopedie lidé třetí 
často říkávali Smetištní psi nebo prostě Podvraťáci, protože mívala ve zvyku 
verbovat  členy  mezi  příslušníky  Bílé  diaspory:  Uitlandery,  ulsterskými 
loajalisty,  bělochy  z  Hongkongu  a  vykořeněnými  jedinci  ze  všech 
angloamerických částí světa.

Jeden z odznaků na strážníkově uniformě vypovídal o tom, že jeho nositel 
má výcvik v nanotechnologickém inženýrství na úrovni vysokoškolského titulu. 
To dobře ladilo s jeho příslušností ke druhé brigádě, která se specializovala na 
nanotechnologickou válku. V Encyklopedii se tvrdilo, že byla zformována asi 
před třiceti lety, a to proto, aby se vypořádala s nějakými nechutnými boji ve 
východní Evropě, kde byla použita primitivní nanovýzbroj.

Pár let poté poslali divizi ve spěchu do jižní Číny. Tam kvasily nepokoje už 
od  té  doby,  co  se  Čang  Chan  Chua  vydal  na  Dlouhou  jízdu  a  přinutil 
obchodníky, aby před ním ohnuli hřbety. Čang osobně osvobodil řadu táborů 
lao-kaj, kde zotročení dělníci tvrdě dřeli na výrobě tretek pro Západ, masivní 
hlavicí  své  hole,  která  měla  tvar  dračí  hlavy,  rozmlátil  displeje  počítačů,  a 
dozorce tloukl, dokud z nich nezbyly jen krvavé hromádky choulící se na zemi. 
Čangovo  “prošetřování”  různých  vzkvétajících  obchodních  odvětví,  většinou 
právě na jihu, sebralo práci milionům lidí. Ti vyšli  na ulice a dělali pekelný 
randál  a  přidali  se  k  jednotkám Lidové osvobozenecké armády,  které s  nimi 
sympatizovaly. Vzpouru nakonec udusily jednotky téže LOA ze severu, ale její 
velitelé  se ztratili  někde na “betonovém venkově” v Perlové deltě,  a  tak byl 
Čang  nucen  zřídit  na  jihu  permanentní  vojenský  stát.  Severní  jednotky 
udržovaly pořádek krutě, ale účinně po několik let, ale jedné noci celou jednu 
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divizi, plných patnáct tisíc mužů, smetla z povrchu zemského nanoinfekce.
Vůdci vzpoury se vynořili ze skrýší, vyhlásili Příbřežní republiku a povolali 

jednotky  pro  vynucování  Protokolu,  aby  přišly  a  chránily  je.  Velitelem  byl 
jmenován plukovník Arthur Hornsby Moore, veterán bojů na východě Evropy. 
Narodil se v Hongkongu, když jej převzali Číňané, jako malý jej opustil a po 
většinu dětství se s rodiči potuloval po celé Asii; nakonec se rodina usadila na 
Britských  ostrovech.  Pro  tuto  práci  byl  vybrán,  protože  mluvil  plynně 
kantonskou čínštinou a docela slušně i mandarínskou. Když se Nell podívala do 
Encyklopedie na staré fotky, uviděla mladšího strážníka Moora, téhož muže, jen 
s více vlasy a méně pochybami.

Občanská  válka  se  v  Číně  naplno  rozhořela  o  tři  roky  později,  když  si 
Severočíňané, kteří neměli přístup k nanotechnologii, začali pokoutně opatřovat 
jaderné zbraně. Nedlouho poté se muslimské národy konečně domluvily, dobyly 
většinu  provincie  Sin-ťiang,  část  čínského  chanského  obyvatelstva  vybili  a 
ostatní vyhnali na východ, přímo do chřtánu občanské války. Plukovník Moore 
se stal obětí krajně odporné nákazy primitivními nanozity, byl stažen z boje a 
převeden  na  dlouhodobou  dovolenku  na  zotavenou.  Tou  dobou  se  příměřím 
utvořila demarkační čára mezi Nebeským královstvím a Příbřežní republikou.

Posléze, jak Nell věděla díky studiu na akademii, Čanga nahradil jako vůdce 
Severu  –  vůdce  Nebeského  království-  Lao-ke.  Nechal  uběhnout  příslušnou 
dobu,  načež  důkladně  vymýtil  všechny  přežívající  zbytky  komunistické 
ideologie,  kterou  napadl  jako  intriku  západních  imperialistů,  a  prohlásil  se 
komořím Krále bez trůnu. Jako Král bez trůnu bývá označován Konfucius, a 
Lao-ke měl tedy nejvyšší postavení mezi všemi mandaríny.

O  plukovníku  Arthuru  Hornsbym  Moorovi  toho  už  o  mnoho  víc 
Encyklopedie neříkala, snad jen to, že se vynořil jako poradce o pár let později, 
když v Německu došlo k nějakým nanoteroristickým útokům, později odešel na 
odpočinek  a  stal  se  bezpečnostním  poradcem.  V  posledně  jmenované  roli 
pomohl prosadit  pojetí  hloubkové obrany, na kterém byla vytvořena všechna 
moderní města včetně Atlantidy/Šanghaje.

V sobotu Nell uvařila strážníkovi obzvlášť lákavou večeři, a když spořádali i 
moučník,  začala mu vyprávět  o Harvovi  a  Tequile,  a  taky nasadila  Harvovy 
povídačky  o  nepřekonatelném  Budovi,  jejich  drahém  a  ztraceném  otci.  Tři 
hodiny  utekly  jako  voda  a  Nell  pořád  vykládala  strážníkovi  historky  o 
mamčiných  přátelích  a  strážník  pořád  poslouchal,  jen  občas  zvedl  ruku  a 
prohrábl  si  bílé  vousy,  jinak  se  však  choval  s  krajní  vážností  a  zamyšleně. 
Konečně se dostala k té části příběhu, kde už byl Burt, mluvila o tom, jak se ho 
pokusila zabít šroubovákem, jak je honil dolů po schodišti a podle všeho našel 
svou zhoubu z rukou záhadného čínského pána s kulatou hlavou. To připadalo 
strážníkovi nesmírně zajímavé, a tak kladl spoustu otázek, nejprve o podrobném 
taktickém vývoji šroubovákového útoku a pak i o tom, jaký že to taneční styl 
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používal ten čínský pán a co měl na sobě.
“A od toho večera se na svoji Čítanku pořád zlobím,” zakončila Nell.
“Proč?” zatvářil se strážník překvapeně, i když stěží byl překvapenější než 

Nell sama. Nell vyslovila ten večer pozoruhodně mnoho věcí, o kterých, pokud 
si vzpomínala, nikdy ani nepřemýšlela; nebo si přinejmenším nemyslela, že by 
na ně kdy předtím myslela.

“Nemůžu si pomoct, mám dojem, že mi radila špatně. Přesvědčila mě, že 
zabít Burta bude něco snadného a že se tím můj život zlepší; jenže když jsem se 
pokusila ty myšlenky zrealizovat...” Nenapadalo ji, jak dál.

“...  vyvinul  se  tvůj  život  tak,  jak  se  vyvinul,”  dokončil  za  ni  strážník. 
“Děvenko, snad uznáš, že tvůj život po Burtově smrti je lepší než ten před ní.”

“Ano.”
“Takže  v  tomhle  měla  Čítanka  pravdu.  Ovšem  zabíjet  lidi  je  skutečně 

podstatně složitější v praxi než v teorii, v tom ti dám samozřejmě za pravdu. 
Myslím si  ovšem,  že  to  zřejmě není  jediná  příležitost,  při  níž  se  ukáže,  že 
skutečný  život  je  složitější  než  to,  co  vyčteme  v  knize.  Říkejme  tomu 
,šroubovákové  ponaučeni”,  a  tobě  velice  prospěje,  když  na  ně  nikdy 
nezapomeneš. Vede nás to k závěru, že musíš být s to učit se i z jiných zdrojů, 
než jen ze své kouzelné knihy.” 

“Ale k čemu pak je ta kniha dobrá?” 
“Tuším,  že  k  mnohému.  Chce  to  jenom  získat  správný  grif  na  to,  jak 

přenášet její ponaučení do skutečného světa. Tak například,” a strážník si z klína 
shrábl ubrousek a praštil jím na stůl, “si vezměme cosi velice konkrétního, třeba 
otázku, jak někoho zmlátit  do krychličky.” Vstal  a  vydusal  do zahrady. Nell 
vyběhla za ním. “Pozoroval jsem tě, jak se cvičíš v bojových uměních,” přeladil 
na rázný venkovní hlas,  na hlas buzerplacový. “Bojová umění,  to jsou právě 
umění, jak někoho zmlátit do krychličky. A teď se podíváme, jak se ti povede se 
mnou.”

Nell zahájila složité vyjednávání, jehož účelem bylo zjistit, jestli to strážník 
myslí vážně. Když se dozvěděla, že ano, posadila se na dlaždice a začala se 
zouvat. Strážník ji pozoroval s naježeným obočím.

“No to je mi paráda,” poznamenal. “Všichni zloduši si na malou Nell musejí 
dát sakra bacha – leda by ji zrovna načapali obutou.”

Nell  provedla  pár  cviků  na  protažení  a  tohoto  ani  dalších  strážníkových 
posměšků si nevšímala. Uklonila se mu a on jen pohrdavě mávl rukou. Zaujala 
postoj, kterému ji naučil Dódžo. Strážník zareagoval tím, že si stoupl s nohama 
asi tak o půl decimetru dál od sebe, než jak je měl předtím, a vystrčil pupek: 
patrně výchozí postavení nějaké tajuplné skotské bojové techniky.

Dlouho se nedělo nic,  jen kolem sebe hodně tancovali.  To jest  tancovala 
Nell, strážník se jen tak žalostně klátil. 

“Tak co je?” dožadoval se. “Ty znáš jenom obranu?” 
“Hlavně obranu, pane,” kývla Nell. “Čítanka asi neměla za cíl učit mě, jak 
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napadat lidi.” 
“Kruci, k čemu tohle je?” odfrkl si strážník, náhle natáhl ruku a chytil Nell 

za vlasy – ne ale tak, aby to bolelo. Chvilku ji držel a pak ji zase pustil. “Konec 
první lekce,” ohlásil.

“Myslíte, že bych se měla ostříhat?”
Strážník se zatvářil  k  smrti  zklamaně.  “Ale kdepak,” vzdychl si.  “Nikdy, 

rozumíš, nikdy se nestříhej nakrátko. Kdybych tě chytil za ruku –” a chytil ji za 
ruku “- taky by sis ji šla ušmiknout?”

“Ne, pane.”
“Naučila tě Čítanka, že tě někdo může chytit za vlasy?”
“Ne, pane.”
“Naučila tě, že tě můžou mlátit chlapi tvojí matky, a přitom tě matka nebude 

bránit?”
“Ne, pane, když nepočítám, že mi vyprávěla příběhy o lidech, co páchají zlé 

věci.”
“Že lidi páchají zlé věci, to je dobré ponaučení. To, co jsi před pár týdny 

viděla támhle vevnitř –” a Nell pochopila, že se zmiňuje o bezhlavém vojákovi 
na  mediatronu  “-  je  jedním  z  příkladů  toho  ponaučení,  ale  příkladem  tak 
okatým,  že  není  k  ničemu.  Ale  to,  že  tě  vlastní  máma nechrání  před  svým 
přítelem, to už je složitější, co?

Poslechni,  Nell,”  pokračoval  strážník takovým tónem, aby bylo jasné,  že 
dospívá  k  závěrečnému  naučení,  “rozdíl  mezi  ignorantem  a  vzdělaným 
člověkem je v tom, že ten druhý zná víc faktů. To ovšem nemá nic společného s 
tím,  jestli  jsou  ti  dva  hloupí  nebo  inteligentní.  Rozdíl  mezi  hloupým  a 
inteligentním člověkem – a to platí, ať už jsou vzdělaní nebo ne – je v tom, že 
inteligentní lidé dokážou zacházet se složitostmi života. Neohromuje je, když je 
nějaká situace nejasná nebo dokonce vnitřně rozporná – ba naopak, oni vlastně 
takové situace očekávají  a pojímají  podezření,  pokud se věci zdají být  příliš 
jednoznačné.

V Čítance  máš zdroj,  který z  tebe  udělá  člověka vysoce  vzdělaného,  ale 
nikdy  ti  nedá  inteligenci.  Ta  pochází  ze  života.  Tobě  život  doposud  dával 
všechnu zkušenost, kterou potřebuješ k tomu, abys byla inteligentní, ale musíš o 
té zkušenosti přemýšlet. Když o ní přemýšlet nebudeš, nebudeš psychologicky 
vzato v pořádku. Když o ní budeš přemýšlet, staneš se ne jenom vzdělanou, ale i 
inteligentní, a tudíž mi o pár let dál po proudu nejspíš zavdáš důvod, abych si 
přál být o několik desetiletí mladší.”

Strážník se otočil, vrátil se do domu a Nell nechal na zahradě dumat o tom, 
co mělo znamenat to  poslední prohlášení.  Pak Nell  došla  k závěru,  že to  je 
zřejmě jedna z těch věcí, kterým porozumí později, až se dobere té inteligence.
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Carl Hollywood se vrací ze zahraničí; debatuje s Mirandou o stavu a 
budoucích možnostech její teraktérské kariéry.

Carl  Hollywood se  vrátil  z  měsíc  trvajícího výletu do Londýna,  kde  byl 
navštívit  staré  přátele,  podívat  se  na  pár  živých  představení  a  získat  osobní 
kontakty na jisté velké podnikatele v teraktech; doufal, že se mu podaří podstrčit 
jim pár smluv. Když se vrátil, celé divadlo uspořádalo na jeho počest oslavu v 
malém divadelním baru. Miranda měla pocit, že to zvládá docela slušně.

Jenže druhý den si  ji  odchytil  v  zákulisí.  “Tak co se děje?” vyštěkl.  “A 
nemluvím o obyčejných záležitostech. Jde mi o to, co se děje s tebou. Proč jsi, 
co jsem tu nebyl, přešla do večerní směny? A proč ses na mejdanu chovala tak 
divně?”

“Ále... prožily jsme s Nell pár zajímavých měsíců.”
Carl se zatvářil ohromeně, pak o krok poodstoupil a protočil oči.
“Samozřejmě, to střetnutí s Burtem bylo traumatické, ale vypadá to, že to 

zvládla dobře.”
“Kdo je zas Burt?”
“Nemám páru. Někdo, kdo ji týral. Podle všeho se jí ale podařilo najít si za 

krátkou dobu nový domov, nejspíš s pomocí bratra, Harva, ten s ní ale teď není 
– zapadl do stejných starých bídných kolejí, zatímco Nell se dopracovala něčeho 
lepšího.”

“Vážně? Tak hurá, ne?” poznamenal Carl jen napůl uštěpačně.
Miranda se na něj usmála. “Vidíte? A tohle je přesně ta zpětná vazba, co 

potřebuju.  S  nikým  jiným  o  tom nemluvím,  protože  mám strach,  že  by  si 
mysleli, jaká jsem praštěná. Díky. Jen tak dál.”

“A co ten Nellin nový domov?” zeptal se Carl Hollywood kajícně.
“Myslím, že chodí někam do školy. Jako by se učila novým věcem, které 

nemá  přímo  z  Čítanky,  a  také  si  opatřuje  složitější  formy  společenských 
interakcí, což naznačuje, že tráví víc času s lidmi z vyšších tříd.”

“Skvělé.”
“Nestará se tolik o okamžité potřeby sebeobrany, z čehož soudím, že je teď 

víceméně  v  bezpečí.  Nicméně  její  nový  opatrovatel  musí  být  citově  trochu 
odtažitý, protože Nell často vyhledává útěchu pod křídly Kačenky.”

Carl vytřeštil oči. “Kačenky?”
“To  je  jedna  ze  čtyř  postav,  které  princeznu  Nell  doprovázejí  a  radí  jí. 

Kačenka ztělesňuje domácké,  mateřské ctnosti.  Když už jsme u toho,  Petr  a 
Dinosaurus jsou zrovna pryč – a to jsou dvě mužské postavy zastupující umění 
přežít.”

“A co ta čtvrtá postava?”
“Pivoňka. Ta myslím nabere větší váhu v Nellině životě kolem puberty.”
“Puberty? Říkalas, že Nell je mezi pěti a sedmi.”
“No a?”
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“To si myslíš, že ještě pořád budeš dělat tuhle –” Carl nedořekl, zarazil se a 
začal to domýšlet do důsledků.

“-  práci  i  za  šest  nebo  osm  let.  No  jasně,  že  bych  si  to  měla  myslet. 
Vychovávat dítě, to je významný závazek.”

“Bože můj!” zaskučel Carl Hollywood a složil se na velké, laciné a přecpané 
křeslo, které měli v zákulisí právě k těmto účelům.

“Právě  proto jsem přešla  do večerní  směny.  Nell  začala  chodit  do školy, 
takže taky začala používat  Čítanku výhradně po večerech. Jak to vypadá, je 
tudíž v časovém pásmu jen hodinu dvě od toho našeho.”

“Bezva,” ucedil Carl, “takže se nám pátrání zúžilo na půlku obyvatelstva 
planety.”

“Co vás žere?” zeptala se Miranda. “Přece za to dostávám zaplaceno.”
Carl  si ji  důkladně, věcně a pátravě prohlédl.  “Ano. Jsou z toho náležité 

tržby.”

Tři dívky na průzkumu; rozhovor mezi lordem Finkle-McGrawem a paní 
Hackworthovou; odpoledne na venkovském sídle.

Po trávníku okolo velikého šlechtického sídla, rovném jako biliárový stůl, 
šly  tři  dívky;  kroužily  a  rojily  se  kolem společného těžiště  jako hašteřící  se 
vrabci. Někdy se zastavily, otočily se k sobě tvářemi a zahájily živou debatu. 
Pak  se  zase  náhle  rozběhly,  jakoby zbavené  pout  setrvačnosti,  jako  okvětní 
plátky  rozvířené  poryvem  jarního  větru.  Přes  šaty  si  oblékly  těžké  vlněné 
kabáty,  které  je  měly  chránit  před  chladným vlhkým vzduchem z  vyvýšené 
ústřední náhorní plošiny Nového Čchusanu. vypadalo to, že mají namířeno k asi 
tak půl míle vzdáleným místům s nerovným povrchem, jež od úpravných zahrad 
velikého domu dělila šedá kamenná zeď postříkaná na místech, kde se uchytily 
mechy a lišejníky, skvrnami citrónově žluté a levandulově modré. Terén za zdí 
měl  tlumeně  oříškovou  barvu,  jako  když  štůček  skotského  tvídu  spadne  z 
vagónu a zůstane ležet zapomenutý, i když už začínal kvést vřes, takže se přes 
něj  pokládal  matný  nádech  bledě  fialové,  který  byl  skoro  průhledný,  ale 
překvapivě živý na místech, kde zrak pozorovatele zavadil o  přirozený  svah – 
pokud tedy bylo pro cokoli na tomhle ostrově patřičné použít slovo přirozený. 
Dívky,  ačkoli  jinak  byly  lehké  a  volné  jako  ptáci,  nesly  všechny jisté  malé 
břemeno, které jako by do tohoto dějiště nezapadalo; dospělí je jako vždy marně 
přesvědčovali, aby nechaly svoje knihy doma.

Jeden z pozorovatelů měl  oči  jen pro dívku s  dlouhými ohnivými vlasy. 
Vlastně  to  byla  pozorovatelka  a  její  spojení  s  dítětem zrazovaly  její  vlastní 
ryšavě hnědé vlasy a řasy. Dáma měla na sobě ručně šité šaty z bavlněného 
úpletu, nadýchané tak, až to prozrazovalo, že z dílny modistky v Rybině přišly 
docela  nedávno.  Kdyby  se  setkání  účastnili  nějací  další  veteráni  oné  nikdy 
nekončící,  leč liknavé války známé jako společenský život,  právě k tomuhle 
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pozorování by ti samozvaní strážní, kteří stojí na cimbuřích a drží hlídku proti 
nevychovancům,  již  si  dovolují  prodrat  se  vzhůru  po  rozlehlém  ledovci 
oddělujícím  otroky  mzdy  od  podílníků  ekvity,  bystře  došli.  Patřičně  by 
zaznamenali  a  dál  tichou  poštou  odeslali  skutečnost,  že  Gwendolyn  Hack-
worthová, ač je přitažlivá, pevná v pase a vyrovnaná, nemá dost sebedůvěry, aby 
navštívila sídlo lorda Finkle-McGrawa v čemkoli jiném než v nových šatech 
opatřených pro tuto příležitost.

Našedlé světlo pronikající do salonu vysokými okny bylo jemné jako mlha. 
A  jak  tak  paní  Hackworthová  postávala  obklopená  tím  světlem  a  upíjela 
nahnědlý čaj z průsvitného šálku z čínského kostního porcelánu, obličej ji zradil 
a poskytl doklady o skutečném stavu její mysli. Hostitel, lord Finkle-McGraw, 
si  pomyslel,  že vypadá zdeptaně a  znepokojeně, i  když její  živé chování po 
první hodinu rozhovoru jej přimělo předpokládat pravý opak.

Vycítil,  že se zdržel pohledem na její  obličeji déle, než bylo přísně vzato 
zdvořilé, a zadíval se na tři dívky loudající se po zahradě. Jedna z nich měla 
havraní vlasy, které prozrazovaly, že je zčásti korejského původu; když ji ale 
zrakem našel jako svého druhu výchozí bod, hned se začal zajímat o třetí dívku, 
jejíž vlasy byly kdesi v půli přirozeného a postupného přechodu mezi plavou a 
hnědou. Tahle dívka byla nejvyšší ze všech tří, ačkoli staré byly zhruba stejně; 
účastnila se sice s radostí všech jejich lehkovážných her, ale málokdy je sama 
začínala, a když jste ji ponechali, ať dělá, jak uzná za vhodné, mívala sklony k 
chování tak vážnému, že vypadala o roky starší než její kamarádky. Lord ekvity 
pozoroval trojici, jak jde dál a dál, a cítil, že ta třetí  se i pohybuje jinak než 
druhé  dvě,  že  je  mrštná  a  pečlivě  udržuje  rovnováhu,  zatímco  ony 
nepředvídatelně poskakují jako gumové pumlíče na hrubě přitesaném kameni.

Když je pozoroval bystřeji, uvědomil si, v čem spočívá ten rozdíl: v tom, že 
Nell vždycky ví, kam jde, zatímco Alžběta a Fiona nikdy. Nešlo o vrozenou 
inteligenci (tolik zkoušky a pozorování slečny Mathesonové prokázaly), ale o 
citový postoj. V dívčině minulosti bylo něco, co ji velice důrazně poučilo o tom, 
jak je důležité všechno si promýšlet.

“Požádám vás o odhad, paní Hackworthová. Která z nich se dostane na blata 
první?”

Jakmile  paní  Hackworthová  zaslechla  jeho  hlas,  znovu  nasadila  obvyklý 
výraz. “To mi zní jako dopis poradně Timesů pro etiketu. Kdybych se pokusila 
zalichotit vám tvrzením, že to bude vaše vnučka, neobviňuji ji tím nezbytně ze 
zbrklosti?”

Lord  ekvity  se  shovívavě  usmál.  “Nechme  etiketu  stranou  –  jako 
společenská konvence je pro tohle zkoumání nevhodná – a uvažujme vědecky.”

“A tak. Kdyby tu tak byl můj John.”
Je tady, pomyslel si lord Finkle-McGraw, je tu ve všech těch knihách. Neřekl 

ale nic. “No prosím, vystavím se tedy riziku ponížení sám a předpovím, že první 
ke zdi dojde Alžběta, že na to, jak se dostat za ni, přijde Nell a že na druhou 
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stranu se jako první odváží vaše dcera.”
“V mojí  přítomnosti  vám  rozhodně  a  nikdy  ponížení  nehrozí,  Milosti,” 

prohlásila paní Hackworthová. Prostě to říct musela – a on to v podstatě ani 
neslyšel.

Otočili se znovu k oknům. Když se dívky dostaly ke zdi, co by kamenem 
dohodil, vyrazily k ní cílevědoměji. Alžběta se odtrhla od skupinky, předběhla 
druhé dvě a jako první se dotkla chladivých kamenů; pár kroků za ní dorazila 
Fiona. Nell byla daleko vzadu a ani o chlup nezměnila usilovný rytmus chůze.

“Alžběta je vnučkou vévody, je zvyklá, že dostane, co chce, a nemá žádné 
přirozené zábrany; hrne se do popředí a cíle se dožaduje jako prvorozenského 
práva,” vysvětlil Finkle-McGraw. “Ale v podstatě moc nepřemýšlela o tom, co 
dělá.”

Alžběta a Fiona se teď obě opíraly rukama o zeď, jako by to byla pikola při 
schovávané. Zato Nell se zastavila, otáčela hlavou sem a zase tam, prohlížela si 
do dálky zeď, která se šplhala a zase klesala po teď stále rozbitější zemi. Po 
chvilce napřáhla ruku, ukázala na úsek zdi, který byl kousek od nich, a vydala se 
tam.

“Nell si udržuje nad vším hemžením odstup a myslí,” pokračoval Finkle-
McGraw. “Pro ostatní  děvčata je zeď jen ozdobný prvek, že? Pěkná věc,  ke 
které se dá zaběhnou a kterou můžou prozkoumat. Ale kdepak Nell. Nell ví, k 
čemu taková zeď je.  Je  to  znalost,  kterou  si  osvojila  záhy,  znalost,  o  které 
nemusí přemýšlet. Nell víc zajímají branky než zdi. A obzvlášť zajímavé jsou 
utajené, skryté branky.”

Fiona  a  Alžběta  šly  nejistě,  přejížděly  růžovýma  ručkama  po  vlhkém 
kameni, nebyly s to pochopit, kam je Nell vede. Nell rázovala po trávě, dokud 
se nedostala k mírnému svahu. Když se po něm šplhala dolů k patě zdi, div celá 
nezmizela.

“Odvodňovací  otvor,”  vysvětlil  Finkle-McGraw.  “Prosím,  neznepokojujte 
se. Shodou okolností jsem tudy ráno jel. Vody tam teče jen po kotníky a trativod 
měří v průměru právě tolik, aby to pro osmiletá děvčátka stačilo. Průchod je 
několik metrů dlouhý – spíš lákavý než hrozivý, aspoň doufám.”

Fiona a Alžběta, které Nellin objev ohromil, šly jen opatrně. Pak všechny tři 
dívky zmizely v rozsedlině.  Za pár chvil  se  na blatech za zdí  objevila jasně 
červená a rychle se pohybující skvrna. Fiona vylezla na malý skalní výchoz na 
začátku blat a vzrušeně mávala na kamarádky.

“Tajný východ našla Nell, ta je ale opatrná a trpělivá. Alžbětu vyvedla z 
rovnováhy její vlastní předchozí zbrklost – připadá si hloupě a snad i trochu 
trucuje. Fiona –”

“Fiona bezpochyby vidí začarovanou bránu do říše kouzel,” nenechala jej 
doříct paní Hackworthová. “A v tuhle chvíli je celá sklíčená z toho, že jste své 
hranice nevyznačil jednorožci a draky. Než se vrhla do toho tunelu, neváhala ani 
vteřinu. Moje Fiona nechce žít v tomhle světě, Milosti. Touží po jiném světě, 
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světě plném magie, kde příběhy ožívají a kde...”
Její hlas se vytratil a ona si nervózně odkašlala. Lord Finkle-McGraw se po 

ní po očku podíval a zahlédl na její tváři rychle zamaskovanou bolest. Domyslel 
si zbytek věty, ani jej nemusel slyšet: ...a kde je můj manžel s námi.

Dva jezdci  na  koních,  muž  a  žena,  vyrazili  klusem po  štěrkové  cestičce 
vedoucí po okraji zahrady a litinová vrata v kamenné zdi se před nimi otevřela. 
Mužem byl syn lorda Finkle-McGrawa Colin a ženou jeho manželka; na blata si 
vyjeli  dohlédnout  na  svou  dceru  a  její  dvě  kamarádky.  Když  lord  Finkle-
McGraw pochopil, že jejich dohledu už není zapotřebí, odvrátil se od okna a 
pudově popošel k ohni hořícímu v kamenném krbu velkém jako garáž.

Paní Hackworthová se usadila na malé houpací křeslo a lord ekvity si zvolil 
starý a nezvykle otlučený kožený ušák. Sluha jim dolil čaj. Paní Hackworthová 
si  šálek  i  s  podšálkem  položila  do  klína,  oběma  rukama  jej  držela  a 
vzpamatovávala se.

“Velice jsem toužila dopátrávat se u vás informací o tom, kde je a co dělá 
můj muž, protože to pro mě je záhadou už od okamžiku, kdy odjel,” začala, “ale 
z těch velice obecných a zdrženlivých vysvětlení, kterých se mi od něj dostalo, 
jsem dospěla k názoru, že ta činnost je tajná, a že pokud o ní Vaše milost něco ví 
–  a  to  je  přirozeně  pouhý  můj  příhodný  předpoklad  –,  musíte  s  těmito 
informacemi nakládat naprosto diskrétně. Bezpochyby se mlčky předpokládá, že 
nenasadím ani své slabé přesvědčovací schopnosti k tomu, abych vás přiměla 
zklamat důvěru, kterou do vás vyšší moc vložila.”

“Berme za  jisté,  že  oba  se  zachováme čestně,”  navrhl  Finkle-McGraw s 
konejšivým úsměvem.

“Děkuji.  Manžel  mi  stále  píše,  zhruba  tak jednou týdně,  ale  dopisy jsou 
navýsost obecné, neurčité a povrchní. Ovšem v posledních měsících začaly být 
nabité podivnými obrazy a projevy citu. Jsou... bizarní. Začala jsem mít strach o 
manželovu duševní rovnováhu i o výsledek jakékoli činnosti,  která závisí na 
jeho zdravém úsudku. Neváhám se sice smířit s jeho nepřítomností tak dlouho, 
jak to  bude  jeho povinnost  vyžadovat,  ale  tahle nejistota  pro mě začala  být 
nanejvýš trýznivá.”

“Nejsem v té záležitosti tak zcela nevědomý,” opáčil lord Finkle-McGraw, 
“a nezklamu myslím ničí důvěru, když uvedu, že nejste jedinou osobou, kterou 
délka  jeho  nepřítomnosti  překvapila.  Leda  bych  se  velice  mýlil,  ti,  kdo 
naplánovali jeho poslání, ani ve snách netušili,  že bude trvat tak dlouho. Ale 
snad vám alespoň poněkud ulehčí  ve  vaší  trýzni,  když  se  dozvíte,  že  podle 
všeobecného předpokladu není v nebezpečí.”

Paní Hackworhová se usmála – svědomitě a ne na dlouho.
“Zdá se, že malá Fiona snáší otcovu nepřítomnost dobře.”
“Jistě,  jenže  co  se  Fiony  týče,  jako  by  nikdy  neodešel,”  namítla  paní 

Hackworthová. “To je tou knihou, však víte, tou interaktivní knihou. John jí ji 
dal krátce před odletem a u toho jí řekl, že je kouzelná a že skrze ni k ní bude 
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mluvit. Samozřejmě vím, že to je nesmysl, ale ona doopravdy věří  tomu, že 
kdykoli tu knihu otevře, její otec jí něco přečte nebo si s ní dokonce hraje ve 
vymyšleném  světě,  takže  jí  vlastně  vůbec  nechybí.  Neměla  jsem  to  srdce 
povědět jí, že to je všehovšudy jen počítačově zpracovaný mediaprogram.”

“Mám sklon se domnívat, že ponechat ji v nevědomosti byl v tomto případě 
rozumný postup,” odtušil Finkle-McGraw.

“Zatím jí  sloužila  dobře.  Ale jak čas  ubíhá,  je  stále  těkavější  a  méně se 
dokáže soustředit na učení. Žije ve světě představ a je tam šťastná. Mám ale 
strach, že pokud se dozví, že představy jsou právě jen představami, nebude to 
pro ni dobré.”

“Rozhodně  to  není  první  dívka,  která  dává  najevo,  jak  živou  má 
obrazotvornost,” poznamenal lord ekvity. “A zdá se, že dřív či později se to u 
nich vždycky spraví.”

Tři malé průzkumnice i jejich dvoučlenný dospělý jízdní doprovod se vrátili 
do velikého domu brzy. Pustá soukromá blata lorda Finkle-McGrawa neladila se 
vkusem děvčátek asi tak, jako sladová whisky, gotická architektura, matné barvy 
a Brücknerovy symfonie. Jakmile se tam dívky dostaly a přišly na to, že blata 
jaksi nejsou vybavena růžovými jednorožci, stánky s cukrovou vatou, kapelami, 
po  kterých  šílí  mladistvé  publikum,  ani  skluzavkami  se  zeleně  fluoreskující 
vodou, ztratily zájem a dostaly se opět do gravitačního pole domu – i ten měl 
ovšem hodně daleko do Disneylandu, ale znalý a asertivní uživatel, jako byla 
Alžběta,  v  něm  dokázal  najít  pár  útěšných  zlatých  zrnek,  třeba  kuchyňský 
personál,  který byl  ve službě  nonstop a  byl  vycvičen (kromě mnoha jiných, 
zcela zbytečných dovedností) i v přípravě horké čokolády.

Lord Finkle-McGraw a paní Hackworthová se ke zmizení Johna Percivala 
Hackwortha přiblížili,  nakolik  se  jen odvážili,  a  prokodrcali  kolem něj  beze 
škod vážnějších, než jsou rozpálené tváře a trocha vlhkosti v koutcích očí, a tak 
v obapolné shodě přešli k poklidnějším námětům. Dívky zajdou do domu na 
horkou čokoládu, načež pro hosty nadejde čas odebrat se do jim vyhrazených 
komnat, kde si mohou odpočinout a obléct se na hlavní událost: večeři.

“Udělalo by mi radost, kdybych se až do jídla mohla starat o tu třetí holčičku 
– Nell,” nadhodila paní Hackworthová. “Povšimla jsem si, že ten pán, který ji 
sem po ránu přivezl, se nevrátil z lovu.”

Lord ekvity se krátce zasmál, když si představil, jak generál Moore pomáhá 
děvčátku s oblékáním na večeři. Generál byl dost rozumný, aby znal své slabiny, 
a tak strávil celý den střílením někde na vzdálenějších částech pozemku. “Naše 
malá  Nell  má  nadání  postarat  se  sama  o  sebe,  takže  je  možné,  že  nebude 
potřebovat nebo ani chtít přijmout vaši šlechetnou nabídku. Ale snad ji potěší, 
když bude moci ono mezidobí strávit s Fionou.”

“Odpusťte, Milosti, ale udivuje mě, že byste byl ochoten ponechat dítě jejího 
věku po většinu odpoledne bez dozoru.”

“Ujišťuji vás, že ona by to tak neviděla, a to ze stejného důvodu, z jakého 
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malá Fiona nemá vůbec dojem, že by kdy její otec odešel z domu.”
Výraz, který se na chvilku objevil na tváři paní Hackworthové, naznačoval, 

že to  prohlášeni  nepochopila  zcela dokonale.  Ale  než  mohla  svému hostiteli 
vysvětlit,  v čem podle ní  porušuje mrav, přerušily je  zvuky ječivé a  vzteklé 
hádky,  které se k nim přibližovaly zdola z  haly.  Dveře se zpola rozevřely a 
objevil se Colin Finkle-McGraw. Obličej měl stále brunátný od větru na blatech 
a  nasadil  vynucený  úsměv,  který  neměl  nijak  daleko  do  šklebu;  obočí  mu 
pravidelně vyskakovalo nahoru, když Alžběta vydala obzvlášť pronikavé vztek-
lé vřísknutí. V ruce držel exemplář Obrázkové čítanky pro urozené slečny. Za 
ním  bylo  vidět  paní  Finkle-McGrawovou,  jak  drží  Alžbětu  za  zápěstí; 
připomínalo to kováře, který třímá v kleštích nebezpečně žhavý ingot a chystá 
se  do  něj  začít  bušit,  do  kteréžto  analogie  krásně  zapadala  dívčina  do  ruda 
rozpálená tvář. Matka se skláněla, takže měla obličej na úrovni Alžbětiny hlavy, 
a syčivě, tlumeně a vyčítavě jí cosi vykládala.

“Odpusť,  otče,”  ozval  se  Finkle-McGraw mladší  hlasem rozplizlým v ne 
pravé  přesvědčivé  umělé  dobromyslnosti.  “Máme  siestu,  ovšem.”  Pozdravil 
kývnutím. “Paní  Hackworthová.” Pak se pohledem vrátil  k  otcově obličeji  a 
všiml si, že lord ekvity se dívá na knihu. “Chovala se hrubě ke služebnictvu, 
otče, a tak jsme jí na zbytek odpoledne zabavili knihu. Je to podle všeho jediný 
trest, který na ni zabírá – používáme jej s jistou pravidelností.”

“V tom  případě  možná  nezabírá  tak  dobře,  jak  si  myslíte,”  opáčil  lord 
Finkle-McGraw a zdařilo se mu tvářit se smutně a zároveň nasadit pobavený 
tón.

Colin Finkle-McGraw se rozhodl, že poznámku vezme jako bonmot určený 
v první řadě pro Alžbětu – což by ovšem znamenalo, že rodiče nutně vnímají 
ironii zcela jinak než zbytek lidstva.

“Nemůžeme jí dovolit, aby trávila celý život zahrabaná v té tvojí kouzelné 
knížce, otče. Je to něco jako malá interaktivní říše, kde je Alžběta císařovnou, a 
ona taky obšťastňuje svoje poddané spoustou rozhodnutí, ze kterých tuhne krev 
v žilách. Je důležité přimět ji občas k návratu do skutečnosti, aby si zachovala 
jistou perspektivu.”

“Perspektivu. No dobrá, těším se tedy na to, že vás i Alžbětu s její novou 
perspektivou uvidím u večeře.”

“Pěkné odpoledne, otče. A paní Hackworthová,” uklonil se mladší muž a 
zavřel  masivní  dveře,  mistrovský  kousek  uměleckého  řezbářství  a  navíc 
přeúčinný pohlcovač decibelů.

Gwendolyn  Hackworthová  najednou  v  obličeji  lorda  Finkle-McGrawa 
spatřila cosi, z čeho měla sto chutí opustit místnost. A jen co v kvapu prošli 
nezbytnými zdvořilostmi, také ji opustila. Vyzvedla Fionu z kouta u krbu, kde si 
pochutnávala na zbytcích kakaové sedliny. Nell tam byla také, četla si ve své 
Čítance, a Gwendolyn velmi překvapilo, že ona se svého pití ani nedotkla.

“Co  to  je  za  novotu?”  zjišťovala  tónem,  který  považovala  za  přiměřeně 
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miloučký. “Holčička, která nemá ráda horkou čokoládu?”
Nell byla důkladně pohroužená do knihy, a tak si Gwendolyn chvíli myslela, 

že její otázku nechá bez povšimnutí. Pár okamžiků nato ale začalo být jasné, že 
děvčátko jen odkládá odpověď, dokud nedočte do konce kapitoly. Pak holčička 
zvolna zvedla oči od stránek knihy. Nell byla hezká tím ukázněným způsobem, 
jakým vládnou téměř všechny holčičky před tím, než neumírněné vlny hormonů 
způsobí, že některé části jejich tváří začnou růst víc než jiné; měla světle hnědé 
oči, které v záři ohně vrhaly oranžové odlesky a které byly mírně po dravčím 
způsobu  zešikmené.  Gwendolyn  zjistila,  že  jejímu  pohledu  je  těžko  čelit; 
připadala si jako ulovený motýl, který se dívá nahoru skrz lupu do klidných a 
bystrých zraků přírodovědcových.

“Nic proti čokoládě,” ohlásila Nell. “Otázka zní jinak: potřebuju ji?”
Nastala dost vleklá pauza, ve které Gwendolyn zoufale přemýšlela, co na to 

říct. Nevypadalo to, že by Nell na odpověď čekala; vyjádřila svůj názor, a tím 
měla odpracováno.

“No  dobrá,”  vyrazila  Gwendolyn  konečně.  “Kdyby  tě  napadlo,  že  něco 
naopak opravdu potřebuješ, s největší radostí ti pomůžu.”

“To je moc laskavá nabídka. Jsem vám zavázána, paní Hackworthová.” Nell 
to vyslovila bez chybičky, jako princezna z knížky.

“Výtečně. Takže pěkné odpoledne,” zakončila to Gwendolyn. Vzala Fionu 
za ruku a vedla ji nahoru po schodech. Fiona se vlekla s dávkou neochoty, která 
byla  přesně  vypočítaná  tak,  aby  matku  otravovala,  a  na  otázky  odpovídala 
výhradně  pokyvováním  a  vrtěním  hlavou,  protože  jako  obvykle  byla 
myšlenkami bůhvíkde. Jakmile dorazily do svého dočasného příbytku v křídle 
určeném pro hosty, Gwendolyn uložila Fionu do postele, ať si zdřímne, a pak si 
sedla  k  psacímu stolku,  vypořádat  se  s  nějakou nevyřízenou korespondencí. 
Jenže najednou paní Hackworthová zjistila, že teď ona je myšlenkami bůhvíkde 
a že přemítá o těch třech velice zvláštních holčičkách – o třech nejchytřejších 
holčičkách  z  akademie  slečny  Mathesonové  –,  které  mají  do  jedné  velice 
zvláštní vztahy se svými Čítankami. Pohled se jí zatoulal od poházených listů 
mediatronického papíru na stolku až za okna, ba i za blata, kde začalo mírně 
mrholit.  A většinu  příští  hodiny  pak  věnovala  tomu,  že  si  lámala  hlavu  s 
děvčátky a Čítankami.

Potom si vzpomněla na narážku, kterou odpoledne utrousil hostitel a kterou 
tehdy  tak  docela  nedocenila.  Ta  děvčátka  nejsou  o  nic  zvláštnější  než  jiná 
děvčátka a připisovat jejich chování k tíži Čítankám by znamenalo dokonale se 
mýlit.

Náramně ji to uklidnilo, a tak vzala stříbrné pero a začala psát dopis svému 
nepřítomnému manželovi, který jako by nikdy nebyl daleko od nich.
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Miranda dostane nezvyklý vzkaz z teraktu; projížďka ulicemi Šanghaje; hotel  
Cathay; rafinovaný večírek; Carl Hollywood představí Mirandu dvěma 

prazvláštním lidem.

Bylo pár minut do půlnoci a Miranda se už chystala odhlásit se z večerní 
směny a vypadnout ze scény. Byl pátek. Nell se podle všeho rozhodla nenaložit 
si tentokrát celonoční čtenářskou šichtu.

O večerech před školou Nell spolehlivě chodila na kutě mezi půl jedenáctou 
a  jedenáctou,  ale  o  páteční  noci  se  nořívala  do  Čítanky,  jako  když  bývala 
maličká,  jako  před  šesti  sedmi  lety,  kdy  to  všechno  začalo.  Teď  zrovna  se 
zasekla v části příběhu, která pro ni musela být frustrující: snažila se rozluštit 
společenské rituály dosti bizarního kultu skřítků, kteří ji uvrhli do podzemního 
bludiště. Nakonec to rozlouskne – vždycky se jí to povedlo –, ale tuhle noc ještě 
ne.

Miranda  zůstala  na  scéně  ještě  hodinu  a  půl  přesčas  a  zahrála  si  roli  v 
samurajském  teraktu,  který  byl  velice  oblíbený  v  Nipponu,  roli  platinové 
blondýny, misionářovy dcery, kterou unesl z Nagasaki jeden rónin. Nemusela 
toho dělat moc, jenom hodně vřeštět a nakonec se nechat osvobodit hodným 
samurajem. Škoda, že nemluví japonsky a kromě toho není obeznámena ani s 
divadelní tradicí a stylem toho národa, protože údajně prováděli jisté radikální a 
zajímavé  kousky  s  karamaku  –  což  znamená  “prázdná  obrazovka”  nebo 
“prázdné jednání”. Před osmi lety by nasedla na vzducholoď, za hodinu by byla 
v Nipponu a naučila by se jazyku. Před čtyřmi lety by aspoň byla zhnusená 
sama  sebou  za  to,  že  tak  pitomou  roli  hraje.  Dnes  večer  ale  ze  čtečky 
papouškovala repliky,  v  pravých chvílích vřískala a  hihňala se,  pak si  vzala 
penízky  a  s  nimi  i  nemalý  tuzér  a  nevyhnutelný  oplzlý  vzkaz  od  platícího 
účastníka, manažírka střední úrovně z Ósaky, který by ji rád poznal důvěrněji. 
Samozřejmě  že  tatáž  technologie,  která  Mirandě  znemožňovala  najít  Nell, 
zabraňovala i tomu chlívákovi, aby si našel Mirandu.

Když si skládala věci, na obrazovce se zableskla naléhavá nabídka práce. 
Podívala se na dohledávací rámeček: nebylo za to moc peněz, ale zato to mělo 
trvat jen chvilku. A tak přijala. Podivila se, kdo že jí to posílá naléhavé nabídky; 
před šesti lety se to stávalo často, ale od té doby, co si uvykla dělat ve večerní 
směně,  se  z  ní  stala  jedna  ze  zaměnitelných  zápaďáckých  kočiček  s 
nevyslovitelným jménem.

Vypadalo to na nějakou potrhlou, bohémskou veleuměleckost, nějaký projekt 
teraktérského studia z její dávné minulosti: surreálná krajina složená z abstrakt-
ních barevných geometrických útvarů, kde se obličeje sem tam vynořovaly z 
plochých  povrchů  a  pronášely  repliky.  Tváře  měly  mapovanou texturu,  jako 
kdyby  nesly  složitě  namalovaný  make-up,  anebo  byly  vytvořené  s  texturou 
pomerančové slupky, aligátoří kůže, kůry durianu.

“Jenže ona nám schází,” řekla jedna z tváří; hlas zněl trochu povědomě, ale 
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rozplizl se do podivného, strašidelného zaúpění.
“Kde vlastně je?” řekla jiná docela povědomá tvář.
“Proč nás opustila?” přidala se třetí tvář a Miranda i přes mapování textur a 

pokřivení hlasu poznala Carla Hollywooda.
“Jen kdyby tak chtěla přijít  na náš mejdan!” zadoufala jiná tvář, ve které 

Miranda poznala členku Spolku Parnasse, Christinu... dál nevěděla jak.
Čtečka jí předhodila repliku: Je mi líto, panstvo, ale dneska makám přesčas.
“Tak dost, jo?” řekla Miranda. “Přehazuju na volnoběh. Kde jste?”
“Ansámbl má mejdan, ty trulante!” vysvětlil Carl. “Venku na tebe čeká taxík 

– vytáhli jsme se, je to jednostopá kára!”
Miranda  se  odpojila  od  teraktu,  douklidila  scénu  a  připravila  ji  tak  pro 

některého jiného člena divadelního spolku, který snad za pár hodin přijde na 
zlatou  směnu.  Seběhla  dolů  šroubovicovitou  trestnou  uličkou  sádrových 
cherubů,  múz  a  Trojanů,  pak  vyrazila  přes  vestibul,  kde  nějací  teraktérští 
začátečníci s nevyspalýma očima poklízeli smetí po večerním živém předsta-
vení,  a  vyrazila  hlavními  dveřmi  ven.  Na  ulici,  v  blivém růžovém světle  z 
markýzy, stál jednostopý taxík s rozsvícenými světly.

Byla  vlažně  překvapena,  když  řidič  zamířil  k  Waj-tchanu,  nikoli  k 
pchutungským  čtvrtím  se  středně  vysokými  budovami,  kde  bydlela  většina 
Zápaďanů s nízkými příjmy a bez kmenové příslušnosti. Herecké mejdany se 
většinou konávaly v něčím obýváku.

Pak si připomněla, že Parnasse je teď úspěšná divadelní společnost, že někde 
mají celý barák plný návrhářů pracujících na nových teraktech a že současná 
produkce Macbetha stála fůru peněz. Carl létal do Tokia a do Šen-čenu a do San 
Franciska lovit investory – a nevracíval se s prázdnýma rukama. Představení 
jsou vyprodána na celý první měsíc dopředu.

Dneska  ale  bylo  v  divadle  hodně  prázdných  sedadel,  protože  většina 
premiérového publika byla nečínská – a všichni kromě Číňanů byli nervózní a 
nechtělo se jim na ulici; kolovaly totiž řeči o Pěstích spravedlivé harmonie.

Miranda byla nervózní taky, i když by to nepřiznala. Taxík zabočil za roh a 
jeho reflektory přejely přes partičku mladých Číňanů ve vchodu; když jeden 
zvedl k ústům cigaretu, letmo zahlédla šarlatovou stužku kolem zápěstí. Píchlo 
ji  v  prsou,  srdce  se  jí  rozbušilo,  párkrát  musela  polknout.  Mladíci  ale  do 
postříbřených  oken  taxíku  vidět  nemohli.  Nevyřítili  se  k  ní,  nenapřahovali 
zbraně a neřvali “Ša! Ša!”

Hotel Cathay stál uprostřed Waj-tchanu, na křižovatce s Nankingskou, která 
je čímsi jako Rodeo Drive Dálného východu. Jak daleko Miranda dohlédla – a 
možná  až  do  samotného  Nankingu  –,  byla  Nankingská  ulice  lemovaná 
západními a nipponskými butiky a obchodními domy a vzdušný prostor nad ní 
byl  pokropen  jako  mandle  velkými  aerostaty,  které  byly  všechny  vybaveny 
videokamerami a rozlišovacími programy a pátraly po shlucích mladých mužů, 
ze kterých by se mohly vyklubat boxerské buňky.
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Stejně jako všechny velké zápaďácké budovy na břehu moře měl  i  hotel 
Cathay obrysy načrtnuté bílým světlem, což bylo nejspíš dobře, protože jinak by 
nevypadal nic moc. Za denního světla působil fádně a zašle.

S dveřníkem to chvíli vypadalo na souboj vůle, kdo uhne první. Ke vchodu 
dokráčela s důvěrou, že jí otevře dveře, ale on jen stál s rukama sepnutýma za 
zády a nasupeně si ji prohlížel. Konečně ustoupil a dveře pracně otevřel, ale ona 
musela napřed v chůzi zadrobit, aby do nich nevrazila.

Tady  kdysi  bydlel  George  Bernard  Shaw;  Noël  Coward  tu  napsal  hru. 
Recepce byla vysoká a úzká, se secesními mramorovými sochami,  okázalým 
železným  svícnem,  a  bílé  světlo  z  Waj-tchanu  do  ní  pronikalo  oblouky  z 
katedrálního skla. V baru hrála staromódní jazzová kapela, přes bubny podobné 
odpadkovým košům byla  slyšet  huhňavá  basa.  Miranda  stála  ve  dveřích  na 
špičkách a pátrala, kde se mejdan koná, ale neviděla nic, jen tančící bělochy 
středního věku, snad turisty přímo ze vzducholodí, a u baru obvyklou frontovou 
linii čínských hezounů doufajících, že se vydá k nim.

Konečně se doptala do osmého patra, kde byly všechny luxusní restaurace. 
Veliký salon si pronajala nějaká urážlivě prachatá organizace, takže byl plný 
mužů  v  zastrašujícím  způsobem  rafinovaných  kvádrech,  žen  s  ještě  více 
zastrašujícími  šaty,  to  vše  promíšeno  Viktoriány,  kteří  se  oblékali  podstatně 
konzervativněji – ovšem přesto jako ze škatulky a nákladně. Hudba byla velice 
úsporná, vlastně to byl jediný ofrakovaný Číňan hrající na klavíru jazz, ale na 
pódiu na jednom konci místnosti si už rozbalovala fidlátka větší kapela.

Zrovna se chystala vycouvat a přemýšlela, ve které že to zastrčené místnosti 
najde ubohý večírek pro herce, když zaslechla, jak na ni zevnitř někdo volá.

Carl Hollywood se blížil k ní, razil si cestu středem salonu, jako by mu to tu 
patřilo, naparoval se v ručně vyrobených kovbojských botách z mnoha měkkých 
ptačích  a  ještěřích  kůží,  na  sobě  měl  rozměrný  háv,  cosi  mezi  pelerínou  a 
zápaďáckým pláštěm, který se div necoural po podlaze a kvůli kterému vypadal 
spíš na dva metry pět než na pouhý metr pětadevadesát. Dlouhé plavé vlasy měl 
sčesané  z  čela,  tutanchamonovská  vousiska  byla  ostrá  a  rovná  jako  štangle. 
Vypadal k sežrání a věděl to, modrýma očima propichoval Mirandu a zadržoval 
ji před otevřenými dveřmi výtahu, kterými div neutekla.

Pořádně ji objal a zatočil s ní dokola. Přimáčkla se k němu, plášť ji obalil a 
zakryl před davem v salonu. “Vypadám, jako by mě vyndali z popelnice,” sykla. 
“Proč jsi mi neřekl, že to bude takovýhle mejdan?”

“Proč jsi to nevěděla sama?” vrátil jí to Carl. Jako režisér měl nadání (jedno 
z mnoha) klást ty nejobtížnější z možných otázek.

“Vzala bych si něco jiného,” nedala se. “Vypadám –”
“Vypadáš  jako  mladá  bohémská  umělkyně,”  nenechal  ji  doříct  Carl, 

poodstoupil  a  prohlédl  si  černý  přiléhavý  trikot,  který  nosila  obyčejně. 
“Umělkyně, která kašle na okázalé róby, takže kvůli ní všichni ostatní vypadají, 
jako že se přehnaně namaškařili, a která to zvládá, protože má to pověstné něco 
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navíc.”
“Mažeš mi med kolem pusy,” odsekla, “a přitom víš, že to jsou kecy.”
“Před  pár  lety  bys  tam  vplula  s  tou  pěknou  bradičkou  vystrčenou  jako 

beranidlo a všichni by couvli a prohlíželi by si tě. Proč ne teď?”
“Ani nevím,” vzdychla si Miranda. “Myslím, že kvůli té záležitosti s Nell 

jsem  pochytala  všechny  nevýhody  rodičovství,  ovšem  aniž  bych  doopravdy 
měla dítě.”

Carl se uklidnil a zněžněl, takže věděla, že řekla právě to, na co čekal. “Tak 
jdem,” vybídl ji. “Chci tě s někým seznámit.”

“Jestli se mě budeš pokoušet hodit na krk nějakému bohatému parchantovi 
–”

“Ani ve snu by mě nenapadlo.”
“Ze mě neuděláš paničku, co hraje jenom ve volném čase.”
“To mi došlo,” kývl Carl. “Teď se laskavě na chvilku uklidni.”
Miranda  si  silou  mocí  nevšímala  skutečnosti,  že  už  kráčejí  středem 

místnosti.  Carl  Hollywood přitahoval  všechnu pozornost,  což  jí  vyhovovalo. 
“Vyměnila si pousmání se dvěma teraktérkami, které se objevily na interaktivní 
pozvánce,  s  jejíž  pomocí  ji  sem  přivlekli;  obě  dělaly  společnost  pěkně 
oblečeným pánům, zřejmě investorům, a byly zapojené do čehosi, co zvnějšku 
vypadalo jako velice příjemný rozhovor.

“Za kým mě to vedeš?”
“Jmenuje se Beck. Je to můj starý známý.”
“Přítel ne?”
Carl se zatvářil znechuceně a pokrčil rameny. “Někdy jsme bývali přátelé. A 

někdy spolupracovníci. Obchodní společníci. Tak to v životě chodí, Mirando. 
Postupně si jeden vytvoří síť známých. Předhazuje jim po troškách informace, 
které by je  mohly zajímat,  a  oni  jemu oplácejí  stejně.  Pro mě je  to  jeden z 
takových známých.”

“Nemůžu si pomoct, vrtá mi hlavou, proč mě s ním chceš seznámit.”
“Tak mě napadá,” prohlásil Carl velice tiše, ale díky jakémusi hereckému 

triku to znělo tak, že zaslechla všechno do posledního slova, “jestli by ti ten pán 
nemohl pomoct najít Nell. A ty bys mu zase mohla pomoct najít něco, co chce 
on.”

Pak ustoupil  stranou, až se plášť rozvířil,  a  přisunul jí  židli.  Byli  v rohu 
salonu.  Naproti  u  stolu,  zády  k  oknu  s  velikou  mramorovou  římsou, 
osvětlenému  Waj-tchanu  a  mediatronické  kakofonii  Pchutungu,  jejíž  krvavé 
světlo se mu rozlézalo po lesklých ramenních vycpávkách obleku, seděl mladý 
Afričan s dredy, který měl na očích tmavé brýle s miniaturními kulatými skly 
zasazenými do nějaké ostentativně složité kovové prostorové mřížky. Vedle něj 
seděl  druhý,  kterého  si  Miranda  sotva  povšimla,  nipponský  obchodník  v 
tmavém  svátečním  kimonu,  který  kouřil  cosi,  co  vypadalo  na  staromódní, 
stoprocentně karcinogenní doutník.

–  225  –



“Mirando, tohle jsou pánové Beck a Oda, oba soukromníci. Pánové, slečna 
Miranda Redpathová.”

Oba  muži  vystřihli  něco  na  způsob  patetického  pozůstatku  úklony,  ale 
nenapřáhli ruce ke stisku, což bylo v pořádku – přímým tělesným dotykem se 
dneska mohou předávat kdejaké úžasné věcičky. Miranda je nepozdravila ani 
pokývnutím; jen si sedla a nechala Carla, ať ji uvede. Neměla ráda lidi, kteří o 
sobě mluvili jako o soukromnících. Byl to jen pyšnější výraz pro théta – pro 
člověka, který nepatří k žádnému kmeni.

Anebo ve skutečnosti k nějakým kmenům patřili – podle vzhledu nejspíš k 
nějakým máklým syntetickým fýlům,  o  kterých  jaktěživa  neslyšela  –,  ale  z 
nějakých důvodů předstírají, že tomu tak není.

“Aniž bych zacházel do podrobností,” začal Carl Hollywood, “vysvětlil jsem 
pánům, že bys ráda dokázala nemožné. Dáš si něco k pití, Mirando?”

Když Carl Hollywood odešel, nastalo dost dlouhé ticho, při kterém pan Beck 
Mirandu nejspíš okukoval, i když kvůli tmavým brýlím to nebylo poznat. Co se 
pana Ody týče, vypadalo to, že jeho primární úlohou je být nervózním divákem; 
jako kdyby vsadil polovinu majetku na to, jestli první promluví Miranda nebo 
pan Beck.

Pak  ale  pana  Odu  napadl  uskok.  Ukázal  na  pódium  a  významně  kývl. 
“Zamlouvá se vám kapela?”

Miranda si prohlédla asi šestici  mužů a žen nejrůznějších ras.  Na otázku 
pana Ody bylo těžko odpovědět, protože hudebníci zatím nevydali ani hlásku. 
Vrátila se pohledem k panu Odovi a ten významně ukázal sám na sebe.

“A tak. Vy jste tu mecenáš?” zeptala se Miranda.
Pan Oda vytáhl z kapsy malý lesklý předmět a posunul jej k Mirandě přes 

stůl. Byl to lakovaný odznak ve tvaru vážky. Všimla si už, že podobnými se 
ozdobila řada účastníků večírku. Opatrně si jej vzala. Pan Oda si poklepal na 
klopu a povzbudivě na ni kývl, ať si jej připne.

Prozatím jej nechala ležet na stole.
“Nevidím nic,” prohlásil konečně pan Beck, zřejmě k panu Odovi. “Podle 

prvního  přibližného  odhadu  je  čistá.”  Mirandě  došlo,  že  pan  Beck  si  ji 
prověřoval za pomoci nějakého displeje ve fenomenoskopických brýlích.

Ještě stále přemýšlela nad co nejprotivnějším odseknutím, když tu se pan 
Oda  předklonil  a  ponořil  se  do  vlastního  oblaku  doutníkového  dýmu. 
“Vyrozuměli jsme,” začal, “že si přejete najít jisté spojení. A že si to přejete 
velice silně.”

Soukromníci. To slovo také hovořilo o tom, že pánové, alespoň podle toho, 
jak se  dívají  sami  na sebe,  vládnou jistou metodou,  jistým způsobem, jak z 
vlastního nedostatku kmenové příslušnosti vytřískat peníze.

“Dozvěděla jsem se, že něco takového není možné.”
“Správnější bude mluvit v pravděpodobnostních termínech,” opravil ji pan 

Beck. Přízvuk měl víc než co jiného oxfordský, s trochou jamajské zpěvnosti a 
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trochou škrobenosti, v níž bylo něco indického.
“Tak tedy astronomicky nepravděpodobné,” řekla Miranda.
“Velmi správně,” kývl pan Beck.
Bůhvíjak  se  stalo,  že  míč  si  našel  cestu  na  Mirandinu  půlku  kurtu. 

“Poslechněte, lidi, jestli si myslíte, že jste přišli na způsob, jak pravděpodobnost 
přemoct, proč se nezapojíte do teraktů z Vegas a nevyděláte majlant?”

Pány Bečka a Odu ta vtipná poznámka pobavila víc, než Miranda čekala. 
Takže jsou schopni chápat ironii. Po té téměř dusivé hradbě negativních signálů, 
které od nich zatím přijala, to bylo dobré znamení.

Kapela začala hrát,  hrála docela svižnou taneční hudbu. Světla zeslábla a 
účastnictvo večírku začalo od špendlíků s vážkou poblikávat.

“To by nešlo proto,” pustil se do vysvětlování pan Beck, “že ve Vegas jde 
jenom o holá čísla bez jakéhokoli lidského významu. A rozum je nekompatibilní 
s abstraktními čísly.”

“Ale pravděpodobnost je pořád pravděpodobnost,” namítla Miranda.
“A co když se vám jednu noc bude zdát, že vaše sestra se zhroutila, a když jí 

druhý den zavoláte, zjistíte, že se rozešla s přítelem?”
“To může být náhoda.”
“Ano.  Ale  ne  moc  pravděpodobná.  Pochopte,  snad  je  možné 

pravděpodobnost přemoct, když se zapojí kromě rozumu i srdce.”
Miranda měla pocit, že ani pan Beck, ani pan Oda nechápou, jak přímočaře 

kruté je to, co říkají. Bylo mnohem lepší nemít vůbec žádnou naději. “V čem to 
lidi jedete, v nějakém náboženství?” ujišťovala se.

Pánové Beck a Oda si vyměnili velevýznamný pohled. Pan Oda si pak začal 
složitě pocucávat rty a odkašlávat, kterýžto obřadní taneček by pravděpodobně 
jinému Nipponci poskytl pravý příval informací, ale pro Mirandu neznamenal 
nic, leda velmi obecný náznak, že situace je poměrně složitá. Pan Beck vytáhl 
starožitnou  tabatěrku  nebo  snad  její  repliku,  nabral  si  štipec  nanozitového 
prachu, ten pak vyluxoval jednou ze svých velikých kulatých nosních dírek a 
nervózně se začal drbat pod nosem. Spustil si brýle, ukázal hnědé oči, roztržitě 
se zadíval přes Mirandino rameno do hustého davu, sledoval kapelu a to, jak na 
ni  reagují  tanečníci.  Měl  špendlík  s  vážkou,  který  teď  začal  zářit  a  vysílat 
nádherné  barevné  záblesky,  jako  když  se  kolem  hořícího  domu  sjede  celý 
konvoj policejních a hasičských vozů.

Kapela  plynule  přešla  do  zvláštního,  nemelodického  a  nerytmického 
hlukového miasmatu, načež dav rozhýbaly líné konvekční proudy.

“Odkud vlastně vy dva znáte Carla?” optala se Miranda s nadějí, že se jí 
podaří aspoň trochu prolomit ledy.

Pan Oda omluvně zavrtěl hlavou. “Měl jsem to potěšení se s ním seznámit 
teprve zcela nedávno.”

“Kdysi jsme spolu v Londýně dělali korejské divadlo.”
“Vy jste teraktér?”
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Pan Beck si ironicky odfrkl. V ruce mu jako kouzlem vykvetl pestrobarevný 
hedvábný šnuptychl a on si odsmrkal, rychle a čistě, takže bylo vidět, že má se 
šňupáním bohaté zkušenosti. “Já jsem přes techniku,” prohlásil.

“Programujete terakty?”
“To je jistá podtřída mých činností.”
“Děláte světla a scény? Nebo digitalizaci? Anebo nanotechnologie?”
“Takové nesmyslné rozdíly  mě nezajímají.  Mě zajímá jediná věc,” a  pan 

Beck  vztyčil  ukazovák  zakončený  dost  velikým,  ale  dokonale  opečovaným 
nehtem, “totiž užití technologií k přenášení významů.”

“To dneska platí na spoustu oborů.”
“Ano,  ale  nemělo  by.  Tím  chci  říct,  že  rozlišovat  mezi  těmi  obory  je 

kravina.”
“Co je špatného na tom, když člověk jenom programuje terakty?”
“Vůbec nic,” pokrčil pan Beck rameny, “stejně jako není nic špatného na 

tradičním divadle  nebo,  když  na  to  přijde,  ani  na  tom,  že  si  lidi  sednou  k 
táboráku a vyprávějí historky; když jsem byl kluk, sedávali jsme takhle u moře a 
mě to bavilo. Ale pokud existují nové způsoby, je mojí povinností jako človíčka 
přes techniku je najít. Vy, milá dámo, se zabýváte hraním v teraktech. A já zase 
hledáním nových technologií.”

Hluk, který vydávala kapela, začal nepravidelně pulzovat. Jednotlivé pulzy 
se  spojovaly  do  rytmů  a  začínaly  být  pravidelnější.  Miranda  se  otočila  a 
rozhlédla se po lidech na parketu. Všichni jen postávali se zasněnými výrazy a 
na cosi  se soustředili.  Jejich odznaky s vážkami se teď dravě blýskaly a při 
každé přízvučné době se jejich jasně bílé záblesky přidávaly ke koherentnímu 
tepu. Mirandě došlo, že odznaky jsou nějak spojené s nervovými soustavami 
svých nositelů a že ti spolu mluví a vytvářejí hudbu kolektivně. Kytarista začal 
do postupně srůstající  zvukové struktury vplétat  improvizovanou melodickou 
linku,  a  když  tanečníci  melodii  uslyšeli,  zvuk  se  kolem ní  začal  shlukovat. 
Fungovalo to ve zpětnovazební smyčce. Nějaká mladá žena začala předříkávat 
cosi jako rapový motiv bez melodie, zřejmě improvizovaný. O chvíli později se 
s  ním  napojila  na  melodii.  Hudba  byla  stále  podivná  a  beztvará,  ale  už  se 
začínala blížit tomu, co člověk slýchává na profesionálních nahrávkách.

Miranda se zase otočila zpátky a zadívala se na pana Bečka. “Takže vy si 
myslíte, že jste vynalezl nový způsob, jak přenášet významy prostřednictvím 
technologie –”

“Médium.”
“Dobře, tak nové médium, a to že by mi mohlo pomoct, abych našla, co najít 

chci.  Protože  když  se  do  věci  vloží  význam,  dají  se  přemoct  zákony 
pravděpodobnosti.”

“Ve  vašem tvrzení  jsou  dvě  mylné  představy.  Za  prvé:  to  médium jsem 
nevymyslel. Vymysleli je jiní a snad i k jiným účelům, já o ně jen zakopl nebo 
přesněji řečeno jsem jen zaslechl nějaké náznaky.
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A co se, milá dámo, týče zákonů pravděpodobnosti, ty se přemoct nedají o 
nic víc než jakékoli jiné matematické principy. Jenže fyzikální a matematické 
zákony jsou jako souřadnicová soustava, která funguje jen v jednom rozměru. 
Možná  existuje  jiná  soustava,  k  němu  mimoběžná,  kterou  v  rámci  těchto 
fyzikálních zákonů nelze vidět,  která popisuje tytéž věci jinými zákony, a ty 
zákony  jsou  vepsány  v  našich  srdcích,  na  hluboko  ukrytých  místech,  kam 
nemůžeme zajít a přečíst si je, leda ve snech.”

Miranda se podívala na pana Ódu, doufala, že aspoň mrkne nebo tak něco, 
ale on se jen upřeně a se strašlivě vážným výrazem díval na parket, jako kdyby 
sám upadl do hlubokého zadumání, a mírně pokyvoval. Miranda se zhluboka 
nadechla a vzdychla si.

A když zase vzhlédla, zjistila, že pan Beck se na ni dívá a všiml si jejího 
zájmu o pana Ódu. Potom pan Beck otočil jednu ruku dlaní nahoru a párkrát si 
přejel bříškem palce po konečcích prstů.

Takže Beck je technomág a Oda technokrat. Tvůrčí duch a jeho mecenáš – 
nejstarší a nejproblémovější vztah technologického světa.

“Potřebujeme třetího účastníka,” prohlásil pan Beck, který se podle všeho 
dopátral jejích myšlenek.

“A k čemu?” podivila se Miranda vyhýbavě a ublíženě najednou.
“Všechny technomediální podniky mají stejnou strukturu,” vložil se do věci 

pan Oda a poprvé za delší dobu se mírně zavrtěl. Mezitím se už mezi kapelou a 
davem  vyvinula  pěkná  synergie  a  hodně  se  tancovalo  –  sem  tam  šlo  o 
odrazujícím způsobem složité pohyby a jinde zase o přímo pravěké klácení se. 
“Strukturu trojnožky.” Oda zvedl zaťatou ruku, vypočítával a napřimoval prsty. 
Miranda si všimla, že má prsty sukovité a nerovné, jako kdyby je míval často 
zlámané.  Snad  je  pan  Oda  veteránem  jistých  bojových  umění,  která  teď  u 
většiny Nipponců upadla kvůli  svému nízkému třídnímu původu v nemilost. 
“První opora: nová technologická myšlenka. Pan Beck. Druhá opora: adekvátní 
finanční zajištění. Pan Oda. Třetí opora: umělec.”

Načež pánové Beck a Oda obšťastnili  Mirandu mnohomluvnými pohledy. 
Zaklonila hlavu a podařilo se jí vyrobit pěkné, zemité zasmání, které rozechvělo 
to příjemné místečko hluboko v bránici. Udělalo jí to dobře. Zavrtěla hlavou, až 
jí vlasy létaly sem a tam přes ramena. Pak se předklonila nad stůl. “Vy teda na 
tom musíte být bledě,” křičela, aby přehlušila kapelu. “Já jsem stará vražda, 
panstvo. Jen v téhle místnosti je pět šest teraktérek s lepšími vyhlídkami, než 
mám já. Copak vám to Carl nenastínil? Už šest  let vězím ve scéně a dělám 
terakty pro děti. Nejsem žádná hvězda.”

“Hvězda, to je mistr nebo mistryně konvenčních teraktů – a to je přesně ta 
technologie,  kterou se snažíme překonat,” namítl pan Beck, kterého poněkud 
pohoršilo, že to nepochopila sama.

Pan  Oda  ukázal  na  kapelu.  “Ani  jeden  z  těch  lidí  není  profesionální 
hudebník – a někteří nejsou dokonce ani amatéři. Technická dovednost v hudbě 
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není k tomuto účelu relevantní. Ti lidé jsou novým druhem umělců, jenže se 
narodili příliš brzy.”

“Téměř příliš brzy,” opravil ho pan Beck.
“Bože  můj,”  vydechla  Miranda  a  začínalo  jí  to  docházet.  Poprvé  se  jí 

zmocnil pocit, že to, o čem Beck a Oda mluví – ať už to je cokoli, sakra – by 
mohlo přinést reálnou možnost. Což znamenalo, že se na devadesát procent dala 
přesvědčit – i když tohle chápali pouze pánové Beck a Oda.

Na rozhovor panoval příliš velký hluk. Jeden klátící se pračlověk vrazil do 
Mirandiny židle a div přes ni neupadl. Beck vstal, obešel stůl a napřaženou paží 
ji  vyzval k tanci. Miranda se zadívala do toho dionýského bratrstva z mokré 
čtvrti zaplňujícího parket a pochopila, že jediným způsobem, jak se dostat do 
bezpečí, je přidat se k němu. Sebrala ze stolu špendlík s vážkou a šla za Beckem 
doprostřed tanečního reje. Jakmile si špendlík připevnila, začal se blýskat – a 
ona měla pocit, že zaslechla, jako by se do přediva písně vmísil nový pramínek.

Princezna Nell v Čítance vstupuje do kraje krále Kojota.

Po  celé  to  horké  odpoledne  se  Nell  pachtila  po  nespočetných 
horských zákrutách, občas sáhla do váčku, který se jí pohupoval u pasu, 
nabrala hrst Pivoňčina popela a rozhodila jej za sebe jako setbu. Kdykoli 
se zastavila k odpočinku, naskytla se jí možnost zadívat se zpátky přes 
spálenou  pustinu,  kterou  právě  překonala:  žlutohnědou  pláň  posetou 
narudlými  sopečnými  balvany,  kde  se  skvrny  voňavých šedozelených 
keřů  držely  jako  plíseň  na  chlebě  kdejakého  místečka  skrytého  před 
věčným větrem. Doufala, že až vyleze po úbočí téhle hory, dostane se 
nad prach, ale ten se táhl  za ní,  obaloval  jí  rty a  nohy. Když natáhla 
vzduch nosem, v rozbolavělém chřípí ji píchlo, a tak to musela vzdát a 
smířit se s tím, že nic neucítí. Pozdě odpoledne se ale dolů po svahu hory 
proti její tváři rozletěl chladný a vlhký větřík. Nadechla se jej, doufala, že 
zachytí trochu chladu, než se rozptýlí v pustině. Voněl jehličnany.

Jak se tak plahočila po zákrutách, brodila se znovu a znovu takovými 
báječnými  vzduchovými  jazyky,  takže  pokaždé,  když  obešla  další 
vlásenku stezky, měla proč šplhat dál k té příští. Zákrsky tísnící se na 
kamení  a  krčící  se  v trhlinách byly stále  větší  a  početnější,  začaly se 
objevovat  květiny,  nejdřív  takové  maličké  bílé,  podobné  hrstem  soli 
rozhozeným po  kamení,  pak  i  větší  květy,  modré  a  červené  a  zářivě 
oranžové,  přetékající  voňavým  nektarem,  který  přitahoval  včely,  celé 
popletené a žluté, jak se naloupily pylu. Přes cestu vrhaly stíny sukovité 
doubky  a  přikrčené  a  husté  jehličnany.  Obzor  jako  by  se  přiblížil, 
oblouky  stezky  byly  širší,  protože  svah  byl  méně  strmý.  Nell  se 
zaradovala,  když zákruty přestaly a stezka zamířila přímou čarou přes 
zvlněnou louku na vrcholku hory, porostlou nachově kvetoucím vřesem a 
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sem tam posetou hloučky vysokých jedlí. Na chvilku dostala strach, že ta 
louka je jen cosi jako římsa a že ona bude muset šplhat na další hory, pak 
ale stezka začala klesat; Nell těžce dusala, protože při sestupu její váhu 
musely nést  jiné svaly,  napůl během překonala veliký balvan s  flíčky 
maličkých loužiček čisté vody a občas s kosými pruhy vlhkého sněhu a 
konečně  se  dostala  na  místo,  kde  jí  nohy  podklouzly  a  ona  sjela  a 
nešikovně se  zastavila.  Dívala  se  jako  sokol  dolů na  obrovský  kraj  s 
modravými jezery a zelenými horami, kraj zahalený ve vlncích mračnech 
stříbrné mlhy.

Nell otočila stránku a uviděla jej, přesně takový, jak říkala kniha. Ilustrace 
byla dvoustránková – byla to barevná malba, jak si uvědomila. Celá vypadala 
tak skutečně jako filmový záběr. Až na to, že její geometrie byla zvláštní, jako 
by si  vypůjčila pár  hyperrealistických fíglů od klasické čínské krajinomalby; 
hory byly příliš  strmé, bez konce se táhly až někam do dáli,  a když se Nell 
zadívala pozorněji, spatřila, jak na nesmyslně závratných svazích hnízdí štíhlé 
hrady,  kterým na stožárech vlají  barvité  vlajky s  dynamickými heraldickými 
prvky. Gryfové se krčili, lvi řvali a ona všechny ty podrobnosti viděla, i když 
hrady byly třeba i míle daleko; kdykoli se na něco podívala, zvětšilo se to a 
změnilo v jiný obraz, a když její  pozornost ochabla – třeba když zamrkala a 
potřásla hlavou –, obraz se bleskově vrátil k původnímu záběru.

Bavila se tím dlouho, protože hradů byly přinejmenším desítky, a získala 
dojem, že  kdyby se pořád dívala a  počítala,  mohla  by se dívat  navěky.  Ale 
nebyly  tu  jen  hrady:  k  vidění  byly  hory,  města,  řeky,  jezera,  ptáci  a  zvěř, 
karavany a všemožní poutníci.

Nějakou dobu si  prohlížela  skupinu poutníků, kteří  sjeli  s  vozy na louku 
vedle silnice a rozbili tábor, seděli kolem ohně a tleskali, protože jeden z nich 
vyhrával na malých dudách s měchy rejdovák, který byl na tu mnohamílovou 
dálku stěží slyšet. Potom jí došlo, že kniha už dlouho nic neřekla. “Co se stalo 
pak?” nadhodila.

Obrázková čítanka pro urozené slečny neřekla nic.

“Nell začala hledat snadnou cestu, kudy by sešla dolů,” zkusila to 
Nell.

Její stanoviště se pohnulo. Do zorného úhlu se jí přesunul sněhový 
pás.  “Ne,  počkat!”  vyrazila.  “Nell  si  do  čutor  nacpala  trochu  čistého 
sněhu.”

Pak Nell na malbě zahlédla vlastní holé a růžové ruce, jak hrabou 
sníh a kousek po kousku jej procpávají hrdlem polní láhve. Když byla 
láhev plná, zase ji zašpuntovala (to nemusela Nell přímo uvést) a začala 
chodit po skále sem tam a hledat místo, kde svah nebude tak strmý. Ani 
to nemusela Nell podrobně vysvětlovat; v interaktivním režimu prostě 
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velice racionálně skálu prohledala a za pár minut našla schodiště vytesa-
né do kamene, které se do nekonečna kroutilo dolů, až konečně kdesi 
hluboko procházelo vrstvou mraků. Princezna Nell začala sestupovat po 
schodech a brala je pěkně po jednom.

Po chvilce se Nell odvážila experimentu: “Princezna Nell sestupovala 
po schodech mnoho hodin.”

Tím  vyvolala  sled  prolínaček,  jaké  znala  ze  starých  pasivek:  její 
dosavadní  pohled  vystřídal  záběr  zblízka  na  nohy,  jak  se  lopotí  po 
několika schodech dolů, potom se rozmlžil i ten a místo něj se objevil 
záběr  z  místa  o  hodně níž  po  svahu,  po něm přišel  záběr  zblízka  na 
princeznu Nell,  jak otevírá  čutoru  a  pije  rozpuštěný  sníh;  další  záběr 
hodně zdola; Nell, jak si sedla a odpočívá; kroužící orel; zatahující se 
obloha; veliké stromy; sestup skrze mlhu; a konečně Nell, jak se unaveně 
plouží po několika posledních schodech a ocitá se na mýtině v tmavém 
jehličnatém lese,  kde  je  zem pokryta  kobercem rezavého jehličí.  Byl 
soumrak  a  začínali  výt  vlci.  Nell  se  jako  obyčejně  zařídila  na  noc, 
zapálila oheň a schoulila se ke spánku.

Dostala se na velice vhodné místo k přerušení příběhu, a tak začala 
zavírat knihu. Pokračovat bude později.

Právě vstoupila do země nejstaršího a nejmocnějšího z pohádkových 
králů. Početné hrady na horách patřily všem jeho vévodům a hrabatům a 
ona chovala podezření, že než dostane to, pro co si sem přišla, bude je 
muset  všechny  navštívit.  Rozhodně  žádné  rychlé  dobrodružství  pro 
sobotní dopoledne. Ale právě ve chvíli, kdy už už sklapla desky k sobě, 
se  na  stránce,  kterou  četla,  objevil  nový  text  a  nový  obrázek,  a  na 
obrázku bylo cosi, co ji přimělo knihu znovu otevřít. Spatřila vránu, jak 
sedí na stromě nad hlavou princezny Nell a v zobáku drží náhrdelník. 
Tvořilo  jej  jedenáct  drahokamy  zdobených  klíčů  na  zlatém  řetězu. 
Princezna Nell je nosila na krku; bylo jasné, v čem bude spočívat další 
vývoj příběhu – pták jí jej ukradne ve spánku. Pod obrázkem byla báseň, 
kterou asi vrána odříkávala ze svého bidýlka:

Zahrady, hrady, šperky, zlato,
ty jenom bláznům stojí za to,
jako je Nell; to vetší pán,
jenž pěstí si svůj vtip a vkus
Kojot král se svými šiky vran,
hromadí moc po kuse kus
a ukrývá jí nepoznán.

Nell  knihu  zavřela.  Bylo  to  příliš  rozčilující,  než  aby  o  tom  teď  hned 
přemýšlela. Sbírala ty klíče po většinu života. První vzala králi Strakovi brzy 
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poté, co s Harvem přišli do Rybiny. Dalších deset pak po jednom hromadila v 
následujících  letech.  Dosáhla  toho  tak,  že  putovala  po  zemích  pohádkových 
králů a královen, kteří měli ty klíče v držení, a používala triky, kterým se naučila 
od svých Nočních přátel. Každý klíč získala jiným způsobem.

Ten,  který  získat  bylo  snad  nejtěžší,  patřil  staré  pohádkové  královně;  ta 
prohlédla  každou  lest,  kterou  na  ni  Nell  vymyslela,  a  odrazila  každý  útok. 
Nakonec se zcela zoufalá Nell vydala té královně na milost a vylíčila jí smutný 
příběh o tom, jak Harv úpí zamčený v Temném hradě. Královna nakrmila Nell 
talířem dobré kuřecí polévky a s úsměvem jí klíč dala.

Nedlouho poté Kačenka potkala na cestě hezkého mladého kačera a odletěla 
s ním, že si založí rodinu. Pivoňka a princezna Nell pak cestovaly spolu několik 
let a o mnoha tmavých nocích, když seděly u táborového ohně pod úplňkem, 
Pivoňka učila Nell tajnostem ze své čarodějné knihy a z pradávných nauk, které 
měla v hlavě.

V nedávnější době jely tisíc mil na velbloudím hřbetě a překonaly velikou 
poušť  plnou  džinů,  démonů,  sultánů  a  kalifů,  načež  se  konečně  dostaly  k 
velikému paláci  s  cibulovitou  kupolí,  kde  sídlil  místní  pohádkový král,  sám 
velice  mocný  džin,  jenž  vládl  pouštnímu  kraji.  Princezna  Nell  vypracovala 
složitý plán, jak lstí vniknout do džinovy pokladnice. Aby jej mohly provést, 
musely  s  Pivoňkou  dva  roky  žít  ve  městě  rozkládajícím  se  okolo  paláce, 
podniknout  nejednu  výpravu  do  pouště  a  pátrat  po  kouzelných  lampách  a 
prstenech, po skrytých jeskyních a tak.

Nakonec princezna Nell a Pivoňka opravdu pronikly do pokladnice krále-
džina  a  našly  jedenáctý  klíč.  Překvapil  je  však  samotný  král-džin,  který  je 
napadl v podobě hada chrlícího oheň. Pivoňka se proměnila v obrovského orla s 
kovovými křídly a spáry, kterého nebylo lze spálit – princeznu Nell to velmi 
překvapilo,  protože  nikdy  neměla  tušení,  že  její  společnice  vládne  takovou 
mocí.

Boj mezi Pivoňkou a džinem zuřil celý den a celou noc, oba soupeři se při 
něm proměňovali  v  mnohá  úžasná  stvoření  a  vrhali  na  sebe  řadu  ničivých 
zaklínání, až nakonec majestátní palác ležel v troskách, poušť byla spálená a 
rozbitá na mnoho mil okolo a Pivoňka i král leželi mrtví na podlaze místnosti, 
která bývala pokladnicí.

Nell zvedla z podlahy jedenáctý klíč, spálila Pivoňčino tělo a po mnoho dnů 
kráčela pouští a rozhazovala po ní její popel; mířila k horám a k zelené zemi, 
kde jí teď všech jedenáct klíčů ukradli.
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Nelliny školní zážitky; střet se slečnou Striggovou; přísné požadavky 
doplňkového kurzu; slečny Mathesonové filozofie vzdělání; tří přítelkyně se 

rozcházejí.

AGLAIA SKVĚLÁ
EUFROSYNÉ RADOSTNÁ
THALIA KVETOUCÍ

Jména tří Grácií a též i rozličná umělecká pojetí dotyčných dam byla hojně 
vytesána, namalována a vysochána po celém vnitřku i vnějšku Akademie slečny 
Mathesonové.  Nell  se  skoro  ani  nemohla  nikam  podívat,  aby  některou 
nezahlédla,  jak  skotačí  mezi  lučními  květy,  jak  rozděluje  těm,  již  jsou  toho 
hodni, vavřínové věnce, jak všechny rukou společnou a nerozdílnou zdvihají k 
nebi pochodeň nebo jak rozsévají jiskrnou zář vzdělání mezi vděčné žactvo.

Nell měla z osnov v oblibě hlavně Thalii,  které byla v rozpisu vyhrazena 
jedna hodina po ránu a jedna odpoledne. Jakmile slečna Mathesonová zatáhla za 
starý provaz zvonu visícího dolů ze zvoničky, takže se po celém areálu školy 
rozlehlo jediné úpěnlivé zazvonění, Nell a ostatní dívky z její skupiny povstaly, 
poklonily se učitelce a vyšly v husím zástupu po chodbě na dvůr; tam se pak 
rozběhly jedna přes druhou do Sálu tělesné kultury, kde se vysoukaly z těžkých, 
škrábavých a složitých školních stejnokrojů a navlékly na sebe lehčí a volnější, 
ale  i  tak  škrábavé  a  složité  úbory  cvičební,  které  umožňovaly  větší  volnost 
pohybu.

Části  osnov zasvěcené  Rozkvětu  vyučovala  slečna  Rámanudžánová nebo 
některá z jejích asistentek. Obyčejně se po ránu věnovaly něčemu ráznějšímu, 
třeba  pozemnímu  hokeji,  a  odpoledne  čemusi  elegantnějšímu,  například 
společenským tancům, anebo do nich pedagožky hustily legrační výcvik v tom, 
jak kráčí a stojí a sedí pravá dáma. Tomu se dívky vždycky hihňaly.

Skvělost  měla  na  povel  sama  slečna  Mathesonová,  i  když  většinou  to 
nechávala na svých asistentkách a jen sem tam vjela na svém starém vozíku z 
dřeva a proutí do některé třídy. Při hodinách, na něž dohlížela Aglaia, se dívky 
rozdělovaly do skupin po pěti šesti a odpovídaly na otázky učitelek nebo řešily 
problémy, které jim učitelky předkládaly. Tak například počítaly, kolik druhů 
rostlin a zvírat lze najít na krychlové stopě lesa za školou. Nebo nastudovávaly 
scénu  z  řeckého  dramatu.  Nebo  díky  interaktivní  simulaci  modelovaly 
hospodářství kmene Lakotů před používáním koní a po něm. Nebo projektovaly 
na nanomanipulační soupravě jednoduché stroje a snažily se je kompilovat na 
KH a pak přimět, aby fungovaly. Nebo tkaly brokát a vyráběly porcelán, jako to 
dělávaly čínské dámy. A taky tu byl celý oceán dějin, kterému bylo třeba se 
naučit:  nejdřív biblická studia, pak Řekové, Římané, a k tomu dějiny mnoha 
jiných národů z celého světa, které v zásadě sloužily jako podklad pro předmět 
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Dějiny anglofonních národů.
Posledně jmenovaný obor kupodivu nespadal pod Skvělost; pevně jej svírala 

v rukou slečna Striggová, vládkyně to Radosti.
Kromě dvou hodinovek každý den měla slečna Striggová právo na pozornost 

všeho shromážděného studentstva jednou ráno, jednou v poledne a jednou k ve-
čeru. Při těchto vystoupeních bylo její základní úlohou volat žákyně k pořádku; 
veřejně kárat ony ovce, které od posledního podobného shromáždění obzvláště 
zbloudily;  vychrlit  kdejaké  náhodné  úvahy,  které  jí  poslední  dobou  straší  v 
hlavě; a konečně také s posvátnou bázní uvést otce Coxe, místního faráře, který 
povede studentky k modlitbě. Slečna Striggová také měla žákyně zcela sama pro 
sebe po dvě hodiny v neděli dopoledne a mohla na sebe dle libosti upoutat jejich 
pozornost  také  až  na  osm  hodin  v  sobotu,  usoudila-li,  že  potřebují  trochu 
moudrého vedení navíc.

Když Nell poprvé zasedla na jedné z hodin se slečnou Striggovou, zjistila, že 
její lavici zvrhle umístili přímo za lavicí jiné dívky, takže nevidí nic, jen mašli 
ve vlasech té dívky. Vstala a pokusila se lavici odšoupnout, načež zjistila, že je 
přidělaná k podlaze.  Ba co víc,  všechny lavice byly rozmístěné do naprosto 
pravidelné  formace  a  obrácené  stejným  směrem:  přesněji  řečeno  ke  slečně 
Striggové  nebo  jedné  z  jejích  dvou  asistentek,  slečně  Meesové  a  slečně 
Custrollové.

Slečna  Meesová  jim  přednášela  dějiny  anglofonních  národů,  začínala 
Římany v Londiniu a pak se prodírala skrz normanskou invazi a Magnu chartu a 
války Růží a renesanci a občanskou válku, ale skutečné ostruhy si sama zaťala 
až v období georgiánském; div že si neopatřila pěnu u úst, když zaníceně líčila 
poklesky  syfilitického  monarchy  Jiřího,  které  přiměly  spravedlivé  mezi 
Američany,  aby  se od  říše  se  znechucením odtrhli.  Četli  si  ty  nejpříšernější 
pasáže z Dickense a slečna Meesová jim pečlivě vysvětlila, že se tomu jen říká 
viktoriánská  literatura,  protože  to  bylo  napsáno  za  vlády  Viktorie  I.,  ale  ve 
skutečnosti  že  se  tu  pojednává  o  previktoriánských  dobách  a  že  mravy 
původních Viktoriánů – těch, co vybudovali starou Britskou říši – byly naopak 
reakcí  na  špatné  chování  jejich  rodičů  a  prarodičů,  které  tak  přesvědčivě 
zachytil Dickens, jejich nejoblíbenější romanopisec.

Pak si děvčátka musela sednout do lavic a zahrát si v pár teraktech, kde se 
ukazovalo, jaké bylo žít v té době: v zásadě nic moc pěkného, a to i když si 
člověk  navolil  takovou  variantu,  která  vylučovala  všechny  choroby.  V  tom 
okamžiku se do věci  vložila  slečna Custrollová a pravila,  že jestli  si,  dívky, 
myslíte, že to je hrozné, tak se podívejte, jak žili chudí lidé koncem dvacátého 
století.  A  vskutku,  když  se  z  teraktů  dozvěděly,  jak  žily  děti  v  centru 
Washingtonu  v  devadesátých  letech  dvacátého  století,  musely  studentky 
většinou uznat, že ve srovnání s tím by takovou fabriku v previktoriánské Anglii 
braly všemi deseti.

To vše bylo expozicí, jež razila cestu důkladnému trojhrotému paralelnímu 
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studiu  Britské  říše;  předvietnamské  Ameriky;  a  též  moderních  a  soudobých 
dějin  Nové  Atlantidy.  V zásadě  se  věci  měly  tak,  že  slečna  Custrollová  se 
zabývala modernější dobou a vším, co se týkalo Ameriky.

Slečna Striggová měla na starosti velké zkoušky na konci každého studijního 
cyklu  a  tématu.  Jako  divá  se  vřítila  dovnitř  a  vysvětlila,  k  jakému 
myšlenkovému závěru měly dojít, načež se ujistila, zda to všechny pochopily. 
Také měla ve zvyku vplížit se po dravčím způsobu do třídy a mlátit přes prsty 
všechny dívky, které si šeptaly, ksichtily se na učitelky, posílaly si psaníčka, 
čmáraly si, zasněně se dívaly do stropu, vrtěly se, škrábaly se, šťouraly se v 
nose, vzdychaly nebo neseděly dost rovně.

Bylo jasné, že si dřepí hned vedle, ve svém kumbálku velkém jako šatna ve 
zdi,  a  pozoruje  je  na  monitorech.  Jednou  Nell  seděla  na  hodině  Radosti  a 
přičinlivě vstřebávala výklad o zákonu o půjčce a pronájmu. Když zaslechla, jak 
se za jejími zády skřípavě otevřely dveře kancelářičky slečny Striggové, stejně 
jako všechny dívky musela potlačit panické nutkání rozhlédnout se. Uslyšela, 
jak podpatky slečny Striggové cvakají uličkou, pak se ozvalo zasvištění pravítka 
a jí prsty vybuchly bolestí.

“Úprava účesu je činnost soukromá, nikoli veřejná, Nell,” prohlásila slečna 
Striggová. “Ostatní dívky to vědí; teď to už víš i ty.”

Nell  zrudla  a  zdravou  rukou si  objala  tu  potlučenou  jako  obvazem.  Nic 
nechápala, dokud si jedna ze spolužaček nevšimla jejího výrazu a nezakroutila 
si prstem u spánku. Nell si podle všeho nakrucovala pramínek vlasů na prst, což 
dělávala často, když si četla z Čítanky a o něčem naléhavě přemýšlela.

Rány pravítkem byly ve srovnání se skutečným výpraskem jako forma trestu 
tak  k  smíchu,  že  je  zpočátku  nebyla  s  to  brát  vážně  a  v  prvních  několika 
případech z toho měla opravdu spíš legraci. Ale jak ubíhaly měsíce, měla pocit, 
jako by to bolelo pořád víc. Buď byla ona sama změkčilejší, anebo – a to spíš – 
jí začaly docházet celkové rozměry toho trestu. Na začátku byla takový vyvrhel, 
že jí  na ničem nesešlo.  Jenomže jak začala v jiných předmětech excelovat a 
získávala  si  respekt  učitelek  a  spolužaček,  najednou  měla  co  ztratit:  hrdost. 
Zčásti měla chuť se vzepřít, všeho se zbavit, aby to nemohli používat proti ní. 
Jenže ostatní předměty ji bavily tolik, že další úvahy o tomhle řešení prostě ne-
snesla.

Jednoho dne se slečna Striggová rozhodla zaměřit všechnu svou pozornost 
na Nell.  Nebylo na tom nic nezvyklého – vybrat si  náhodně jednu žákyni a 
aplikovat na ni donucovací metody intenzivněji, to byl standardní postup. Do 
konce hodiny zbývalo ještě dvacet minut, ale Nell už dostala přes pravou za to, 
že si kroutí vlasy, přes levou za to, že si kouše nehty, a najednou v hrůze zjistila, 
že se poškrábala na nose a že slečna Striggová stojí v uličce a poulí na ni oči 
jako sup. Švihem schovala obě ruce do klína, pod lavici.

Slečna Striggová došla uvolněně k ní, klap klap klap. “Pravou ruku, Nell,” 
vybídla  ji.  “Asi  tak  sem.”  A ukázala  koncem  pravítka  výšku,  která  bude 
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příhodná pro nářez – dost vysoko nad lavicí, aby to všichni ve třídě viděli.
Nell chviličku váhala, pak ruku zvedla.
“O kousek výš, Nell,” upřesnila slečna Striggová.
Nell zvedla ruku o kousek výš.
“Myslím, že ještě tak jeden palec by stačil,” prohlížela si slečna Striggová 

ruku, jako by byla z mramoru a čerstvě ji vykopali z trosek řeckého chrámu.
Nell se nedokázala přinutit, aby ruku zvedla ještě víc.
“Zvedni  ji  ještě  o  palec,  Nell,”  pravila  slečna  Striggová,  “ať  to  všechny 

dívky mohou pozorovat a poučit se s tebou.”
Nell zvedla ruku jen o maličko.
“Řekla bych, že to bylo o méně než o palec,” odhadla slečna Striggová.
Ostatní  dívky se  začaly pohihňávat  –  všechny se otočily  obličeji  k  Nell, 

takže  bylo  vidět,  jak jsou  rozrušené,  a  najednou byli  slečna  Striggová i  její 
pravítko ve srovnání se spolužačkami nedůležití. Nell zvedla ruku o celý palec, 
koutkem oka zahlédla pohyb a zaslechla zasvištění. V poslední chvíli pudově 
ruku obrátila, zachytila pravítko do dlaně, stiskla je a zkroutila tak, jak jí to učil 
Dódžo, příčně proti prstům slečny Striggové, takže ta je musela pustit. Teď měla 
Nell pravítko a slečna Striggová byla odzbrojena.

Její protivnice byla žena jako almara, navíc nadprůměrně vysoká, s vysoko 
položeným těžištěm, a tedy vratká; právě ten typ učitelky, jejíž tělnatost se stává 
mezi  uličnickými  žákyněmi  předmětem  morbidního  úžasu  a  jejíž  toaletní 
zvláštnosti  – hojnost lupů, drolící se stará rtěnka, chumel zahuštěných slin v 
koutku úst – straší studentstvu v hlavách déle než pyramidy v Gíze a výprava 
Lewise  a  Clarka.  Stejně  jako  ostatní  učitelky  těžila  slečna  Striggová  z 
nedostatečnosti vnějších pohlavních znaků, takže by pro Nell bylo o to těžší ji 
zneškodnit, ale i přesto ji napadlo hned pět šest způsobů, jak by z ní vyrobila 
krvácející uzlíček rozpláclý na podlaze, a to tak, aby při tom neztratila víc než 
čtvrt  minuty.  Za  svého  pobytu  u  strážníka  Moora  si  povšimla,  jaký  zájem 
projevuje její dobrodinec o válku a zbraně, a tak se s novou silou začala zajímat 
o bojová umění; nalistovala v Čítance zpátky k Dinosaurovu příběhu a radostně, 
ovšem nijak zvlášť překvapeně zjistila, že Dódžo je stále tam, kde s opičkou 
Belle přestali, a stále vyučuje.

Když  si  vzpomněla  na  Dinosaura  a  na  svého  senseje,  Myšáka  Dódža, 
najednou pocítila  hanbu silnější  než  cokoli,  co  by  jí  mohly  způsobit  slečna 
Striggová nebo spolužačky. Vždyť slečna Striggová je jen pitomá herdekbaba a 
její  spolužačky  jsou  nafoukaní  kašpárci,  kdežto  Dódžo byl  jejím  přítelem a 
učitelem, vždy ji měl v úctě a vždy se jí věnoval s plnou pozorností, a pečlivě ji 
učil  pokoře a  sebeovládání.  A ona teď obrátila  jeho učení  ke zlému tím,  že 
použila svou dovednost, aby vzala slečně Striggové pravítko. Víc už by se ani 
stydět nemohla.

Pravítko vrátila,  zvedla ruku velice vysoko, rány jen slyšela,  ale  necítila; 
bylo  jich  celkem  tak  deset.  “Po  večerní  modlitbě  tě  očekávám  u  sebe  v 
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kanceláři, Nell,” oznámila slečna Striggová, když skončila.
“Jistě, slečno Striggová,” řekla Nell.
“Kam se to všechny díváte, slečny?” vyrazila slečna Custrollová, která měla 

dneska hodinu. “Otočte se a dávejte pozor!” A bylo to. Po zbytek hodiny Nell 
seděla v lavici, jako by ji vytesali z jednolitého kusu sádry.

Její večerní rozhovor se slečnou Striggovou byl krátký a pracovní, zcela bez 
násilí  a  teatrálních gest.  Nell se  jen dozvěděla,  že její  výkony v části  osnov 
spadající pod Radost jsou natolik nepostačující, až jí hrozí, že neprojde a bude 
zcela vyloučena ze školy – a že její jedinou nadějí je chodit každou sobotu na 
osmihodinové doplňkové studium.

Nell si víc než co jiného přála, aby mohla odmítnout. Sobota byla jediným 
dnem v  týdnu,  kdy  nemusela  do  školy  vůbec.  Vždycky  strávila  celý  den  s 
Čítankou nebo prozkoumávala pole a lesy okolo Rybiny nebo chodila dolů do 
Pronajatých území za Harvem.

Měla pocit, že si vlastní vinou celý život na Akademii slečny Mathesonové 
pokazila.  Až  do  nedávné  doby  byly  hodiny  slečny  Striggové  všehovšudy 
otravný dril  –  muka,  kterými  se  musela  prosedět,  aby  si  mohla  dopřát  i  ty 
zábavné části osnov. Když se ohlédla jen o dva měsíce zpátky, ocitla se v době, 
kdy se domů vracívala s hlavou rozpálenou od všech věcí, kterým se naučila ve 
Skvělosti,  a  kdy  Radost  byla  jen  matnou  šmouhou  kdesi  na  kraji.  Zato  v 
posledních týdnech jí slečna Striggová kdovíproč výhled na školu zacláněla víc 
a víc. A slečna Striggová bůhvíjak četla Nell v mysli a vybrala si pro zahájení 
svého otravného tažení pravý okamžik. Dnešní události dokonale načasovala. 
Dostala nejhlouběji skryté Nelliny myšlenky na povrch, jako když mistr řezník 
jedním dvěma obratnými švihy nože odhalí vnitřnosti.  A teď bylo všechno v 
troskách. Teď zmizela Akademie slečny Mathesonové, místo ní tu byla Mučírna 
slečny Striggové a Nell neměla žádnou možnost, jak z mučírny uniknout, leda 
že by to vzdala, jenže to bylo právě to, co ji její přátelé v Čítance učili, že nesmí 
udělat nikdy.

Nellino  jméno  se  objevilo  na  nástěnce  v  přední  části  třídy,  kde  stálo  v 
záhlaví těžkými mosaznými písmeny tohle: STUDENTKY DOPLŇKOVÉHO 
KURZU.  Po  několika  dnech  k  jejímu  jménu  přibyla  ještě  dvě:  Fiona 
Hackworthová a Alžběta Finkle-McGrawová. To, že Nell odzbrojila strašlivou 
slečnu Striggovou, se stalo legendou, a dotyčný akt vzdoru inspiroval její dvě 
přítelkyně natolik, že se jim po vskutku propracovaných úmyslných prohřešcích 
zdařilo dostat se na doučování taky. Takže teď byly tři nejlepší studentky Aka-
demie slečny Mathesonové odsouzeny k potupnému doplňkovému kurzu.

Sobotu co sobotu přicházely Nell, Fiona a Alžběta do školy o sedmé, vešly 
do třídy a  posadily se do přední řady, do sousedících lavic.  To byla součást 
podlého plánu slečny Striggové. Méně rafinovaný mučitel by dívky rozesadil co 
nejdále od sebe, aby jim zabránil spolu mluvit, ale slečna Striggová je chtěla mít 
pěkně v houfu, aby je to pokoušelo obcovat spolu a posílat si psaníčka.
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Ve třídě nikdy nebyl žádný učitel. Předpokládaly, že je monitorují, ale najisto 
se to nedozvěděly. Když vešly, měly všechny na lavici haldu knih – starých knih 
vázaných v odřené kůži. Za úkol měly knihy ručně opisovat a před odchodem 
domů  nechat  popsané  stránky  v  úhledném  štůsku  na  lavici  pro  slečnu 
Striggovou.  Obvykle  šlo  o  vázané  soubory  projevů  ve  Sněmovně  lordů  z 
devatenáctého století.

Když  byly  v  doplňkovém  kurzu  už  posedmnácté,  Alžběta  Finkle-
McGrawová najednou upustila pero, hlučně knihu zabouchla a praštila s ní o 
zeď.

Nell a Fiona se nechtě zasmály. Jenže Alžběta nevypadala vůbec na to, že by 
měla veselou náladu. Stará kniha sotva přistála na podlaze, a už k ní přiběhla a 
začala do ní kopat. S každým kopnutím vyrážela vzteklé zavrčení. Kniha trpěla 
násilí  bez reptání,  což Alžbětu rozzuřilo ještě mnohem víc; padla na kolena, 
rozevřela desky a začala plnými hrstmi rvát stránky.

Nell a Fiona se na sebe podívaly a najednou byly vážné. To kopání bylo 
legrační, ale na tom, jak Alžběta rvala stránky, je něco znepokojilo. “Alžběto! 
Přestaň!” vyrazila Nell, ale Alžběta ani nedala najevo, že by ji slyšela. Nell k ní 
přiběhla a zezadu ji sevřela. Chvilku nato se k nim došourala i Fiona a zvedla 
knihu.

“Ať jdou do háje!” hulákala Alžběta, “kašlu na všechny jejich pitomý knížky 
a kašlu i na Čítanku!”

Hlučně se otevřely dveře. Dovnitř vdusala slečna Striggová, odrazila Nell 
prostým bodyčekem, Alžbětu objala oběma rukama kolem ramen a vyvlekla ji 
ven.

Pár  dnů  nato  odjela  Alžběta  s  rodiči  na  podelší  prázdniny,  přelétali  v 
soukromé  vzducholodi  patřící  rodině  z  jednoho  novoatlantského  rezidu  do 
druhého,  a  propracovali  se  tak  přes  Tichomoří  a  Severní  Ameriku  až  do 
samotného  Londýna,  kde  se  na  několik  měsíců  usadili.  V  prvních  dnech 
dostávala Nell jeden dopis denně a Fiona dva. Potom už jim na jejich dopisy 
nepřicházely žádné odpovědi, a tak se přestaly snažit. Alžbětino jméno zmizelo 
z nástěnky doplňkového kurzu.

Nell  a  Fiona  se  tím  úhorem  plahočily  dál.  Nell  dospěla  tak  daleko,  že 
dokázala přepisovat staré knihy po celý den, aniž by si do mozku vpustila jediné 
slovo. První týdny v doplňkovém kurzu byla vyděšená; ba co víc, síla jejího 
strachu ji překvapila a jí došlo, že autorita, i když nepoužívá násilí, dokáže být 
stejně  děsivým přízrakem  jako  cokoli  z  těch  věcí,  které  zažila  předtím.  Po 
incidentu s Alžbětou začala být na mnoho měsíců spíš znuděná, a pak na docela 
dlouhou dobu zase vzteklá,  ovšem jen do chvíle,  než si při rozhovoru s Ka-
čenkou a Pivoňkou uvědomila,  že vztek ji  stravuje zevnitř.  A tak se vědomě 
přemohla a byla zase jen znuděná.

Důvodem ke vzteku bylo, že tohle opisování knih brala jako neodpustitelně 
idiotské  plýtvání  časem.  Co  všechno  by  se  jen  za  těch  osm  hodin  mohla 
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dozvědět, kdyby si četla v Čítance. V tomhle ohledu by jí naprosto vyhovovala i 
běžná  výuka  na  Akademii  slečny  Mathesonové.  Jestli  ji  něco  mučilo,  tak 
iracionalita tohohle ústavu.

Jednoho dne se vrátila z umývárny a vyděšeně zjistila,  že Fiona přepsala 
sotva jednu stránku, ačkoli tu jsou už hodiny.

Od té doby si Nell zvykla čas od času na Fionu dohlédnout. Všimla si, že 
Fiona  nikdy  nepřestává  psát,  ale  už  si  starých  knih  nevšímá.  Když  dopsala 
stránku, vždycky ji složila a dala si ji do brašny. Sem tam psát přestala, zasněně 
se na pár minut zahleděla ven z okna a pak zase pokračovala; nebo si přikryla 
obličej oběma dlaněmi, chvíli se mlčky houpala na židli dopředu dozadu a pak 
začala zapáleně a dlouho psát a někdy tak pokryla i řadu stránek za právě tolik 
minut.

Jednoho  odpoledne  do  třídy  vplula  slečna  Striggová,  vzala  si  z  Nelliny 
lavice  hromádku  dokončených  stránek,  prolistovala  jimi  a  dovolila  vlastní 
bradě, aby o několik málo obloukových minut klesla. Tenhle takřka neznatelný 
náznak  přikývnutí  v  jejím  podání  znamenal,  že  Nell  je  na  zbytek  dne 
propuštěna. Nell pochopila, že slečna Striggová zdůrazňuje svou moc nad dív-
kami mimo jiné i tak, že svou vůli dává najevo těmi nejnepatrnějšími možnými 
gesty, aby její svěřenkyně byly nuceny ji neustále úzkostně sledovat.

Nell odešla; když ale udělala pár kroků po chodbě, otočila se, přikradla se 
zpět ke dveřím a oknem nahlédla do třídy.

Slečna Striggová vytáhla poskládané listy z Fioniny brašny, listovala jimi, 
rázovala po přední části místnosti sem a zase tam jako pomalu se komíhající 
kyvadlo – drtivě těžkopádný pohyb. Fiona seděla na židli, hlavu měla skloněnou 
a ramena stažená k sobě jako k obraně.

Slečna Striggová si četla papíry půl věčnosti nebo snad věčnost celou, pak je 
pohodila  na  lavici,  utrousila  nějakou  stručnou  poznámku  a  bezútěšně  a 
nevěřícně zavrtěla hlavou. Nato se otočila a vyšla ven.

Když se Nell dostala k Fioně, dívka ještě pořád byla zticha,  i  když se jí 
ramena chvěla. Nell ji objala a ona konečně začala přerývaně vzlykat. Pak za 
pár minut postupně dospěla do toho stadia pláče, kdy tělo jako by se nadouvalo 
a otékalo vlastními tekutinami.

Nell potlačila nutkání projevit netrpělivost. Stejně jako ostatní dívky velice 
dobře věděla, že Fionin otec před několika lety zmizel a už se nevrátil. Šuškalo 
se, že byl pověřen nějakým poctivým oficiálním posláním, ale jak roky utíkaly, 
bylo tohle přesvědčení čím dál  víc vytlačováno podezřením, že se stalo cosi 
nectného. Pro Nell by bývalo bylo velmi snadné poukazovat na to, že ona sama 
si  prožila  podstatně  horší  věci.  Když  nicméně  viděla,  jak  je  její  přítelkyně 
zdeptaná, zvažovala i možnost, že teď právě je na tom Fiona hůř.

Když Fionu přijela matka vyzvednout v malém jednostopém autě a uviděla 
dceřin zarudlý a zdeptaný obličej, na tváři se jí usadil černočerný hněv; odvezla 
si Fionu, aniž se na Nell jedinkrát podívala. Druhý den se Fiona dostavila do 
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kostela, jako by se nestalo vůbec nic, a po celý následující školní týden neřekla 
Nell ani slovo. Ale poctivě řečeno neřekla skoro ani slovo nikomu, protože teď 
celý den jen snila s otevřenýma očima.

Když se příští sobotu Nell a Fiona dostavily na sedmou, ohromeně zjistily, 
že  před  třídou  na  ně  čeká  slečna  Mathesonová,  sedí  na  svém  dřevěném  a 
proutěném pojízdném vozíku a je  zachumlaná  v termogenním šálu.  A nikde 
žádné knihy a papír a plnicí pera a jejich jména zmizela z nástěnky v přední 
části  třídy.  “Je pěkný jarní  den,”  utrousila  slečna  Mathesonová.  “Co si  zajít 
natrhat pár náprstníků?”

Přes hřiště se dostaly na louku, kde byla spousta lučního kvítí, obě dívky šly 
a  slečnu Mathesonovou nesl  její  vozík na svých nespočetných inteligentních 
kolečkách.

“Náplň do buřtů,”  prohlásila slečna Mathesonová, nebo si to vlastně spíš 
zamumlala.

“Promiňte, slečno Mathesonová?” podivila se Nell.
“Jenom jsem se dívala na inteligentní kolečka a vzpomněla jsem si na jednu 

reklamu z dob mého mládí,” vysvětlila slečna Mathesonová. “Víte, bývala jsem 
skejťačka. Jezdívala jsem na prkýnku po ulicích. Teď jsem na kolečkách zase, 
jenom na trošku jiných. A obávám se, že na počátku tehdejší kariéry jsem po-
sbírala až moc boulí a šrámů.”

“Je zázračné být chytrý a vy byste si nikdy neměly myslet něco jiného a 
nikdy byste takové neměly přestat být. Jenomže s věkem zjistíte, že na světě je v 
tomtéž okamžiku i pár miliard jiných lidí, kteří se snaží být chytří, a že ať se 
svým životem uděláte cokoli, zcela jistě se to ztratí – pohltí to oceán –, pokud to 
ovšem  nebudete  dělat  ve  shodě  s  lidmi  podobného  myšlení,  kteří  si  váš 
příspěvek zapamatují a ponesou dál. Proto je svět rozdělen na kmeny. Je mnoho 
Menších fýlů a jsou tři Velké. Které to jsou?”

“Nová Atlantida,” začala Nell.
“Nippon,” přidala se Fiona.
“Chan,” uzavřely společně.
“Správně,”  přikývla  slečna  Mathesonová.  “Podle  tradice  přijímáme  na 

seznam i  Chan,  protože je  tak obrovský a nesmírně starý – a i  přesto,  že v 
poslední  době  je  ochromován vnitřními  rozmíškami.  Někdo by  snad  doplnil 
ještě  i  Hindustán,  i  když  jiný  by  zase  namítl,  že  jde  o  svárlivé  klubko 
mikrokmenů, které drží pohromadě jen díky nějakému pojidlu,  jehož povahu 
nechápeme.

A dále: bývaly doby, kdy jsme si mysleli, že o tom, čeho může lidský rozum 
dosáhnout, rozhodují genetické faktory. To byla samozřejmě pitomost, ale po 
mnoho let to vypadalo přesvědčivě, protože rozdíly mezi kmeny byly tak okaté. 
Teď chápeme, že rozdíly jsou kulturní. Koneckonců právě tím kultura je – je to 
skupina lidí, kteří sdílejí jisté získané rysy.
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Informační  technologie  zbavila  kultury  nutnosti  vlastnit  konkrétní  území, 
pokud se chtějí šířit; teď můžeme žít kdekoli. Celosvětový ekonomický protokol 
určuje, jak to má být uspořádáno.

Některé kultury prosperují, jiné ne. Některé si cení racionálního diskurzu a 
vědeckých metod, jiné ne. Některé podněcují ke svobodnému vyjadřování a jiné 
je potlačují. Společnou mají jedinou věc, totiž to, že když se nešíří,  pohltí je 
jiné.  Všechno,  co  vybudovaly,  bude  strženo;  všechno,  co  dokázaly,  bude 
zapomenuto; všechno, o čem učily a psaly, bude větrem rozváto. Za starých časů 
bylo  lehké  si  tohle  uvědomovat,  protože  neustále  bylo  nutno bránit  hranice. 
Dneska je ale snadné na to zapomenout.

Nová  Atlantida  se  stejně  jako  mnohé  jiné  kmeny  šíří  především 
vzděláváním.  To  je  raison d’être téhle  akademie.  Tady  rozvíjíte  svá  těla 
prostřednictvím cvičení a tance a své myšlení díky úlohám. A pak se dostanete 
do třídy slečny Striggové. V čem spočívá hodnota hodin u slečny Striggové? 
Hlásí se někdo? Jen mluvte, prosím. Ať řeknete cokoli, nevyplynou vám z toho 
žádné potíže.”

Po chvilce nervózního ošívání se ozvala Nell. “Nejsem si jista, jestli nějakou 
hodnotu vůbec mají.” Fiona se na ni jen dívala a smutně se usmívala.

Usmála se i slečna Mathesonová. “To byl zásah poměrně blízko středu terče. 
Ta část osnov, kterou má na starosti slečna Striggová, se opravdu nebezpečně 
blíží k úplné bezobsažnosti. Proč se s ní tedy obtěžujeme?”

“Nemám nejmenší ponětí,” odpověděla Nell.
“Když jsem byla malá,  chodila jsem na lekce karate,”  nadhodila  k jejich 

ohromení slečna Mathesonová. “Po pár týdnech jsem s tím praštila. Nesnesla 
jsem to.  Myslela jsem si,  že mě sensej naučí, jak se mám bránit, když jsem 
venku na skejtu. Jenže on mě nejdřív ze všeho hnal vytírat podlahu. A pak mi 
řekl, že jestli se chci bránit, mám si koupit střelnou zbraň. Přišla jsem za týden 
zase a on mi znovu poručil vytřít podlahu. Nikdy jsem kromě vytírání podlahy 
nedělala nic jiného. Jakoupak to mělo hodnotu?”

“Mělo vás to naučit pokoře a sebeovládání,” odtušila Nell. Tohle se naučila 
od Dódža už dávno.

“Přesně  tak.  Což  jsou  ctnosti.  A společnost  je  v  nejvyšší  možné  míře 
založena  na  ctnostech.  Bez  tohoto  podkladu  je  všechna  prosperita  a 
technologická vyspělost k ničemu – to jsme zjistili na konci dvacátého století, 
kdy učit těmhle věcem vyšlo z módy.”

“Ale  jak  můžete  tvrdit,  že  jde  o  morálku?”  nedala  se  Fiona.  “Slečna 
Striggová se morálně nechová. Je jenom krutá.”

“Je pravda, že slečna Striggová nepatří mezi lidi, které bych si pozvala domů 
na večeři. Zrovna tak bych si ji nenajala jako vychovatelku pro svou dceru. Její 
metody nejsou mými metodami. Přesto jsou lidé jako ona nezbytně nutní.

Přimět vzdělané obyvatele Západu, aby se semkli, to je ta nejtěžší věc na 
světě,” pokračovala slečna Mathesonová. “Je to práce pro lidi, jako je slečna 
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Striggová. Jejich nedokonalost jim musíme odpustit. Ona je něco jako avatar – 
víte, děti, co to jsou avatary? Je jako ztělesněná zásada. A v tomto případě jde o 
zásadu, že za hranicemi našeho pohodlného a dobře chráněného tylu je drsný 
svět, který přijde a ublíží nám, když nebudeme opatrní. Není to snadná práce. 
Musíme všichni slečnu Striggovou litovat.”

Přinesly zpátky do školy kytice fialových a červených náprstníků, daly je ve 
všech  třídách  do  váz  a  obzvláště  velkou  kytici  nechaly  v  kanceláři  slečny 
Striggové. Pak se se slečnou Mathesonovou napily čaje a šly obě domů.

Nell  se  nemohla přimět,  aby s  výkladem slečny Mathesonové souhlasila; 
zato ovšem zjistila, že po onom rozhovoru je najednou vše snadné. Teď už měla 
novoviktoriány dočista prokouknuté. Jejich společnost se zázračné přeměnila v 
uspořádaný  systém,  stejně  jako  jednoduché  počítače,  které  ve  škole 
programovaly. Teď Nell znala všechna pravidla a mohla je přimět, aby udělali 
cokoli, co bude chtít.

“Radost” zaujala  znovu původní  postavení  nedůležité  otravnosti  ležící  na 
okraji báječného školního dne. Slečna Striggová ji dál lískala pravítkem, občas, 
ale zdaleka ne tak často, a vlastně ji leckdy nechala být, i když se škrábala nebo 
neseděla rovně.

Fiona Hackworthová s ní měla těžší život a po několika měsících se zase 
vrátila do doplňkového kurzu. A za několik měsíců pak přestala do školy chodit 
vůbec. Jen jim oznámili, že se s matkou přestěhovala do Atlantidy/Seattlu, a pro 
ty dívky, které si s ní chtěly dopisovat, na nástěnku v hale přilepili její adresu.

Nell ale zaslechla o Fioně řeči, které jiná děvčata pochytila od rodičů. Když 
už  byla  Fiona  pryč  asi  tak  rok,  začalo  se  proslýchat,  že  její  matce  povolili 
rozvod – k čemuž v jejich kmeni docházívalo jen kvůli nevěře nebo rodinnému 
násilí. Nell napsala Fioně dlouhý dopis, ve kterém říkala, že jestli se její otec 
něčeho dopustil, je jí to strašně líto, a nabízela jí podporu. Pár dnů nato obdržela 
krátký vzkaz, ve kterém Fiona bránila otce proti všem obviněním. Nell jí potom 
poslala omluvný dopis, ale Fiona Hackworthová se jí už neozvala.

A nějaké dva roky po tom se infozdroje zaplnily udivujícími zprávami o 
tom, že mladá dědička Alžběta Finkle-McGrawová uprchla z rodinného sídla za 
Londýnem;  kolovaly  řeči  i  o  tom,  že  ji  zahlédli  v  Londýně,  Los  Angeles, 
Hongkongu,  v  Miami  a  na  mnoha  jiných  místech  ve  společnosti  lidí 
podezíraných z toho, že jsou vysoko postavenými členy CryptNetu.

Hackworth se probouzí ze sna; návrat ze světa Bubeníků; chronologické 
nesrovnalosti.

Hackworth procitl  ze sna o nesnesitelné rozkoši a uvědomil  si,  že sen to 
není;  penis  měl  v  čímsi  těle  a  jako  ze  řetězu  utržená  lokomotiva  supěl  k 
ejakulaci.  Neměl  ani  páru,  co  se  děje;  může  mu  ale  taková  špatnost  být 
odpuštěna? Tu se zavrtěl,  tam přirazil  a  konečně  se  doklopýtal  přes  okraj  a 
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hladké svaly řečeného orgánu vykonaly svůj spinální algoritmus.
Jen pár hlubokých výdechů – a už se uvolnil, krátce vyjekl, jak přeskočila 

elektrická jiskřička, když se odtahoval, a pak se na jedné paži nadzvedl, aby 
zjistil, koho to právě znásilnil. Světla od ohně bylo právě dost, aby se utvrdil v 
tom, co beztak věděl: že ať je ta žena, kdo je, Gwen to není. Hackworth porušil 
nejzávažnější slib, jaký kdy složil, a dokonce ani netušil s kým.

Zato věděl, že to není poprvé. Ani zdaleka. V posledních letech souložil se 
spoustou lidí – co, on si to dokonce nechal dělat i od mužských.

Tak například ta žena, jak –
To nechme být, no ale taky tu je ten chlap, co –
Zvláštní – nebyl s to přijít na žádné konkrétní případy. Věděl ovšem, že se 

provinil. Bylo to přesně ono, jako když se probudíte a máte v hlavě nějakou 
myšlenku docela jasně, je to cosi, na co jste mysleli  před pouhými několika 
vteřinami,  ale  ne  a  ne  si  vzpomenout:  z  poznávací  schopnosti  opadal  nános 
vědomí. Hackworthovy myšlenky jako tříletý kluk, který má nadání ztratit se v 
davu, kdykoli se k němu otočíte zády, odletěly tam, kam odlétají slova, která 
máte už už na jazyku, jako to, co předchází déjà vu, jako sny uplynulé noci.

Věděl, že s Gwen je ve velikém maléru, ale že Fiona jej pořád má ráda – 
Fiona, která je teď vyšší než Gwen, která je tolik pyšná na svou stále čárovitou 
postavu, která je stále prostá druhotných odvozenin, jež dodávají životu koření.

Vyšší než Gwen? Jak to?
Radši by odsud měl vypadnout, než si to rozdá ještě s někým dalším, koho 

ani nezná.
Nebyl už v ústřední komoře, spíš v jedné z výdutí tunelu, a s ním tam bylo 

zhruba dvacet dalších lidí, kteří byli úplně nazí jako on. Věděl, který tunel vede 
k východu (jak to?), a tak jím začal lézt, dost nešikovně, protože byl celý ztuhlý 
a pořád měl samé cuky a křeče. Ten sex asi nebyl zrovna atletický – spíš cosi 
tantrického.

Někdy souložili i celé dny.
Jak to ví?
Halucinace  zmizely  a  on  tomu  byl  rád.  Lezl  tunely  dlouho.  Kdykoli  se 

pokoušel myslet na to, kudy leze, ztratil se a nakonec se okruhem dostal tam, 
kde  začal.  Když ale  nechal  myšlenky,  aby se  rozeběhly,  nějaký automatický 
pilot jej dovedl do protáhlé komory zaplněné stříbřitým světlem, jejíž podlaha 
stoupala. Okolí mu začalo připadat povědomé – tady to viděl, když byl ještě 
mladý. Plazil se nahoru až na konec a pak ucítil pod nohama nezvykle kamenitý 
povrch. Nad hlavou se mu otevřel průlez a pak na něj dopadlo snad pár tun 
chladné mořské vody.

Dopotácel se na suchou zemi a znovu se ocitl ve Stanleyho parku, šedivá 
podlaha za mnou, zelená stěna přede mnou. Kapradiny zašustily a z nich vyšel 
Únosce,  který  vypadal  chlupatě  a  nazelenale.  Kromě  toho  vypadal  na 
robotického  koně  nezvykle  vystrojeně,  protože  na  hlavě  měl  naražený 
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Hackworthův tvrďák.
Hackworth zvedl ruku, osahal se a ohromeně zjistil, že má tváře zarostlé. 

Nahmatal vousy, které musely růst řadu měsíců. Ještě podivnější ale bylo, že i 
prsa měl  podstatně  chlupatější  než  předtím.  A některé  chlupy na  hrudi  byly 
šedivé  –  jediné  šedivé  chlupy  či  vlasy,  které  kdy  viděl  z  vlastních  folikul 
vyrůstat.

Únosce se zdál být chlupatý a nazelenalý proto, že na něm vyrostl mech. 
Tvrďák vypadal příšerně a mech byl i na něm. Hackworth pudově vztáhl paži a 
nasadil si jej na hlavu. Paže byla silnější a zarostlejší, než bývala, což nebyla až 
tak zcela nepříjemná změna, a dokonce měl pocit, že i klobouk je mu trochu 
těsný.

Na stránkách Čítanky princezna Nell narazí na stopu záhadné Myší armády; 
návštěva u chorého.

Výhled na mýtinu, která se matně rýsovala vepředu mezi stromy, byl 
vítaný,  protože  lesy  krále  Kojota  byly  mimořádně  hluboké  a  věčné 
zahalené  chladnou  mlhou.  Slunce  už  začalo  mezi  mraky  prostrkovat 
prsty  paprsků,  a  tak  se  princezna  Nell  rozhodla,  že  si  na  otevřeném 
prostranství odpočine a při troše štěstí se třeba i prosluní. Když ale na 
holinu  došla,  zjistila,  že  tu  není  ten  květy  pokropený  trávník,  který 
očekávala; spíš to vypadalo jako pokos v poli, jako kdyby se tu lesem 
prodrala nějaká olbřímí síla, která zdrtila stromy a rozryla půdu. Když se 
princezna Nell vzpamatovala z ohromení a ovládla strach, rozhodla se, že 
nasadí stopařskou dovednost, již získala za nespočetných dobrodružství, 
a zjistí něco o povaze toho neznámého tvora.

Velice rychle ale pochopila, že v tomhle případě pokročilé stopařské 
znalosti potřeba nebudou. Hned první pohled na zdusanou zem odhalil, 
že  tu  nejde  (jak  očekávala)  o  pár  obrovských  šlápot,  ale  o  miliony 
maličkých, které se navzájem překrývají v počtu tak obrovském, že na 
zemi  nezbylo  místečka,  které  by  nepoznamenaly  otisky  drápků  a 
polštářků.  Tudy  prošel  mocný  proud  koček;  i  kdyby  princezna  Nell 
nepoznala  otisky,  vše  by  jí  řekly  chumáče  chlupů  a  všudypřítomné 
kočičince.

Kočky ve stádu! Tak naprosto nekočičí chování. Nell šla nějaký čas 
polomem a doufala, že odhalí příčinu toho divu. Po několika mílích se 
průsek rozšířil  a  ona  narazila  na opuštěné  tábořiště  poseté  pozůstatky 
nespočtu maličkých ohnišť. Nell to místo prohledala – a ne tak docela 
bez úspěchu. Našla tu i spoustu myších hovínek a kolem ohnišť i myší 
stopy. Podle rozmístění stop bylo jasné, že zatímco kočky se soustředily 
na několika nevelkých místech, mýtinu měly na povel myši.
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Posledním dílkem do skládanky byl pokroucený páseček surové kůže, 
který Nell našla ležet u jednoho z malých ohnišť. Když jej tak obracela v 
ruce, došlo jí, že se podobá koňské uzdě – ovšem tak malé, že se hodí 
spíš na hlavu kočky.

Stála ve stopě obrovského vojska myší, které jely na hřbetech koček, 
jako rytíři jezdí na koních.

Pověsti o Myší armádě už zaslechla i v jiných častech Protizemě, ale 
vždycky nad nimi mávla rukou a pomyslela si, že to jsou babské pověry.

Jenže později, když jednou trávila noc v hostinci vysoko v horách, 
princeznu  Nell  nad  ránem probudilo  šelestění:  myška  se  jí  hrabala  v 
ranci...

Princezna  Nell  tehdy  pronesla  světlotvorné  zaklínadlo,  kterému  jí 
naučila  Pivoňka,  a  roznítila  světelnou  kouli,  která  visela  ve  vzduchu 
uprostřed místnosti. Slova zaklínadla přehlušilo kvílení horského větru, 
který rozechvíval  vratké trámy starého hostince,  a tak se myš nechala 
zcela  překvapit  a  náhle  vzplanuvší  světlo  ji  oslepilo.  Nell  ohromeně 
zjistila, že myš se neprokousává k jejím zásobám jídla, jak by to udělala 
každá správná myš, ale že se spíš probírá jejími papíry. A nehledala ani 
materiál k vystýlce hnízda a papíry neničila – tahle myš uměla číst a pát-
rala po informacích.

Princezna Nell uvěznila myšího špeha do dlaní. “Co hledáš? Když mi 
to  povíš,  nechám  tě  utéct!”  Při  dobrodružstvích  se  naučila,  že  má 
neustále očekávat různé triky a fígle, a tak bylo důležité zjistit, kdo toho 
maličkého, ale účinného špeha vyslal.

“Jsem jenom neškodná myška!” pištěla špionka. “Dokonce ani nechci 
tvoje jídlo – jenom informace!”

“Když dáš informaci ty mně, dám ti veliký kus sýra a budeš ho mít 
celý sama pro sebe,” navrhla princezna Nell. Chytila myšku za ocas a 
zvedla ji, aby mohly mluvit z očí do očí. Zároveň druhou rukou povolila 
řemínek na ranci a vytáhla pěkný kus rokfóru s modrými žilkami.

“Hledáme naši ztracenou královnu,” odpověděla myš.
“Můžu tě ujistit, že v mých papírech není ani slovo o nějaké ztracené 

myší panovnici,” prohlásila Nell.
“Jak se jmenuješ?” vyzvídala myš.
“Do toho ti  nic  není,  špehoune!” odsekla  princezna  Nell.  “Otázky 

kladu já.”
“Ale  to  je  hrozně  důležité,  abych  znala  tvoje  jméno,”  nedala  se 

myška.
“Proč?  Nejsem myš.  A žádné  myši  s  korunkami  na  hlavách  jsem 

neviděla.”
Myší špehounka neřekla nic. Jen se očičkama jako korálky pozorně 

dívala  na  princeznu  Nell.  “A  nepřicházíš  takhle  náhodou  ze 
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začarovaného ostrova?”
“Asi jsi to přehnala s posloucháním pohádek,” opáčila Nell, ale stěží 

skrývala úžas. “Byla jsi strašlivě neochotná a žádný sýr si nezasloužíš – 
ale líbí se mi tvoje kuráž, a tak ti přesto trošku dám. Nech si chutnat!” 
Položila myšku na podlahu, vzala nůž a uřízla kousek sýra; jenže než s 
tím byla hotova, myš zmizela. Nell jen koutkem oka zahlédla, jak pode 
dveřmi mizí růžový ocásek.

Druhý  den  dopoledne  myšku  našla  mrtvou  na  podlaze  v  jídelně. 
Chytil ji hospodského kocour...

Takže Myší armáda existuje! Princezna Nell zapřemýšlela, jestli se 
myším podařilo  najít  svou  ztracenou královnu.  Šla  ve  stopách  vojska 
ještě den dva, protože polom vedl téměř tím správným směrem a hodil se 
skoro tak dobře jako silnice.  Minula pár dalších táborů. A na jednom 
dokonce našla maličkou hrobku, jejíž náhrobní kamínek byl přitesán z 
kousku mastku.

Na  tom  monumentíku  bylo  cosi  vyryto,  ale  bylo  to  příliš  malé. 
Naštěstí s sebou princezna Nell měla lupu, kterou čmajzla v pokladnici 
jednoho pohádkového krále, a tu teď vyjmula z čalouněné etuje a sa-
metového sáčku a prohlédla si jí nápis.

Na vršku náhrobku byl maličký basreliéf zobrazující myšího rytíře v 
brnění a v jedné ruce s mečem, kterak se klaní před prázdným trůnem. 
Pod tím stálo:

Zde leží chrabrá myška Madla;
chyb měla málo, ctností moře.
Ze sedla v prudké jízdě spadla,
zhynula tlapkou svého oře.
Kam ji pak vedly kroky myší –
do pekel, anebo do ráje?
Ať v kterékoli dlí teď říši,
princezně Nell stále věrná je.

Princezna Nell si prohlédla zbytky po ohních a plochy řezů na dřevě a 
hovínka, načež odhadla, že Myší armáda tudy prošla před mnoha týdny. 
Jednoho dne se s nimi setká a zjistí, kde k ní získaly takovou náklonnost; 
prozatím ale měla naléhavější starosti.

Na Myší armádu se bude muset podívat později. Dneska je sobota a v sobotu 
odpoledne vždycky chodí dolů do Pronajatých území, navštívit bratra. Otevřela 
šatník stojící v rohu ložnice a vzala si cestovní šaty. Chůvička vycítila, co má 
Nell  v  úmyslu,  vyřítila  se  ze zastrčeného výklenku a s vrčením se hnala ke 
dveřím.
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I když byla stále ještě útlého věku, snad jen rok dva těsně za prahem ženství, 
měla  už  Nell  příležitost  být  vděčná  za  přítomnost  pobrukujícího  chůvího 
aerostatu, který ji následoval, kdykoli se vydala z domova sama. Dospívání jí 
dalo  nejeden  rys,  který  byl  s  to  upoutávat  pozornost  příslušníků  opačného 
pohlaví a příslušnic stejného pohlaví s jistými sklony. Kdokoli komentoval její 
vzhled, málokdy se opomněl zmínit o očích, které prý měly v sobě cosi matně 
exotického. Nic obzvlášť nezvyklého nebylo na jejich tvaru ani velikosti a v 
převážně  anglosaské  kultuře  ji  nijak  neodlišovala  ani  jejich  barva  –  směska 
zelené  a  světle  hnědé  se  zlatými  skvrnkami.  Zato  měly  Nelliny  oči  dravčí, 
ostražitý  výraz,  který  každého  hned  zaujal.  Novoviktoriánská  společnost 
vytvářela spoustu mladých žen, které byly v Nellině věku sice velmi vzdělané a 
sečtělé, ale byly to v podstatě listy nepopsané. Nelliny oči hrály úplně jinou. 
Když ji před pár měsíci společně s několika dalšími dívkami z nástavbového 
studia Akademie slečny Mathesonové uvedli  do společnosti,  nebyla na plese 
nejhezčí a už vůbec ne nejlépe oblečená nebo společensky nejvýše postavená. 
Přesto se kolem ní shlukla smečka mladíků. Nedopouštěli se ničeho tak okatého, 
že by se kolem ní rojili; místo toho se usilovně snažili, aby vzdálenost mezi nimi 
a  Nell  nepřekročila  jisté  maximum, a  tak kdykoli  Nell  šla  na  parket,  místní 
hustota mladíků v jejím okolí nezvykle vzrostla.

Obzvláštní  zájem vzbudila  u  chlapce,  který  byl  synovcem jednoho lorda 
ekvity z Atlantidy/Toronta. Pak jí napsal řadu ohnivých dopisů. Odpověděla mu, 
že ve stycích s ním nechce pokračovat, načež on, snad za asistence skrytého 
pozorovacího  zařízení,  nastražil  setkání  s  ní  a  s  její  aerostatickou  chůvou 
jednoho rána, když jela na koni do Akademie slečny Mathesonové. Odmítla jej 
poznat – a tím mu připomněla skutečnost, že nedávno známost ukončila. On 
však  nedal  pokoj  –  a  než  dojeli  ke  bránám  Akademie,  chůví  aerostat  na-
shromáždil dost důkazů o sexuálním obtěžování, aby stačily k obvinění, kdyby 
je chtěla podat.

Samozřejmě je  nepodala,  protože tím by vytvořila  mrak ostudy,  který by 
zastínil  mladíkovu kariéru.  Místo  toho vyjmula  z  filmové nahrávky chůvího 
aerostatu  pětivteřinovou  pasáž:  na  ní  se  k  ní  mladík  přiblížil,  ona  řekla 
“Promiňte, ale obávám se, že zneužíváte situace,” načež mladík náznak a jeho 
jemné implikace nepochopil a otravoval dál, jako by nic neslyšel. Nell vložila 
tuto informaci do inteligentní  vizitky a tu pak jakoby náhodou upustila  před 
dveřmi domu mladíkových rodičů. Zanedlouho přišla zdvořilá omluva a ona pak 
už o chlapci neslyšela.

Teď,  když  ji  uvedli  do  společnosti,  musela  před  návštěvou  Pronajatých 
území vykonávat přípravy stejně rafinované jako kterákoli novoatlantská dáma. 
Mimo území Nové Atlantidy ji  a jejího kavala na každém kroku obklopoval 
vznášející  se  krunýř bezpečnostních aerostatů,  které sloužily  jako první linie 
osobní ochrany. Tělo moderních dámských kavalů bylo vytvořeno poněkud do 
tvaru písmene Y, a tak nebylo třeba jezdit s nohama na jedné straně a Nell si 
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mohla vzít vcelku normálně vyhlížející šaty: korzet využíval jejího dle módy 
útlého pasu, který vycepovaly cvičební stroje na Akademii stejně účinně, jako 
by soustruh na dřevo opracoval špalek z ořešáku. Kromě toho sukně, rukávy, 
límeček a klobouk bděly nad tím, aby nikdo z mladých lotrasů v Pronajatých 
územích neměl příležitost  pronikat  na území jejího těla  pohledem, a  protože 
stejně značné pokušení vzbuzovala její výrazná tvář, nosila i závoj.

Závoj tvořilo pole mikroskopických aerostatů ve tvaru deštníčku, které byly 
naprogramovány,  aby  se  vznášely  v  plošné  formaci  ani  ne  decimetr  před 
Nelliným obličejem.  Špice  všech  deštníčků  směřovaly  od ní.  Za  normálních 
okolností byla paraplíčka složená, takže prakticky neviditelná; vypadalo to jako 
jemňoučký stín před tváří, ovšem viděno z boku už vytvářela jemnou chvějivou 
stěnu. Na Nellin povel se mohly deštníčky do určité míry otevřít. Když byly 
otevřené zcela, téměř se jeden druhého dotýkaly. Vnější povrch měly reflexní, 
vnitřní matově černý, a tak mohla Nell zevnitř ven vidět, jako by se dívala skrz 
začouzené sklíčko. Ostatní však viděli jen tetelící se závoj. Deštníčky mohly být 
naprogramovány,  aby  se  prohýbaly  do  různých  směrů  –  ovšem  vždycky 
udržovaly stejný kolektivní tvar, buď jako šermířská maska, nebo se vlnily coby 
jemné hedvábí, to záleželo na okamžité módě.

Závoj  poskytoval  Nell  ochranu  před  nechtěným  očumováním.  Mnohé 
novoatlantské ženy, které dělaly kariéru, také používaly závoj k tomu, aby se 
mohly  utkat  se  světem  za  rovných  podmínek  a  aby  si  zajistily,  že  budou 
hodnoceny  podle  zásluh  a  ne  podle  vzhledu.  Zrovna  tak  měl  ale  závoj  i 
ochrannou  úlohu,  odrážel  škodlivé  sluneční  paprsky  a  zachycoval  spoustu 
zhoubných nanozitů, kteří by jinak mohli neomezeně proklouznout do nosu a 
úst.

A  právě  o  tuhle  jeho  funkci  se  ten  den  ráno  strážník  Moore  zajímal 
především. “Poslední dobou to bylo dost ohavné,” začal. “Bojovalo se hodně 
zostra.”  Toho  už  se  Nell  domyslela  podle  jistých  zvláštností  na  strážníkově 
chování: v minulých dnech zůstával vzhůru dlouho do noci, na mediatronické 
podlaze  studoval  nějaké  složité  plány  a  ona  měla  podezření,  že  to  má  cosi 
společného s bitvami nebo snad i s celou válkou.

Jak tak jela na kavalovi přes Rybinu, dostala se na vyvýšeninu, odkud byl za 
jasného dne dobrý výhled na Pronajatá území, Pchutung a Šanghaj. Jenže dnes 
se vlhkost srazila do větrem hnaných mraků, které tisíc stop pod nimi vytvářely 
souvislou vrstvu, a tak vyvýšený kraj na vrcholku Nového Čchusanu vypadal 
jako ostrov; jako by byl jedinou pevnou zemí na světě až na kužel se sněhovou 
čepičkou, kterým pár mil dál na pobřeží končil rezid Nipponu.

Vyjela hlavní branou ven a zamířila dolů z kopce. Stále se blížila k vrstvě 
mraků,  ale  nikdy  se  do  ní  vlastně  nedostala;  čím  byla  níž,  tím bylo  světlo 
tlumenější,  a  za  pár  minut,  když  se  otočila,  už  neviděla  potroušené  budovy 
Rybiny ani věže svatého Marka a nad nimi Viktoriin zdroj. Po několika dalších 
minutách sestupu začala být mlha tak hustá, že Nell viděla jen na pár metrů, a 
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ucítila pravěký pach oceánu. Projela kolem někdejšího senderistického rezidu. 
Senderisty  krvavě  rozdrtily  jednotky  pro  vynucování  Protokolu,  když  vyšlo 
najevo, že jednají po dohodě se vzbouřenci z Nového Tchajpchingu, fanatickou 
sektou,  která  se  stavěla  jak  proti  boxerům,  tak  proti  Příbřežní  republice. 
Nemovitost  se  pak  stala  majetkem  Tungů,  menšinového  etnokmene  z 
jihozápadní  Číny,  který z  domoviny vyhnala  občanská  válka.  Tungové strhli 
vysokou zeď a postavili jednu ze svých příznačných mnohovrstevnatých pagod.

Jinak  ale  Pronajatá  území  vypadala  v  podstatě  stále  stejně.  Zřizovatelé 
obřích  nástěnných  mediatronů,  které  Nell  tak  vyděsily,  když  trávila  v 
Pronajatých  územích  první  noc  pod  širým  nebem,  vyšroubovali  jasnost  na 
maximum ve snaze přebít mlhu.

Dole  na  břehu  vyčlenili  kompilátoři  Nového  Čchusanu  jako  dobročinné 
gesto  jistý  prostor  pro Vatikán.  V raných  dobách  tam byla  jen jednopatrová 
budova  misie  určená  pro  théty,  kteří  dovedli  svůj  životní  styl  k  logickému 
závěru a byli bez domova, se závislostmi na krku, pronásledováni dlužníky nebo 
na útěku před zákonem či před brutálními členy vlastních rodin.

V  nedávnější  době  tahle  funkce  ustoupila  do  pozadí  a  Vatikán 
přeprogramoval základy budovy, aby z nich vyrostlo o mnoho víc pater. Co se 
nanotechnologie týče, měl Vatikán nemálo vážných etických obav, ale nakonec 
usoudil,  že  to  je  v  pohodě,  pokud  se  ta  věc  ovšem  nehrabe  v  DNA nebo 
nevytváří přímá rozhraní pro spojení s mozkem. Používat nanotechnologii k vy-
tváření  budov  jim  nevadilo,  což  bylo  štěstí,  protože  rok  co  rok  potřeboval 
Vatikán/Šanghaj Bezplatnému tuberkuloznímu sanatoriu přidat pár pater. To se 
teď tudíž tyčilo vysoko nad ostatní budovy na nábřeží.

Stejně  jako  všechny  nanostavby  mělo  sanatorium  ukrutně  jednotvárný 
design a všechna patra byla naprosto stejná. Stěny byly z tuctového béžového 
materiálu, který byl v PÚ použit ke stavbě spousty budov, což bylo neštěstí, 
protože  téměř  magnetickou  silou  přitahoval  zuhelnatělé  mrtvolky  létajících 
miker.  Takže  jako  všechny  podobně  koncipované  budovy  i  Bezplatné 
tuberkulozní  sanatorium za  ty  roky  zčernalo,  a  to  nikoli  rovnoměrně,  ale  v 
kolmých pruzích od deště. Stalo se zvykem žertem říkat, že sanatorium zvenčí 
vypadá právě tak, jako plíce jeho obyvatel. Nicméně stoupenci Pěstí spravedlivé 
harmonie  udělali  pro  jeho  oživení,  co  mohli,  a  za  temných nocí  je  polepili 
rudými plakáty.

Harv ležel  ve dvacátém patře  na horním lůžku trojpalandy a o  pokojík i 
přísun filtrovaného vzduchu se dělil s desítkou dalších chronických astmatiků. 
Obličej měl navlečený do fantaskopu a ústy svíral silnou trubku napojenou na 
zdi na přípojku rozprašovače. Tou trubkou mu přímo z kompilátoru hmoty do 
plic  proudila  pára  nasycená  léčivy,  která  bránila  jeho  průduškám,  aby  se 
křečovitými záchvěvy zavíraly.

Nell chvilku čekala, než jej vytrhla z jeho teraktu. Některý týden vypadal líp 
než jiný; tenhle týden nevypadal dobře. Byl celý napuchlý, obličej měl zaoblený 
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a ztěžklý, prsty opuchly do nafouklých válců; cpali do něj silné dávky steroidů. 
To, že prožil těžký týden, by ale poznala i bez toho, protože Harv si obyčejně 
nepouštěl celoponorné terakty. Měl radši ty, co si člověk může držet na klíně na 
archu  inteligentního  papíru.  Nell  se  snažila  posílat  Harvovi  denně  dopisy, 
napsané  prostě,  mediaglyfy,  a  on  se  zpočátku  pokoušel  stejně  odpovídat. 
Poslední rok vzdal i to, ale ona mu věrně psala dál.

“Nell!”  vyrazil,  sotva  si  sloupl  brýle  z  očí.  “Sorry,  já  zrovna  honil  pár 
bohatejch Vikáčů.”

“Vážně?”
“Nojo.  Nebo  je  vlastně  teda  honil  Pořez  Mrak.  V  teraktu.  Vona  jako 

Pořezova stará přišla do jináče a potřebovala si koupit Volbostroj, aby se toho 
zbavila, a tak si našla u jedněch prachatejch Vikáčů flek jako holka pro všecko a 
votočila jim pár pěknejch věciček, protože si řekla, že to je nejrychlejší způsob, 
jak ty prachy sehnat. No a tak vona utíká a voni jí pronásledujou na kavalách – a 
najednou se ukáže Pořez Mrak ve svým velkým bouráku a najednou honí von je. 
Když to člověk hraje správně, povede se mu zahnat Vikáče tak, aby napadali do 
veliký jámy s hnojem! Paráda! Měla by sis to zkusit.” A pak Harv, vysílený tou 
námahou, chytil kyslíkovou trubici a chvilku z ní dýchal.

“To zní zábavně,” odpověděla Nell.
Harv, kterého kyslíková trubice dočasně umlčela jako roubík, se jí zkoumavě 

zadíval do obličeje a moc ho to nepřesvědčilo. “Promiň,” zasípal mezi nádechy, 
“já zapomněl,  že tebe tyhle mý terakty nebavěj.  Máš v tý svý Čítance něco 
podobnýho, jako je Pořez Mrak?”

Nell  se  přiměla  tomu žertu  usmát,  i  když ho Harv říkal  týden co týden. 
Podala mu košík se sladkostmi a čerstvým ovocem, který přinesla z Rybiny, a 
hodinku s ním poseděla; mluvili o věcech, o kterých rád mluvil on, povídali si, 
dokud si  nevšimla,  že začíná zase pošilhávat  po brýlích.  Pak mu dala až do 
příštího týdne sbohem a políbila ho na rozloučenou.

Nastavila  závoj  na  nejvyšší  neprůhlednost  a  zamířila  ke  dveřím.  Harv 
impulzivně  chytil  kyslíkovou trubici  a  párkrát  mocně nasál,  ale  když  už  už 
odcházela, zavolal na ni jménem.

“Ano?” otočila se k němu.
“Chtěl  jsem  ti  říct,  Nell,  že  vypadáš  báječně,”  prohlásil.  “Jako  ta 

nejvznešenější dáma z celý Atlantidy. Nemůžu furt uvěřit, že seš ta samá Nell, 
co jsem jí do našeho starýho bytu nosil věci – pamatuješ? Já vím, že jsme šli 
každej jinam, je to tak už od toho dopoledne tehdá v Rybině, a taky vím, že to 
má hodně co společnýho s tou Čítankou. Tak jsem ti jenom chtěl říct, sestřičko, 
že i když někdy říkám o Vikáčích špatný věci, jsem na tebe strašně moc pyšnej. 
A doufám, že když si čteš v tý Čítance, co je plná věcí, kterejm nikdy nebudu 
rozumět a který si ani nemůžu přečíst, vzpomeneš si na svýho brášku Harva, 
kterej ji před rokama zahlíd, jak leží v pangejtě, a kterýho napadlo, že ji přinese 
svý mladší sestřičce. Vzpomeneš si, Nell?” Nato si zase vložil do úst kyslíkovou 

–  251  –



trubici a jeho žebra se začala pracně zdvihat.
“Samozřejmě, že vzpomenu, Harve.” Nell se oči zalily slzami, doklopýtala 

zpátky  k  posteli  a  sevřela  Harvovo  nafouklé  tělo  silnými  pažemi.  Závoj  se 
rozvířil  jako  vodní  stěna,  kterou  Harvovi  někdo  vrhl  do  tváře,  a  když  Nell 
zvedla bratrovu hlavu a políbila jej na tvář, deštníčky uhýbaly z cesty.

Když hlava klesla zpátky na pěnovou matraci, právě takovou, jaké ji  učil 
vyrábět v KH, závoj se zase shlukl k sobě a Nell vyběhla plačky z pokoje.

Hackwortha uvede do obrazu sám velký Napier.

“Měl jste příležitost promluvit si s rodinou?” optal se plukovník Napier z 
mediatronické desky ve své kanceláři v Atlantidě/Šanghaji. Hackworth seděl v 
hospodě v Atlantidě/Vancouveru.

Teď, když se dostal do pokročilejšího středního věku, vypadal Napier dobře 
– tak nějak působivěji. Když se Napierův obraz zhmotnil na mediatronu, Hack-
wortha to na chvilku zaskočilo, ale pak si vzpomněl na vlastní odraz v zrcadle. 
Jakmile  se  nechal  umýt  a  ostříhat  si  vousy,  které  se  rozhodl  si  ponechat, 
uvědomil  si,  že má k sobě samému jiný vztah. I  když měl v hlavě naprostý 
zmatek v otázce, jak k němu přišel.

“Sakra, ne, myslel jsem si, že bych měl nejdřív zjistit, co se stalo. A kromě 
toho  –”  Na  chvilku  se  odmlčel.  Dělalo  mu  potíže  vrátit  se  k  někdejší 
konverzační lehkosti.

“Prosím?” vybídl jej Napier, když několik okamžiků dával strojeně najevo, 
jak je trpělivý.

“Jenom jsem dneska ráno mluvil s Fionou.”
“Po odchodu z tunelů?”
“Ne. Před. Před tím, než jsem se... probudil, nebo jak to říct.”
Napiera to mírně vyvedlo z míry; jen párkrát naprázdno zahýbal čelistními 

svaly, natáhl se po čaji a nepřítomně se zadíval z okna na to, na co měl ze své 
kanceláře v Novém Čchusanu výhled. Hackworth se na druhé straně Tichého 
oceánu spokojil s tím, že se upřeně díval do inkoustových hlubin pinty černého 
piva.

Pak  se  mu  v  mysli  vynořil  snový  obraz,  jako  když  po  ztroskotání  lodi 
vyskočí na hladinu trám, který si nevyhnutelně prorazí cestu na hladinu tunami 
tmavozelené vody. Spatřil,  jak do Doktorových rukou v béžových rukavicích 
vystřeluje lesklý modrý projektil, který za sebou táhne silné lanko, díval se, jak 
se rozkládá, ba rozkvétá do podoby dítěte.

“Proč jsem na to myslel?” vyrazil.
Napiera  jako  by  ta  poznámka  zmátla.  “Fiona  a  Gwendolyn  jsou  teď  v 

Atlantidě/Seattlu – potrubkou půl hodiny cesty od vás,” oznámil.
“Samozřejmě! Bydlí – bydlíme – v Seattlu. To jsem věděl.” Rozpomněl se 
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na obraz Fiony, která jde přes kalderu nějaké sněhem pokryté sopky.
“Pokud podléháte dojmu, že jste s ní byl v nedávné době v nějakém styku – 

což  je,  obávám  se,  vyloučeno  –,  pak  to  muselo  být  zprostředkováno  přes 
Čítanku.  Nedokázali  jsme  rozluštit  kód  signálů  vycházejících  z  jeskyně 
Bubeníků, ale analýza provozu naznačuje, že jste za těch deset let strávil hodně 
času v teraktech.”

“Deset let!?”
“Ano. Ale to jste jistě musel z řady náznaků vytušit.”
“Cítím to jako deset let. Cítím, že se mi stalo dost věcí na deset let. Ale pro 

tu inženýrskou hemisféru mého mozku je to trochu tuhé sousto.”
“Nepodařilo se nám zjistit, proč Doktor X rozhodl, abyste si trest odpykal 

mezi  Bubeníky,”  řekl  Napier.  “Domýšleli  bychom  se,  že  vaše  inženýrská 
hemisféra, jak jste se vyjádřil, by z jeho hlediska měla být nejžádanějším z toho, 
co máte – však víte, jak strašným nedostatkem inženýrů Nebešťané trpí.”

“Na něčem jsem pracoval,” zamyslel se Hackworth. Před duševním zrakem 
se  mu  mihly  obrazy  nanotechnologického  systému,  čehosi  obdivuhodně 
kompaktního a elegantního. Vypadalo to na skvělou práci, na právě takovou věc, 
kterou dokázal vytvořit, jedině když se velice tvrdě a dlouho soustředil. Což by 
zvládl například právě jako vězeň.

“Na čem přesně?” zeptal se Napier a najednou to znělo dost napjaté.
“Nemůžu tomu přijít na kloub,” prohlásil po chvíli Hackworth a bezmocně 

zavrtěl hlavou. Podrobné obrazy atomů a vazeb mezi nimi mu v hlavě vystřídalo 
tlusté hnědé semínko visící volně v prostoru, něco jako obraz od Magritta. Na 
jedné  straně  mělo  šťavnatou  rozpůlenou  křivku,  něco  jako  půlky  zadku,  na 
druhé bylo protažené do bradavce podobné špičky.

“Co se to sakra stalo?”
“Než jste odletěl ze Šanghaje, Doktor X vás napojil na kompilátor hmoty, 

že?”
“Ano.”
“Řekl vám, co vám to vpouští do krevního oběhu?”
“Hádal jsem, že to jsou nějaké hemokuly.”
“Ještě před odletem ze Šanghaje jsme vám odebrali krevní vzorky.”
“Vážně?”
“Máme  své  metody,”  odfrkl  si  plukovník  Napier.  “Také  jsme  důkladně 

prozkoumali  jednu z  vašich přítelkyň z jeskyně a našli  jsme v jejím mozku 
mnoho milionů nanozitů.”

“Mnoho milionů?”
“Ovšem  velice  malých,”  uklidňoval  ho  Napier.  “Byli  tam  samozřejmě 

zavedeni  krví  –  hemokuly  putují  krevním  oběhem,  dokud  nezjistí,  že 
proplouvají kapilárami v mozku, načež se proderou stěnou a uchytí se nejbliž-
šího neuritu. Mohou pak v tom neuritu monitorovat nebo i vyvolávat činnost. A 
tihle ziti se spolu domlouvají ve viditelné části spektra.”
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“Takže když jsem byl sám, moji ziti mluvili jen sami mezi sebou,” rozváděl 
to Hackworth, “ale když jsem se dostal do těsné blízkosti jiných lidí, kteří měli 
v mozku stejné krámy, tak –”

“Nezáleží  na  tom,  v  jakém mozku ten  zit  je.  Baví  se  spolu  všichni  bez 
rozlišování,  vytvářejí  síť.  Dejte  k  sobě  pár  Bubeníků  v  temné  místnosti  a 
vytvoříte celostní komunitu.”

“Ale rozhraní mezi těmi nanozity a samotným mozkem –”
“Ano,  připouštím,  že  když  pár  milionů  těch  krámů  šaškuje  na  náhodně 

vybraných neuronech, je to jen bídné rozhraní k něčemu tak komplikovanému, 
jako je lidský mozek,” kývl Napier. “Taky netvrdíme, že jste s těmi lidmi měl 
společný jeden mozek.”

“Tak co jsem tedy s nimi měl společného?” zeptal se Hackworth.
“Jídlo.  Vzduch.  Partnerství.  Tělesné  tekutiny.  Snad  i  city  nebo  základní 

citové stavy. A možná je toho víc.”
“A nic jiného jsem těch deset let nedělal?”
“Dělal  jste  spoustu  věcí,”  namítl  Napier,  “ale  dělal  jste  je  v  čemsi  jako 

nevědomém, snovém stavu. Jako náměsíčný. Jakmile jsme na to přišli – to bylo, 
když jsme odebrali vzorky tkání té vaší jeskynní kamarádce –, uvědomili jsme 
si, že v jistém ohledu už nejednáte z vlastní vůle, a tak jsme vytvořili lovce a 
zabijáka, který měl nanozity ve vašem mozku vyhledat a zničit. A ve spánkovém 
režimu jsme je zavedli do těla té ženy, kterou jsme pak vrátili do kolonie. Když 
jste s ní spal – zkrátka, zbytek už si domyslíte sám.”

“Poskytl jste mi informace, pane plukovníku, a já jsem vám za to vděčný, ale 
jsem z toho jen ještě zmatenější. Máte tušení, co po mně Nebeské království 
chtělo?”

“Žádal vás Doktor X o něco?”
“Abych hledal Alchymistu.”
Plukovník Napier se zatvářil překvapeně. “A o to vás žádal tehdy před deseti 

lety?”
“Ano. A právě jen těmi dvěma slovy.”
“To je velice zvláštní,” poznamenal Napier, když si ovšem nejprve velice 

dlouho mnul knírek. “O téhle mlhavé postavě víme teprve asi pět let a prakticky 
nic o ní netušíme – kromě toho, že to má být nějaký zázračný artifex, který tajně 
spolupracuje s Doktorem X.”

“Jsou nějaké další informace –”
“Žádné, které bych mohl prozradit,” odsekl ihned Napier, který měl pocit, že 

příliš prozradil už tak. “Ale přesto nám dejte vědět, pokud byste ho našel. A... 
Hackworthe,  nevím, jak to téma načít  taktně. Víte o tom, že se s vámi žena 
rozvedla?”

“Ale ano,” kývl klidně Hackworth. “Myslím, že to vím už nějakou dobu.” 
Ale až do téhle chvíle si to neuvědomoval.

“Snášela vaši dlouhou nepřítomnost s pozoruhodnou chápavostí,” vykládal 
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Napier,  “ale  v  jistém okamžiku  začalo  být  jasné,  že  jste  se  stal  stejně  jako 
všichni Bubeníci krajně sexuálně promiskuitní osobou.”

“Jak se o tom dozvěděla?”
“Upozornili jsme ji na to.”
“Prosím?”
“Už jsem se přece zmínil, že jsme ve vaší krvi našli jisté věci. Hemokuly 

byly jednoznačně určeny k tomu, aby se šířily výměnou tělních tekutin.”
“Jak jste to věděli?”
Napier se poprvé začal chovat netrpělivě. “Propána, člověče, snad víme, co 

děláme. Ty částečky měly dvojí funkci: šířit se díky výměně tělních tekutin a 
interagovat  mezi  sebou.  Jakmile  jsme na  to  přišli,  z  hlediska  morálky  jsme 
neměli jinou možnost než informovat vaši paní.”

“Samozřejmě.  To  je  zcela  v  pořádku.  Vlastně  vám  za  to  děkuji,”  kývl 
Hackworth. “A není tak těžké pochopit Gweniny pocity z toho, že se dělím o 
tělní tekutiny s tisíci Bubeníků.”

“Neměl  byste  si  to  tak  brát,”  prohlásil  Napier.  “Poslali  jsme  tam  dolů 
výzkumníky.”

“Opravdu?”
“Ano. Bubeníkům to nevadilo. Výzkumníci hlásili, že se Bubeníci chovají 

velice podobně jako spící lidé. Jestli  si dobře vzpomínám, padl výraz ‚chabě 
rozlišené hranice ega‘.  Každopádně se vaše chování tam dole nedá brát jako 
prohřešek proti morálce – nebyl jste pánem vlastní mysli.”

“Říkal jste, že ty částečky mezi sebou interagují?”
“Všechny obsahují  nějakou molekulární  logiku  a  trochu paměti,”  přikývl 

Napier. “Když se dvě potkají, ať už in vivo nebo in vitro, napojí se a vypadá to, 
že si chvíli vyměňují data. Většinou se pak odpojí a jdou si po svých. Někdy ale 
zůstanou spojené delší dobu a dochází ke zpracovávání informací - to poznáme, 
protože  molekulární  logika  produkuje  teplo.  Pak  se  odpojí.  Někdy  si  obě 
částečky  jdou  svou  cestou,  někdy  jedna  z  nich  odumře.  Ale  jedna  vždycky 
funguje dál.”

Hackworthovi neušlo, co poslední věta nutně znamená. “Stýkají se Bubeníci 
sexuálně jen mezi sebou, anebo –”

“To bylo první,  co i  nás napadlo,” pokračoval Napier.  “Odpověď zní  ne. 
Souloží  i  s  jinými  lidmi,  a  to  hodně  a  s  mnoha.  Ba  co  víc,  provozují  ve 
Vancouveru bordely. Klientelu shánějí především v davech na aerodromech a 
stanicích potrubky. Před pár lety se dostali  do sporu se zavedenými bordely, 
protože za všechny služby skoro nic neúčtovali. A tak čistě z diplomatických 
důvodů  zvedli  ceny.  Peníze  ale  nechtějí  –  co  by  s  nimi  propánaboha  taky 
dělali?”
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Na stránkách Čítanky se odehraje návštěva zámku Turing; poslední rozhovor 
se slečnou Mathesonovou; úvahy o Nellině budoucnosti; rozloučení; pohovor 

s šedivým hoplitou; Nell se vydává vstříc osudu.

Nový kraj, do kterého princezna Nell doputovala, byl zdaleka nejrozlehlejší 
a nejsložitější ze všech pohádkových říší v Čítance. Když nalistovala zpátky na 
první panoramatickou ilustraci, napočítala sedm hlavních hradů uhnízděných na 
vrcholcích hor a velice dobře věděla, že je všechny bude muset navštívit a že na 
všech bude muset udělat něco obtížného, aby získala zpět jedenáct klíčů, které jí 
ukradli, a ten dvanáctý, zbývající.

Udělala si trochu čaje a nějaké obložené chleby a donesla si to v košíku na 
louku, kde ráda sedávala mezi kvítím a četla. Dům strážníka Moora působil dost 
ponuře,  když  v  něm sám strážník  nebyl,  a  uteklo  už  několik  týdnů,  co  jej 
neviděla. Poslední dva roky jej kamsi pracovně povolávali stále častěji; mizel v 
čínském vnitrozemí (aspoň předpokládala) nejdřív na dny, pak i na celé týdny, 
vracel se zdeptaný a vyčerpaný a hledal útěchu ve whisky, které spotřebovával 
překvapivě  umírněná  množství,  ale  zato  s  divokou  soustředěností,  a  také  v 
půlnočních dudáckých recitálech,  které budily  v  Rybině  kdekoho a ještě  i  v 
rezidu Nové Atlantidy pár citlivějších spáčů.

Po cestě od tábořiště Myší armády k prvnímu hradu musela Nell nasadit 
všechnu zálesáckou dovednost, které se za roky putování po Protizemi přiučila: 
bojovala s pumou, vyhnula se medvědovi, brodila přes vodní toky, zakládala 
ohně, stavěla si přístřešky. Když Nell konečně domanévrovala princeznu Nell ke 
starobylé, lišejníkem pokryté bráně prvního hradu, slunce už na louku pražilo 
zešikma  a  vzduch  trochu  ochladl.  Nell  se  zabalila  do  termogenního  šálu  a 
termostat  nastavila  tak  zhruba  o  maličko  chladněji,  než  aby  to  bylo  úplně 
příjemné; zjistila,  že když je jí  naprosto útulno, trochu to otupuje mozek. V 
košíku byla termoska s horkým čajem s mlékem, a i  chleby jí  nějakou dobu 
vydrží.

Na nejvyšší  z  početných  věží  hradu  se  tyčil  veliký  čtyřlopatkový 
větrný  mlýn,  který  se  otáčel  usilovně,  i  když  v  té  výšce,  kde  byla 
princezna Nell, o stovky stop níž, byl cítit jen mírný větřík.

V hlavní bráně byla vsazená branka a v té ještě menší špehýrka. Pod 
špehýrkou bylo velké bronzové klepadlo ve tvaru písmene T, i když kvůli 
porostu  mechů  a  lišejníků  tvar  moc  rozpoznat  nebyl.  Princezna  Nell 
klepadlem pohnula  jen  s  jistou  námahou a  vzhledem k  jeho  zašlému 
stavu nečekala žádný výsledek; jenže sotva první rána dozněla, špehýrka 
se otevřela a ona se dívala do tváře přilbě: dveřník na druhé straně byl 
totiž od hlavy k patě ukryt pod rezavým a mechem porostlým brněním. 
Nic  ale  neříkal,  jen  se  na  princeznu  Nell  upřeně  díval;  aspoň  tedy 
předpokládala, protože úzkými štěrbinami v přilbě jeho tvář nebyla vidět.
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“Dobré odpoledne,” pozdravila princezna Nell. “Prosím za odpuštění, 
ale jsem ve vašem kraji cizí a chtěla bych se optat, jestli byste nebyli tak 
laskavi a neuložili mě na noc.”

Dveřník místo odpovědi  jen zabouchl  špehýrku.  Pak Nell  uslyšela 
skřípání a řinčení jeho brnění, jak se pomalu bral pryč.

O pár minut později zaslechla, jak se k ní vrací, i když tentokrát byl 
hluk dvakrát silnější. Rezavé zámky na dvířkách zabručely a zakvičely. 
Dveře se rozevřely a princezna Nell ucouvla, protože kolem ní začaly 
pršet šupinky rzi, žmolky lišejníku a polštářky mechu. Uvnitř stáli dva 
lidé v brnění a kývali na ni, ať jde dál.

Nell prošla branou a ocitla se na temných uličkách hradu. Brána se za 
ní zabouchla. Na obou nadloktích se jí sevřely železné svěráky; ti dva se 
jí chopili v kovových rukavicích. Zvedli ji do vzduchu a několik minut ji 
nesli  po  ulicích,  po  schodech  a  chodbách  hradu.  Ty  byly  naprosto 
liduprázdné. Nespatřila ani myš nebo krysu. Z komínů nestoupal žádný 
kouř,  z  oken  se  nelinulo  žádné  světlo,  v  dlouhé  chodbě  vedoucí  ke 
trůnnímu sálu visely v držácích vyhořelé a začernalé pochodně. Sem tam 
zahlédla princezna Nell jiného vojáka v brnění, jak stojí v pozoru, ale 
protože se nehýbali, nevěděla, jestli to jsou prázdná brnění nebo skuteční 
lidé.

Nikde  neviděla  obvyklé  známky  obchodování  a  jiných  lidských 
činností: koňské kobližky, slupky z pomerančů, štěkající psy, pobíhající 
stolníky. A poněkud vyplašeně si všimla neobvyklého množství řetězů. 
Řetězy byly všechny stejné, trochu podivného vzhledu, a viděla je všude: 
vršily se v kupkách na rozích ulic, přepadávaly z kovových košů, visely 
ze střech, táhly se mezi věžemi.

Ti dva, co ji mezi sebou nesli, rachtali a skřípali tolik, že bylo těžké 
slyšet  cokoli  jiného;  jak  ale  postupovali  do  hradu  výš  a  hlouběji, 
pomaličku si začala uvědomovat hluboký, vrčivý, mlýnský zvuk, který 
pronikal  až do kvádrů zdí.  Když spěchali  po poslední dlouhé chodbě, 
zvuk zesílil, a když vešli do klenutého trůnního sálu v samotném středu 
hradu, div neotřásal zemí.

Sál  byl  temný a chladný,  i  když  okny ve  střešních nástavcích,  až 
vysoko u klenby, pronikala trocha světla. Podél stěny stála řada mužů v 
brnění,  nehybných jako sochy.  A uprostřed sálu,  na trůnu dvakrát  tak 
vysokém jako člověk, seděl obr v brnění, které se blýskalo jako zrcadlo. 
Pod ním stál člověk v brnění, třímal hadr a drátěný kartáč a přičinlivě 
pánovi drhnul holenní plát.

“Vítám tě na hradě Turing,” prohlásil pán plechovým hlasem.
Tou dobou se už princezna Nell přizpůsobila šeru a povšimla si, že za 

trůnem  je  ještě  cosi:  děsivá  Hřídel,  silná  jako  hlavní  stožár  velkého 
korábu,  vyrobená  z  kmene  statného  stromu,  stažená  a  zpevněná 
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mosaznými deskami a pruhy. Hřídel se rovnoměrně otáčela a princezna 
Nell  si  uvědomila,  že  určitě  přenáší  energii  vytvářenou  obrovským 
větrným mlýnem ve výši nad nimi. Ke hřídeli byla připojena obrovská 
ozubená kola, černá a lepkavá mazivem, a ta převáděla energii na jiné, 
menší  hřídele,  které  se  horizontálně  rozbíhaly  všemi  směry  a  které 
mizely dírami  ve zdech. A právě otáčení  a  mletí  všech hřídelí  a  ozu-
bených kol způsobovalo onen všudypřítomný hluk, kterého si  předtím 
všimla.

Jedna  vodorovná  hřídel  vedla  podél  každé  stěny  sálu  asi  ve  výši 
prsou.  Ta  vždycky v  krátkých  a  pravidelných  rozestupech  procházela 
převodovou skříní. Ze všech převodových skříní vedly v pravých úhlech 
podsadité, hranaté hřídele, které trčely přímo ode zdi. A vypadalo to, že 
se rozmístění těchhle převodových skříní shoduje s rozestupy vojáků.

Voják, který leštil vládci brnění, pracně obešel pánův kolenní chránič 
s trnem a při tom se musel k princezně Nell obrátit zády. Překvapeně si 
všimla, že má uprostřed zad veliký hranatý otvor.

Nell matně chápala, že jméno hradu Turing jí má cosi naznačit; o Turingovi 
se  toho  trošku  dozvěděla  na  Akademii  slečny  Mathesonové.  Měl  cosi 
společného s počítači. Mohla by nalistovat stránky Encyklopedie a hned se na to 
mrknout, ale naučila se už, že má nechat Čítanku, ať příběh vypoví po svém. 
Bylo jasné, že vojáci nejsou lidé v brnění, že jsou jednoduše na setrvačník a že 
nejspíš totéž platí i o samotném vévodovi z Turingu.

Po krátkém a ne zrovna zajímavém rozhovoru, při kterém se princezna Nell 
bez úspěchu pokoušela zjistit, jestli je vévoda člověk čili nic, oznámil vládce 
bez nejmenšího projevu citu, že ji navždy uvrhne do temnice.

Takové věci už Nell nepřekvapovaly a nerozčilovaly, protože za dobu její 
známosti s Čítankou se staly bůhvíkolikrát. Kromě toho od prvního dne, kdy jí 
knihu  dal  Harv,  věděla,  jak  celý  příběh  dopadne.  Jenže  stezičky knihy  byly 
křivolaké; čím pečlivěji četla, tím víc se rozvětvovaly.

Jeden z vojáků se odpojil od převodové skříně na stěně, dodusal do 
kouta a vzal kovový koš naplněný jedním z těch zvláštních řetězů, které 
princezna Nell viděla všude. Donesl jej ke trůnu, lovil v něm pěstí, dokud 
nenahmatal konec, a ten pak nasunul do otvoru v boku trůnu. Mezitím se 
od zdi pohnul i druhý voják a zaujal postavení na opačné straně trůnu. 
Odsunul hledí a odhalil v místech, kde by bývala měla být hlava, jakési 
mechanické zařízení.

Zevnitř  trůnu se ozvalo děsivé rachtání.  Druhý voják chytil  konec 
řetězu, který se vynořoval na jeho straně trůnu, a nasunul si jej do otvoru 
ve  hledí.  Konec  chvilku  nato  vykoukl  z  dvířek  na  jeho  prsou.  Tím 
způsobem se celý řetěz, jak byl dlouhý, tedy nějakých osm deset metrů, 
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pomalu a hlučně vysouval z koše, sunul se do rachotivého mechanismu 
skrytého pod trůnem, pak do chřtánu druhého vojáka, dvířky v jeho hrudi 
ven a pak na podlahu, kde se postupně stáčel do umaštěné hromádky. 
Celé to trvalo podstatně déle, než princezna Nell očekávala, protože řetěz 
často měnil směr posunu; nejednou se stalo, že když už byl koš málem 
prázdný, řetěz se do něj zase začal znovu soukat, až by skoro plný. Ale 
vcelku byl nakloněn sunout se spíš dopředu než zpět a konečně se z koše 
osvobodil i poslední článek a zmizel ve trůnu. Pár vteřin nato hlomoz ze 
trůnu  ustal;  teď  už  Nell  slyšela  jen  nevýraznější  drnčení  ze  druhého 
vojáka.  Nakonec přestalo i  to  a  jemu řetěz  vypadl z  prsou.  Voják jej 
sebral a odložil do prázdného koše, který ležel opodál. Nato došel k Nell, 
zlomil se v pase, poměrně nepříjemně jí zapřel tvrdé studené rameno do 
prohlubně břicha a zvedl ji ze země jako pytel s obilím. Pak ji několik 
minut  nesl  hradem,  většinou  níž  a  níž  po  nekonečných  kamenných 
schodech, a konečně ji donesl do velice hlubokého, tmavého a studeného 
hradního žaláře a složil ji v malé a naprosto tmavé kobce.

“Princezna Nell použila jedno ze zaklínadel, kterým ji naučila Pivoňka, a 
udělala světlo,” prohlásila Nell.

Princezna Nell spatřila, že cela je tak dva na tři kroky, u jedné zdi má 
kamennou lavici jako postel a uprostřed díru v podlaze místo záchoda. 
Zamřížované okénko ve stěně vedlo do větrací šachty. Ta byla viditelně 
dost hluboká a úzká a Nell byla blízko jejího dna, protože jí neprocházelo 
žádné světlo. Voják vyšel z kobky a zabouchl za sebou dveře; ona si při 
tom všimla, že zámek je podivuhodně veliký, asi jako kdyby na dveře 
přidělali kastlík, je plný mechanických součástí a z jeho středu visí veliká 
klika.

Na dveřích byla maličká špehýrka. Když jí Nell vykoukla, všimla si, 
že voják vlastně nemá klíč jako takový. Místo toho z kolíku vedle dveří 
sundal nedlouhý řetěz, asi tak jako jeho paže, a zasunul jej do obřího 
zámku. Pak začal točit klikou. Soukolí zacvakalo, řetěz zachrastil a po 
chvíli ven vyskočila západka a zaskočila do díry v ostění, takže Nell byla 
v žaláři zamčená. Nato řetěz okamžitě vyjel ze zámku a dopadl na zem. 
Voják jej vzal a pověsil zpátky na stěnu. Pak odrachtal a vrátil se až za 
několik hodin; přinesl jí trochu chleba a vody a prostrčil je okýnkem v 
prostředku dveří, hned nad mechanickým zámkem.

Princezně  Nell  netrvalo  dlouho,  než  nerozlehlý  prostor  cely 
prozkoumala. V jednom rohu našla pod prachem a smetím cosi tvrdého a 
studeného, a tak to vyndala, aby si to mohla důkladněji prohlédnout: byl 
to kousek řetězu, dost rezavý, ale bylo jasně poznat, že je stejného druhu 
jako ty, které byly po celém zámku Turing.
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Řetěz  byl  plochý.  Na  každém  článku  byla  závlačka:  pohyblivý 
kousek kovu ve středu, který se mohl otáčet dokola a zapadnout na místo 
v jedné ze dvou poloh, a to buď rovnoběžně se řetězem, nebo kolmo k 
němu.

První noci  v cele  Nell  přišla  ještě  na dvě věci.  Za prvé na to,  že 
dvířka, kterými jí podávají jídlo, jsou zčásti přístupná i z její strany a že 
je  s  trochou snahy dokáže  ohnout  tak,  aby  se  už  nezavírala  správně. 
Potom  mohla  dvířky  vystrkovat  hlavu  a  prohlížet  si  okolí  včetně 
mechanického  zámku.  Anebo  mohla  vysunout  jednu  ruku,  osahat  si 
zámek, protočit kliku a tak dál.

Druhý objev přišel uprostřed noci, kdy ji probudilo kovové cvakání 
nesoucí se dovnitř okénkem z větrací šachty. Když natáhla ruku, ucítila, 
jak v ní visí konec řetězu. Zatáhla za něj, a i  když nejdřív držel, pak 
ochotně  povolil.  Zanedlouho  mohla  do  cely  vtáhnout  mnoho  metrů 
řetězu a skládat jej do kupky na podlaze.

Nell  věděla  náramně  dobře,  co  s  řetězem  provede.  Začala  na  konci, 
prohlížela si  závlačky a poznamenávala si  jejich polohy (Čítanka jí  vždycky 
poskytla stránky na čmárání, když bylo třeba). Dělala vodorovná znamínka za 
závlačky rovnoběžné s řetězem a svislá za ty kolmé, a výsledkem bylo tohle:

I-IIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIII-----
IIIIIIIIIIII-IIII-IIIIIIIIIIIIIIII--
IIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIII-
IIIIIIIIIIIIII----IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-
IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII-IIII--
-IIIIIIIIIIIIIIIIIII-
IIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII-IIIIIII-
Když spočetla svislá znaménka a nahradila je čísly, dostala tohle:
1-8-16-10-----12-4-16--11-20-5-14---23-5-23-16-4-1--21-22-19-10-15-7-,
a pokud čísla znamenala pořadí písmen v základní abecedě, vodorovné čárky 

rozdělovaly písmena a dvojité vodorovné čárky slova, bylo z toho:
AHOJ.....KDO-JSEM-----VEVODA-TURING
Početnější vodorovné čárky snad měly zastupovat znamínka:
--- (zde nepoužito; snad čárka?)
---- = ?
----- = !
Pokud se nemýlila,  zněl tedy celý vzkaz AHOJ! KDO JSEM? VÉVODA 

TURING,  což  bylo  zajímavé,  protože  to  obřisko  v  brnění  se  jí  nedávno 
představilo právě tak a ona považovala za nepravděpodobné, že by jí právě on 
posílal vzkaz touhle cestou. Zpráva tedy musí pocházet od někoho jiného, kdo si 
říká vévoda z Turingu – a snad to je skutečný, živý člověk.

Před pár lety by se na to Nell byla spolehla. Poslední roky ale Čítanka začala 
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být  mnohem rafinovanější,  než  bývala,  samá skrytá  past,  a  ona  už  nemohla 
vycházet z pohodlných a snadných předpokladů. Zrovna tak možné bylo, že ten 
řetěz  sem klesl  rovnou  od  trůnu  a  že  se  ji  mechanický  vévoda  z  nějakého 
neproniknutelného důvodu pokouší ošálit. A tak, i když byla svým způsobem 
ráda, že může na vzkaz odpovědět, měla v úmyslu zachovat si ostražitý přístup, 
dokud nezjistí, zda je jeho odesilatelem člověk, anebo mechanismus.

Další  část  zprávy  zněla  JESTLI-CHCES-ODPOVEDET – – –  ZATAHEJ-
ZA-RETEZ. Tím pádem se potvrdilo, že tři vodorovné značky znamenají čárku.

Nell  začala  přehazovat  závlačky,  smazala  vzkaz  od  té  osoby,  která  se 
vydávala za vévodu, a nahradila jej vlastní zprávou: JSEM PRINCEZNA NELL 
PROC JSI ME UVEZNIL? Pak za řetěz zatahala a on se po chvilce začal z cely 
stahovat. Pár minut nato se vrátil s novou zprávou.

VITAM  TE  PRINCEZNO  NELL  NAVRHUJI  NASADIT  UCINNEJSI 
KOMUNIKACNI PROSTREDKY.

Nato  následovaly  pokyny,  jak  používat  kompaktnější  systém  nastavení 
závlaček,  které  budou  znamenat  čísla,  a  jak  čísla  převádět  na  písmena  a 
znamínka. Jakmile se na tom domluvili, vévoda oznámil:

JSEM SKUTECNY VEVODA. STVORIL JSEM TY STROJE A ONY ME 
UVEZNILY NA VYSOKE VEZI NAD TVOU HLAVOU. STROJ, KTERY SI 
RIKA  VEVODA,  JE  JEN  NEJVETSI  A  NEJSLOZITEJSI  Z  MYCH 
VYTVORU.

TENHLE RETEZ VAZI STOVKY LIBER, odpověděla Nell. MUSIS BYT 
NA CLOVEKA DOST SILNY.

Vévoda si  s  odpovědí nedal na čas.  JSI CHYTRA, PRINCEZNO NELL! 
CELY RETEZ VE SKUTECNOSTI VAZI NEKOLIK TISIC LIBER A JA JEJ 
OVLADAM DIKY NAVIJAKU, KTERY MAM V POKOJI, A TEN CERPA 
SILU Z USTREDNI HRIDELE.

Na louku se už dávno snesla tma. Nell zavřela Čítanku, sbalila si košík a 
vrátila se domů.

Zůstala s Čítankou dlouho vzhůru, zrovna jako to dělávala, když byla malá, 
a kvůli tomu druhý den přišla pozdě do kostela. Modlily se zvlášť za slečnu 
Mathesonovou, která byla doma a o které se říkalo, že na tom není dobře. Nell 
se  u  ní  po  mši  nakrátko  zastavila,  pak  se  vrátila  rovnou domů a  znovu se 
ponořila do Čítanky.

Pasovala se se dvěma problémy naráz. Za prvé potřebovala přijít na to, jak 
funguje zámek na dveřích. Za druhé bylo třeba zjistit, jestli je osoba, která jí 
posílá  zprávy,  lidská  nebo  mechanická.  Pokud  by  získala  jistotu,  že  jde  o 
člověka, mohla by jej požádat o pomoc s otevřením zámku, ale dokud tohle 
nevyřeší, bude muset svou činnost chovat v tajnosti.

Ze zámku mohla pozorovat jen několik částí: kliku, západku a dva mosazné 
bubínky, které byly nasazené nahoře a měly na sobě vyrytá čísla od nuly po 
devítku, takže když se jimi různě otáčelo, dala se na nich nastavit všechna celá 
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čísla od 00 po 99. Kdykoli se otáčelo klikou, bubínky byly v téměř neustálém 
pohybu.

Nell  se  podařilo  odpojit  pěkných  pár  metrů  od  řetězu,  díky  kterému 
debatovala s vévodou, a tak mohla do zámku vkládat různé zprávy a zjišťovat, 
co to udělá.

Číslo nahoře se měnilo s každým článkem, který vešel do stroje, a zdálo se, 
že do jisté omezené míry určuje, co stroj udělá; například zjistila, že když je 
číslem 09 a příští  článek řetězu je  ve vertikální  poloze (čemuž vévoda říkal 
jednička), bubínky se protočí a číslo se změní na 23. Pokud však příští článek je 
nula  (tak  vévoda  nazýval  články  s  horizontálně  nastavenými  závlačkami), 
číselník se protočí na 03. To ale nebylo všechno: v tom případě stroj z nějakého 
důvodu změní směr, kterým se řetěz skrz něj sune, a také přehodí závlačku z 
nuly na jedničku. Stroj tudíž může na řetěz i psát, ne z něj jen číst.

Z nezávazného povídání s vévodou se dozvěděla, že číslům na bubíncích se 
říká stavy. Zprvu nevěděla, které stavy vedou k jakým, a tak se jen bez cíle 
potloukala  od  jednoho ke  druhému a  vztahy  si  zapisovala  na  poznámkovou 
stranu. Brzy jí z toho vznikla tabulka s asi dvaatřiceti stavy a záznamy o tom, 
jak  zámek  zareaguje  na  jedničku  nebo nulu,  když  v  takové  poloze  je.  Nell 
nějakou dobu trvalo,  než  zaplnila  všechna  prázdná  místa  v  tabulce,  protože 
určitých stavů bylo těžké se dobrat – dalo se k nim dojít jen tak, že jste přiměli 
stroj zapsat na řetěz jistý sled jedniček a nul.

Ze všech jedniček a nul by se snad zbláznila, kdyby ji často nepřerušoval 
vévoda, který očividně neměl na práci vůbec nic jiného, než jí posílat vzkazy. 
Tahle  dvě  souběžně  probíhající  pátrání  zabírala  Nell  všechen  volný  čas  po 
několik týdnů; postupovala pomalu, ale jistě.

“Musíš  se  naučit,  jak  ovládat  zámek  na  dveřích,”  radil  vévoda.  “To  ti 
pomůže uprchnout, přijít sem a zachránit mě. Budu ti dávat pokyny.”

Nechtěl si povídat o ničem jiném než o technologii, což Nell při zjišťování 
toho,  jestli  je  člověk nebo stroj,  moc nepomohlo.  “Proč neodemkneš vlastní 
zámek a nepřijdeš osvobodit ty mě?” vrátila mu to Nell. “Jsem jenom takové 
bezmocné mladé stvořeníčko, jsem na světě sama, mám hrozný strach a jsem 
osamělá – a jak to vypadá, ty jsi odvážný hrdina; to, co mi vyprávíš, je vážně 
moc romantické a já se nemůžu dočkat, kdy přijdu na to,  jak se naše osudy 
propletou.”

“Stroje  daly  na  moje  dveře  zvláštní  zámek,  který  není  Turingův  stroj,” 
vysvětlil vévoda.

“Jak vypadáš?” napsala Nell.
“Obávám se, že to není nic zvláštního,” odepsal vévoda. “A co ty?”
“Mírně nadprůměrně vysoká, jiskřivé zelené oči, havraní vlasy mi padají v 

hojných vlnách až k pasu, leda že si je upevním sponkami, aby vynikly výrazné 
líce a plné rty. Štíhlý pas, svěží ňadra, dlouhé nohy, alabastrová kůže, která živě 
zčervená, když se pro něco nadchnu, což se stává často.”
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“Ten popis mi připomíná nebožku ženu, Bůh dej spočinutí její duši.”
“Pověz mi o ní něco.”
“Samo  pomyšlení  mě  naplňuje  smutkem  tak  nesnesitelným,  že  o  tom 

nedokážu psát. Pusťme se raději chutě do práce s Turingovým strojem.”
Protože zvídavost a nemravné narážky selhaly, zkusila Nell jinou taktiku: 

hrála  si  na  hloupou.  Dřív  nebo  později  přece  vévoda musí  začít  být  trochu 
podrážděný.  Jenže  on  k  ní  byl  stále  nehorázně  trpělivý,  dokonce  i  když  po 
dvacáté zopakovala totéž.  (“Mohl  bys  to  vysvětlit  jinými slovy? Já to pořád 
nechápu.") Samozřejmě si zrovna tak dobře mohla myslet, že tam nahoře vzteky 
mlátí do stěn, až má ruce celé od krve, a trpělivost jen předstírá. Člověk, který 
by byl uzamčen ve věži po léta, by se naučil být do krajnosti trpělivý.

Zkoušela  to  i  tak,  že  mu  posílala  básně.  On  jí  odpovídal  nadšenými 
kritikami, ale odmítl poslat jakoukoli vlastní poezii, protože říkal, že by nebyla 
dost dobrá na to, aby ji svěřoval kovu.

Dvacátého dne v žaláři se Nell konečně podařilo zámek otevřít. Než aby ale 
utekla hned, raději se zase zamkla, posadila se a přemítala o dalších krocích.

Pokud je vévoda člověk, měla by ho o tom zpravit, aby mohli naplánovat 
útěk. Pokud je stroj, vedlo by takové jednání ke katastrofě. Než cokoli dalšího 
podnikne, musí odhalit tajemství vévodovy totožnosti.

Poslala mu další báseň.

Pro lásku Řekovu srdce se vzdala
s ním otce, koruny a vlasti.
Na Naxu k odpočinku se zastavili
Probudila se sama na pobřeží
a plachty milencovy lodi klesaly
za pozvolnou křivkou Země. Ariadné
v mdlobách padla na písek, jejž voda hladí,
a snila o domově. Mínós jí neodpustil
a tisknuv si na očních důlcích diamanty
uvrhl ji do Labyrintu.
Tentokrát byla tu jen ona. Pustou tmou
mnoho dnů Ariadné bloudila sama,
až narazila na vzpomínku.
Všude tu byla stále omotána
Natočila si ji na prsty
Zvedla ji ze země
Smotala do tkanice
Vymazala.
Tkanice byla darem pro toho, kdo ji uvěznil.
Oslepen slzami, dotyky prstů ji četl
a otevřel náruč.
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Odpověď přišla až příliš rychle a byla to stejná odpověď jako vždy: “Tolik ti 
závidím tvou obratnost v zacházení se slovy. Kdybys ale neměla žádné námitky, 
pojďme se věnovat chodu Turingova stroje.”

Víc  do očí  bijící  se  to  už napsat  neodvážila,  ale  vévoda přesto poselství 
nepochopil. Musí to být stroj.

Proč ji ale klame?
Bylo  jasné,  že  mechanický  vévoda  z  Turingu  touží,  aby  se  toho  hodně 

naučila o Turingových strojích. To jest pokud se dá říct, že stroj po něčem touží.
Musí být nějaká chyba ve vévodově naprogramování. Ví, že tam je nějaká 

závada, a potřebuje člověka, který by to opravil.
Jakmile Nell na tyhle věci přišla, zbytek příběhu o hradě Turing se odvinul 

rychle  a  čistě.  Vojáci  si  jí  málokdy  povšimli,  a  když  se  tak  stalo,  nemohli 
improvizovat; museli se vrátit k vévodovi a nechat se přeprogramovat. Nakonec 
princezna  Nell  našla  cestu  do  místnosti  pod  větrným  mlýnem,  kde  byl 
mechanismus fungující jako spojka. Když spojku vyřadila z provozu, zastavila 
Hřídel.  V  několika  hodinách  setrvačníky  ve  všech  vojácích  došly  a  vojáci 
zastavili, kde zrovna byli. Celý zámek strnul, jako by jej spoutala zaklínadlem.

Když se nyní mohla pohybovat volně, otevřela vévodův trůn a našla pod ním 
Turingův stroj.  Po obou stranách stroje  byly úzké otvory klesající  přímo do 
podlahy a pak dolů tak daleko,  kam až  světlo  její  pochodně dosáhlo.  Řetěz 
obsahující vévodův program visel po obou stranách těch otvorů. Nell zkoušela 
házet do otvorů kameny, ale dopad na dno vůbec neuslyšela; řetěz musel být 
nezměrně dlouhý.

Vysoko  v  jedné  z  věží  zámku  našla  princezna  Nell  kostlivce  v  křesle, 
zhrouceného před stolem zastavěným do vysoka knihami. Myši, hmyz a ptáci 
oďobali a oklovali všechno maso, ale kolem stolu byly stále poházené zbytečky 
šedivých vlasů a vousků a kolem krčních obratlů visel kostře zlatý řetěz a na 
něm pečeť se znakem ve tvaru písmene T.

Nějakou  dobu  se  probírala  vévodovými  knihami.  Většinou  to  byly 
záznamníky, kde si stručně nastiňoval vynálezy, které zatím neměl čas dokončit. 
Měl  v  plánu  postavit  celé  armády  Turingových  strojů,  které  by  pracovaly 
paralelně, zhotovit řetězy s články, které by mohly být nastaveny do více než 
dvou  poloh,  vyvinout  stroje,  které  by  četly  a  zapisovaly  na  dvojrozměrném 
drátěném  pletivu,  ne  jen  na  jednorozměrném  řetězu,  zhotovit  třírozměrnou 
Turingovu mřížku o straně dlouhé jednu míli, po které by pohyblivý Turingův 
stroj mohl lézt sem tam a cestou provádět výpočty.

Bez  ohledu  na  to,  jak  složitými  se  jeho  plány  staly,  vévoda  vždy  našel 
způsob, jak simulovat jejich chování tím, že do některého tradičního Turingova 
stroje  vloží  dostatečně  dlouhý  řetěz.  Z  čehož  je  jasné,  že  paralelní  a 
vícerozměrné stroje sice pracovaly rychleji než původní model, ale nedělaly nic 
jiného než on.
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Jednou odpoledne Nell  seděla na své oblíbené louce a četla  si  o  těchhle 
věcech v Čítance, když tu se z lesa vynořil kaval bez jezdce a tryskem se blížil k 
ní. To nebylo samo o sobě až tak nezvyklé; kavalové byli dost chytří na to, aby 
mohli být vysláni za konkrétní osobou. Nicméně je takhle lidé málokdy vysílali 
pro Nell.

Kaval neslevil z plného trysku, dokud nebyl pár stop od ní, pak zaryl kopyta 
do země a zastavil div ne na místě – tenhle trik snadno zvládal, ovšem jen když 
nenesl jezdce. Přivezl jí vzkaz napsaný rukou slečny Striggové: “Nell, přijeď 
prosím okamžitě. Slečna Mathesonová si tě žádá a není mnoho času.”

Nell neváhala.  Posbírala si  věci, nacpala je všechny do kavalovy nevelké 
přihrádky a nasedla. “Jeď!” poručila. Pak se důkladně usadila, vysunula držadla 
a dodala: “Rychlost neomezena.” Ve chviličce už kaval polykal mezery mezi 
stromy rychlostí blížící se gepardímu sprintu a řítil se do kopce, ke psí mřížce.

Podle  toho,  kudy běžely trubice,  Nell  usoudila,  že  slečnu Mathesonovou 
zapojili  na  Cévu  dvěma  či  třemi  různými  způsoby,  i  když  všechno  bylo 
diskrétně  ukryto  pod  mnoha vlněnými  pokrývkami,  které  byly  na  jejím těle 
navršeny jako lehoučké vrstvy francouzského loupáčku. Vidět byly jen tvář a 
ruce, a když se na ně Nell podívala, poprvé od chvíle, kdy si byly představeny, 
si  uvědomila,  jak  moc  je  slečna  Mathesonová  stará.  Síla  její  osobnosti 
zaslepovala ji i ostatní dívky a bránila jim vidět, co bylo očividné: její skutečný 
věk.

“Prosím,  nechtě  nás  o  samotě,  slečno  Striggová,”  požádala  slečna 
Mathesonová,  načež  slečna  Striggová  ostražitě  vycouvala,  ale  cestou  vrhala 
neochotné a vyčítavé pohledy.

Nell se posadila na kraj postele a opatrně zvedla z povlečení jednu z rukou 
slečny  Mathesonové,  jako  by  to  byl  uschlý  list  nějakého  vzácného  stromu. 
“Nell,” začala slečna Mathesonová, “neplýtvej těmi pár chvilkami času, co mi 
zbývají, kvůli zdvořilostem.”

“Slečno Mathesonová, já –” začala Nell, ale stará paní zakoulela očima a 
obdařila Nell pohledem, který si nacvičila ve třídách za dlouhá desetiletí a který 
ještě stále neztratil schopnost přimět druhé k mlčení.

“Požádala jsem, abys sem přišla, protože jsi moje oblíbená studentka. Ne! 
Ani slovo!” napomenula ji, když se k ní začala naklánět a oči se jí začaly plnit 
slzami. “Učitelé by neměli mít oblíbence, ale já se blížím chvíli, kdy se budu 
muset vyzpovídat ze všech hříchů, tak co.

Vím, že máš tajemství, Nell, i když nemám ani tušení, co to je, a vím, že 
právě díky tomu tajemství jsi jiná než kterákoli z dívek, které jsem kdy učila. 
Tak  mě  napadá,  co  vlastně  hodláš  provést  se  svým  životem,  až  opustíš 
Akademii, což budeš muset už brzy, a až vstoupíš do života.”

“Chci složit Přísahu, samozřejmě, hned jak dosáhnu plnoletosti. A myslím, 
že bych ráda studovala programování a taky to, jak se dělají terakty. A jednou, 
až  se  stanu  poddanou  Jejího  Veličenstva,  bych  si  také  ráda  našla  hodného 
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manžela a snad i vychovávala děti –”
“No tak přestaň,” zarazila ji slečna Mathesonová. “Jsi mladá – samozřejmě, 

že  přemýšlíš,  jestli  mít  děti,  to  dělají  všechny  mladé  ženy.  Jenže  mně  už 
nezbývá moc času, Nell, a tak se musíme zbavit toho, v čem jsi jako všechny 
ostatní dívky, a soustředit se na to, v čem jsi odlišná.”

V tom okamžiku stará paní stiskla Nell ruku s překvapující silou a zvedla 
hlavu  kousek  nad  polštář.  Obrovské  vrásky  a  záhyby  na  jejím  čele  se 
prohloubily a v očích jako zastíněných kapuci se objevil palčivý žár. “Tvůj osud 
je nějak poznamenán, Nell. Věděla jsem to od chvíle, kdy za mnou přišel lord 
Finkle-McGraw a požádal mě, abych tě – otrhanou thétskou holčičku – přijala 
na svou Akademii.

Můžeš zkusit zachovat se stejně – však jsme se snažily vychovat tě stejnou – 
a můžeš to v budoucnu předstírat, pokud na tom trváš, a dokonce můžeš složit i 
Přísahu; je to ale všechno lež. Jsi jiná.”

Ta slova zasáhla Nell jako náhlý poryv chladného, čirého horského větru a 
rozervala uspávající mrak sentimentu. Teď byla odhalena a naprosto zranitelná. 
Ne ale nepříjemně.

“Naznačujete  snad,  že  bych  měla  opustit  lůno  kmene,  který  mě  přijal  a 
živil?”

“Naznačuji,  že  jsi  jedním  z  těch  vzácných  lidí,  kteří  přesahují  hranice 
kmenů,  a  že  už  rozhodně  žádné  lůno  nepotřebuješ,”  odpověděla  slečna 
Mathesonová. “Časem zjistíš,  že tenhle kmen se ostatním plně vyrovná – ba 
vlastně  že  je  lepší  než  většina  ostatních.”  Slečna  Mathesonová  zhluboka 
vydechla a ono to vypadalo, jako by se pod přikrývkami rozpouštěla. “Už mi 
mnoho nezbývá. Tak mě polib, děvče, a pak budeš odkázána sama na sebe.”

Nell  se  předklonila  a  přitiskla  slečně  Mathesonové  rty  na  tvář,  která 
vypadala kožnatě, ale byla překvapivě měkká. Pak, protože se jí nechtělo odejít 
tak  náhle,  hlavu  otočila  a  nechala  ji  na  pár  chvilek  ležet  na  prsou  slečny 
Mathesonové. Taji ochable pohladila po vlasech a konejšivě sykla.

“Sbohem, slečno Mathesonová,” řekla Nell. “Nikdy na vás nezapomenu.”
“Já na tebe také ne, Nell,” zašeptala slečna Mathesonová, “i když uznávám, 

že vzhledem ke svému stavu toho neslibuji mnoho.”

Venku  před  domem  strážníka  Moora  stál  velikánský  kaval,  rozměry  a 
podsaditostí tak cosi mezi pořádným pivovarským valachem a slonem. Byla to 
nejšpinavější věc, jakou Nell kdy viděla – jen samotné vrstvy špíny musely vážit 
stovky liber a zaváněly noční hlínou a stojatou vodou. Do pružného spoje mezi 
dvěma pláty pancíře se zaklínil kus morušové větvičky a ještě pořád na něm 
byly  lístky,  ba  i  dvě  moruše,  a  od  kotníků  visely  dlouhé  smotané  šlahouny 
řebříčku.

Strážník seděl  uprostřed bambusového hájku, byl  navlečen v kompletním 
hoplitském brnění, které bylo stejně zasviněné a pobité a navíc dvakrát větší než 
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on, takže jeho nepokrytá hlava vypadala absurdně malinká. Přilbu si serval a 
pohodil  do  rybníčku,  kde  si  plavala  jako  rozpáraný  trup  potopeného 
dreadnoughtu. Vypadal velice zachmuřeně a prázdným pohledem a bez mrkání 
se díval na šlahouny kudzu, které pomalu, ale neodvratně vytlačovaly wisterie. 
Jakmile si Nell povšimla, jaký má výraz, udělala mu čaj a pak mu jej přinesla. 
Strážník se natáhl po alabastrovém šálečku obrněnýma rukama, které by byly s 
to  drtit  kameny  jako  bochníky  plesnivého  chleba.  Tlusté  hlavně  zbraní 
vestavěných  do  paží  brnění  byly  zevnitř  ohořelé.  S  precizností  robotického 
chirurga vzal Nell šálek z rukou, ale nezvedl si jej k ústům; snad měl strach, aby 
z  vyčerpání  špatně  neodhadl  vzdálenost  a  nerozbil  si  porcelán  nešikovně  o 
bradu, anebo aby dokonce sám sebe nedekapitoval. Ale vypadalo to, jako by jej 
uklidňovalo už jen to, že šálek pouze drží a pozoruje stoupající páru. Jednou a 
pak ještě jednou pohnul nozdrami. “Darjeeling,” poznamenal. “Dobře vybralas. 
Vždycky jsem měl Indii za civilizovanější než Čínu. Teď budu muset vyházet 
všechen  oolong,  všechen  keemun,  lung  jang,  lapsang  souchong.  Je  na  čase 
přepojit na cejlonský, na pekoe, na assam.” Krátce se zasmál.

Z koutků očí strážníkovi vystupovaly bílé stužky zaschlé soli, které mizely 
až ve vlasech.  Jel  předtím rychle a  se sundanou přilbou.  Nell  zalitovala,  že 
neviděla,  jak  strážník  těžkým  krokem  projíždí  Čínou  na  tomhle  válečném 
kavalovi.

“Tak už jsem definitivně odešel do důchodu,” vysvětlil. Kývl kamsi k Číně. 
“Odvedl jsem hodně práce jako poradce pro jednoho tamního pána. Ne zrovna 
jednoduchý chlapík. Teď je po smrti. Měl hodně faset, ale teď přejde do dějin, 
asi jako jiný zatracený čínský vojenský pán, co nedosáhl cíle. To je k neuvěření, 
moje milá,” a při tom se poprvé podíval na Nell, “jak moc peněz si člověk může 
vydělat tím, že kroupy na zeď hází. Nejspíš to není zrovna počestné, no ale co 
taky se ctí, když jeden dělá poradce.”

Nell  porozuměla,  že  strážník  Moore  se  vlastně  moc  netouží  zaplést  do 
podrobného rozhovoru, a tak změnila téma. “Konečně jsem si myslím rozebrala 
to,  co  jste  se  mi  před  lety  pokoušel  vyložit,  o  tom,  co  to  znamená  být 
inteligentní.”

Strážník okamžitě rozjasnil líc. “To rád slyším.”
“Vikáči mají složitý morální kodex a normy chování. Ten vyrostl z morální 

zchátralosti předchozích generací stejným způsobem, jako tu před původními 
Viktoriány byla doba georgiánská a doba regentství. Stará garda tomu kodexu 
věří právě proto, že se k němu dopracovala tak těžko. Vychovávají děti, aby i 
ony tomu kodexu věřily – jenomže ony mu už věří z úplně jiných důvodů.”

“Věří mu,” pokývl strážník, “protože byly indoktrinovány, aby mu věřily.”
“Ano.  A některé  děti  se  mu nikdy  nepostaví  –  vyrostou  z  nich  lidé  bez 

rozletu, kteří dokážou vyložit, čemu věří, ale už ne proč tomu věří. Jiných se 
zmocní deziluze z pokrytectví ve společnosti a oni se vzbouří – jako to udělala 
Alžběta Finkle-McGrawová.”
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“Po které cestě se hodláš vydat, Nell?” zeptal se strážník- a znělo to hodně 
zaujatě. “Zvolíš konformitu nebo vzpouru?”

“Ani jedno. Obě možnosti jsou prostoduché – jsou dobré jen pro lidi, kteří se 
nedokážou vypořádat s protiklady a s víceznačností.”

“Tak? Výtečně!” zaradoval se strážník. A místo tečky udeřil volnou rukou do 
země, až vylétla přeprška jisker a země přenesla mocný otřes až k Nelliným 
nohám.

“Mám  tušení,  že  lord  Finkle-McGraw,  který  je  inteligentní  dost,  vidí 
všechno pokrytectví své společnosti, ale přesto udržuje její zásady, protože to je 
z  dlouhodobého hlediska  nejlepší.  A taky  tuším,  že  si  lámal  hlavu  tím,  jak 
podobný postoj co nejlépe naočkovat mladým, kteří na rozdíl od něj nechápou 
tak dobře historické antecedenty – což možná vysvětluje, proč se tak zajímal o 
mě.  Čítanka  mohla  být  od počátku Finkle-McGrawovým nápadem – prvním 
pokusem, jak to systematicky vyřešit.”

“Pan vévoda si  drží  karty pěkné u těla,”  pokrčil  rameny strážník Moore, 
“takže nemůžu říct, jestli jsou tvoje předpoklady správné. Ale uznávám, že to do 
sebe pěkně zapadá.”

“Díky.”
“Když jsi složila k sobě všechny dílky, co se sebou chceš provést? Ještě pár 

let vzdělávání a vybrušování a budeš moct složit Přísahu.”
“Já si samozřejmě uvědomuji, že v atlantském fýlu mám dobré vyhlídky,” 

prohlásila Nell. “Ale nemyslím si, že by pro mě bylo vhodné vydat se přímou 
cestou. Půjdu teď hledat štěstí do Číny.”

“Tak to si,” odtušil strážník Moore, “dávej dobrý pozor na boxery.” Zatoulal 
se pohledem na své otlučené a zaprášené brnění a pak se zastavil u plovoucí 
přilby. “Jdou na to.”

Ti nejlepší badatelé, třeba Burton, udělali všechno, aby splynuli s davem. 
Nell se za tím účelem stavila u KH, svlékla dlouhé šaty a zkompilovala si nové 
oblečení: kobaltově modrou přiléhavou kombinézu, na které bylo pulzujícími 
oranžovými  písmeny napsáno TAK CO? TAK PRD! Dole  u  moře  vyměnila 
svoje staré šaty za autobrusle a pak vyrazila rovnou k Lávce. Ta se pár mil tyčila 
elegantně  do  vzduchu  a  za  ní  se  jí  dole  pod  nohami  ocitla  v  zorném poli 
ekonomická  zóna  Pchutung  a  za  ní  Šanghaj  a  ona  najednou  začala  nabírat 
rychlost  a  musela vypnout pomocné motorky bruslí.  Teď už přejela rozvodí. 
Nell byla sama v Číně.

Hackworthovi se scházejí jako rodina; Hackworth pokračuje v pátrání; 
neočekávaný společník.

Atlantidu/Seattle  navrhli,  aby byla malá a příhodná; úzké a klikaté úžiny 
Puget Soundu byly už tak plné přirozených ostrůvků a neponechávaly mnoho 
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místa pro ty  umělé.  A tak ji  vytvořili  spíš  dlouhou a štíhlou, tak,  aby vedla 
souběžně s mořskými proudy a lodními trasami,  a  trochu skoupou na parky, 
louky, vřesoviště, statky i venkovská sídla. Seattle s okolím byl i tak dostatečně 
bohatý, civilizovaný a kultivovaný, aby Novoatlanťané neměli námitky tu žít, a 
byly  po  něm rozeseté  viktoriánské  minirezidy,  zvlášť  na  východ  od  jezera, 
poblíž  zamlžených  lesních  panství  softwarových  chánů.  Gwen  a  Fiona  si 
vybraly dům v jedné takové čtvrti.

Ty kousíčky Nové Atlantidy se od okolního lesa lišily asi tak, jako by byl 
nápadný pan farář v žaketu a se stojatým límečkem v jeskyni Bubeníků. Mezi 
těmi,  kdo  nepřijali  novoviktoriánské  zásady,  převažoval  výrazně  podzemní 
architektonický styl; jako kdyby se poněkud styděli za své lidství a nesnesli by 
nutnost  porazit  byť  jen  několik  obrovských  douglasek,  které  se  monotónně 
řadily na zvlněných svazích vedoucích k promrzlým a vodou nasáklým hřbetům 
Kaskádového pohoří. A i když byl dům zahrabaný v zemi jen napůl, nebyl to 
poctivý  dům;  bylo  to  spojení  modulů,  které  byly  potroušené  tu  a  tam  a 
pospojované otevřenými chodbami proti větru nebo tunely. Když jste ty moduly 
nastrkali  blíž k sobě a postavili  na vyvýšeném místě,  mohly domu dodat na 
solidnosti, ba dokonce i na majestátu; Hackworthovi, který kolem nich projížděl 
cestou na návštěvu vlastní rodiny, ale všechny připadaly depresivní a matoucí. 
Deset let mezi Bubeníky nenarušilo jeho novoviktoriánskou estetiku. Nebyl s to 
poznat, kde jeden dům končí a druhý začíná, protože všechny byly propleteny 
jako neurony v mozku.

Jako by se znovu vlády nad centrem vidění v mozkové kůře zmocnil jeho 
vnitřní  zrak;  už nedokázal  vidět  ani  jedle,  jen neurity a dendrity  zavěšené v 
trojrozměrném  prostoru,  mezi  kterými  manévrovaly  balíčky  s  molekulární 
logikou, které se mezi nervovými vlákny setkávaly a kopulovaly.

Na  snění  to  bylo  poněkud  příliš  agresivní  a  na  halucinaci  zase  příliš 
abstraktní. A docela to nezmizelo, dokud jej přes obličej nepláči závan chladné 
mlhy  –  pak  teprve  otevřel  oči  a  došlo  mu,  že  Únosce  se  vynořil  z  lesa  na 
vrcholku mechem porostlého hřebenu a zastavil se. Pod ním byla skalnatá mísa 
údolí, kde bylo do mřížky načrtnuto pár dlážděných ulic, kde byl zelený park 
lemovaný červenými pelargóniemi, kostel s bílou věžičkou a vápnem nabílené 
čtyřpatrové  georgiánské  domy  za  černými  litinovými  ploty.  Bezpečnostní 
mřížka byla slabá a křehká; v tomhle byli softwaroví chánové aspoň tak dobří 
jako odborníci Jejího Veličenstva, a tak se rezid Nové Atlantidy v téhle oblasti 
mohl spolehnout, že jeho sousedé mu od většiny tohoto břemene uleví.

Únosce  opatrně  scházel  dolů  po  strmém  svahu  a  Hackworth  si  zatím 
prohlížel maličký rezid a dumal o tom, jak důvěrně známý mu připadá. Od té 
doby,  co  odešel  od  Bubeníků,  neuplynulo  snad  ani  deset  minut,  aby  se  jej 
nezmocnil pocit déjà vu, a teď byl silný obzvlášť. Možná tomu tak do jisté míry 
bylo proto,  že všechny novoatlantské  osady vypadají  podobně.  Spíš  ale  měl 
podezření, že tohle místo bůhvíjak vídal po celé ty roky, co byl ve spojení s 
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Fionou.
Jednou dvakrát zacinkal zvonek a ze školy s kupolí se začala hrnout děvčata 

v kostkovaných školních stejnokrojích se sukněmi. Hackworth věděl, že do té 
školy chodí i Fiona a že tam není zcela spokojena. Když ven vyběhl celý shluk 
dívek, dojel na Únosci na školní dvorek, volně se jednou prošel kolem budovy a 
nahlížel do oken. Bez větších potíží našel svou dceru, která seděla u stolu v 
knihovně  nahrbená  nad  knihou,  podle  všeho  v  rámci  jakéhosi  kázeňského 
opatření.

Strašně  moc  rád  by  vešel  dovnitř  a  objal  by  ji,  protože  věděl,  že  si 
podobnými  tresty  protrpěla  spousty  hodin  a  že  je  osamělá.  Byl  ale  v  Nové 
Atlantidě a bylo třeba zachovávat jisté zvyklosti. Pěkně jedno po druhém.

Gwendolynin dům byl jen pár ulic  odsud. Hackworth zazvonil  s  pevným 
odhodláním, že když je teď u nich cizí, musí dodržovat všechny formality.

“Mohu  vědět,  čeho  se  vaše  návštěva  týká?”  zeptala  se  panská,  když 
Hackworth upustil na podnos vizitku. Hackworth tu ženskou, která se jmenovala 
Amélie, neměl v oblibě, protože ji neměla ráda Fiona; a Fiona ji neměla ráda 
proto, že jí  Gwen svěřila v domácnosti jistou kázeňskou pravomoc a Amélie 
byla ten typ člověka, kterého moc poroučet těší.

Snažil se neplést sám sebe tím, že bude přemýšlet, jak propána všechny tyhle 
věci ví.

“Jde o rodinnou záležitost,” odpověděl tedy mile.
Amélie  už  byla  v  půli  cesty  do  schodů,  když  tu  konečně  zaostřila  na 

Hackworthovu vizitku. Div neupustila podnos a musela se jednou rukou chytit 
zábradlí,  aby  neztratila  rovnováhu.  Na  pár  okamžiků  tam strnula,  odolávala 
pokušení otočit se a pak mu přece jen podlehla. Na obličeji měla směs naprosté 
nenávisti s ohromením.

“Udělejte, co je vaší povinností, prosím,” vybídl ji Hackworth, “a ušetřete 
mě těch vulgárních divadelních výstupů.”

Amélie se zatvářila schlíple a s tou morovou vizitkou v ruce se vyřítila do 
schodů. Nato se z patra ozval rozvleklý tlumený hovor. Po několika minutách se 
Amélie odvážila dolů až na samotné odpočívadlo a vybídla Hackwortha, ať si 
udělá pohodlí v salonu. Vyhověl jí  a povšiml si, že za jeho nepřítomnosti se 
Gwendolyn zdařilo dovést k cíli všechny dlouhodobé strategické plány na nákup 
nábytku,  nad  kterými  strávila  v  prvních  letech  jejich  manželství  tolik  času. 
Vdovy a vdovci po tajných agentech sborů pro vynucování Protokolu se mohli 
spolehnout, že o ně bude dobře postaráno, a Gwendolyn nedopustila, aby jeho 
plat jen někde ležel a zapadal prachem.

Jeho  bývalá  manželka  sešla  opatrně  po  schodech,  zastavila  se  u  dveří  z 
ozdobného skla, které vedly do salonu, chviličku se na něj dívala skrz závěsy a 
konečně vešla dovnitř, ovšem aniž by se mu podívala do očí, a sedla si poměrně 
daleko od něj. “Dobrý den, pane Hackworthe,” začala.

“Dobrý den, paní Hackworthová. Nebo snad zase slečno Lloydová?”
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“Tak jest.”
“To je tvrdé.” Když Hackworth vyslovil jméno slečna Lloydová, vybavily se 

mu jejich námluvy.
Seděli asi  minutu beze slova,  jen naslouchali dunivému klapání hodin po 

dědečkovi.
“No dobrá,” přerušil ticho Hackworth, “nebudu vás obtěžovat řečněním o 

polehčujících okolnostech, nežádám vás o odpuštění a zcela poctivě řečeno si 
nejsem ani jist, jestli si je zasloužím.”

“Za tu taktnost vám děkuji.”
“Chtěl bych, slečno Lloydová, abyste věděla, že schvaluji kroky směřující z 

rozvodu, které jste podnikla, a že k vám v tomto ohledu nechovám žádnou hoř-
kost.”

“To je velice uklidňující.”
“Také  byste  měla  vědět,  že  ať  jsem  se  zachoval  jakkoli,  jakkoli 

neodpustitelně,  nevedlo  mě  k  tomu,  že  bych  snad  zavrhoval  vás  nebo  naše 
manželství. Vlastně nešlo vůbec o pochybnosti o vás, spíše o sobě samém.”

“Děkuji, že jste mi to objasnil.”
“Uvědomuji si, že jakákoli, třeba i zcela upřímná naděje na znovunavázání 

našeho vztahu, kterou bych snad mohl chovat v srdci, je marná, a tak vás po 
dnešku již nebudu rušit.”

“Ani nevíte, s jakou úlevou se dozvídám, že chápete situaci tak dokonale.”
“Nicméně bych vám a Fioně rád nabídl své služby, bude-li potřeba cokoli 

dořešit.”
“Jste velice laskav. Dám vám vizitku svého právníka.”
“A samozřejmě se už těším na to, až budu moct znovu navázat nějaké vztahy 

se svou dcerou.”
Konverzace, která až do této chvíle klapala hladce jako soukolí, najednou 

sjela z kolejí a nabourala. Gwendolyn zrudla a strnula.
“Ty... ty hajzle.”
Otevřely se hlavní dveře. Do haly vešla Fiona v ruce s učebnicemi. Amélie 

byla okamžitě u ní, snažila se ji  vmanévrovat zpátky ke dveřím a zaclonit jí 
výhled a hovořila na ni tlumeným a naštvaným hlasem.

Hackworth uslyšel hlas své dcery. Byl to milý hlas, chraplavý alt, a on by jej 
poznal kdykoli. “Nelžete mi, poznala jsem jeho kavala!” říkala Fiona a nakonec 
odstrčila Amélii ramenem, vtrhla do salonu, samá ruka samá noha, rozpačitá a 
krásná, ztělesněná radost. Udělala dva kroky po orientálním koberci a pak se 
vrhla přes celou pohovku otci do náručí, pár minut tam zůstala a střídavě plakala 
a smála se.

Gwen se musela nechat doprovodit ven Amélii, která se pak okamžitě vrátila 
a zaujala postavení opodál, s rukama za zády jako vojenská stráž, a neušel jí 
jediný  Hackworthův  pohyb.  Hackworth  naprosto  nechápal,  z  čeho  že  ho  to 
předem podezřívají – čekají, že se hned tady v salonu dopustí krvesmilstva? 

–  271  –



Nebylo ale k ničemu pokazit si tu chvilku tím, že bude myslet na otravnosti, a 
tak si Amélii vymazal z myšlenek.

Otci a dceři bylo dopřáno povídat si čtvrt hodiny, takže vlastně jen nakousli 
témata pro budoucí rozhovory. Tou dobou už se Gwen sebrala natolik, že doká-
zala znovu vejít do pokoje, a tak stála s Amélii rameno na rameno a třásly se v 
dojemné souhře, dokud Gwen nevybuchla.

“Fiono,  tím,  že jsi  sem tak vrazila,  jsi  nás s...  otcem přerušila  uprostřed 
velice závažné debaty. Prosím, nech nás na několik minut samotné.”

Fiona  ji  velice  neochotně  poslechla.  Gwen  zaujala  předchozí  polohu  a 
Amélie  vycouvala  ven.  Hackworth  si  všiml,  že  Gwen  si  přinesla  nějaké 
dokumenty svázané červeným kalounem.

“Tady  jsou  papíry  s  podmínkami  našeho  rozvodu  včetně  všech  opatření 
souvisejících s Fionou,” začala.  “Obávám se,  že už teď je  porušujete.  To se 
samozřejmě dá odpustit, protože jste jaksi neměl adresu a nebylo možné vás s 
těmito  informacemi  obeznámit.  Považuji  za  zbytečné  zdůrazňovat,  že  je 
naprosto nutné, abyste se s těmito dokumenty seznámil, než znovu překročíte 
můj práh.”

“Přirozeně,” kývl Hackworth. “Děkuji, že jste mi je tu nechala.”
“Kdybyste byl tedy tak laskav a opustil tento dům...”
“Jistě. Pěkný den.” Hackworth si z Gweniny třesoucí se ruky vzal do ruličky 

stočené dokumenty a svižně vyšel ven. Trochu jej překvapilo, když pak zaslechl, 
jak jej Amélie volá zpátky ke dveřím.

“Pane Hackworthe? Slečna Lloydová by ráda věděla,  jestli  už máte nové 
bydliště, aby vám tam mohla dát poslat osobní věci.”

“Zatím nemám žádné,” odtušil Hackworth. “Stěhuji se.”
Amélii to potěšilo. “Stěhujete kam?”
“Ani  pořádně  nevím,”  pokrčil  Hackworth  rameny.  Koutkem oka  zachytil 

pohyb a spatní v rámu okna ve druhém patře Fionu. Zrovna otevírala zástrčku a 
zvedala posuvné okno nahoru. “Čeká mě cosi jako pátrání.”

“Pátrání po čem, pane Hackworthe?”
“To nemohu přesně říct. Však víte, přísně tajné a tak... Má to něco do činění 

s nějakým alchymistou. Kdo ví, než bude po všem, třeba dojde i na skřítky a 
rarášky. Velice rád vás o tom zpravím, až se vrátím. Prozatím prosím požádejte 
slečnu Lloydovou, zda by nebyla tak chápavá a neponechala si ty osobní věci 
ještě o něco déle. Zřejmě to nebude trvat delší dobu než dalších deset let.”

S tím pobídl Hackworth Únosce kupředu a ten velice rozvážným tempem 
vyrazil.

Fiona  jela  na  velocipédu  s  inteligentními  kolečky,  který  se  s  dlážděnou 
cestou  snadno  vypořádával.  Otce  dostihla  jen  kousek  před  bezpečnostní 
mřížkou. Matka a Amélie se právě vynořily o ulici za nimi v jednostopém autě a 
náhlý pocit nebezpečí vnukl Fioně nápad skočit ze sedla velocipédu na zadek 
Únosce,  jako  když  filmoví  kovbojové  přeskakují  v  trysku  z  koně  na  koně. 
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Sukně, pramálo vhodná pro kovbojské hokuspokusy, se jí omotala kolem nohou, 
a tak Fiona skončila pověšená na Únoscově zadku jako pytel fazolí, jednou ru-
kou svírala náznakový čudlík umístěný tam, kde by byl v případě skutečného 
koně ocas, a druhou ovinula otci kolem pasu.

“Mám tě  ráda,  mami!”  zakřičela,  když  projížděli  mřížkou  ven  z  dosahu 
novoatlantského rodinného práva. “O vás totéž říct nemůžu, Amélie! Ale vrátím 
se brzy, nemějte o mě strach! Sbohem!” A pak se za nimi zavřely kapradiny a 
mlha a oni byli sami v hlubokém lese.

Carl Hollywood skládá Přísahu; procházka po břehu Temže; setkání s lordem 
Finkle-McGrawem.

Carl  složil  Přísahu  ve  Westminsterském  opatství  jednoho  překvapivě 
vlídného dubnového dne a potom se šel projít k řece, takže na recepci na jeho 
počest,  kterou uspořádali  v  Hopkinsově divadle na Leicester  Square,  nemířil 
právě přímo. I bez šlapohybu kráčel tak rychle, jak mnozí lidé běhají. Poprvé 
navštívil Londýn jako špatně živený studentík a od té doby dával chůzi přednost 
před  všemi ostatními  způsoby,  jak  se  tu  někam dostat.  Chůze,  zvlášť  podél 
navigace, kde bylo kolegů chodců poměrně málo, mu také dovolovala, aby si 
zakouřil veliké pravé doutníky nebo občas i dýmku bryerku. To, že je Viktorián, 
ještě neznamená, že se musí vzdát svých libůstek; vlastně právě naopak. A když 
si to tak šinul kolem staré a od šrapnelů poďobané Kleopatřiny jehly, která měla 
jako kometa vlastní korónu vířícího, ohavného kouře, pomyslel si, že si možná i 
navykne to mít rád.

U zábradlí stál pán v cylindru, který se lhostejně díval přes vodu, a když 
Carl došel blíž, spatřil, že to je lord Alexander Čang-Sik Finkle-McGraw, který 
mu přede dnem či dvěma při filmofonickém rozhovoru řekl, že by se s ním v 
blízké budoucnosti rád sešel osobně a popovídal si.

Carl Hollywood se rozpomněl na svou novou kmenovou příslušnost a zašel 
až tak daleko, že smekl klobouk a uklonil se. Finkle-McGraw přijal pozdrav 
poněkud  roztržitě.  “Přijměte  prosím  mou  co  nejupřímnější  gratulaci,  pane 
Hollywoode. Vítám vás v našem fýlu.”

“Děkuji.”
“Je  mi  líto,  že  se  mi  nepodařilo  navštívit  některou  vaši  inscenaci  v 

Hopkinsově – moji přátelé, kteří tam byli, se nemohli vyjadřovat lichotivěji.”
“Vaši  přátelé  jsou  až  moc laskaví,”  odpověděl  Carl  Hollywood.  Pravidly 

etikety  si  stále  ještě  nebyl  zcela  jist.  Přijmout  lichotku  naplno,  to  by  bylo 
chvástavé; kdyby naznačoval, že přátelé Jeho milosti nejsou jako posuzovatelé 
divadla kompetentní, o mnoho by to nevylepšil; spokojil se tedy s bezpečnějším 
obviněním, že tito přátelé jsou přespříliš shovívaví.

Finkle-McGraw se odtrhl  od zábradlí a  vydal  se podél  řeky; na svůj věk 
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udržoval dost svižné tempo.
“Dovolím si říct, že budete našemu fýlu cenným přírůstkem, protože ten sice 

jasně září na poli obchodu a vědy, ale potřebuje víc umělců.”
Carlovi  se  vůbec  nechtělo  přidávat  se  ke  kritice  kmene,  který  se  právě 

slavnostní Přísahou zavázal podporovat, a tak jen stiskl rty a možné odpovědi si 
odpustil.

“Myslíte  si,”  pokračoval  Finkle-McGraw,  “že  se  nám nedaří  podněcovat 
děti, aby se věnovaly uměnám, anebo spíš neumíme přitáhnout dost lidí, jako 
jste vy? Nebo snad obojí?”

“Ve vší patřičné úctě, Vaše milosti, si dovolím s vaším tvrzením nesouhlasit. 
Nová Atlantida má mnoho výtečných umělců.”

“Ale  jděte.  A proč  všichni  pocházejí  zvnějšku  a  ne  zevnitř  kmene?  Po 
pravdě, pane Hollywoode, byl byste býval vůbec složil Přísahu, kdyby vám to 
ve výsadním postavení divadelního producenta nepřinášelo výhody?”

“Myslím,  že  se  rozhodnu  brát  vaši  otázku  jako  součást  sokratovského 
dialogu určeného pro mé poučení,” odpověděl Carl Hollywood opatrně, “a ne 
jako obvinění, že jsem se nerozhodl upřímně. Mimochodem, právě chvilku před 
tím,  než  jsem vás  potkal,  jsem si  vychutnával  doutník,  rozhlížel  jsem se po 
Londýně a myslel jsem na to, jak mi to všechno vyhovuje.”

“Vyhovuje vám to, protože jste dosáhl jistého věku. Jste úspěšný a zavedený 
umělec. Bohémská rozervanost už pro vás nemá pražádné kouzlo. Ale dospěl 
byste do tohoto postavení, kdybyste zamlada nežil právě tak?”

“Když to  tak  nastolujete,”  zaváhal  Carl,  “musím souhlasit,  že  bychom v 
budoucnu asi měli učinit nějaká opatření pro mladé a bohémské –”

“To by nepomohlo,” namítl Finkle-McGraw. “Přemýšlím o tom už roky. Měl 
jsem stejný nápad: založit cosi jako mládežnický, umělecký, bohémský zábavní 
park, jehož pobočky budou rozptýleny všude po větších městech a kde by se 
mladí  Atlanťané  s  podobnými  sklony  mohli  shromažďovat  a  dopřávat  si 
podvratné chování, pokud se jim zachce. Celý ten nápad byl vnitřně rozporný. 
Víte, pane Hollywoode, asi tak v posledním desetiletí jsem věnoval hodně úsilí 
systematické podpoře společenské podvratnosti.”

“Opravdu? A nedělalo vám starosti, že naši mladí podvratní živlové budou 
migrovat do jiných fýlů?”

Kdyby se Carl Hollywood dokázal kopnout do zadku, udělal by to ještě dřív, 
než tu větu dořekl. Zapomněl na to, že Alžběta Finkle-McGrawová nedávno a za 
značného zájmu veřejnosti přešla ke CryptNetu. Vévoda to ale přijal vyrovnaně.

“Někteří ano, jak ukazuje příklad mojí vnučky. Ale co to vlastně znamená, 
když se takový mladý člověk přesune do jiného fýlu? Znamená to, že vyrostli z 
dětské důvěřivosti a už si nepřejí patřit k nějakému kmeni jen proto, že jde o 
cestu  nejmenšího  odporu  –  dopracovali  se  k  zásadám  a  zamýšlejí  se  nad 
integritou vlastní osobnosti. Krátce řečeno to znamená, že dozráli k tomu, aby se 
stali  členy  Nové  Atlantidy  v  dobrém  postavení  –  jakmile  se  dopracují  k 
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moudrosti,  díky  níž  pochopí,  že  to  nakonec  je  nejlepší  ze  všech  možných 
kmenů.”

“Vaše  strategie  byla  příliš  rafinovaná,  než  abych  ji  pochopil.  Děkuji  za 
vysvětlení. Podporujete tedy podvratnost, protože si myslíte, že účinky budou 
opačné, než by člověk naivně předpokládal.”

“Ano. Právě o tohle jde, když jste lordem ekvity, víte? Musíte dohlížet na 
zájmy společnosti  jako  celku,  ne  jen  vyždímávat  svoji  firmu nebo tak  cosi. 
Každopádně nás to přivádí k inzerátu,  který jsem uveřejnil  v teraktové sekci 
Timesů, a k našemu následujícími filmofonickému rozhovoru.”

“Ano,”  kývl  Carl  Hollywood,  “hledal  jste  teraktéry,  kteří  vystupovali  v 
projektu nazývaném Obrázková čítanka pro urozené slečny.”

“Na myšlenku Čítanky jsem přišel já. Zadal jsem ji jako zakázku. Platil jsem 
honoráře teraktérům. Samozřejmě jsem vzhledem k tomu, jak je organizována 
mediální síť, neměl jak určit totožnost teraktérů, kterým jsem poplatky posílal – 
proto jsem musel inzerovat.”

“Milosti, musím vám okamžitě povědět – a býval bych vám to řekl už do 
filmofonu, kdybyste netrval na tom, že veškerou podstatnou debatu necháme až 
na  osobní  rozhovor  –,  že  já  sám  jsem  v  Čítance  nehrál.  Zato  jedna  moje 
přítelkyně ano. Když jsem uviděl ten inzerát, převzal jsem odpověď na sebe.”

“Chápu, že teraktéři jsou často pronásledováni až příliš vděčnými lidmi z 
obecenstva,”  kývl  Finkle-McGraw,  “a  tak  nejspíše  chápu  i  to,  proč  jste  se 
rozhodl jednat v tomto případě jako prostředník. Dovolte, abych vás ujistil, že 
moje motivy jsou naprosto neškodné.”

Carl  nasadil  ublížený  výraz.  “Vaše  milosti!  Nikdy  bych  nic  jiného 
nepředpokládal. Tuhle roli si osobuji pro sebe ne snad proto, abych dotyčnou 
dámu chránil před nějakou zlovůlí z vaší strany, ale jednoduše proto, že ona se 
teď  nalézá  v  situaci,  kvůli  níž  je  pro  ni  navázat  spojení  s  vámi  poněkud 
obtížné.”

“V tom případě mi laskavě povězte, co o té dámě víte.”
Carl lordovi ekvity krátce popsal Mirandin vztah k Čítance.
Finkle-McGrawa živě zaujalo, jak mnoho času Miranda trávila na Čítance 

týden co týden.  “Pokud jsou vaše odhady přesné alespoň přibližně,  pak ona 
dáma  musela  sama  odvést  alespoň  devět  desetin  hraní  spojeného  s  tímto 
exemplářem Čítanky.”

“S tímto exemplářem? Chcete tím říct, že jsou i jiné?”
Finkle-McGraw kráčel  nějakou dobu mlčky a pak navázal  tišším hlasem. 

“Celkem byly tři. První dostala moje vnučka – snad oceníte, že se vám svěřuji 
důvěrně.  Druhý dostala Fiona, dcera artifika, který Čítanku vytvořil.  Třetí  se 
dostal do rukou Nell, thétské holčičce.

Mám-li ten dlouhý příběh zkrátit, ony tři dívky se vyvinuly velice odlišně. 
Alžběta je vzpurná a hrdá a o Čítanku ztratila zájem už před mnoha lety. Fiona 
je  nadaná,  ale  depresivní  –  typická maniodepresivní  umělkyně.  Zato Nell  je 
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nesmírně slibná.
Připravil  jsem analýzu uživatelských zvyklostí  těch dívek,  což  inherentní 

utajenost mediálního systému značně ztěžuje, ale ledaco se dá vyvodit z účtů za 
terakty,  které  platíme.  Z  toho jasně  vyplynulo,  že  v  Alžbětině  případě  práci 
odváděly stovky různých teraktérů. Ve Fionině případě byly náklady dramaticky 
nižší,  protože většinu práce vykonával někdo, kdo za ni  nežádal  zaplacení – 
pravděpodobně  její  otec.  To  je  ale  jiná  pohádka.  V  případě  Nell  prakticky 
všechny teraktérské vstupy prováděla tatáž osoba.”

“To  vypadá,”  rozvíjel  to  Carl,  “že  moje  přítelkyně  navázala  s  Nelliným 
exemplářem vztah –”

“A jeho prostřednictvím i vztah s Nell,” souhlasil lord Finkle-McGraw.
“Mohu se zajímat o to, proč si přejete se s tou teraktérkou seznámit?”
“Protože  v  tom,  co  se  děje,  hraje  ústřední  roli,”  odpověděl  lord  Finkle-

McGraw,  “což  jsem  neočekával.  Původně  se  nepředpokládalo,  že  teraktér 
zaujme tak důležité postavení.”

“Udělala to i přesto,” prohlásil Carl Hollywood, “že tím obětovala kariéru a 
valnou část života. Je nesmírně důležité, Vaše milosti, abyste pochopil, že ona 
není jen Nellinou vychovatelkou. Stala se z ní Nellina matka.”

Vypadalo to, že ta slova zasáhla lorda Finkle-McGrawa se značnou silou. 
Jeho krok se rozdrobil  a  on se chvíli  loudal  po břehu řeky zcela ponořen v 
myšlenkách.

“Před  několika  minutami  jste  mi  zavdal  příčinu  se  domnívat,  že  navázat 
spojení  s  dotyčnou teraktérkou nebude triviální  záležitost,” ozval  se konečně 
tišším hlasem. “Nepatří už k vašemu souboru?”

“Před několika lety si vzala dovolenou, aby se mohla soustředit na Nell a na 
Čítanku.”

“Chápu,” opáčil lord ekvity, ale položil na slova důraz tak, že vyzněla, jako 
by na konci byl vykřičník. Začínal být rozrušený. “Pane Hollywoode, doufám, 
že vás neurazím svou netaktností, když se budu zajímat o to, zda šlo o placenou 
dovolenou.”

“Kdyby  to  bylo  nezbytné,  byl  bych  jí  ji  financoval.  Ale  našel  se  jiný... 
investor.”

“Jiný  investor,”  zopakoval  Finkle-McGraw.  Bylo  jasné,  nakolik  ho  to 
fascinuje a také že je trochu znepokojen tím, že v tomhle kontextu došlo na 
výrazy z finančnictví.

“Byl to velice prostý obchod, jak už, předpokládám, v zásadě jsou všechny 
obchody,”  pokračoval  Carl  Hollywood.  “Miranda  chtěla  zjistit,  kde  je  Nell. 
Konvenční  myšlení  neochvějně  tvrdí,  že  to  je  nemožné.  Jsou  tu  ovšem jistí 
nekonvenční myslitelé, kteří by namítli, že toho lze dosáhnout prostřednictvím 
nevědomých, neracionálních pochodů. Je jistý kmen, který si říká Bubeníci a 
obvykle žije pod vodou –”

“Velice dobře o nich vím,” kývl lord Finkle-McGraw.
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“Miranda  se  k  Bubeníkům přidala  před  čtyřmi  roky,”  vysvětlil  Carl.  “A 
vstoupila do obchodního partnerství. Dalšími dvěma partnery jsou jistý pán, můj 
známý, který také působí v divadelní branži, a finančník.”

“Co z toho ten finančník doufal vyzískat?”
“Soukromou linku do kolektivního nevědomí,” odpověděl Carl Hollywood. 

“Myslel si, že právě to bude pro zábavní průmysl tím, čím byl kámen filozofů 
pro alchymii.”

“A výsledky?”
“Čekali jsme, kdy se nám Miranda ozve.”
“A ona se vůbec neozvala?”
“Mně jen ve snách,” řekl Carl Hollywood.

Nell prochází Pchutungem; zatoulá se do kanceláří madam Pchingové; 
pohovor s právě jmenovanou.

Nell  jela  na  bruslích  k  západu  a  vlastní  Šanghaj  mohla  zahlédnout  jen 
vertikálními štěrbinami mezi vysokými budovami ekonomické zóny Pchutung. 
Centrum Pchutungu vyráželo z plochých rýžových polí  na východním břehu 
Huangpu.  Téměř  všechny mrakodrapy využívaly mediatronických stavebních 
materiálů. Na některých byly do řady vyrovnané znaky japonského písma, vy-
vedené v rafinovaných barevných sestavách, ale většina měla na sobě nápisy ve 
zhuštěném čínském písmu s  vysokým rozlišením,  které  měly  sklon  být  spíš 
ohnivě rudé nebo černé na ohnivě rudém podkladu.

Angloameričané  mají  svůj  Manhattan,  Japonci  Tokio.  Pěkný kousek  je  i 
Hongkong, ale ten je zásadním způsobem poplatný Západu. Když se přes moře 
vrátili do vlasti čínští emigranti a chtěli vybudovat vlastní pomník podnikání, 
provedli to tady – a vybudovali ho větší a zářivější (a bezpochyby rudější) než 
kterékoli z těchhle měst. Nanotechnologické kouzlo s výrobou odolných staveb 
lehčích než vzduch přišlo v pravý okamžik, ve chvíli, kdy všechna zbylá rýžová 
políčka vystřídaly titánské betonové základy, a tak na podrostu sedmdesáti či 
osmdesátipatrových  budov  první  generace  vyrostl  baldachýn  nových  staveb. 
Nová architektura byla od přirozenosti veliká a oválná a nejčastěji se skládala z 
obřích míčů lemovaných neonem a nabodnutých na kůlu, a tak byl Pchutung 
větší a zahuštěnější tři sta metrů nad zemí než dole v ulicích.

Když se člověk díval z vrcholku Lávky skrze několik kilometrů špinavého 
vzduchu,  naskýtal  se  mu podivuhodně  zploštělý  a  vybledlý  pohled,  jako  by 
celou scénu vyšili  na pohádkově složitý brokát, na který pak nechali několik 
desítek let  sedat prach a který pak zavěsili  asi  tak tři  metry před Nell.  Před 
nedávném zašlo slunce a nebe bylo stále matně oranžové a přecházelo do pur-
puru; na nepravidelné segmenty je dělilo pět šest sloupů kouře, které tryskaly 
přímo z obzoru a mířily k tmavé a znečištěné klenbě nebe, mnoho kilometrů k 
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západu, někde nad obvody mezi Šanghají a Su-čou proslulé výrobou hedvábí a 
čaje.

Když sjela na autobruslích po západním svahu oblouku a překročila pobřeží 
Číny, neonové bouřkové čelo se jí  ocitlo nad hlavou, rozvinulo se, přijalo ji, 
přešlo do trojrozměrné podoby – a to byla stále ještě několik kilometrů daleko 
od něj. Tady dole u moře se čtvrti ulice po ulici skládaly z obytných domů z 
armovaného betonu, vysokých čtyři pět pater, které vypadaly starší než Čínská 
zeď, ačkoli ve skutečnosti nemohly být starší než pár desetiletí, a které byly na 
stranách obrácených do ulice přizdobeny velikými komiksovitými billboardy, z 
nichž  některé  byly  mediatronické,  ale  většina  byla  ručně  malovaná.  Asi  tak 
první kilometr jich většina byla určena pro obchodníky, kteří právě dorazili z 
Nového Čchusanu, a obzvlášť pro ty z rezidu Nové Atlantidy. Když po nich Nell 
za  jízdy  střelila  pohledem,  usoudila,  že  návštěvníci  z  Nové  Atlantidy  hrají 
významnou  úlohu  při  podpoře  kasin  a  bordelů,  těch  staromódních,  i  těch 
novějších scénářových středisek, kde se člověk mohl stát hvězdou menší hry, 
kterou si sám napsal. Nell zpomalila, pár takových si prohlídla a zapamatovala 
si adresy těch obzvlášť nových nebo těch s hezky vymyšlenými logy.

Zatím  neměla  žádný  jasný  plán.  Věděla  jen  to,  že  se  musí  udržovat  v 
cílevědomém pohybu. Pak ji mladíci poflakující se po chodnících a mluvící do 
mobilů budou okukovat, ale nechají ji na pokoji. Jakmile se zastaví nebo začne 
působit byť nepatrně nejistě, půjdou na to.

Hustý vlhký vzduch podél Huangpu nadnášel miliony tun vzdušných bójek a 
Nell, jak tak na bruslích projížděla sem tam po hlavní příbřežní třídě a snažila se 
udržet si hybnost a falešnou cílevědomost, cítila, jak ji jejich váha do posledního 
kila tíží na žebrech a na ramenou. Tohle je Příbřežní republika, která, jak to 
vypadá, nemá žádné pevné zásady kromě těch, že o prachy jde až v první řadě a 
že zbohatnout je čestné. Vypadalo to, že každý kmen, co jich na světě je, tu má 
vlastní  mrakodrap. Některé,  třeba Nová Atlantida,  neprováděly žádný aktivní 
nábor a jednoduše využívaly rozměrů a velkoleposti svých budov jako pomníku 
vlastního významu. Jiné, například Búrové, Pársové a Židé, zvolily zdrženlivější 
přístup – a v Pchutungu vše zdrženlivé bylo víceméně neviditelné. A ještě jiné – 
mormoni, První distribuovaná republika a sama Čínská příbřežní  republika – 
nasazovaly  své  mediatronické  stěny  do  posledního  čtverečního  centimetru  k 
získávání konvertitů.

Zdálo se, že jediným fýlem, který si neváží zdejšího ekumenického ducha, je 
samo  Nebeské  království.  Nell  překlopýtala  přes  jejich  území,  pár  uliček 
obklíčených štukovanou zděnou stěnou, tu a tam s kulatými branami a uvnitř se 
starou dvoupatrovou budovou vybudovanou v  nejlepším mingském duchu,  s 
okapy zakroucenými v rozích nahoru a se soškami draků na hřebeni střechy. 
Tahle  čtvrť  vypadala  ve  srovnání  se  zbytkem Pchutungu tak  titěrně,  až  měl 
člověk pocit, že by o ni mohl zakopnout. Brány střežili muži v brnění, kterým 
zřejmě kryl záda jiný, méně viditelný obranný systém.
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Nell si byla naprosto jista, že ji nenápadně sledují přinejmenším tři mladíci, 
kteří se na ni pověsili už na začátku, když přijela z pobřeží, a kteří vyčkávají a 
chtějí zjistit, jestli opravdu má kam jít, anebo jestli to jen hraje. Už se projela od 
jednoho břehu  ke  druhému a  předstírala,  že  je  turistkou,  která  si  jen  chtěla 
dopřát  výhled  na  Waj-tchan  zpoza  řeky.  Teď  mířila  do  středu  Pchutungu  a 
věděla, že rozhodně musí vypadat, jako by dělala něco určitého.

Když projížděla kolem velikého vchodu do jednoho z mrakodrapů – byla to 
budova  Příbřežní  republiky,  ne  píseček  barbarů  –,  poznala  v  jeho 
mediaglyfickém logu jeden z těch znaků, které spatřila cestou do města.

Nell  mohla  přinejmenším  podat  žádost,  ale  pak  se  k  ničemu  nezavázat. 
Umožnilo by jí to zabít hodinu času v relativně bezpečném a čistém prostředí. 
Jak ji kdysi dávno a v úplně jiné souvislosti učil Dódžo, důležité je nezastavovat 
se; bez pohybu neudělá nic.

Rozlehlé kanceláře madam Pchingové byly naneštěstí uzavřené. Vzadu se 
svítilo,  ale  dveře byly zamčené a venku neměla službu žádná recepční.  Nell 
nevěděla, jestli si má připadat pobaveně nebo otráveně; kdo kdy viděl bordel, 
který po setmění zavírá? Ovšem tohle jsou jen administrativní prostory.

Pár minut se potloukala po hale a pak si přivolala výtah a chystala se jet 
dolů. Když se dveře už zavíraly, kdosi vyrazil do haly a praštil do tlačítka, takže 
se zase otevřely. Byl to mladý Číňan s drobným, štíhlým tělem a velkou hlavou. 
Byl úhledně oblečen a měl v ruce nějaké papíry. “Dovolte,” oslovil ji. “Přála jste 
si něco?”

“Přišla jsem se ucházet o práci,” prohlásila Nell.
Muž ji chladně a profesionálně, téměř bez jakékoli chtivosti přejel pohledem 

od hlavy k patě a zase zpátky; začal a taky skončil u obličeje. “Jako účinkující,” 
utrousil. Tón kolísal kdesi mezi otázkou a konstatováním.

“Jako scénáristka,” opravila ho.
Nečekaně se mu na tváři objevil úsměv.
“Svou kvalifikaci můžu podrobně vyložit.”
“Autorů máme dost. Najímáme si je přes síť.”
“To mě překvapuje. Jak může najatý autor odněkud z Minnesoty poskytnou 

vašim klientům individualizované služby, které požadují?”
“Téměř  jistě  byste  mohla  získat  práci  jako  účinkující,”  nedal  se  mladík. 

“Začala byste hned dnes večer. Platíme dobře.”
“Už jen podle billboardů, které jsem viděla cestou sem, můžu říct, že vaši 

zákazníci neplatí za těla. Platí za nápady. To je vaše přidaná hodnota, no ne?”
“Prosím?” a mladík se znovu usmál.
“Vaše  přidaná  hodnota.  Tím důvodem, proč  si  můžete  účtovat  víc  než  v 

bordelu za kurvy, když mi odpustíte ty hrubé výrazy, je, že poskytujete scénáře 
erotických představ šité klientům na míru. To pro vás můžu dělat,” slibovala 
Nell. “Ty lidi znám a můžu vám vydělat fůru peněz.”

“Jaké lidi znáte?”
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“Vikáče. Znám je jako své boty,” prohlásila Nell.
“Račte dál,” vybídl ji mladík a pokynul k diamantoidovým dveřím s nápisem 

MADAM PCHINGOVÁ vyvedeným rudými písmeny. “Nedáte si čaj?”

“Jsou  jen  dva  druhy  průmyslu.  To  platilo  vždycky,”  oznámila  madam 
Pchingová,  vzala  do  vrásčitých  prstů  roztomilý  porcelánový  šálek  a 
pěticentimetrové nehty se úhledně složily jako perutě dravce, který skládá křídla 
poté,  co  celý  dlouhý  a  únavný  den  kroužil  ve  vzestupných  proudech.  “Je 
průmysl věcí a je průmysl zábavy. První je průmysl věcí. Ten nás udržuje při 
životě. Ale teď, když jsou Cévy, je vyrábět věci lehké. Takže to už není moc 
zajímavý byznys.

Když  lidi  dostanou  věci,  které  potřebují  k  životu,  všechno  ostatní  už  je 
zábava. Všechno. A to je byznys madam Pchingové.”

Madam  Pchingová  měla  kancelář  ve  stojedenáctém  podlaží,  odkud  byl 
nerušený výhled přes Huangpu až do centra Šanghaje. Když nebylo zamlženo, 
mohla  dokonce vidět  průčelí  svého  divadla,  které  stálo  ve  vedlejší  ulici  pár 
bloků od Waj-tchanu a jehož mediatronická markýza zářila rozbita na skvrny 
našedlými  větvemi  staré  sykomory.  Na  jednom  okně  měla  namontovaný 
dalekohled, který byl zaměřen na vstup do divadla, a když si všimla, že to Nell 
zaujalo, pobídla ji, ať se podívá.

Nell se nikdy předtím nedívala skutečným dalekohledem. Měl sklon škubat 
sebou a rozostřovat se, nenajížděl na objekt a panorámování bylo dost složité. 
Ale zato byla kvalita  obrazu o hodně lepší  než fotografická a ona se rychle 
zapomněla a začala jím přejíždět sem a tam po celém městě. Našla si maličký 
rezid Nebeského království ve středu starého města a uviděla několik mandarínů 
na mostě kličkujícím cikcak přes rybníček, jak zadumaně pozorují hejno karasů 
zlatých, jak jim řídké stříbrné vousy padají až na barevné hedvábí klop a jak 
přikyvují, až se jim blýskají modré safírové knoflíky na čepicích. Zadívala se na 
vysokopodlažní budovu dál ve vnitrozemí, zřejmě nějakou cizí koncesi, kde pár 
Eurošů pořádalo firemní mejdan: někteří vylezli na balkon se sklenkami vína v 
rukou  a  na  oplátku  i  oni  někoho  špehovali.  Nakonec  zdvihla  přístroj  až  k 
obzoru,  přes  rozlehlá  a  triádami  ovládaná  předměstí,  kam  byly  nuceně 
vyhoštěny miliony chudých Šanghajanů, aby se udělalo místo pro mrakodrapy. 
Ještě dál byla zemědělská půda, fraktální síť kanálů a potoků, které odrážely 
lesk soumraku a jiskřily jako zlatá síťovina, a za tím pak jako vždycky bylo pár 
sloupů  kouře  na  místech,  kde  příslušníci  Pěstí  spravedlivé  harmonie  pálili 
vedení Cév vybudované cizími ďábly.

“Jste  zvídavé děvče,”  ozvala se madam Pchingová. “To je přirozené. Ale 
nikdy nesmíte dopustit, aby si někdo cizí – zvlášť zákazník – vaší zvědavosti 
všiml. Nikdy se nepiďte po informacích. Pěkně seďte a počkejte si, až přijdou 
samy. A víc vám poví to, co skrývají, než to, co odhalují. Rozumíte?”

“Ano, madam,” odpověděla Nell  a  s  drobnou úklonou se obrátila  ke své 
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spolubesednici. Než aby se pokoušela o čínské zdvořilosti a zpackala to, raději 
se vydala viktoriánskou cestou, což zabíralo zrovna tak dobře. Henry (mladík, 
který jí nabídl čaj) ji pro účely tohoto pohovoru založil několika hotovými jumy, 
které použila k tomu, aby si zkompilovala vcelku decentní dlouhé šaty, klobouk, 
rukavice a kabelku. Dovnitř vešla dost nervózně a v několika minutách jí došlo, 
že rozhodnutí zaměstnat ji  už padlo, ať se to stalo jakkoli,  a že tohle krátké 
setkání se děje spíše jako úvod do problematiky.

“Proč je pro nás viktoriánský segment trhu tak významný?” optala se madam 
Pchingová a upřela na Nell pronikavý pohled.

“Protože Nová Atlantida je jedním z nejvyšší trojky fýlů.”
“Omyl. Bohatství Nové Atlantidy je velké, to jistě. Ale její populace tvoří 

jen několik  procent.  Úspěšný novoatlantský  muž má napilno  a  na  fantazijní 
scénáře  mu  zbývá  jen  málo  času.  Jak  chápete,  má  hodně  peněz,  ale  málo 
příležitostí je utratit. Kdepak, tenhle segment trhu je důležitý proto, že všichni 
ostatní-  muži  z  ostatních  fýlů  včetně  mnohých  Nipponců  –  chtějí  být  jako 
viktoriánští gentlemani. Jen si vezměte Ašanty, Židy, Příbřežní republiku. Nosí 
tradiční oblečení? Někdy. Ale obvykle si berou obleky viktoriánského střihu. A 
k nim slunečníky ze Staré Bond Street. Doma mají sbírku příběhů Sherlocka 
Holmese. Hrají ve viktoriánských teraktech, a když musejí vybít své přirozené 
pudy,  zajdou  za  mnou  a  já  jim  nabídnu  fantazijní  scénář,  který  původně 
požadoval nějaký vznešený pán, co se sem nenápadně zatoulal přes Lávku z 
Nové  Atlantidy.”  Nato  madam  Pchingová  poněkud  necharakteristicky 
napodobila  dvěma párátky  kráčející  nohy a  cupitavě  je  prohnala  přes  desku 
stolu, jako že se podloudný Vikáč snaží proklouznout do Šanghaje, aniž by jej 
zachytily monitory. Nell pochopila narážku, přikryla si ústa rukou v rukavičce a 
zahihňala se.

“Takže madam Pchingová provede kouzlo – jednoho spokojeného klienta z 
Nové Atlantidy promění v tisíc klientů z různých kmenů.”

“Musím přiznat, že mě to překvapuje,” odvážila se pronést Nell. “Jsem v 
těchhle záležitostech nezkušená, a tak jsem předpokládala, že každý kmen bude 
dávat přednost jiným věcem.”

“Scénáře  mírně  měníme,”  uznala  madam  Pchingová,  “abychom  poskytli 
prostor kulturním odlišnostem. Ale děj se nemění nikdy. Je mnoho lidí a mnoho 
kmenů, ale jen pár příběhů.”

Zvláštní lesní praktiky; Reformovaná distribuovaná republika; podivuhodný 
rozhovor ve srubu; CryptNet; Hackworthovi odjíždějí.

Když  jeli  půl  dne  pomalu  na  východ,  dostali  se  daleko  do  podhůří 
Kaskádového pohoří, kde zvlněný terén nutí mraky hrnoucí se sem věčně od 
Tichého oceánu,  aby  stoupaly  vzhůru a  pak si  ulevily  od  obrovských  zásob 
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vlhkosti.  Stromy, to byli  obři,  jimž začínaly růst  větve až velmi vysoko nad 
jejich hlavami a jimž kmeny planuly mechem. Krajina vypadala jako šachovnice 
tvořená  střídáním  starého  lesa  a  holin,  které  tu  vytěžili  v  minulém  století; 
Hackworth se snažil vést Únosce přes ty druhé, protože tam bylo méně podrostu 
a  polomů,  takže  se  jelo  plynuleji.  Minuli  trosky  opuštěného  dřevařského 
městečka, které tvořily zpola překližkové domky a zpola rzí prožrané přívěsy. 
Skrz  špinavá  okna  byly  matné  vidět  vybledlé  cedule  s  tužkou  vyvedenými 
nápisy  TENHLE  DŮM  ZÁVISÍ  NA  PENĚZÍCH  Z  TĚŽBY  DŘEVA.  V 
trhlinách na ulicích už kořenily třímetrové odrostky. Z okapů na domech bujely 
malé živé ploty borůvek a šlahouny ostružin, obří stará auta, která postávala na 
ráfcích zplihlých a rozpukaných pneumatik, se změnila v treláže pro povijnice a 
jiné popínavé rostliny. Také projeli kolem starého hornického tábora, který lidé 
opustili už před velice dávnou dobou. Co se týče projevů nynějšího osídlení, ty 
byly většinou poměrně neznatelné. Tady nahoře mívaly domy většinou tentýž 
nenápadný styl, jakému dávali přednost softwaroví chánové poblíž Seattlu, a jen 
sem  tam  se  jich  pár  shlukovalo  kolem  ústředního  náměstíčka  s  hřištěm, 
kavárnami,  obchody a dalšími vymoženostmi.  Zastavili  se s  Fionou na dvou 
takových místech a za jumy si nakoupili kávu, sendviče a štrůdl. Neznačené a 
hustě se křižující cesty by spletly každého kromě místního. Hackworth tu nikdy 
nebyl. Souřadnice získal  z druhého koláčku pro štěstí  v Únoscově přihrádce, 
který byl o mnoho méně kryptický než ten první. Neměl jak zjistit, jestli někam 
opravdu míří. A jeho důvěra začala kolísat, teprve když se blížil večer, nikdy 
nemizející mraky přešly od stříbřité k tmavě šedé a on si všiml, že kaval je nese 
stále výš a do méně hustě obydlených míst.

Pak uviděl skály a poznal, že vybral správnou cestu. Vynořila se před ním 
stěna z nahnědlé žuly, tmavá a vlhká srážející se mlhou. Vlastně ji dřív uslyšeli 
než uviděli; žádný zvuk nevydávala, ale její přítomnost změnila akustiku lesa. 
Mlha houstla a oni sotva viděli obrysy přikrčených, větry zdeptaných horských 
stromů, které se znepokojivě sešikovaly nahoře na okraji útesu.

Mezi těmi obrysy byla i jedna lidská silueta.
“Tiše,” sykl Hackworth na dceru a pak trhnutím uzdy zastavil Únosce.
Ten člověk měl nakrátko ostříhané vlasy a na sobě měl objemnou bundu do 

pasu a šponovky; podle křivky boků poznali, že to je žena. Právě kolem boků si 
upevnila neonově zelené řemení: horolezeckou výstroj. Nicméně žádnou další 
výbavu na delší výpravu od domova neměla, neviděli ani batoh, ani přilbu, a 
vzadu za ní, na vrcholku skalního útesu, rozeznali jen obrys koně, který rýpal 
nosem do hlíny. Žena se čas od času podívala na hodinky.

Z  místa,  kde  stála,  visel  dolů  po  vybouleném čele  útesu  tenký neonový 
pramínek  lana.  Posledních  pár  metrů  se  volně  kývalo  v  mlze  před  malou  a 
útulnou skalní výdutí chráněnou převisem.

Hackworth se otočil, aby získal Fioninu pozornost, a na cosi ukázal: dole od 
paty  útesu,  kde  jej  žena  nemohla  vidět,  kráčel  druhý  člověk.  Pohyboval  se 
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opatrně a tiše, až se konečně dostal k výklenku pod převisem. Velmi opatrně 
vzal volně visící konec lana a k něčemu, zřejmě ke skobě zasekané do skály, jej 
upevnil. Žena byla nehybná a tichá ještě několik minut a na hodinky se dívala 
čím dál tím častěji.

Konečně poodstoupila na pár kroků od okraje útesu, vytáhla ruce z kapes 
bundy, jako by se párkrát zhluboka nadechla a pak se rozběhla a vrhla se do 
prázdna. Při tom vykřikla, aby zahnala strach.

Lano vedlo kladkou upevněnou poblíž vrcholku skály. Padala několik metrů, 
pak se lano napjalo, uzel, který muž dole uvázal, nepovolil, a tak ji provaz, který 
byl poměrně pružný, pevně, ale nijak brutálně zastavil jen kousek nad hromadou 
drti a pařezů u paty skály. Chvíli se na konci lana houpala, potom se jej chytila 
jednou rukou, zaklonila se, vycenila na mlhu zuby, pár minut se jen ochable 
točila a slunila se v úlevě.

Z lesa se vynořil třetí člověk, kterého předtím neviděli. Byl středního věku a 
na sobě měl bundu, která měla na náprsní kapse cosi vágně oficiálního, snad 
stužku nebo odznaky. Došel pod pohupující se ženu, chvilku pod převisem něco 
kutil a pak uvolnil provaz a spustil ji bezpečně na zem. Žena se odvázala, nato 
se zbavila i řemení a zapředla s mužem, který jim oběma nalil z termosky něco 
teplého, pracovní rozhovor.

“Slyšela  jsi  o  těchhle  lidech?  Reformovaná  distribuovaná  republika,” 
vysvětlil Hackworth Fioně stále tlumeným hlasem.

“Já vím jenom o První.”
“První  distribuovaná  republika  moc  dobře  nedržela  pohromadě  –  svým 

způsobem k tomu ostatně nikdy nebyla určena. Založilo ji pár lidí, kteří neměli 
moc daleko do anarchistů. Jak ses nejspíš učila ve škole, pak se začala děsivě 
členit na frakce.”

“Měla jsem i pár kamarádek z PDR,” oznámila Fiona.
“Ze sousedství?”
“Ano.”
“To  softwaroví  chánové,”  kývl  Hackworth.  “Lidi  z  PDR  pro  ně  dělali, 

protože  měli  něco  společného  –  staré  softwarové  peníze.  Jsou  skoro  jako 
Viktoriáni,  a  když  jsou  starší,  spousta  jich  přejde  na  druhou  stranu  a  složí 
Přísahu. Jenže pro lidi z širších středních tříd PDR nenabízí žádnou ústřední 
víru nebo etnickou identitu.”

“Takže se balkanizovala.”
“Přesně tak. Tihle lidé,” ukázal Hackworth na ženu a muže u paty útesu, 

“patří k RDR, Reformované distribuované republice. Je velice podobná PDR, 
ovšem až na jeden klíčový rozdíl.”

“Ten rituál, který jsme zrovna viděli?”
“Rituál. Dobrý popis,” přikývl Hackworth. “Někdy během dneška toho muže 

a tu ženu navštívili poslové, kteří jim určili místo a čas – nic jiného. V tomto 
případě bylo úkolem té ženy v určenou dobu skočit ze skály. A úkolem muže 
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bylo předtím, než skočí, uvázat konec lana. Velice jednoduché zadání –”
“Ale kdyby to nezvládl, bylo by po ní,” upozornila Fiona.
“Správně.  Jména  se  losují.  Účastníci  dostanou  upozornění  jen  pár  hodin 

předem. Tady se k rituálu používá skála a lano, protože skálu náhodou mají 
blízko. V jiných buňkách RDR to může probíhat jinak. Například může osoba A 
vejít do místnosti, vyndat z krabice pistoli, nabít ji ostrými, vrátit do krabice a 
pak na deset minut odejít. Mezitím má dovnitř vejít osoba B a nahradit ostré 
náboje slepými, které váží stejně. Osoba A se vrátí do pokoje, přiloží si zbraň ke 
spánku a stiskne spoušť.”

“A osoba A nemá možnost zjistit, jestli osoba B udělala, co měla?”
“Právě tak.”
“K čemu je tam ten třetí?”
“To  je  dohlížitel.  Zástupce  RDR,  který  bdí  nad  tím,  aby  se  účastníci 

nepokusili dohodnout.”
“Jak často musejí tím rituálem procházet?”
“Tak často, jak často náhoda vybere jejich jména, takže řekněme jednou za 

dva roky,” opáčil Hackworth. “Je to způsob, jak vytvořit vzájemnou závislost. 
Tihle lidé dokážou jeden druhému věřit. V kmeni, jako je RDR, kde světonázor 
neobsahuje žádné konstanty, tenhle rituál vytváří konstantu umělou.”

Žena dopila, potřásla si s dohlížitelem rukou a pak po polymerovém žebříku 
upevněném ke skále začala lézt zpátky ke koni. Hackworth pobídl Únosce, aby 
se  vydal  po  stezce,  která  vedla  rovnoběžně  s  patou  skály,  a  jel  asi  tak  půl 
kilometru, až se na cestu napojila jiná, která vedla shora. Několik minut nato se 
k nim přiblížila žena na koni, staromódním biologickém modelu.

Byla to zdravím kypící osoba s upřímnou tváří a lícemi jako jablíčka, kterou 
ještě  nepřešlo  vzpružení  ze  skoku  do  neznáma  a  která  neměla  ani  trochu 
novoviktoriánské rezervovanosti.

“Dobrý den,” oslovil ji Hackworth a smekl tvrďák.
Žena Fioně věnovala sotva pohled. Mírným přitažením přiměla koně zastavit 

a upírala oči do Hackworthova obličeje. Tvářila se rozrušeně. “Vás znám,” pro-
hlásila. “Ale nevím, jak se jmenujete.”

“Hackworth, John Percival Hackworth k vašim službám. Tohle je má dcera 
Fiona.”

“To jméno jsem určitě nikdy neslyšela,” ošila se žena.
“A já jsem určitě neslyšel vaše,” opáčil Hackworth mile.
“Maggie,” představila se žena. “To je k zbláznění. Kde jsme se potkali?”
“Možná  to  bude  znít  podivně,”  vysvětloval  Hackworth  vlídně,  “ale 

kdybychom se my dva rozpomněli na svoje sny – což samozřejmě nemůžeme –, 
a  kdybychom si  dost  dlouho porovnávali  poznámky o  nich,  zřejmě bychom 
přišli na to, že jich za ty roky máme pár společných.”

“Spousta lidí má podobný sny,” namítla Maggie.
“Promiňte, ale tak jsem to nemyslel,” opravil ji Hackworth. “Zmiňoval jsem 
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se o situaci, kdy si oba zachováme vlastní hledisko. Já bych viděl vás. Vy byste 
viděla mě. Pak bychom mohli mít nějaký společný zážitek, ovšem oba bychom 
jej viděli z vlastní perspektivy.”

“Jako v teraktu?”
“Ano,” souhlasil Hackworth, “ale za tohle se nemusí platit. Aspoň tedy ne 

penězi.”

Místní klima jednoho přímo vybízelo pít něco teplého. Maggie si předtím, 
než zašla do kuchyně a dala vařit v konvici vodu, ani nesundala bundu. Bydlela 
ve srubu, který byl vzdušnější, než zvenčí vypadal, a podle všeho se o něj dělila 
s několika dalšími lidmi, kteří tu zrovna nebyli. Fiona si zašla do koupelny a pak 
zase vyšla ven a ohromilo ji, že vidí doklady o tom, jak mohou muži a ženy 
bydlet spolu a koupat se spolu.

Když se posadili k čaji, Hackworth přemluvil Maggii, aby vsunula prst do 
přístroje  velkého  jako  náprstek.  Když  tu  věc  vyndal  z  kapsy,  Fiony  se 
neodolatelně  zmocnil  pocit  déjà  vu.  Už  to  kdysi  viděla  a  bylo  to  důležité. 
Věděla, že to zkonstruoval její otec; neslo to všechny znaky jeho stylu.

Pak všichni několik  minut seděli  a  bavili  se jen tak;  Fiona měla spoustu 
dotazů na to, jak to chodí v RDR, a Maggie, její přesvědčená zastánkyně, na ně 
ochotně odpovídala. Hackworth rozložil  na stole arch prázdného papíru a na 
tom se po chvíli začaly objevovat obrazy a text, které rolovaly nahoru, dokud 
nebyla  strana  plná.  Vysvětlil,  že  náprstek  zavedl  Maggii  do  krevního  oběhu 
nějaké průzkumné mikry,  které shromažďují  informace; když se jejich pásky 
naplní, vylétají ven póry a vykládají data do papíru.

“Vypadá  to,  že  máme  společné  známé,  Maggie,”  prohlásil  po  několika 
minutách. “Neseme v krevním oběhu hodně stejných n-tic.  A ty se dají  šířit 
jedině jistými formami kontaktu.”

“To myslíte jako výměnu tělních tekutin?” nadhodila Maggie bez okolků.
Fiona si krátce vzpomněla na to, že kdysi se dělaly transfúze, a skutečného 

významu  té  věty  by  se  asi  nedobrala,  nebýt  toho,  že  její  otec  zrudl  a  na 
okamžíček po ní střelil pohledem.

“Ano, mám dojem, že si rozumíme,” kývl.
Maggie si to chvilku probírala a vypadalo to, že je nazlobená, anebo natolik 

nazlobená, nakolik to někdo s její bodrou a snášenlivou povahou dokáže. Když 
se pokusila  formulovat  další  větu,  mluvila  k  Hackworthovi,  ale  dívala se na 
Fionu.  “I  když  si  vy  Atlanťani  o  nás  myslíte  kdovíco,  já  nespím...  nesou... 
nemám až tolik partnerů.”

“Je  mi  líto,  pokud  jsem ve  vás  vyvolal  mylný  dojem,  že  mám jakékoli 
nevhodné  předsudky  o  vašich  mravních  normách,”  kroutil  se  Hackworth. 
“Buďte si prosím jista, že sám sebe nepovažuji za člověka, který by měl právo v 
tomto ohledu soudit druhé. Nicméně kdybyste byla tak vstřícná, že byste mi 
řekla, kdo, tedy s kým, zhruba tak v minulém roce...”

–  285  –



“Jenom  s  jedním,”  odpověděla  Maggie.  “Byl  to  dost  vleklej  rok.”  Pak 
odložila na stůl džbánek s čajem (Fionu ohromilo, že tu nemají šálky), opřela se 
a  ostražitě  se  na  Hackwortha  zadívala.  “To  je  zvláštní,  že  vám  tyhle  věci 
povídám – cizímu člověku.”

“Dovolte, abych vám doporučil spolehnout se na instinkty a nebrat mě jako 
cizího.”

“Začala jsem si s jedním. Je to už hodně měsíců. Tak.”
“Kde?”
“V Londýně.”  Maggii  se  na  obličeji  objevil  náznak  úsměvu.  “Možná  si 

řeknete, že když žiju tady, zajedu si někam, kde je teplo a sluníčko. Jenže já 
jsem jela do Londýna. Myslím, že v každém je kousek Viktoriána.

A  ten  člověk...”  pokračovala  Maggie.  “Jela  jsem  do  Londýna  s  pár 
kamarádkami. Jedna byla taky občanka RDR, ta druhá, Trish, z RDR odešla asi 
před  třemi  roky  a  spoluzaložila  buňku  CryptNetu.  Měli  menší  základnu  v 
Seattlu, kousek za tržnicí.”

“Promiňte, prosím, že vás přerušuji,” vložila se do věci Fiona, “ale vysvětlila 
byste mi laskavě, o co v CryptNetu jde? Jedna moje spolužačka tam údajně 
vstoupila.”

“Je to syntetický kmen. A krajně tajnůstkářský,” prohlásil Hackworth.
“Každá buňka je nezávislá a samosprávná,” vykládala Maggie. “Kdybyste 

chtěla,  můžete  jednu  založit  třeba  dneska.  Buňka  se  zakládá  smlouvou. 
Podepíšete smlouvu, ve který se zavazujete poskytnout určitý služby, pokud vás 
k tomu vyzvou.”

“Jaké služby?”
“Obyčejně vám do systému vložej data. Vy je zpracujete a předáte dalším 

buňkám. Trish to připadalo úplně přirozený, protože byla programátorka, jako já 
a moji spolubydlící a většina lidí, co žijí tady v okolí.”

“Takže buňky mají počítače?”
“Sami lidi mají počítače, obyčejně zapuštěný systémy,” vysvětila Maggie a 

nevědomky si promnula výběžek spánkové kosti za uchem.
“Je tudíž buňka totéž co jedinec?”
“Dost  často,”  kývla  Maggie,  “ale  někdy  to  je  víc  osob  se  zapuštěnýma 

systémama, co jsou na stejný úrovni důvěry.”
“Mohu se zeptat, jaké úrovně buňka vaší přítelkyně Trish dosáhla?”
Maggie se zatvářila nejistě. “Myslím tak osmý devátý. Ale k tomu našemu 

výletu do Londýna. Když jsme tam byly, rozhodly jsme se, že si zajdeme na 
nějaký představení. Já jsem chtěla vidět nějakej výpravnej kousek. Bylo to fajn 
– zašly jsme si do Olivierova divadla na Doktora Fausta.”

“Toho od Marlowa?”
“Ano. Ale Trish měla nadání vyhrabat kdejaký malý, stísněný a zastrčený 

divadýlko, který já bych nenašla za věčnost – ty divadla neměly cedule a vlastně 
ani  nijak neinzerovaly,  aspoň co vím.  Viděly jsme pár  radikálních kousků – 
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hodně radikálních.”
“Předpokládám,  že  to  nemyslíte  v  politickém  smyslu  slova,”  utrousil 

Hackworth.
“Ne,  mluvím  o  způsobu  inscenace.  Jednou  nás  pustili  do  starý 

vybombardovaný budovy ve Whitechapelu, motalo se tam spousta lidí, pak se 
začaly dít všelijaký divný věci a já jsem si po čase uvědomila, že někteří lidi 
jsou herci  a někteří  diváci a že svým způsobem jsme všichni oboje.  Byla to 
paráda – takový věci si myslím můžete na síti opatřit, kdy chcete, v teraktu, ale 
být tam doopravdy a mít kolem sebe ty skutečný, teplý těla, to bylo mnohem 
lepší. Bylo mi fajn. No a ten člověk šel k baru na pintu piva a jedno mi taky 
nabídl.  Dali  jsme  se  do  řeči.  Pak  to  šlo  jedno  po  druhým.  Byl  vážně  moc 
inteligentní a náramně sexy. Afričan a věděl toho hodně o divadle. Byly tam 
vzadu pokoje. Některý s postelema.”

“Nezažila jste poté, co jste si to odbyli, nějaké zvláštní pocity?” zeptal se 
Hackworth.

Maggie  zvrátila  hlavu  a  zasmála  se,  protože  si  myslela,  že  to  je  od 
Hackwortha nějaký sarkastický vtip. On ale mluvil vážně.

“Poté, co jsme si to odbyli?” ujišťovala se.
“Ano. Řekněme tak několik minut po tom.”
Maggii to najednou vyvedlo z rovnováhy. “Ale jo, vlastně jo,” kývla. “Bylo 

mi horko. Děsné horko. Musely jsme odejít, protože jsem si myslela, že mám 
chřipku nebo tak. Vrátily jsme se do hotelu a já jsem se svlíkla a stoupnula jsem 
si na balkon. Naměřila jsem si osmatřicet. Ale druhej den ráno mi bylo dobře. A 
je mi dobře doteď.”

“Děkuji vám, Maggie,” přikývl Hackworth, povstal a vložil si list papíru do 
kapsy.  Fiona  následovala  otcova  příkladu  a  vstala  také.  “Vedla  jste  před 
návštěvou v Londýně aktivní společenský život?”

Maggie mírně zrůžověla. “Ale ano, pár let byl dost aktivní.”
“O jaké lidi šlo? Z CryptNetu? O lidi, kteří trávili hodně času poblíž vody?”
Maggie zavrtěla hlavou. “Poblíž vody? Nechápu.”
“Položte si otázku, Maggie, proč jste od svého setkání s panem...”
“Beck. Pan Beck.”
“Proč jste od svého setkání s panem Beckem tak neaktivní. Nemůže to být 

tím, že vám ten zážitek připadal poněkud znepokojující? To, že po výměně těl-
ních tekutin následoval rázný vzestup teploty?”

Maggie nasadila kamennou tvář.
“Doporučuji vám začít se zajímat o samovolné vznícení,” navrhl Hackworth. 

Bez dalších obřadností si u vchodu vyzvedl tvrďák a deštník a vyvedl Fionu ven 
do lesa.

“Maggie ti neřekla o CryptNetu všechno,” ozval se pak. “Především panuje 
přesvědčení, že má spoustu nechutných styků, a tak je trvale terčem vyšetřování 
organizacemi pro vynucování protokolu. A také,” a tady se Hackworth nevesele 
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zasmál, “je evidentně nepravdivé, že desátá úroveň je nejvyšší.”
“Co je cílem té organizace?” chtěla vědět Fiona.
“Sama prohlašuje,  že je  obyčejné,  středně úspěšné družstvo zabývající  se 

zpracováním dat. Skutečné cíle ale znají jen ti vyvolení, kteří mají dostatečnou 
důvěru, aby patřili ke třiatřicáté úrovni.” Hackworth mluvil stále pomaleji, jako 
by se snažil  rozpomínat, proč všechny tyhle věci ví. “Šušká se,  že v tomhle 
vybraném kroužku už kterýkoli člen může zabít jiného jednoduše tak, že na to 
pomyslí.”

Fiona  se  předklonila,  spokojeně  otce  objala,  hlavu  si  položila  mezi  jeho 
lopatky a držela se jako klíště.  Myslela  si,  že téma CrypNetu uzavřeli;  čtvrt 
hodiny poté, kdy už je Únosce svižně nesl lesem dolů k Seattlu, však její otec 
promluvil znovu, navázal tam, kde přestal, jako by se odmlčel, jen aby nabral 
dech. Hlas se táhl zvolna a zněl vzdáleně, téměř jakoby z tranzu, vzpomínky se 
cedily  z  hluboko  zasutých  skladovacích  prostor  na  povrch,  aniž  by  se  toho 
vědomé myšlení výrazněji účastnilo. “Ve skutečnosti CryptNet touží po Setbě – 
po technologii, která podle jejich ďábelských plánů jednoho dne nahradí Cévy, 
na kterých jsou založeny naše společnost i mnohé jiné. My to vidíme tak, že 
Protokol  přinesl  prosperitu  a  mír  –  zato pro CryptNet  je  to  opovrženíhodný 
utlačovatelský systém. Jsou přesvědčeni, že informace má téměř mystickou moc 
volně proudit a sama se reprodukovat, jako když voda dostoupí jisté hladiny 
nebo jiskry letí vzhůru – a protože jim chybí jakýkoli morální kodex, pletou si 
nevyhnutelné se správným. Podle jejich názoru budeme mít jednoho dne, místo 
abychom měli Cévy končící v kompilátorech hmoty, Setbu: jednotlivá semena 
zaoraná do země vyrostou v domy, hamburgery, vesmírné lodi a knihy – také 
věří, že Setba se neodvratně vyvine ze systému Cév a že na ní bude založena 
vyvinutější společnosti.”

Na chvilku zastavil, zhluboka se nadechl a jako by se pracně probouzel; pak 
promluvil znovu, ale už jasnějším a silnějším hlasem. “To samozřejmě nesmíme 
dopustit – systém Cév není určen k ovládání a útlaku, jak CryptNet tvrdí. Je to 
jediný způsob, jak může v moderní společnosti být udržen řád – kdyby každý 
měl  Setbu,  každý  by  si  mohl  opatřit  zbraně,  které  by  se  svou  ničivou  silou 
vyrovnaly  alžbětinským  jaderným  zbraním.  Proto  sledují  organizace  pro 
vynucování Protokolu činnost CryptNetu s takovou nelibostí.”

Stromy se  rozestoupily  a  pod  nimi  se  objevilo  podlouhlé  modré  jezero. 
Únosce si našel cestu na silnici a Hackworth jej pobídl do lehkého cvalu. Po 
několika hodinách se už otec s dcerou zabydlovali na palandách kajuty druhé 
třídy ve vzducholodi Falklandy, která mířila do Londýna.
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Na stránkách Čítanky se Nell činí coby vévodkyně Turingská; hrad Stavidlno; 
jiné hrady; Šifřiště; Nell se chystá k poslední cestě.

Princezna Nell zůstala na hradě Turing řadu měsíců. Při svém pátrání 
po dvanácti klíčích vstoupila do mnoha hradů, přechytračila jejich stráže, 
poradila si se zámky a vyloupila poklady; ovšem hrad Turing, to bylo 
docela něco jiného, tady všechno běželo podle programů, které vymysleli 
lidé a které mohl přepsat jen někdo, kdo byl zběhlý v jazyce jedniček a 
nul.  Nemohla  se  spokojit  jen  s  tím,  že  se  vkrade  dovnitř,  zmocní  se 
nějaké cetky a uprchne. Hrad Turing si přisvojila. Jeho území se stalo 
královstvím princezny Nell.

Nejprve vypravila vévodovi z Turingu patřičný pohřeb. Pak studovala 
jeho  knihy,  dokud  jejich  obsah  neovládla.  Důvěrně  se  seznámila  s 
operačními kroky, jejichž pomocí  bylo lze programovat  vojáky a me-
chanického vévodu. Vložila do vévody ovládací program a pak znovu 
uvedla  do  pohybu  mocnou  Hřídel,  která  hradu  dodávala  energii.  Její 
první pokusy byly neúspěšné, protože v programu bylo hodně chyb. Nad 
tohle nebýval povznesen ani sám původní vévoda; chybám říkal mouchy, 
a to na památku velkého hmyzího jedince, který se mu kdysi, při jednom 
z počátečních pokusů, zamotal do řetězu a způsobil, že první Turingův 
stroj se s rachotem zastavil. Princezna Nell však s nezlomnou trpělivostí 
mouchy vychytala  a  učinila  z  mechanického vévody svého oddaného 
služebníka.  Vévoda  na  oplátku  vynikal  v  zadávání  jednoduchých 
programů vojákům, takže rozkaz, který mu dala Nell, byl rychle rozšířen 
po celé jednotce.

Princezna Nell měla poprvé v životě vojsko a služebnictvo. Vojsko 
ale nebylo dobyvačné, protože setrvačník v zádech vojáků rychle došel, a 
navíc neměli  ani přizpůsobivost lidských vojáků. Uvnitř stěn hradu to 
přesto  byla  efektivní  jednotka,  která  ji  chránila  před  všemi 
představitelnými  útočníky.  Podle  schémat  údržby,  která  vytvořil  sám 
původní vévoda, princezna Nell přiměla vojáky, aby namazali převody, 
opravili  popraskané  hřídele  a  opotřebovaná  ložiska  a  ze  zásob  dílů 
sestavili nové vojáky.

Úspěch jí dodal odvahy. Hrad Turing však byl pouze jedním ze sedmi 
vévodských sídel v tomto království a ona věděla, že ji čeká ještě hodně 
práce.

Kraj okolo hradu byl hustě zalesněný, ale o pár mil dál se zvedaly 
travnaté vršky, a když si Nell vyšla s dalekohledem původního vévody na 
hradby,  zahlédla  tam  pást  se  divoké  koně.  Pivoňka  ji  naučila  tajům 
krocení divokých koní a Kačenka tomu, jak si získat jejich náklonnost, a 
tak Nell podnikla výpravu do travnatého kraje a po týdnu se vrátila se 
dvěma  nádhernými  mustangy,  Kávou  a  Šlehačkou.  Vybrala  jim  z 
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vévodových stájí pěkné postroje se znakem písmene T – erb byl teď totiž 
její a ona si mohla po právu dát titul vévodkyně Turingské. Také si vzala 
obyčejné, neoznačené sedlo, aby se v případě potřeby mohla vydávat za 
prostého člověka – až na to, že za ta léta se princezna Nell stala velmi 
krásnou ženou a získala tak vznešené způsoby, že by ji teď za prostou 
ženu považoval málokdo, i kdyby se oblékla do hadrů a šla bosa.

Nell ležela na palandě ve svobodárně madam Pchingové, četla si tahle slova 
ze stránky jemně zářící do půlnoční tmy a zamyslela se nad nimi. Princezny 
přece nejsou od obyčejných lidí nijak geneticky odlišné.

Na  druhé  straně  náramně  tenké  stěny  slyšela  téct  vodu  v  dobrých  šesti 
umyvadlech,  jak  se  mladé  ženy  věnovaly  večerní  očistě.  Nell  byla  ve 
svobodárně  madam  Pchingové  jediná  scenáristka;  ostatní  byly  účinkující  a 
právě se vrátily z dlouhé a namáhavé šichty, takže si vtíraly mazání do ramen 
rozbolavělých od zvedání plácaček, které nechaly dopadat na zadnice zákazní-
ků, anebo šňupaly, co jim nosní dírky stačily, mikry naprogramované k tomu, 
aby vyhledaly záněty v hýždích a přes noc poopravovaly poškozené kapiláry. A 
samozřejmě  probíhaly  i  kdejaké  tradičnější  činnosti,  dívky  se  sprchovaly, 
odličovaly se, natíraly se zvlhčujícími krémy a podobně. Prováděly to svižně, s 
neuvědomělou výkonností, která jako by byla vlastní všem Číňankám, a suchým 
šanghajským dialektem se bavily o tom, co se přes den dělo. Nell mezi nimi 
bydlela  měsíc  a  pochytila  teprve  pár  slov.  Ony  ale  stejně  všechny  mluvily 
anglicky.

Zůstala vzhůru dlouho do noci a četla si v Čítance. Na to byla svobodárna 
ideální; dívky madam Pchingové byly profesionálky a vždycky po pár minutách 
šeptání, hihňání a po pár pohoršených “Pssst” od ostatních šly na kutě.

Nell cítila, že se blíží ke konci Čítanky.
Bývalo by to bylo očividné, i kdyby se neblížila ke Kojotovi, dvanáctému a 

poslednímu z pohádkových vládců. V posledních několika málo měsících, od té 
doby, co Nell vešla do říše krále Kojota, se změnila povaha Čítanky. Předtím její 
Noční přátelé a jiné postavy jednali na základě vlastní  vůle, i  když Nell jen 
pasivně  hrála  s  nimi.  Číst  si  vždycky  znamenalo  hrát  v  teraktu  s  jinými 
postavami z knihy a při tom muset promyslet, jak se dostat z mnoha zajímavých 
situací.

V nedávné době tenhle prvek téměř zcela vymizel. Hrad Turing byl velice 
dobrým vzorkem Kojotovy říše: bylo tu málo lidí, ale zato plno ohromujících 
míst a situací.

Osaměle se prodírala říší krále Kojota, navštěvovala jeden hrad po druhém a 
v každém narazila na jiný hlavolam. Druhý hrad (po hradě Turing) byl vystavěn 
na horském svahu a měl složitý zavlažovací  systém, který rozváděl  vodu ze 
zurčícího potůčku soustavou stavidel.  Těch stavidel  bylo mnoho tisíc  a  byla 
pospojovaná do malých skupinek, takže otevření nebo zavření jednoho jistým 
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způsobem  ovlivnilo  i  ty  ostatní  ze  skupiny.  Na  hradě  si  pěstovali  vlastní 
potraviny a trpěli strašlivým hladomorem, protože uspořádání stavidel se nějak 
zepsulo.  Hrad navštívil  záhadný temný rytíř,  který se podle všeho o půlnoci 
vyplížil ze své ložnice a hrál si se spojeními mezi stavidly tak dlouho, až voda 
už neplynula k polím. Pak zmizel a zanechal po sobě vzkaz, že to spraví, pokud 
dostane tučné výkupné ve zlatě a drahokamech.

Princezna Nell ten problém nějakou dobu studovala a nakonec si povšimla, 
že soustava stavidel je ve skutečnosti rafinovanou obdobou jednoho ze strojů 
vévody z Turingu.  Jakmile pochopila,  že chování  stavidel  podléhá řádu a je 
předvídatelné, netrvalo jí dlouho, než je naprogramovala a našla mouchy, které 
do systému vložil temný rytíř. Brzy zavlažovacím systémem znovu tekla voda a 
hladomor byl zažehnán.

Lidé, kteří na hradě žili, jí byli vděčni, což očekávala. Ale také jí vložili na 
hlavu korunu a učinili ji svou vládkyní, což neočekávala.

Když o tom ale tak přemýšlela, dávalo to docela smysl. Kdyby jejich systém 
správně  nefungoval,  zemřeli  by.  Princezna  Nell  byla  jediný,  kdo  věděl,  jak 
systém pracuje; měla v rukou jejich osud. Neměli mnoho na vybranou, než se 
odevzdat do její moci.

A tak se stalo, že jak princezna Nell postupovala od hradu k hradu, nečekaně 
zjistila,  že je u kormidla nefalšovaného povstání  proti  králi  Kojotovi.  Každý 
hrad závisel na nějakém programovatelném systému, který byl o něco složitější 
než ten předchozí. Po hradě Stavidlno přišla na hrad s nádhernými varhany na 
stlačený  vzduch,  které  ovládala  pekelná  soustava  rozvodových  tyčí,  jež 
dokázaly  přehrávat  skladby  zapsané  na  roli  papírové  pásky,  do  které  byly 
vyražené  dírky.  Tajuplný  temný  rytíř  naprogramoval  varhany  tak,  aby  hrály 
smutnou, ubíjející píseň, takže celý hrad upadl do hluboké deprese a nikdo už 
nepracoval  a  nikdo  ani  nevylezl  z  postele.  Princezna  Nell  systém  trochu 
poškádlila  a  přišla  na  to,  že  ovládání  varhan  by  se  dalo  simulovat  krajně 
rafinovaným seskupením vodních stavidel, což pak zase znamenalo, že by se 
zrovna tak dobře dalo redukovat i na nedohledně dlouhý a složitý program pro 
Turingův stroj.

Když přiměla varhany, aby správně hrály, a místní se rozveselili, přesunula 
se  na  hrad,  který  fungoval  podle  pravidel  zapsaných  podivným jazykem ve 
velké  knize.  Záhadný  temný  rytíř  některé  stránky  z  knihy  vytrhal,  a  tak  je 
Princezna  Nell  musela  rekonstruovat  tak,  že  se  naučila  jazyku,  jenž  byl 
nesmírně  mnohoznačný  a  hojně  užíval  vsuvek.  U  toho  prokázala  to,  co  už 
předtím brala jako hotovou věc, totiž že systém pro vytváření tohoto jazyka je v 
podstatě komplexnější verzí mechanických varhan, a tedy v zásadě Turingovým 
strojem.

Další byl na řadě hrad rozdělený na mnoho místnůstek, přičemž zprávy se 
mezi  nimi  předávaly  pneumatickou  potrubní  poštou.V každé  místnosti  byla 
skupina lidí, kteří odpovídali na zprávy podle jistých pravidel stanovených v 
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knihách, což obvykle vyústilo v to, že vyslali vícero zpráv do jiných místností. 
Jakmile se princezna Nell důvěrně seznámila s některými z těchto příruček a 
ujistila se, že hrad je zase jen Turingův stroj, vyřešila potíže v předávání zpráv, 
které způsobil otravný temný rytíř, sebrala další vévodskou korunku a vydala se 
ke hradu číslo šest.

Ten byl docela jiný. Byl o mnoho větší. A na rozdíl od ostatních hradů v říši 
krále Kojota fungoval. Jak se k němu blížila, navykla si vést koně u kraje cesty, 
protože oběma směry a bez ustání se kolem ní tryskem řítili poslové.

Bylo to rozlehlé nekryté tržiště se stovkami stánků, plné vozů a poslíčků 
roznášejících zboží všemi směry. Jenže tu k vidění nebyla žádná zelenina, ryby, 
koření či píce; vším zbožím byly informace vepsané v knihách. Knihy vozili z 
místa na místo na dvoukolácích a tu i tam přesouvali na velikých, dlouhých a 
zchátrale vyhlížejících dopravníkových pásech vyrobených z konopí a režného 
plátna. Nosiči knih vráželi jeden do druhého, porovnávali si poznámky o tom, 
co  nesou  a  kam  to  nesou,  vyměňovali  knihy  za  jiné  knihy.  Na  velkých  a 
hlučných  výprodejích  se  prodávaly  knihy  po  štosech  –  a  neplatilo  se  za  ně 
penězi, ale jinými knihami. Po okrajích tržiště byly stánky, kde se knihy měnily 
i za zlato, a ještě dál pár uliček, kde se zlato dalo směnit za potraviny.

A uprostřed toho randálu a zmatku princezna Nell spatřila temného rytíře, 
jak sedí na černém koni a listuje si v jedné z knih. Bez okolků pobídla koně 
kupředu  a  vytáhla  meč.  Skolila  jej  v  boji  jednoho  proti  jednomu uprostřed 
tržiště  a  prodavači  knih jim prostě  jen couvali  z  cesty a  nevšímali  si  jich a 
nechali je, ať do sebe sekají a ať po sobě bodají. Když temný rytíř padl mrtev k 
zemi a princezna Nell zasunula meč do pochvy, ruch kolem ní zase zhoustl, jako 
když se vířící říční voda zavírá nad padajícím kamenem.

Nell zvedla knihu, ve které si četl temný rytíř, a zjistila, že v ní je jen samá 
hatmatilka. Kniha byla napsána jakousi šifrou.

Pak se nějakou dobu věnovala průzkumu, hledala střed náměstí a nenašla 
žádný.  Jeden stánek byl  jako druhý.  Nebyla  tu  žádná  věž,  žádný trůnní  sál, 
žádný viditelný mocenský systém.

Když si stánky prohlédla podrobněji, zjistila, že v každém je člověk, který 
nedělá nic, než že sedí u stolu a dešifruje knihy, přepisuje je na dlouhé pásy 
papíru a ty pak podává jiným lidem, kteří si pročítají, co v nich je, radí se s 
příručkami  a  diktují  odpovědi  muži  s  brkem na  psaní,  ten  je  zašifrovává  a 
zapisuje do knih, které pak hází na tržiště k odeslání. Povšimla si, že muži s 
psacími  brky  vždycky  mají  na  krku  ozdobné  klíče  na  řetízcích;  klíče  byly 
zřejmě odznaky cechu šifrovačů.

Ukázalo  se,  že  proniknout  do  tajemství  tohohle  hradu  bude  ďábelsky 
obtížné, a Nell strávila snahou o to několik týdnů. Potíž byla zčásti v tom, že šlo 
o první z hradů, jež Nell navštívila, který fungoval, jak fungovat měl; temný 
rytíř to tu nestihl zpackat, nejspíš proto, že se tu všechno provádělo v šifrách a 
že  tu  všechno  bylo  decentralizované.  Nell  přišla  na  to,  že  hladce  pracující 
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systém je těžší rozluštit než ten porouchaný.
Nakonec Nell nezbylo než se přihlásit do učení k mistru šifrovači a naučit se 

vše možné i nemožné o kódech a o klíčích k nim. Když se jí to zdařilo, dostala 
jako odznak řemesla vlastní klíč, našla si práci v jednom stánku a dešifrovala a 
zašifrovávala knihy. Jak se ukázalo, klíč byl víc než jen ozdoba; do jeho dutého 
trupu byl zdola zasunut srolovaný kousek pergamenu s dlouhým číslem, které se 
dalo použít k dešifrování zprávy, pokud to po vás odesílatel chtěl.

Čas od času zašla na kraj tržiště, vyměnila knihu za trochu zlata a pak si šla 
koupit nějaké jídlo a pití.

Při jedné takové výpravě spatřila jiného příslušníka cechu šifrovačů, který 
také měl přestávku, a všimla si, že klíč, který mu visí na krku, je jí povědomý: 
byl  to  jeden  z  těch  jedenácti  klíčů,  které  Nell  a  její  Noční  přátelé  vzali 
pohádkovým  králům  a  královnám!  Skryla  své  rozrušení,  sledovala  toho 
šifrovače k jeho stánku a poznamenala si,  kde pracuje.  Příštích pár  dnů pak 
chodila od stánku ke stánku, prohlížela si všechny šifrovače a podařilo se jí najít 
i ostatních deset klíčů.

Dokázala  pokradmu  nahlédnout  do  příruček,  podle  kterých  její 
zaměstnavatelé odpovídali na kódované zprávy. Byly sepsány stejným zvláštním 
jazykem, který byl použit na předchozích dvou hradech. Jinak řečeno, když Nell 
dešifrovávala zprávy, její stánek fungoval zase jako Turingův stroj.

Bývalo by bylo dosti snadné dojít k závěru, že Turingovým strojem je, stejně 
jako ostatní,  i  celý tenhle hrad. Čítanka ale naučila Nell,  že musí  být velice 
opatrná a nečinit nedoložené úsudky. To, že její stánek funguje jako Turingův 
stroj, ještě neznamená, že totéž platí i pro všechny ostatní. A i kdyby všechny 
stánky na tržišti  byly ve skutečnosti  Turingovými stroji,  ani  tak by nemohla 
dospět k žádným pevným závěrům. Vídala jezdce, jak vozí knihy na hrad a z 
hradu, což znamenalo, že šifrovači musejí v tomhle království pracovat i jinde. 
Nemohla si prověřit, jestli všichni pracují jako Turingovy stroje.

Nell netrvalo dlouho a dosáhla blahobytu. Po několika měsících (které byly 
v Čítance shrnuty právě tolika větami) jí zaměstnavatelé oznámili, že dostávají 
víc práce, než jsou s to zvládnout. Rozhodli se práci rozdělit. Vybudovali nový 
stánek na kraji tržiště a dali Nell některé z příruček.

Také jí opatřili nový klíč. Dosáhli toho tak, že vyslali na hrad samotného 
krále  Kojota,  který ležel  tři  dny jízdy na koni k severu,  zvláštní  kódovanou 
zprávu.  Po  sedmi  dnech  dorazil  Nellin  klíč  –  v  šarlatové  etuji  s  pečetí 
samotného krále Kojota.

Sem tam k jejímu stánku někdo přišel a nabídl se, že ji vyplatí. Vždycky je 
odmítla, ale připadalo jí zajímavé, že je možné klíče takhle kupovat a prodávat.

Nell  tedy  potřebovala  jen  peníze,  a  ty  rychle  nashromáždila  mazanými 
obchody na tržišti. Zanedlouho vlastnila všech jedenáct klíčů; nato proměnila 
svoje podíly v aktiva, totiž vyměnila je za drahokamy, ty si zašila do šatů, vyjela 
na svém koni ze šestého hradu a vydala se na sever, k tomu sedmému: ke hradu 
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krále Kojota a k hlavnímu cíli svého celoživotního pátrání.

Nell si zajde do divadla madam Pchingové; řeči o boxerech; významný klient; 
útok Pěstí spravedlivé harmonie; úvahy o vnitřním chodu teraktů.

Stejně jako většina toho, co vzniklo díky nanotechnologii, byla vedení Cév 
složena  především  z  několika  druhů  malých  a  nesložitých  atomů  z  horního 
pravého  kouta  Mendělejevovy  tabulky:  z  uhlíku,  vodíku,  kyslíku,  křemíku, 
fosforu,  síry a  chlóru.  Stoupenci  Pěstí  spravedlivé harmonie přišli  ke svému 
neslábnoucímu potěšení na to,  že předměty vytvořené z těchto atomů docela 
pěkně fajrují, jak se vám je jednou podaří dobře zapálit. Plochá a nízko položená 
delta  Jang-c’-ťiangu  východně  od  Šanghaje  byla  hedvábnickou  oblastí,  kde 
rostly hustě moruše, a ty když jste pokáceli, narovnali do hranic pod vedením 
Cévy a zapálili, nakonec vedení zapálily jako signální hranice.

Nipponské  Cévy  byly  nabité  fosforem  a  hořely  dramatickým  bílým 
plamenem, přičemž vytvářely pekelnický čmoud, který zalézal všude na desítky 
kilometrů po větru, takže to vypadalo, že požáry jsou blíž, než opravdu byly. 
Proto  když  Nell  šla  po  jednom z  mostů  spojujících  centrum Pchutungu s  o 
hodně níž položeným a starším Waj-tchanem, Šanghaj důkladně smrděla sírou. 
Huangpu bývala na přemostění příliš široká, než přišla nanotechnologie, a tak 
všechny čtyři mosty z centra byly z nových materiálů a ve srovnání s arma-
betonovými monstry vystavěnými v minulém století na severu a jihu vypadaly 
nesmyslně křehce.

Před  několika  dny  Nell  seděla  vysoko  v  kancelářích  madam Pchingové, 
pracovala na scénáři a zahleděla se oknem na vlečný člun zabalený našedlými 
nepromokavými  plachtami,  který  se  plahočil  po  proudu  tažen  dýchavičným 
dieselovým  remorkérem.  Několik  set  metrů  proti  proudu  právě  nad  tímhle 
mostem, po kterém teď šla, se plachty začaly vrtět a nadouvat a zpod nich vy-
skočila asi desítka mladíků v bílých blůzách, kteří měli kolem pasu převázané 
šarlatové pásy a kolem čela a na zápěstích šarlatové stužky. Začali se hemžit na 
palubě vlečného člunu, sekyrami přetínali vlečná lana, a plachty neochotně a 
nerovnoměrně  sklouzly  a  odhalily  flekatý  nový  rudý  nátěr  a  kromě  toho  i 
několik desítek nádrží se stlačeným plynem, které byly rozestavěné po palubě 
vlečné  lodi  jako  obrovské  prskavky  a  které  byly  pro  tuto  příležitost  také 
slavnostně rudě natřené. Za daných okolností ani na okamžik nezapochybovala, 
že jde o boxery a že tím plynem je vodík nebo prostě něco, co dobře hoří. Ale 
než se stačili  dostat k mostu, nádrže vybuchly, protože je zapálilo cosi příliš 
malého a rychlého, než aby to Nell ze své vyvýšené pozorovatelny mohla vidět. 
Vlečná loď se v tichu proměnila v nádor žlutých plamenů, který se rozlezl přes 
polovinu šíře Huangpu; ačkoli diamantové okno odfiltrovalo ze záření všechen 
žár, když Nell položila na okenní tabuli dlaň, ucítila pohlcené teplo, asi jako 
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když sáhnete na lidskou kůži. Celá operace byla dojemné zbytečná, aspoň ve 
věku,  kdy stejné  množství  energie,  jaké  bylo v těch plynových nádržích,  se 
vešlo do kapesní baterie. Měla pitoreskní šmak dvacátého století a vyvolala v 
Nell podivnou nostalgii po dobách, kdy nebezpečnost byla funkcí hmotnosti a 
objemu. Pasivky z té epochy byly zábavné právě proto, že v nich byla velká a 
pitomá auta, velké a pitomé zbraně a velcí a pitomí lidé.

Proti  proudu i  po  něm byla  na  pohřebních  molech  spousta  uprchlických 
rodin,  které  shazovaly  do  Huangpu  mrtvé;  pohublá  těla  zamotaná  v  bílých 
prostěradlech  vypadala  jako  cigarety.  Úřady  Příbřežní  republiky  zavedly  na 
mostech systém propustek, aby se uprchlíkům z venkova zabránilo nahrnout se 
přes ně do poměrně prostorných ulic,  náměstí,  atrií  a  hal  Pchutungu a kazit 
náladu úřednictvu. Když se Nell dostala na druhou stranu, už si ji několik set 
uprchlíků  vytipovalo  jako  pravděpodobný  zdroj  almužen  a  čekali  s 
prefabrikovanými demonstracemi bídy: ženy zvedaly vyhublé děti nebo takové 
děti, které byly vycvičené, aby vydržely v jejich objetí bezvládně, komatózně 
viset,  muži  ukazovali  otevřené rány, beznozí strejdové se davem neohroženě 
kolébali  na pěstích a vráželi  ostatním do kolen. Taxikáři  však byli  silnější  a 
agresivnější než venkované a měli neblahou reputaci, takže se kolem nich v da-
vu vytvářely volné prostory, což bylo hodnotnější než opravdové vozidlo; každý 
dopravní prostředek může uváznout v  provozu, ale  taxikářská čepice vytváří 
magickou sílu, která jejímu nositeli umožňuje kráčet rychleji než kdo jiný.

Taxikáři  se  také  shlukovali  k  Nell  a  ona  si  vybrala  toho  největšího  a 
handrkovala s ním, zdvihala prsty a zkoušela pár slov šanghajsky. Když se cifra 
došplhala  na  úroveň,  která  jej  uspokojila,  najednou se  rychle  otočil  k  davu. 
Náhlost toho pohybu přiměla lidi couvnout, své odvedla i metrová bambusová 
tyč, kterou držel v rukou. Vyrazil vpřed a Nell spěchala za ním, nevšímala si, že 
ji kdekdo tahá za dlouhou sukni, a snažila se nepřemýšlet o tom, kdo z těch 
žebráků je převlečený boxer a má schovaný nůž. Kdyby neměla šaty z neroze-
rvatelného  a  neproříznutelného  nanomateriálu,  před  prvním  nárožím  by  ji 
oškubali do naha.

Madam Pchingová stále dělala slušné obchody. Jejímu zákaznictvu stálo za 
to podstoupit jisté nepohodlí, aby se dostalo na místo. Od předmostí to byl jen 
kousek, a tak madam najala pár bojechtivých taxikářů jako doprovod. Na to, jak 
špatně  se  v  Šanghaji  sháněly  nemovitosti,  byl  podnik  udivujícím způsobem 
rozlehlý; zabíral většinu čtyřpatrové obytné budovy z armovaného betonu, která 
pocházela z dob dynastie Maovců. Začali jen s pár byty, ale jak roky utíkaly, 
šířili se místnost po místnosti.

Recepce  připomínala  recepci  ne  až  tak  špatného  hotelu,  až  na  to,  že  tu 
nebyla restaurace ani  bar;  nikdo ze zákazníků nechtěl  vidět ostatní  nebo být 
viděn jimi. Za pultem se činily portýrky, jejichž úkolem bylo dostat klienty co 
nejrychleji  z  dohledu,  a  prováděly  to  tak  dobře,  až  by  si  nezasvěcený 
pozorovatel mohl pomyslet, že madam Pchingová tu provozuje spíš nějaké úno-
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sy na objednávku.
Jedna z těchto zřízenkyň, ženička, která na to, že na sobě měla minisukni z 

černé kůže, vypadala zvláštně rezervovaně a asexuálně, svižně uvedla Nell do 
nejvyššího patra, kde se nalézaly veliké apartmány a kde se teď provozovaly 
scénáře pro zákaznictvo madam Pchingové.

Nell jako autorka přirozeně nikdy v jedné a téže místnosti s klientem nebyla. 
Žena v minisukni ji zavedla do vedlejšího pozorovacího pokoje, kde většinu jed-
né stěny zaujímala filmová plocha s vysokým rozlišením, která zabírala, co se 
děje vedle.

Kdyby to nevěděla už tak, poznala by teď Nell podle klientovy uniformy, že 
jde o plukovníka Spojených ozbrojených sil  Jejího Veličenstva.  Měl na sobě 
dokonce  parádní  uniformu  a  různé  odznaky  a  vyznamenání  na  blůze 
naznačovaly, že valnou část kariéry prožil jako příslušník různých jednotek pro 
vynucování Protokolu, mnohokrát byl zraněn v boji a v jednom případě projevil 
výjimečné hrdinství.  Vlastně bylo docela jasné,  že to je dost  důležitá figura. 
Když si Nell přehrála předchozí půlhodinu, bez valného překvapení zjistila, že 
dorazil v civilu a stejnokroj si přinesl v kožené brašně. To, že jej má na sobě, 
bude jistě součástí scénáře.

Teď zrovna seděl ve vcelku typickém viktoriánském salonu a popíjel čaj z 
anglického porcelánu nejlepší značky, na kterém byl vzor poněkud zdechlých 
šípkových růží. Tvářil se popudlivě; nechali ho půl hodiny čekat, což bylo také 
součástí scénáře. Jak jí často říkala madam Pchingová, ještě nikdo si nestěžoval 
na to, že musel příliš dlouho čekat na orgasmus; muži si to mohou udělat, kdy je 
jim libo, takže jestli za něco budou platit, tak právě za ty okolky, co k tomu 
povedou. Biohodnoty podle všeho pravidlo madam Pchingové potvrzovaly: puls 
a dechová frekvence poměrně vysoké, erekce na půl cesty.

Nell zaslechla, jak se otevřely dveře. Když přepnula na jiný záběr, spatřila, 
jak do místnosti vchází panská. Její uniforma nebyla tak otevřeně dráždivá jako 
většina kostýmů z fundusu madam Pchingové; klient je rafinovaný muž. Byla to 
Číňanka,  ale  roli  hrála  s  americkým středoatlantickým přízvukem,  který  byl 
mezi novoviktoriány právě v módě. “Paní Braithwaitová vás přijme.”

Zákazník přešel do přilehlého obývacího pokoje, kde na něj čekaly dvě ženy: 
podsaditá Anglosaska na konci středního věku a velice přitažlivá Euroasiatka 
tak kolem třicítky. Odbyli si představování: starší žena byla paní Braithwaitová, 
ta  mladší  její  dcera.  Paní  byla  poněkud  těžkopádná  a  o  všem  evidentně 
rozhodovala slečna.

Tahle část scénáře se nikdy neměnila a Nell se v ní rýpala snad stokrát ve 
snaze ji vylepšit. Klient si musel odbýt kratší projev, v němž oznamoval paní 
Braithwaitové, že její syn Richard padl v boji, v němž projevil velké hrdinství, a 
že on jej doporučil na posmrtný Viktoriin kříž.

Nell už dávno provedla to, co se nabízelo, totiž probrala si archivy Timesů, 
aby si  zjistila,  zda nejde o rekonstrukci  nějaké skutečné události z klientova 
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života. Pokud byla s to určit,  šlo spíše o montáž mnoha podobných událostí, 
snad s lehkou příměsí čehosi vymyšleného.

Nato starší paní sklátil záchvat trudnomyslnosti a panská a jiní sloužící ji 
museli  vyprovodit  z  místnosti,  takže  klient  zůstal  sám  se  slečnou 
Braithwaitovou, která to brala poměrně stoicky. “Jste obdivuhodně vyrovnaná, 
slečno Braithwaitová,” prohlásil zákazník, “ale buďte si prosím jista, že pokud v 
takovém okamžiku dáte průchod citům, nikdo vám nebude nic vyčítat.” A když 
klient  dospěl  k  téhle  replice,  bylo  jasně  slyšet,  jak  se  mu  hlas  zachvěl 
vzrušením.

“No  prosím,”  přikývla  slečna  Braithwaitová.  Vytáhla  z  kabelky  černou 
krabičku a stiskla tlačítko. Klient zaúpěl a vyšponoval se tak, že spadl ze židle 
na koberec a tam zůstal ochromen ležet.

“Mikry – infikovala jste mě nějakými záludnými nanozity,” sípěl.
“Byly v čaji.”
“Ale to není možné – většina miker je přece citlivá na poškození teplem a 

vařící se voda by je zničila.”
“Podceňujete schopnosti CryptNetu, plukovníku Napiere. Naše technologie 

je  pokročilá  nad  všechno  vaše  pomyšlení  –  jak  zjistíte  v  několika  příštích 
dnech!”

“Ať máte v plánu cokoli, buďte si jista, že to nevyjde!”
“Vážně? Ale já žádný určitý plán nemám,” namítla slečna Braithwaitová. 

“Nejde o operaci  CryptNetu.  Jde o osobní záležitost.  Zavinil jste smrt  mého 
bratra Richarda – a já vás přinutím, abyste projevoval patřičnou lítost.”

“Ujišťuji vás, že mě hluboce rozesmutnilo –”
Dala  mu další  ránu.  “Co je  mi  do  vašeho  smutnění,”  odsekla.  “Já  chci, 

abyste přiznal pravdu: že jste zavinil jeho smrt!”
Stiskla další tlačítko a plukovníkovo tělo zvláčnělo. Se služebnou jej nacpaly 

do výtahu na jídlo a poslaly o patro níž, pak jej ještě níž snesly po schodech a 
připoutaly na rám.

A tady nastaly potíže. Když byly s uvazováním hotovy, spal jako dudek.
“Už zas,” čertila se žena hrající roli slečny Braithwaitové, snad k Nell nebo 

k někomu jinému, kdo je možná monitoruje. “To už je šestý týden v řadě.”
Když madam Pchingová vysvětlila Nell, jaké s ním mají potíže, Nell zprvu 

nechápala, o co jde. Ať toho chlapa nechají spát, když pořád chodí a platí. Jenže 
madam Pchingová své zákazníky znala a obávala se, že plukovník Napier ztrácí 
zájem – a že pokud scénář nějak neobmění, mohl by se přesunout do jiného pod-
niku.

“Bojovalo se dost tvrdě,” řekla herečka. “Asi je utahaný.”
“Ne,  tím  to  myslím  nebude,”  namítla  Nell.  Zapojila  mezitím  soukromý 

hlasový kanál, který vedl přímo do bubínku té ženy. “Myslím, že to je změna 
osobnosti.”

“Ale ti se přece nikdy nemění, kotě,” namítla herečka. “Jak jednou mají na 
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něco chutě, mají je provždycky.”
“Ano, ale stejné prožitky mohou být v různých okamžicích života vyvolány 

různými situacemi,” pokračovala Nell. “V minulosti to byl pocit viny za smrt 
jeho vojáků. Teď se s tím smířil. Přijal vinu, a tak přijímá i trest. Už tu není 
žádné soupeření dvou vůlí, protože začal být submisivní.”

“Tak co s tím?”
“Musíme vytvořit pravý volní střet. Musíme ho přinutit, aby udělal něco, co 

rozhodně udělat nechce,” přemýšlela nahlas Nell. Co by pro tohohle plátce bylo 
to pravé?

“Probuď ho,” rozhodla pak. “Pověz mu, že když jsi říkala, že to není operace 
CryptNetu, lhala jsi. Pověz mu, že chceš skutečné informace. Ze chceš vojenská 
tajemství.”

Slečna Braithwaitová poslala služebnou pro kbelík se studenou vodou a tu 
pak plukovníku Napierovi vychrstla do obličeje. Nato odehrála roli tak, jak to 
Nell navrhla, a ono to zabralo; lidé, které madam Pchingová zaměstnávala, byli 
zdatní improvizátoři, a protože většinou doopravdy neprovozovali se zákazníky 
sex, nedělalo jí potíže nacházet ty opravdu obratné.

Plukovník  Napier  se  na  změnu  scénáře  tvářil  překvapeně,  ale  ne 
nespokojeně.  “Jestli  si  myslíte,  že  vám poskytnu informace,  které by mohly 
způsobit smrt dalších mých vojáků, pak se trapně mýlíte,” prohlásil. Jeho hlas 
ale zněl trochu unuděně a zklamaně a biohodnoty přicházející od nanozitů v 
jeho těle neprokazovaly plný vzmach sexuálního vzrušení, za které si zřejmě 
platil. Ještě stále nevyhověli klientovým potřebám.

“On  to  pořád  nepochopil,”  oznámila  Nell  soukromým  kanálem  slečně 
Braithwaitové.  “Už  není  ve  fantazijním  scénáři.  Je  v  realitě.  Podnik  paní 
Pchingové je  ve  skutečnosti  řízen  CryptNetem. Lákali  jsme ho sem několik 
posledních let. Teď ho máme v moci a on nám poskytne informace a bude nám 
je poskytovat pořád dál, protože je náš otrok.”

Slečna Braithwaitová scénu odehrála, jak to Nell navrhla, a ještě ten dialog 
za  pochodu rozkošatěla.  Nell  se  podívala  na  odečet  biohodnot  a  zjistila,  že 
plukovník Napier je právě tak vystrašený a vzrušený, jako byl před několika 
lety,  při  své  první  návštěvě  u  madam  Pchingové  (záznamy  si  uchovávali). 
Dopřáli mu, aby zase cítil, že je mladý a žije naplno.

“Jste ve spojení s Doktorem X?” zeptal se plukovník.
“Otázky klademe my,” napovídala Nell.
“Vyptávat  se  budu  já.  Lotosový  květe,  za  tohle  mu  jich  nalož  dvacet!” 

vybídla slečna Braithwaitová služebnou a ta se začala na plukovníku Napierovi 
činit s holí.

Pak už to běželo hladce a samo od sebe, což bylo pro Nell dobře, protože 
Napierova zmínka o Doktorovi X ji ohromila a uvrhla do snění; vzpomněla si 
totiž, jaké komentáře o tom člověku trousil před mnoha lety Harv.

Slečna  Braithwaitová  znala  své  řemeslo  a  Nellinu  strategii  pochopila 
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bleskově: scénář klienta nevzrušoval, dokud nedošlo na nefalšované soupeření 
dvou vůlí, a oni měli jedinou možnost, jak takové soupeření vytvořit, a to nutit 
Napiera, aby vyzradil důvěrné informace. A on je vyzrazoval, po troškách, jak 
jej k tomu měly bambusová hůl v rukou dívky jménem Lotosový květ a hlas 
slečny Braithwaitové. Většinou se týkaly přesunů vojsk a jiných podrobností, 
které mu nejspíš připadaly ukrutně zajímavé. Nell nezajímaly.

“Dostaňte toho z něj víc o Doktorovi X,” radila. “Proč předpokládal, že je 
nějaké spojení mezi CryptNetem a Doktorem X?”

Po několika dalších minutách výprasku a slovních projevů dominance byl 
plukovník  Napier  zralý  kápnout  božskou.  “Je  to  naše  velká  operace,  která 
probíhá  už  řadu  let  –  Doktor  X  pracuje  ve  spojení  s  vysoko  postaveným 
představitelem CryptNetu, Alchymistou. Pracují na něčem, co nesmějí získat.”

“Neodvažujte  se  něco  přede  mnou  skrývat,”  varovala  jej  slečna 
Braithwaitová.

Než  z  něj  ale  mohla  vypáčit  víc  informací  o  Alchymistovi,  budovu 
nadzvedla obrovská síla, od které se po starém betonu rozběhly tenoučké trhliny. 
V tichu, které pak nastalo, Nell zaslechla, jak všude po budově ječí ženy a jak 
prasklinou ve stropě šustivě a syčivě proniká dovnitř prach a písek. Pak rozlišila 
i jiný zvuk: mužské hlasy křičící “Ša! Ša!”

“Dovoluji si odhadnout, že někdo se právě díky náloži trhaviny proboural 
zdí  do  vaší  budovy,”  oznámil  dokonale  klidným  hlasem  plukovník  Napier. 
“Kdybyste byla tak laskavá, ukončila scénář a odvázala mě, pokusil bych se být 
užitečný, ať bude následovat cokoli.”

Ať bude následovat cokoli. Řev znamenal prostě “Zab! Zab!” a byl to bojový 
pokřik Pěstí spravedlivé harmonie.

Snad  chtějí  právě  plukovníka  Napiera.  Pravděpodobnější  ale  bylo,  že  se 
rozhodli  napadnout  tenhle  podnik  pro  jeho  symbolický  význam jako  peleše 
barbarské dekadence.

Slečna Braithwaitová a Lotosový květ už osvobodily plukovníka Napiera ze 
řemenů a on si natahoval kalhoty. “To, že nejsme všichni po smrti,” utrousil 
profesorsky, “naznačuje, že nepoužívají nanotechnologických metod. Lze tedy s 
jistotou  předpokládat,  že  útok  provádí  místní  buňka  nízké  úrovně.  Útočníci 
pravděpodobně věří v boxerskou doktrínu, že jsou nezranitelní jakoukoli zbraní. 
A v takové situaci nikdy neuškodí dopřát jim takříkajíc dotek reality.”

Dveře místnosti se rozletěly a třísky světlého, obnaženého dřeva se šustivě 
rozběhly po podlaze. Nell jako v nějakém starém filmu sledovala, jak plukovník 
Napier vytáhl z pochvy směšně lesklou kavaleristickou šavli a prohnal ji hrudí 
útočícího boxera. Ten padl na dalšího a na chvilku vznikl zmatek; Napier toho 
využil,  metodicky  zaujal  poněkud  pedanticky  vyhlížející  postavení  nohou, 
nahrbil ramena, klidně se natáhl, jako by šavlí jen rýpal do temné skříně, hrot se 
mihl druhému boxerovi pod bradou a jakoby náhodou mu při tom prosekl hrdlo. 
Tou dobou se už dovnitř dostal třetí boxer, který měl dlouhou tyč, na jejíž konec 
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si šedou polymerovou páskou, kterou rolníci používali místo provazu, přivázal 
nůž. Jenže jak se snažil zbraní se rozmáchnout, tupý konec tyče se zarazil o rám, 
ke kterému byl před chvilkou připoután Napier. Napier pečlivě předkročil, při 
tom zkontroloval, jak je postaven, jako kdyby si nechtěl umazat boty od krve, 
odrazil  opožděný útok  a  třikrát  či  čtyřikrát  rychle  za  sebou bodl  boxera  do 
prsou.

Do dveří Nellina pokoje kdosi kopl.
“No vida,” vzdychl si plukovník Napier, když se zdálo být jasné, že v téhle 

skupině víc  útočníků nebylo.  “Opravdu velmi  zvláštní,  že jsem si  dnes  vzal 
parádní uniformu, protože obvykle sečné zbraně k naší výstroji nepatří.”

Nelliny dveře ani po několika kopnutích nepovolily, protože na rozdíl  od 
těch v pokojích pro zákazníky byly vyrobeny z moderních materiálů a jen tak 
rozštípat nešly. Zato Nell zvenčí z chodby zaslechla hlasy a pojala podezření, že 
navzdory  plukovníkovým dohadům by nějaká  jednoduchá nanotechnologická 
zařízení mít mohli – tak třeba malé nálože schopné prorazit dveře.

Shodila dlouhé šaty, které by jí jen překážely, stoupla si na všechny čtyři a 
nahlídla štěrbinou pode dveřmi. Venku byly dva páry nohou. Zaslechla, jak si ti 
dva něco tiše a věcně říkají.

Nell náhle jednou rukou rozevřela dveře, švihla rukou a vrhla plnicí pero 
proti hrdlu boxera, který stál blíž ke dveřím. Druhý sáhl po staré automatické 
pušce, kterou měl přehozenou přes rameno. Nell tím pádem měla víc než dost 
času nakopnout jej do kolena; ať už tím způsobila trvalou škodu nebo ne, zcela 
jistě ztratil rovnováhu. Dál se snažil namířit pušku a Nell do něj znovu a znovu 
kopala.  Nakonec  se  jí  povedlo  vykroutit  mu  pušku  ze  slábnoucího  sevření 
jednou rukou, rychle ji otočit a praštit ho pažbou do hlavy.

Boxer s perem v krku seděl na podlaze a klidně ji sledoval. Namířila na něj 
pušku, on zvedl jednu ruku a podíval se dolů a stranou. Krvácel, ale ne moc; 
dala mu co proto,  ale nezasáhla nic  důležitého.  Napadlo ji,  že pro něj  bude 
nejspíš z dlouhodobého hlediska velice zdravé, když se zbaví pověry, podle níž 
je nezranitelný.

Co se pušek týče, strážník Moore ji sem tam cosi naučil. Vrátila se dovnitř, 
zamkla  dveře,  věnovala  minutku  dvě  seznamování  se  s  ovládáním, 
zkontrolovala zásobník (napůl vystřílený) a vypálila jednotlivou ránu do dveří, 
které ji zadržely, čistě aby se ujistila, že zbraň funguje.

Snažila se potlačit letmou vzpomínku na událost se šroubovákem. Děsilo ji 
to, dokud si neuvědomila, že tentokrát má situaci podstatně pevněji v rukou. 
Rozhovory se strážníkem nezůstaly bez účinku.

Pak se vydala po chodbách a schodištích dolů k hale a cestou zvolna nabírala 
průvod  vyděšených  děvčat.  Minuly  pár  klientů,  většinou  mužů  a  většinou 
Evropanů, které boxeři vyvlekli z pokojů a rozsekali na kusy. Třikrát musela 
střílet a pokaždé ji překvapilo, jak to je složité. Byla zvyklá na Čítanku, a když 
jednala ve skutečném světě, musela se nutit brát na to ohled.
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V hale našly ona a její následovnice ze tří čtvrtin dooblečeného plukovníka 
Napiera, jak podniká památný šermířský souboj se dvěma boxery, které tu zřej-
mě nechali, aby blokovali únikovou cestu. Nell zvažovala, jestli má na boxery 
zkusit vystřelit, ale rozhodla se, že ne, protože nevěřila svým ostrostřeleckým 
schopnostem – a také proto, že ji scéna hypnotizovala.

Plukovník  Napier  by  Nell  ohromil,  kdyby  ho  předtím  neviděla 
přikurtovaného.  Ale  i  v  tomhle  rozporu  bylo  cosi,  co  ji  na  něm  –  a 
zprostředkovaně na všech viktoriánských mužích – fascinovalo.  Žijí  v  téměř 
naprostém citovém sebezapírání  – ten asketismus je  stejně vyhraněný jako u 
středověkého stylity. A přece mají city jako kdokoli jiný a dávají jim průchod 
jen za pečlivě volených okolností.

Napier v klidu probodl boxera, který zakopl a upadl, a pak začal věnovat 
pozornost novému protivníkovi, působivé osobě se skutečným mečem. Souboj 
západního a východního bojového umění se přeléval halou sem a zase tam, oba 
bojovníci se dívali tomu druhému přímo do očí a snažili se vytušit protivníkovy 
myšlenky a citové rozpoložení.  Když pak přišly  opravdové seky a  odrazy a 
riposty,  bylo  to  příliš  rychlé,  než  aby  se  to  dalo  chápat.  Boxerův  styl  byl 
hezoučký na pohled a patřilo k němu mnoho pomalých pohybů, jako když se v 
zoo protahuje velká kočkovitá šelma. Napierův styl byl téměř dokonale nudný: 
sunul  se  v  poněkud rozevlátém postoji,  klidně  protivníka  pozoroval  a  podle 
všeho velice hluboce přemítal.

Když se tak Nell dívala na Napiera při práci a pozorovala, jak se metály a 
šňůry na blůze houpají a lesknou, uvědomila si, že právě kvůli tomu potlačování 
citů jsou Viktoriáni nejbohatší a nejmocnější na světě. Jejich schopnost hluboko 
ponořit city nebyla zdaleka patologická, spíš šlo o jakési mystické umění, které 
jim dávalo  téměř  magickou  moc  nad  přírodou a  nad  intuitivnějšími  kmeny. 
Stejného druhu byla síla Nipponců.

Než mohl  souboj  dospět  k  rozuzlení,  rozbitým oknem dovnitř  přisvištěla 
šipečka velká asi jako ovád, s bičíkovou anténou silnou jako vlas a dlouhou jako 
prst, a zabodla se boxerovi do zátylku. Nezapíchnula se s velkou silou, ale zato 
musela vyslat do mozku nějaký jed. Muž se rychle posadil na zem, zavřel oči a 
v té poloze také zemřel.

“To nebylo právě rytířské,” usoudil znechuceně plukovník Napier. “Za to asi 
můžu poděkovat nějakému byrokratovi nahoře v Novém Čchusanu.”

Když opatrně prohledali budovu, našli vícero boxerů, kteří zemřeli stejně. 
Venku se dál valil tentýž dav uprchlíků, žebráků, chodců a kolařů s nákladem, 
nerušený jako sama Jang-c'-ťiang.

Plukovník Napier se týden nato u madam Pchingové neukázal, ale madam to 
vybočení z jeho zvyků Nell nevyčítala. Naopak, pochválila ji, že správně odhad-
la Napierova přání a dobře zaimprovizovala. “Pěkné představení,” prohlásila.

Nell ani nenapadlo přemýšlet o tom, co udělala, jako o představení, a kvůli 
tomu, jaká slova madam Pchingová zvolila,  bůhvíproč byla toho dne vzhůru 
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dlouho do noci a dívala se do tmy nad palandou.
Od doby, kdy byla docela malá, vymýšlela příběhy a diktovala je do Čítanky, 

která je často strávila a včlenila do svých vyprávění. Nell připadalo přirozené, 
že  dělá  pro  madam  Pchingovou  stejnou  práci.  Teď  to  ale  šéfka  nazvala 
představením a Nell musela uznat, že to v jistém ohledu představení bylo. Její 
příběhy nestrávila Čítanka, ale jiný člověk, a tak se staly součástí jeho mysli.

Zdálo se, že to je zcela prosté, ale ji to znepokojilo, a proč vlastně, na to 
přišla, teprve když už napůl spala a trápila se tím několik hodin.

Plukovník Napier ji nezná a nejspíš nikdy znát nebude. Všechen styk mezi 
ním  a  Nell  zprostředkovala  herečka,  která  předstírala,  že  je  slečna 
Braithwaitová, a také různé technologické systémy.

Přesto jej  výrazně ovlivnila.  Pronikla hlouběji  do jeho duše než  jakákoli 
milenka. Pokud se plukovník Napier rozhodne objevit příští týden a Nell u toho 
nebude, aby mu mohla vymýšlet příběh, bude ji postrádat? Nell měla tušení, že 
ano. Bude mu připadat, že trpí nedostatkem nějaké neurčitelné esence, a odejde 
nespokojen.

Pokud k tomu může dojít v případě plukovníka Napiera a jeho transakcí s 
podnikem madam Pchingové, mohlo by se to stát  i  Nell  při  jejích stycích s 
Čítankou? Odjakživa cítila, že v knize je nějaká esence, cosi, co jí rozumí, ba co 
ji miluje, cosi, co jí odpouští, když chybuje, a co se těší, když si vede dobře.

Když byla maličká, tyhle otázky si vůbec nekladla; byla to součást kouzla 
knihy. V pozdější době ji chápala jako výsledek činnosti paralelního počítače 
obrovských rozměrů a nesmírného výkonu, který byl pečlivě naprogramován, 
aby rozuměl lidské mysli a dával jí to, co potřebuje.

Teď si tím ale tak jista nebyla. Nedávné putování princezny Nell po krajích 
krále Kojota a po různých hradech se stále rafinovanějšími počítači, které nako-
nec  nebyly  ničím  víc  než  Turingovými  stroji,  ji  uvěznilo  do  deptajícího 
logického  kruhu.  Na  hradě  Turingu  se  naučila,  že  Turingův  stroj  nemůže 
opravdu rozumět člověku. Jenže sama Čítanka, jak aspoň Nell předpokládala, 
byla Turingovým strojem; tak jak to, že rozumí Nell?

Je  snad  možné,  že  Čítanka  je  jen  vodič,  technologický  systém,  který 
zprostředkovává spojení mezi Nell a nějakým člověkem, jenž ji opravdu miluje? 
Koneckonců přece ví, že právě takhle fungují všechny terakty. Zpočátku byla ta 
myšlenka příliš znepokojující, než aby se jí zabývala, a tak kolem ní ostražitě 
kroužila a rýpala do ní z různých směrů, jako když jeskynní žena poprvé narazí 
na oheň. Jenže jak se k ní přibližovala, zjistila, že ji hřeje a uspokojuje, a když 
se pomalu nořila do spánku, začala na ní být závislou a už by ji ani nenapadlo 
vracet se zpátky na to chladné a temné místo, kde byla po ty nespočetné roky 
putování.
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Carl Hollywood se vrací do Šanghaje; jeho předkové na území Orlů 
samotářů; čajovna paní Kwanové,

Od západu se  na  Šanghaj  přivalily  urputné  deště  jako  zvěstovatelé  Pěstí 
spravedlivé harmonie  a  duniví  heroldi  příchodu Nebeského království.  Když 
Carl Hollywood vystoupil ze vzducholodi z Londýna, okamžitě pocítil, že je v 
jiné  Šanghaji,  než  jakou  opustil;  staré  město  bylo  vždycky  divoké,  ale 
rafinovaně, po městsku, a teď bylo divoké jako hraniční osada. Tu atmosféru 
vycítil ještě dřív, než vyšel z Aerodromu; prosakovala do něj z ulic jako ozon 
před bouří. Když se podíval z oken, spatřil, jak se valí liják, který stlouká ze 
vzduchu  všechnu  nanotechniku  a  vrhá  ji  do  odtoků,  odkud  posléze  znečistí 
Huangpu  a  pak  Jang-c’-ťiang.  Ať  už  to  bylo  divokou  atmosférou,  anebo 
vyhlídkou na to, že promokne, zarazil nosiče kousek před hlavními dveřmi, aby 
si  mohl  vyměnit  klobouk.  Krabice  na  klobouky  byly  navršené  na  jednom 
vozíku; tvrďák přišel do té nejmenší a nejvrchnější, která byla prázdná, a on pak 
zespoda vytáhl  tu  největší,  až se štos rozkýval,  a  z  ní  vyňal  desetigalonový 
stetson  ohromující  šíře  a  rozmachu,  který  vypadal  skoro  jako  deštník 
nasazovaný rovnou na  hlavu.  Střelil  pohledem na  ulici,  kde  dravý nahnědlý 
proud unášel odpadky, prach z ulic, cholerou nakažené splašky a tuny zajatých 
nanomechanismů k nouzovým odtokům, zul si kožené boty a nahradil je ručně 
vyrobenými kovbojskými holínkami z kůží nevkusných ještěrů a ptáků, jejichž 
póry byly zazátkované mikrami, které by jeho nohám zajistily sucho, i kdyby si 
usmyslel, že se bude brodit odtoky.

Takto rekonfigurován vyrazil Carl Hollywood na šanghajské ulice. Jakmile 
vyšel z Aerodromu ven, jeho plášť se vzedmul a dokonce i žebráci před ním 
ucouvli. Než vyrazil dál, zastavil se a zapálil si doutník, a přece ho nepřepadli; 
dokonce  i  uprchlíci,  kteří  hladověli,  anebo to  přinejmenším předstírali,  měli 
větší potěšení z toho, že si ho prohlédnou, než jaké by jim způsobily mince z 
jeho kapes. Přes čtyři ulice k hotelu došel pěšky a houževnatě jej následovali jak 
nosiči,  tak  houf  mladíků,  které  pohled  na  skutečného  kovboje  uváděl  do 
vytržení.

Carlův dědeček byl Orel samotář, který se v devadesátých letech dvacátého 
století utrhl ze stále stísněnějšího a sešlejšího Silicon Valley a podle usedlického 
práva se usadil na opuštěném ranči ležícím na břehu bouřlivé a studené řeky na 
východních svazích Wind River Range. Odsud si celkem v pohodě vydělával ja-
ko programátor  na volné noze a  konzultant.  Žena jej  opustila,  dala  přednost 
zářivým světlům a společenskému životu Kalifornie, a pak se jen divila, jak se 
mu podařilo přesvědčit soud, že má lepší předpoklady vychovávat jejich syna 
než  ona.  Dědeček  vychoval  Carlova  otce  většinou  pod  širým  nebem:  když 
zrovna nebyl vevnitř a nestudoval matematiku, tak lovil a rybařil a kácel stromy. 
Jak  utíkaly  roky,  přidávali  se  k  nim  postupně  duchovně  spříznění  lidé  s 
podobnými  životními  osudy,  a  tak  v  době  Mezivládí  už  vytvořili  komunitu 
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tvořenou mnoha stovkami členů, volně rozptýlenou po několika málo tisících 
čtverečních  kilometrů  téměř  divočiny,  ale  v  elektronickém  smyslu  slova 
sevřenou  stejně  pevně  jako  jakákoli  vesnička  na  Západě  ve  starých  časech. 
Technologická  zdatnost,  úžasné  bohatství  a  množství  zbraní  z  nich  činily 
nebezpečnou skupinu, a tak desperáti se starými dodávkami, kteří zaútočili na 
odlehlý ranč, vždycky zjistili, že je kdosi s rychlostí přímo kataklyzmatickou 
obklíčil  a  že  ten  někdo má nad  nimi  palebnou převahu.  Dědeček  s  oblibou 
vyprávěl historky o těch zločincích, o tom, jak se snažili omlouvat své zločiny 
tím,  že  byli  ekonomicky  znevýhodněni  nebo  postiženi  chorobou  drogové 
závislosti a jak je Orli samotáři – z nichž mnozí se sami vymanili z chudoby 
nebo závislosti  –  oddělali  popravčími  četami  a  pak je  rozmístili  na okrajích 
svého území coby cedule ZÁKAZ VSTUPU, jaké dokáže přečíst i negramota.

S příchodem Celosvětového ekonomického protokolu se všechno urovnalo, 
či, viděno očima pamětníků, poměry změkly a všechno se pokazilo. Už si jeden 
nemohl užít toho, že vyskočí ve tři ráno z postele a za teploty pod nulou bude 
objíždět obranné linie, čímž si pěstil smysl pro odpovědnost a sounáležitost v 
komunitě.  Nejjasnější  a  nejlepší  vzpomínky,  jaké  Carl  Hollywood měl,  byly 
právě na to, jak se s otcem vydával na podobné objížďky. Když se tak choulili 
na udusaném sněhu a vařili si na ohýnku kafe, pouštěli si rádio a poslouchali 
líčení  o  tom, jak se  přes  Sin-ťiang přehnala vlna džihádu a jak na  východě 
Evropy došlo k prvním projevům nanotechnologického terorismu. Carlovi ne-
musel  otec  vysvětlovat,  že  jejich  komunita  rychle  nabývá  charakteru 
historického zábavního parku a že brzy se budou muset vzdát jízdních hlídek a 
nahradit je nějakými modernějšími obrannými systémy.

A i poté, co k těmto inovacím došlo a co se komunita víceméně spojila s 
První  distribuovanou  republikou,  Carl  a  jeho  otec  a  děd  dál  všechno  dělali 
postaru, lovili karibu a vytápěli domy kamínky na dřevo a sedali dlouho do noci 
ve  ztemnělých  pokojích  a  namáhavě  programovali  v  asembleru.  Domácnost 
byla čistě mužská (Carlova matka zemřela, když mu bylo devět let; šlo o nehodu 
při raftingu) a Carl utekl, jen co přišel na to, jak, vydal se do San Franciska, pak 
do New Yorku, pak do Londýna, a nakonec vynikl jako divadelní producent. 
Jenže čím starší byl, tím spíš chápal, jak v mnoha ohledech je pevně zakořeněn 
do místa, kde vyrostl, a nikdy to necítil v čiřejší podobě, než když šel v bouřce 
po přelidněné šanghajské ulici, bafal z tlustého doutníku a díval se, jak mu z 
okrajů klobouku odkapává voda.  Nejnaléhavější  a  nejčistší  životní  pocity  se 
vhrnuly do jeho mladé a bezbranné dušičky za těch předranních hlídek, kdy 
věděl, že kdesi venku číhají desperáti. Později se k těm vzpomínkám neustále 
vracel,  pokoušel  se  znovu zachytit  čistotu  a  naléhavost  těch  pocitů  nebo  se 
snažil přimět své teraktéry, aby ji cítili. Teď poprvé za třicet let prožíval totéž, 
tentokrát  na  ulicích  Šanghaje,  které  byly  rozpařené  a  zmítaly  se  na  pokraji 
dynastické  vzpoury  jako  artérie  starého  muže,  který  už  už  bude  mít  první 
orgasmus po letech.
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V hotelu se sotva ohřál, jen si do kapes pláště nacpal  arch papíru, plnicí 
pero, stříbrnou krabičku nabitou doutníky jako nábojový pás patronami a pár 
maličkých zásobníků s nanodávkami, které mohl použít k urovnání funkcí svého 
mozku a těla.  Také třímal těžkou hůl  špacírku,  naprosto čarodějnou věcičku 
nabitou  bezpečnostními  aerostaty,  které  by  ho,  kdyby  začaly  nepokoje, 
doprovodily zpátky do hotelu. Nato se zase vrátil na ulice, asi kilometr dva se 
probíjel davem a pak došel k čajovně, ve které strávil spoustu dlouhých nocí, 
když ještě  měl  v užívání divadlo Parnasse.  Stará paní Kwanová jej  přivítala 
vřele, mnohokrát se uklonila a uvedla jej k jeho oblíbenému rohovému stolu, 
odkud měl výhled na křižovatku Nankingské s titěrnou boční uličkou ucpanou 
stánky trhovců. Teď viděl jen záda a zadky chodců, které tlak davu nacpal až k 
výkladu.  Objednal  si  velkou  konvici  svého  oblíbeného  zeleného  čaje  toho 
nejdražšího druhu, jehož lístky se češou v dubnu, když jsou ještě měkoučké a 
mladé, a rozložil si na stole papír. Čajovna byla plně integrovaná do celosvětové 
mediální sítě, a tak stránky automaticky naskočily. A podle povelů, které jim 
Carl Hollywood šeptem vydával, se začaly plnit sloupci animovaného textu a 
okny s obrazy a filmovými záběry. Poprvé upil čaje – první doušek je vždycky 
nejlepší –, vytáhl z kapsy veliké plnicí pero, sundal z něj kryt a dotkl se hrotem 
papíru. Začal na stránku zapisovat příkazy, slovy i kresbami. Když text dopsal, 
příkazy byly před jeho očima vykonávány, když načrtl  čáry mezi rámečky a 
kruhy, bylo navázáno spojení a informace proudily sem tam. Na spodek strany 
napsal slovo MIRANDA a nakreslil kolem něj kroužek. Ten zatím nebyl spojen 
s ničím jiným na diagramu. Doufal, že ale brzy bude. Carl Hollywood pracoval 
na  materiálech  dlouho  do  noci,  paní  Kwanová  mu  bez  ustání  doplňovala 
konvice  a  nosila  mu  sladkosti  a  okraj  stolu  mu,  jak  se  stmívalo,  krášlila 
svíčičkami,  protože  si  vzpomínala,  že  rád  pracovával  při  svíčkách.  Číňané 
venku na ulici, které od něj odděloval centimetr příčně vázaného diamantu, se 
na něj dívali, až vyráběli nosy na výkladu bílé elipsy, a ve světle svíček se jim 
tváře leskly jako zralé broskve visící mezi hojným a tmavým listovím.

Hackworthovi na cestě a v Londýně; East End; pozoruhodná vyjížďka lodí; 
Osoby a obsazení; noc v divadle.

V dálce se jako sněhové návěje zvolna vlnily hladké, jemnozrnné arktické 
mraky, tisícovka mil vypadala jako od dveří domu k plotu, meruňkové slunce, 
které nikdy úplně nezašlo za obzor, osvěcovalo, ale nezahřívalo. Fiona ležela na 
břiše na horní palandě, dívala se z okna a sledovala, jak se její dech sráží na skle 
a pak odpařuje do suchého vzduchu.

“Otče?” řekla velice tiše, aby zjistila, jestli je vzhůru.
Nebyl, ale vzbudil se velmi rychle, možná se vynořil z jednoho z těch snů, 

které  jen  kloužou  pod  hladinou  vědomí,  jako  když  vzducholoď  těsně  mine 
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vrcholky několika mraků. “Prosím?”
“Kdo je Alchymista? Proč ho hledáš?”
“Proč ho hledám, to bych raději nevysvětloval. Řekněme, že jsem si přivodil 

závazky,  které  nelze  nevyrovnat.”  Vypadalo  to,  že  otci  druhá  část  otázky 
způsobila víc starostí, než očekávala, a jeho hlas byl lítost sama.

“Kdo to je?” naléhala mírně.
“Kdo? Moje milá, to kdybych věděl, už bych ho našel.”
“Tati!”
“Co je  to za postavu? Naneštěstí  mi nebylo dopřáno mít  mnoho vodítek. 

Pokoušel jsem se dospět k nějakým závěrům podle toho, co jsou zač lidé, kteří 
ho hledají, a také co jsem zač já.”

“Promiň, tati, ale jaký vztah má tvoje povaha k povaze toho Alchymisty?”
“Nejedna věci znalá osoba dospěla k závěru, že jsem ten pravý, kdo má toho 

chlapíka najít, i když nevím nic o zločincích a špionáži a tak dál. Jsem jenom 
nanotechnologický inženýr.”

“To není pravda, tati! Ty jsi přece mnohem víc. Znáš tak strašně moc příběhů 
- moc jsi mi jich vyprávěl, když jsi byl pryč, vzpomínáš?”

“Nejspíš ano,” připustil se zvláštní ostýchavostí.
“A já si je každý večer čtu. A i když ty příběhy byly o vílách a pirátech a 

džinech a tak, vždycky jsem vycítila, že za nimi jsi ty. Jako když loutkář tahá za 
nitky a dává loutkám hlas a osobnost. Takže si myslím, že jsi víc než inženýr. 
Jenom potřebuješ kouzelnou knížku, aby se to dostalo ven.”

“Víš... nenapadlo mě dívat se na to takhle,” opáčil otec hlasem, který byl 
najednou plný citu. Přemohla pokušení nakouknout přes okraj postele a podívat 
se mu do obličeje, protože to by mu bylo trapné. Místo toho se schoulila do 
klubíčka a zavřela oči.

“Fiono, ať už si o mně myslíš cokoli – a musím říct, jak moc příjemně mě 
překvapuje,  že  máš  na  mě  tak  příznivý  názor  –,  pro  ty,  kdo  mě  za  touhle 
posílkou vyslali, jsem inženýr. Aniž bych se choval nabubřele, můžu dodat, že 
jsem v té branži rychle postupoval nahoru a získal postavení, ke kterému patří 
nepřehlédnutelná odpovědnost. Protože to je jediný rys, kterým se odlišuji od 
ostatních,  je  to  možná  také  jediný  důvod,  proč  mě  vybrali,  abych  našel 
Alchymistu.  Z toho vyvozuji, že i  sám Alchymista je nanotechnologický vý-
zkumník jisté zručnosti a že podle všeobecného domnění pracuje na projektu, o 
který se zajímá nejedna mocnost.”

“To mluvíš o Setbě, otče?”
Pár okamžiků mlčel. Pak promluvil, ale zvýšeným a napjatým hlasem. “O 

Setbě. Jak to, že o ní víš?”
“Pověděl  jsi  mi  to,  otče.  Pověděl  jsi  mi,  že  to  je  nebezpečná  věc  a  že 

organizace  pro vynucování  Protokolu nesmějí  dovolit,  aby vznikla.  A kromě 
toho...”

“Kromě toho co?”
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Div mu nepřipomněla, že její sny jsou posledních několik let samá semínka 
a  sazeničky  a  že  jich  byly  k  prasknutí  plné  i  všechny  příběhy  v  Čítance: 
semínka,  ze  kterých  vyrostly  hrady;  dračí  zuby,  ze  kterých  vyrostli  vojáci; 
semínka, která vyrašila do obřích fazolových stonků, jež vedly do alternativních 
vesmírů  v  oblacích;  a  také  semínka,  která  ohyzdné  potulné  stařeny  daly 
pohostinným a bezdětným manželům a která vyrostla v rostliny s nadouvajícími 
se lusky, v nichž kolem sebe kopala spokojená nemluvňata.

Vycítila ale, že kdyby se o tom zmínila přímo, zabouchl by jí před nosem 
ocelové dveře – ty dveře, které se teď zrovna mučivě přiotevřely.

“Proč si myslíš, že ta Setba je tak zajímavá?” zkusila to.
“Je  zajímavá  jako  kádinka  s  nitroglycerinem,”  opáčil.  “Je  to  podvratná 

technologie. A už o Setbě nemluv, Fiono, agenti CryptNetu můžou být všude a 
můžou poslouchat, o čem si spolu povídáme.”

Fiona  vzdychla.  Když  otec  mluvil  volně,  cítila  z  něj  člověka,  který  jí 
vyprávěl příběhy. Když ale zabrousila k některým tématům, stáhl roušku a stal 
se z něj jeden z mnoha viktoriánských pánů. Bylo to k naštvání. Cítila ale, jak 
by stejný rys u muže, který by nebyl jejím otcem, provokoval. Ta slabost byla 
tak do očí bijící, že ona ani žádná jiná žena by neodolala pokušení ji prozkoumat 
– hanebné a tudíž mučivé pomyšlení, které mělo Fionin mozek zaměstnávat z 
větší části i po následujících několik dnů, kdy se v Londýně setkali s jinými 
členy svého kmene.

Po prosté večeři v hospodě na okraji City – dali si nějaké pirožky a k tomu 
pivo – vyjeli na jih přes Tower Bridge, pronikli slabou vrstvou luxusních staveb 
na pravém břehu a vjeli do Southwarku. Stejně jako v jiných atlantských částech 
Londýna byla i tady vedení Cév zapracována přímo do organismu města, hnala 
se  trubkami  s  jiným vedením,  šplhala  po  vlhkých  spodních  stranách  mostů, 
vkrádala se do budov otvůrky vyraženými do základů. Staré domečky a byty v 
téhle  kdysi  chudinské  čtvrti  byly  většinou  přestavěny na  záchytné  body pro 
mladé Atlanťany ze všech míst Anglosféry, pro lidi chudé podílem na ekvitě, ale 
bohaté na očekávání, kteří si velké město vybrali jako teplé hnízdiště pro své 
kariéry. V přízemích bývaly především hospody, kavárny a tančírny. Když se 
otec s dcerou sunuli na východ, většinou rovnoběžně s řekou, lesk, který byl na 
přístupových  cestách  k  mostům  tak  očividný,  začínal  chabnout  a  moci  se 
postupně ujímala dávná podoba čtvrti – jako když sevřete pěst a pod napnutou 
kůží  přiznají  svůj  tvar  kosti  kotníků.  Mezi  novějšími  stavbami  u  řeky  se 
objevovaly  široké  mezery,  díky  čemuž mohli  nahlédnout  na  druhý břeh,  do 
čtvrti,  jejíž  večerní  mlhavou  deku  už  poskvrňovaly  karcinogenní  šmouhy 
velikých mediatronů, barevných jako lentilky. Fiona Hackworthová si povšimla 
nějaké záře ve vzduchu, která se rozpustila do souhvězdí, jakmile ona zamrkala 
a zaostřila na ni zrak. Zelené světélko, jako od bodnutí špendlíkem, nekonečně 
malý  úštěpek  smaragdu se  dotkl  povrchu  jejího  oka  a  roztáhl  se  do  oblaku 
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světla. Dvakrát mrkla a bylo to pryč. Dřív nebo později si tahle věcička spolu s 
mnoha dalšími najde cestu do koutku oka a dá jí groteskní vzhled. Vytáhla z 
rukávu kapesník a oči si vytřela. Přítomnost tak mnoha miker s lidary ji přiměla 
uvědomit si, že už několik minut, aniž by jim to pořádně došlo, pronikají do roz-
lehlého pásu mlhy; vlhkost  od řeky se srážela na mikroskopických strážcích 
hranic. Barevné světlo malátně pableskovalo na zástěně z mlhy, která se tyčila 
před nimi, a ve středu ulice se začal rýsovat obrys kamenného sloupu: křídla 
gryfů, roh jednorožce, ostré a černé na pozadí řvavě nevkusného kosmu. Vedle 
frontonu  stál  strážník  a  symbolicky  sloup  hlídal.  Kývl  na  Hackworthovy  a 
chraplavě, leč zdvořile cosi ucedil přes těsný řemínek pod bradou; otec s dcerou 
opustili  Novou Atlantidu  a  vjeli  do  nevkusného rezidu  plného hrubiánských 
thétů,  kteří  se  rojili  kolem vchodů  do  hospod  a  pokřikovali  na  sebe.  Fiona 
koutkem oka zachytila starou vlajku Velké Británie, pak se zadívala znovu a 
došlo jí,  že ramena svatoondřejského kříže jsou vyztužená hvězdami jako na 
válečné vlajce Konfederátů. Mírně kavala pobídla a stáhla se otci téměř až po 
bok.

Pak město ztemnělo a zklidnělo, i  když lidí nijak neubylo,  a na několika 
ulicích neviděli jiné muže než tmavovlasé s kníry a jiné ženy než oblečené do 
černé látky tak, že připomínaly tmavé sloupy. Pak Fiona ucítila anýz a česnek a 
nakrátko přešli  do vietnamského území.  Docela ráda by se stavila v jedné z 
pouličních kaváren na misku pho, ale otec jel dál, nechal se nést proudem, který 
se valil  spolu s Temží, a za několik málo minut se zase dostali k řece. Břeh 
lemovaly staré zděné sklady – dnes už tak zastaralá kombinace výrazů, že se 
vzpírala snahám o vysvětlení –, které přestavěli na kanceláře.

Na hladině řeky se vznášel rovnoběžně s proudem ponton, který s krajem 
žulové  navigace  spojoval  sklopný  můstek.  U  pontonu  bylo  uvázané  zpustlé 
plavidlo, bylo ale naprosto neosvětlené a zahlédnout je člověk mohl jen jako 
černý stín na uhlově šedé vodě. Když kavalové zarazili a Hackworthovi sesedli, 
začalo být slyšet, že zdola se ozývají hlasy.

John Hackworth vytáhl z náprsní kapsy nějaké vstupenky a požádal je, ať se 
rozsvítí; jenže ony byly vytištěné na staromódním papíře, který neměl vlastní 
zdroj energie, a tak se nakonec musel uchýlit ke službám mikrobaterky, která 
mu visela na řetízku od hodinek. Podle všeho se ujistil, že dorazili na správné 
místo, nabídl Fioně rámě a dovedl ji po můstku na ponton. Proti nim se skákavě 
vynořilo blikavé světýlko a po chvíli se z něj vyloupl muž, Afrokarib s brýlemi 
bez obrouček, který třímal v ruce starožitnou svítilnu proti větru. Obrovskýma 
očima zažloutlýma jako prastaré slonovinové koule na biliár si prohlížel jejich 
lístky  a  Fiona  si  zase  prohlížela  jeho  obličej.  Pokožku  měl  ve  světle  svíce 
zdravou  a  teplou  a  lesklou,  voněl  slaboučce  citrusy  a  k  tomu  ještě  čímsi 
pochmurnějším a méně sympatickým. Když skončil s inspekcí, zvedl zrak, ne 
ale k Hackworthovým, někam do dálky, pak se k nim otočil zády a odkráčel. 
John Hackworth okamžíček stál a čekal na pokyny, nato se napřímil, narovnal i 
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ramena a převedl Fionu přes ponton k lodi.
Byla osm nebo deset metrů dlouhá. Nikde žádná lávka, takže ti, kdo už na 

lodi byli, se museli natáhnout a chytit se a přetáhnout se na palubu, kteréžto 
narušení obřadnosti se udalo tak rychle, že neměli ani čas se začít cítit trapně.

Loď byla v podstatě velká, plochá a otevřená trubka, ne o mnoho víc než 
záchranný vor, na přídi měla nějaké ovládání a na zádi byl zabudován jakýsi 
moderní, a tudíž směšně malý pohonný systém. Jak se jejich oči přizpůsobovaly 
tlumenému  světlu  rozptýlenému  mlhou,  spatřili  na  okrajích  lodi  snad  deset 
dalších  pasažérů,  kteří  se  posadili,  aby  je  neotravovaly  vlny  od  kolem 
proplouvajících lodí. John to uznal za moudré, a tak zavedl Fionu k jedinému 
zbylému volnému místu a oba si sedli mezi dvě jiné skupiny: trojku mladých 
Nipponců, kteří si navzájem vnucovali cigarety, a muže a ženu v bohémských, 
leč  velmi  drahých  šatech,  kteří  popíjeli  ležák  z  plechovek  a  bavili  se  s 
kanadským přízvukem.

Muž na pontonu odvázal lana a přeskočil na palubu. Další zřízenec převzal 
řízení a s mírným zrychlením se vydal do proudu, v určitou chvíli ubral plyn a 
natočil  loď proti  blížící  se  vlně.  Když se dostali  do hlavní plavební dráhy a 
nabrali  rychlost,  velice  brzy  se  ochladilo  a  všichni  pasažéři  začali  huhlat  a 
dožadovat se od svých termogenních šatů více tepla. Afrokaribský chlapík je 
obešel s těžkou bednou naplněnou plechovkami ležáku a třetinkami červeného 
pinot noir. Na několik minut ustal hovor, protože všichni pasažéři se dali vést 
předvěkým puzením, obrátili tváře proti chladnému větru a nechali se konejšit 
příjemným pleskáním vln o trup.

Výletní plavba trvala skoro hodinu. Po několika minutách se lidé zase začali 
bavit,  ale  většinou se drželi  svých skupinek. Bedna s  občerstvením putovala 
dokola ještě několikrát. Johnu Hackworthovi z pár jemných náznaků začínalo 
docházet, že jeden z Nipponců je víc pod parou, než dává najevo, a že nejspíš 
předtím, než došel na ponton, strávil pár hodin v nějaké přístavní krčmě. Navíc 
si  vzal  z  bedny  pokaždé,  když  k  němu  došla,  a  asi  po  půlhodině  plavby 
rozkolísaně  vstal,  naklonil  se  přes  zábradlí  a  vyzvracel  se.  John  se  otočil  a 
zamrkal na dceru. Loď narazila na neviděnou vlnu a sklouzla po boku do údolí 
za ní. Hackworth chytil nejprve zábradlí a pak paži své dcery.

Fiona vykřikla. Dívala se Johnovi přes rameno na mladé Nipponce. John se 
otočil a spatřil, že jsou jen dva; ten, kterému bylo zle, zmizel, druzí dva se opřeli 
břichy o okrajník a  rozpřahovali  paže,  až prsty jako bílé  paprsky zářily nad 
černými vodami.  John ucítil,  že se mu Fionina paže vytrhla,  a když se k ní 
obrátil, už jen uviděl, jak jeho dcera skočila přes zábradlí.

Po  všem  bylo  dřív,  než  se  vůbec  stačil  vylekat.  Posádka  to  zvládla  tak 
rutinně a efektivně, až Hackworth vytušil,  že Nipponec je vlastně herec a že 
incident je součástí produkce. Afrokarib zaklel a zařval na ně, ať se drží, to vše 
hlasem čistým a mocným jako Stradivariho cello,  hlasem scénickým. Obrátil 
chladicí box, vysypal z něj všechno pivo a víno, pak jej zabouchl a hodil přes 
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palubu jako záchrannou bóji.  Zatím kormidelník vedl loď do oblouku. Řada 
pasažérů včetně Hackwortha rozsvítila mikrobaterky a namířila jejich paprsky 
na  Fionu,  které  se,  jak  skočila  dolů  po  nohách,  sukně  nadula,  takže  teď  ji 
obklopovala jako květinový prámek. Jednou rukou svírala Nipponce za límec a 
druhou se držela rukojeti chladicího boxu. Neměla sílu ani vzplývavost na to, 
aby opilého udržela nad vodou, a tak je oba zaplavovaly vysoké vlny od ústí 
řeky.

Muž s dredy vytáhl napřed Fionu a podal ji otci. Textilkuly tvořící její oděv 
– nespočetné mikry spojené loket na loket do dvourozměrné sestavy – se daly 
do díla a odčerpávaly vodu, která pronikla mezi ně. Fionu zahalila rouška vířící 
mlhy,  která  jako  by  hořela  zachyceným světlem z  mikrobaterek.  Husté  rusé 
vlasy se zbavily omezení daných kloboukem, který jí vlny srazily, a teď padaly 
dolů a kolem ramen jako ohnivá pláštěnka.

Vyzývavě  se  dívala  na  Hackwortha,  jehož  nadledvinky  se  konečně 
rozpumpovaly a zahájily endokrinologickou rvačku. Když pozoroval svou dceru 
v takové situaci,  bylo to,  jako by mu někdo nemilosrdně přejížděl  po páteři 
metrákovou ledovou krou. A když ten pocit dospěl až do dřeně míchy, zapotácel 
se  a  div  že  se  nemusel  posadit.  Jako  by  se  prosmýkla  přes  neznámou  a 
neoznačenou hranici a stala se nadpřirozenou bytostí, najádou, jež vystoupila z 
vln zahalena ohněm a parou. Jen v racionálním koutku mozku, na kterém teď 
přestalo záležet, si Hackworth položil otázku, zda mu lidé z Osob a obsazení 
(tak se totiž jmenoval soubor pořádající tohle představení) nenasadili do systé-
mu nějaké nanozity, a pokud ano, co přesně dělají s jeho myšlením.

Voda se Fioně valila ze sukně, protékala mezi prkny paluby, a najednou byla 
Fiona až na obličej a vlasy suchá. Otřela si tvář do rukávu a přehlédla kapesník, 
který jí otec podával. Nepadlo mezi nimi slovo, ani se neobjali, jako by si Fiona 
uvědomovala, jak na otce i na ostatní působí – Hackworth si ostatně myslel, že 
tahle schopnost bude u šestnáctiletých dívek velice rozvinutá. Nipponec teď už 
vykašlal  z plic skoro všechnu vodu a dojímavě lapal po dechu. Jakmile měl 
dýchací cesty zase provozuschopné, chraplavě a protahovaně promluvil. Jeden z 
jeho společníků to překládal. “Říká, že nejsme sami – že voda je plná duchů a ti 
k němu mluvili. Šel za nimi pod hladinu. Ale když už cítil, že duch opouští jeho 
tělo,  pocítil  strach a vyplaval nahoru a tam ho zachránila tahle mladá dáma. 
Říká, že duchové mluví k nám všem a že jim musíme naslouchat!”

Je zbytečné říkat, že to bylo poněkud trapné, a také všichni pasažéři zhasili 
baterky a obrátili se k postiženému zády. Ale Hackworth, jen co se jeho zrak 
přizpůsobil, prozkoumal toho muže pohledem ještě jednou a zjistil, že odhalené 
části jeho kůže začaly vyzařovat barevné světlo.

Podíval se na Fionu a spatřil, že jí hlavu jako tiára obkružuje proužek bílého 
světla s drahokamem uprostřed čela. Podivoval se však tomu zázraku z dálky, 
protože věděl, že Fiona teď nechce být v jeho přítomnosti.

Nízko nad vodou visela vydatná světla, která říkala, kde jsou trupy velkých 
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lodí,  jež  kolem  sebe  prokluzovaly,  jak  se  jejich  paralaxy  rychlou  plavbou 
přesunovaly.  Dostali  se  blízko  k  ústí  řeky,  ale  ne  po  obvyklých  plavebních 
drahách, kde lodi stály na kotvách a čekaly na příliv, na změnu větru nebo posun 
v cenách. Jedno souhvězdí světel se nepohybovalo, jen se zvětšovalo: pluli k 
němu. Když Hackworth provedl pár pokusů se stíny a prohlédl si, jak se světlo z 
té lodi klade na hladinu, dospěl k názoru, že světla jim schválně míří do očí, aby 
nemohli zjistit nic o povaze jejich zdroje.

Mlha se zvolna srážela do rezavé zdi  ohromné a beztvaré natolik,  že by 
klidně mohla být pět nebo padesát metrů daleko. Kormidelník čekal, dokud do 
ní div nevrazili, a pak zastavil motory. Vor okamžitě ztratil rychlost a do trupu 
velké lodi jen rýpl čumákem. Z nebes sestoupily kluzké a odkapávající řetězy, 
které  se  snesly  do  Hackworthova  zorného  pole  coby  paprsky  vyzařující  z 
nějakého  poloboha  těžkého  průmyslu,  coby  hlasatelé  železa,  které  lodníci  s 
extaticky zakloněnými hlavami a ústy otevřenými nad tím zvěstováním přijímali 
do  náručí.  Zacvakli  řetězy  do  kovových  smyček  upevněných  do  paluby. 
Upoutaná loď se osvobodila z vody a začala stoupat podél rezavé stěny, jež se 
tyčila bůhvíkam do nekončící mlhy. A najednou tu bylo brlení, za ním nekrytá 
paluba, tu a tam loužičky světla, sem tam se hemžilo pár červených ohýnků od 
doutníků. Paluba se posunula stranou, stoupla a nasunula se pod trup menší lodi. 
Když se vyloďovali, spatřili, že jiné podobné lodi jsou na ní roztroušené i jinde.

Kdybyste použili slovo “podezřelý”, ani zdaleka byste tím nevystihli, jakou 
reputaci měl soubor Osoby a obsazení v novoatlantských částech Londýna, ale 
tohle adjektivum padlo vždycky, vyřčené téměř šeptem, s obočím pozdviženým 
div ne až do vlasů a s významnými kradmými pohledy přes rameno. Hackwor-
thovi brzy začalo být jasné, že člověk může přijít ke špatné reputaci už jen tím, 
když ví, že Osoby a obsazení existují – a zároveň bylo jasné, že téměř každý o 
nich slyšel. Než by na sebe přivolával ještě větší pohanu, sehnal si lístky u lidí z 
jiných kmenů.

Po  tom  všem  jej  ani  trochu  nepřekvapilo,  když  si  všiml,  že  většinu 
obecenstva tvoří kolegové Viktoriáni, a ne jen mladí svobodní muži, kteří mají 
volný  večer,  ale  i  okázale  ctihodné  manželské  páry,  které  se  procházely  po 
palubách, muž s cylindrem, žena se závojem.

Fiona vyskočila z lodi, ještě než se vůbec dotkla paluby té větší, a vypařila 
se. Změnila si vzor na šatech, místo toho křiklavého květovaného zvolila bílou 
podkladovou barvu, zmizela do šera a její integrovaná tiára zářila jako svatozář. 
Hackworth si beze spěchu obešel palubu a sledoval své soukmenovce, jak se 
snaží  vyřešit  následující  problém:  jak  se  dostat  dost  blízko  k  jinému  páru, 
abychom je poznali, ovšem ne až tak blízko, aby oni poznali nás. Čas od času se 
poznaly nějaké manželské páry navzájem a musely něco říct: ženy se šibalsky 
hihňaly  a  muži  se  smáli  jako  břichomluvci  a  říkali  si  “vy  ničemo”,  slova 
klouzala po palubách a zabodávala se do mlhy jako šípy vystřelené do balíku 
bavlny.
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Z  kajut  pod  nimi  vycházela  nějaká  zesílená  hudba;  atonální  dominantní 
akordy  procházely  palubou  jako  seismické  poruchy.  Bývala  to  velká 
kontejnerová  loď,  teď  byla  prázdná  a  na  cosi  tak  obrovského  překvapivé 
nezbedně nadskakovala.

Hackworth  byl  sám,  oddělen  od  celého  veškerenstva,  což  byl  pocit,  se 
kterým vyrůstal, jako by to byl jeho kamarád, co bydlí hned vedle. Gwen našel 
jakýmsi  zázrakem a  na  několik  málo  let  s  tímhle  starým kamarádem ztratil 
spojení, ale teď byli on a samota zase pospolu, vyšli si na špacír, dobře se znali a 
nebylo jim zle. Provizorní bar uprostřed lodi přitáhl asi tak deset oveček, ale 
Hackworth věděl, že mezi ně nezapadne. Narodil se beze schopnosti ztratit se v 
davu a navazovat snadno vztahy, jako se někteří lidé narodí bez rukou.

“Jste nad tím vším?” ozvalo se. “Anebo snad vedle toho všeho?”
Byl to muž v klaunském kostýmu. Hackworth měl matný dojem, že v něm 

poznává  reklamní  fetiš  pro  starý  řetěz  amerických  provozoven  rychlého 
občerstvení.  Kostým  však  byl  nápadně  obnošený,  jako  by  to  byly  jediné 
uprchlíkovy šaty. Byl celý přelátaný kousky kartounu, čínského hedvábí, černé 
kůže s cvočky, uhlově šedé látky s tenkým proužkem a maskáčoviny. Klaun měl 
integrované nalíčení – obličej se mu leskl jako umělohmotná hračka z minulého 
století, vyrobená vstřikováním do formy, které do hlavy strčili  žárovku. Bylo 
znepokojující  dívat  se,  jak  mluví,  vypadalo  to,  jako  když  se  díváte  na 
animovanou, počítačem nasnímanou grafiku toho, jak člověk polyká.

“Tak  patříte  k  tomu?  Anebo  jste  jenom  u  toho?”  doptával  se  Klaun  a 
vyčkávavě se na Hackwortha díval.

Hackworth si  už před delší dobou uvědomil, že tahle věc,  tyhle Osoby a 
obsazení, jsou jakýmsi divadlem s aktivní účastí diváků, a od té chvíle se obával 
tohoto okamžiku: chvíle,  kdy přijde jeho první narážka. “Odpusťte,  prosím,” 
odpověděl napjatě a ne zcela pevným hlasem. “Nejsem tu ve své kůži.”

“To teda kurva fakt nejste,” souhlasil Klaun. “Vemte si tohle,” pokračoval a 
vyndal cosi z kapsy. Napřáhl ruku k Hackworthovi, který stál dva tři metry od 
něj, ale stalo se cosi otřesného, ruka se oddělila od paže a letěla vzduchem, 
ušmudlaná  bílá  rukavička se podobala špinavé ledové kouli  potácející  se  po 
eliptické  dráze  mezi  vnitřními  planetami.  Něco  Hackworthovi  vstrčila  do 
náprsní kapsy a zase se stáhla; protože se ale Hackworth díval, ještě než se zase 
připojila k pahýlu předloktí, opsala ve vzduchu hladce osmičku. Hackworth si 
uvědomil, že klaun je mechanický. “Nasaďte si je a buďte svůj, vy odcizenej 
osamělej  opuštěnej  zadumanej  odtažitej  nadvěcnej  technokratickej  raciona-
listickej  zasranej  páprdo.”  Klaun  se  otočil  na  patě  a  mizel;  na  plácavých 
klaunských botách měl namontovaný nějaký otočný podpatek, takže když se 
otočil  na patě,  vážně se tedy otočil  na patě,  ba dokonce se otočil  několikrát 
dokola a teprve pak se zastavil zády k Hackworthovi a řítil se pryč. “Revoluční 
vynález, co?” štěkl přes rameno.

Tou věcí, co se ocitla v Hackworthově kapse, byly tmavé brýle proti slunci: 
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páskové brýle kolem celé hlavy, se zářivou duhovou povrchovou úpravou, právě 
takový krám, jaký by před desetiletími nosil v předčasně ukončeném televizním 
seriálu buřičský polda, co pořád střílí z pistole Magnum. Hackworth je rozložil a 
vyleštěné  konce  stranic  si  opatrně  nasunul  kolem  spánků.  Jak  se  čočky 
přibližovaly,  spatřil  světlo,  které  z nich  vycházelo;  brýle  byly 
fenomenoskopické.  I  když  v  této  souvislosti  by  bylo  vhodnější  slovo 
fantaskopické. Obraz se šířil,  až zaplnil celé jeho zorné pole,  ale zaostřil  se, 
teprve když si je nasadil úplně, a v tom okamžiku mu stranice za ušima ožily, 
natáhly se a prorostly až za zátylek, jako když prásknete gumou od zavařovačky, 
jenže obrácené, vzadu se slily a vytvořily nerozpojitelný pás. “Pustit,” nařídil 
Hackworth  a  pak  probral  i  celou  litanii  ostatních  standardních  ÚHORových 
povelů.  Brýle  mu hlavu  nepustily.  Nakonec  odkudsi  shora  a  zepředu  proťal 
prostor kužel světla a rozlil se po jevišti. Rozsvítila se i světla ramp a zpoza 
opony vyšel pán v cylindru. “Vítám vás na našem představení,” začal. “Brýle si 
kdykoli  můžete  sejmout  tím,  že  se  domůžete  ovací  vstoje  od  neméně  než 
devadesáti procent obecenstva.” Pak světla i opona zmizely a Hackwortha za-
nechaly  s  tím,  co  viděl  předtím,  jmenovitě  s  kyberneticky  zesíleným 
noktovizním zobrazením lodní paluby.

Zkusil  ještě  pár  dalších  povelů.  Fenomenoskopy  běžely  většinou  v 
transparentním modu,  nebo  přinejmenším  translucidním,  díky  kterému  mohl 
jejich nositel vidět skutečnost. Zato tyhle byly paličatě neprůhledné a ukazovaly 
mu jenom mediatronické zobrazení scény. Návštěvníky, kteří se stále procházeli 
a povídali si, znázorňovaly jen jako absurdně zjednodušené modelace na drátové 
kostry,  což  byla  displejová  technologie,  která  se  nepoužívala  jistě  dobrých 
osmdesát let, takže bylo jasné, že jejím smyslem je Hackwortha štvát. Každá 
postava měla na prsou pověšenou velikou ceduli:

FLASH K. GRIFFIN III., 35 let
(už se nestihne stát tak zajímavou figurou jako ty!)
Synovec jistého lorda ekvity, jenž má titul hraběte

(nezávidíš mu?)
Ženatý s tou vycmrdlou štětkou, co mu jde po pravici

Vyrážejí za takovýmihle eskapádičkami,
aby unikli vlastním mrzáckým živůtkům.

(proč jsi tu ty?)

Hackworth se podíval dolů a pokusil se přečíst ceduli na vlastních prsou, ale 
nebyl s to na ni zaostřit.

Když kráčel  okolo  paluby,  jeho  pohled  se  příslušně  měnil.  Také  tu  bylo 
standardní rozhraní, díky němuž mohl po lodi “létat”; Hackworth sám přirozeně 
zůstal na svém místě, ale zorný bod jeho brýlí se odpojil od reálných koordinát. 
Kdykoli tento modus použil, přes zorné pole se mu olbřímími zářivými rudými 
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titulkovými písmeny položil popisek

VIDĚNO
JOHNEM PERCIVALEM HACKWORTHEM

Z PERSPEKTIVY BOŽÍ

a  ten  někdy  doprovázel  kreslený  film  s  človíčkem,  co  vypadá  jako 
kouzelník, sedí na vrcholku hory a zahlíží dolů na vesnici ohavných liliputánů. 
Hackworth  kvůli  těmhle  otravnostem  modus  nezapojoval  příliš  často.  Při 
prvním průzkumu ovšem zjistil několik zajímavých skutečností.

Tak za prvé – ten nipponský hošík, co šel krmit kačeny a spadl přes palubu, 
se setkal s partou jiných lidí, kteří jakousi pozoruhodnou shodou okolností také 
cestou sem spadli z lodí, a když byli zachráněni, začali vyzařovat barevné světlo 
a přijímat vize, které pak vnucovali a znovu a znovu vyprávěli kdekomu, na 
koho narazili. Tihle lidé se shlukli do mizerně organizovaného sboru a všichni 
najednou  křikem hlásali  svá  vidění,  která  jako  by  byla  s  jistou  přibližností 
propojená – jako kdyby se všichni právě probudili ze stejného snu a všem se 
stejně bídně dařilo ho popisovat. Shlukli se, i když byli každý jiný, přivlekla je k 
sobě tatáž záhadná tažná síla, která nutí i pouliční pošuky, aby si rozkládali své 
řečnické  tribunky  blízko  sebe.  Krátce  poté,  co  na  ně  Hackworth  svým 
fenomenoskopickým pohledem najel,  začali  blouznit  cosi  o  obrovské  bulvě, 
která na ně zírá z nebes, přičemž černá kůže víčka je poseta hvězdami.

Hackworth se  radši  vytratil  a  zaostřil  na  jinou  velkou  sešlost:  z  maličké 
vzducholodě, která právě přistála na starém heliportu poblíž zádě, se vyhrnulo 
několik desítek starších lidí, upravených, zdatných, činorodých, se sportovními 
svetry  přehozenými  přes  ramena  a  s  pevně,  leč  nikoli  těsně  utaženými 
sportovními  botkami.  Vzducholoď  měla  hodně  okének  a  byla  přizdobena 
mediatronickými reklamami na okružní lety nad Londýnem. Turisté měli sklon 
se ve výlezu zastavovat a rozhlížet, a tak se bez ustání vytvářela nepříjemná 
zácpa.  Dál  do  tmy  je  musela  hnát  průvodkyně,  mladá  herečka  v  laciném 
kostýmu čerta, pěkně i s rudě zářícími rohy a trojzubcem.

“To  jsme  ve  Whitechapelu?”  vybafl  jeden  z  nich  do  mlhy  americkým 
přízvukem. Na první pohled bylo jasné, že to jsou příslušníci  kmene Sladká 
domovina,  prosperujícího  fýlu  úzce  provázaného  s  Novou  Atlantidou,  do 
kterého si  našlo cestu mnoho zodpovědných,  duševně  zdravých,  vzdělaných, 
bílých lidiček z amerického Středozápadu a ze střední třídy. Hackworth se zapo-
slouchal do jejich kradmého hovoru a vyrozuměl, že je sem přivezli z Holiday 
Innu v Kensingtonu pod lstivou záminkou, že letí do Whitechapelu na tématický 
okruh Po stopách Jacka Rozparovače. Hackworth špicoval uši dál a zaslechl, jak 
jim  pekelnická  průvodkyně  vysvětluje,  že  je  pilot  vzducholodi,  ten  ožrala, 
dopravil náhodou na plovoucí divadlo a že jsou na představení, které začne za 
chvilku, vřele vítáni; zdarma (to ovšem jen oni) mohou shlédnout Cats, nejdéle 
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běžící  muzikál všech dob, který většina z nich už viděla hned první večer v 
Londýně.

Hackworth, který stále ještě vykukoval skrze výsměšný rudý nápis, zběžně 
prošmejdil  podpalubí.  Bylo  tam  asi  deset  nákladových  komor  podobných 
jeskyním. Čtyři spojili do objemného divadla; další čtyři sloužily jako scéna a 
zákulisí. Hackworth tam našel svou dceru. Seděla na svítícím trůnu a zkoušela si 
nějaké repliky. Podle všeho ji už obsadili do významné role.

“Nechci,  abys  mě  takhle  pozoroval,”  oznámila  a  v  záblesku  světla 
Hackworthovi zmizela z displeje.

Ozvala se lodní mlhová siréna. Zvuk sem tam zopakovala nějaká jiná, blízko 
kotvící  loď.  Hackworth  se  vrátil  ke  svému přirozenému výhledu  na  palubu 
právě včas, aby viděl, jak se k němu žene jakýsi plápolající výtvor: zase to byl 
Klaun, který zřejmě vládl zvláštní schopností lítat si po Hackworthově displeji 
jako  přelud.  “Zkejsnete  tu  celej  večer  a  budete  měřit  ozvěnu  a  podle  ní 
odhadovat vzdálenost k jinejm lodím? Nebo vás můžu uvést na místo?”

Hackworth usoudil, že nejlepší bude nenechat se vyvádět z míry. “Buďte tak 
laskav,” kývl.

“Tak  ten  flek  máte  támhle,”  ukázal  mu  Klaun  zaprášenou  rukavicí  na 
obyčejnou dřevěnou židli, která stála před nimi na palubě. Hackworth nevěřil, 
že tam opravdu je, protože předtím ji nezahlédl. Kvůli brýlím si to ale neměl jak 
ověřit.

Vykročil,  jako  kdyby  byl  v  tmavém  a  neznámém  bytě  a  hledal  toaletu, 
ohýbal kolena,  natahoval ruce,  nohama šoural,  aby si  neokopal prsty,  holeně 
nebo  něco  jiného.  Klaun  se  přesunul  stranou  a  opovržlivě  ho  pozoroval. 
“Tomuhle  vy  říkáte  vžít  se  do  role?  Myslíte  si,  že  celej  večer  vystačíte  s 
vědeckým racionalismem? Co se stane, až poprvé fakt uvěříte tomu, co vidíte?”

Hackworth  našel  sedadlo  přesně  tam,  kde  mu displej  říkal,  že  bude,  ale 
nebyla to obyčejná dřevěná židle;  měla pěnovou vycpávku a područky. Jako 
sedadlo v divadle, jenže když zašátral do stran, nenarazil na žádné sousedy. A 
tak sklopil sedačku a zapadl na ni.

“Tohle budete potřebovat,” utrousil Klaun a vrazil Hackworthovi do dlaně 
nějaký váleček. Hackworthovi právě docházelo, že to bude baterka, když tu se 
zrovna  před  ním  událo  cosi  hlučného  a  brutálního.  Nohy,  kterými  předtím 
spočíval na palubě, mu teď visely ve vzduchu. Přesněji řečeno visel celý. Pod 
ním se otevřely padací dveře a on začal volně padat. “Přeju pěkné představení,” 
zavinšoval  Klaun,  cvrnkl  si  do  klobouku  a  nakukoval  za  ním  z  rychle  se 
zmenšujícího čtvercového otvoru. “A když už tak akcelerujete ke středu Země 
se  zrychlením  devět  celých  osm  metrů  za  sekundu  na  druhou,  dám  vám 
hádanku.  Můžeme  napodobit  zvuky,  můžeme  napodobit  obrazy,  můžeme 
dokonce napodobit i vítr, co vám fouká do tváře, ale jak jsme napodobili pocit 
volného pádu?”

Z pěnového čalounění sedadla vyrašily panožky a omotaly se Hackworthovi 
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kolem pasu a stehen. A to bylo štěstí, protože se začal pomalu otáčet přes záda a 
brzy zjistil, že padá hlavou dolů, že prolétá mezi velikými a beztvarými oblaky 
světla: mezi sbírkou starých lustrů, které členové Osob a obsazení posbírali v 
budovách  určených  k  demolici.  Klaun  měl  pravdu:  Hackworth  zcela  jistě 
nekontrolovaně  padal  a  ten pocit  brýle  napodobit  nemohly.  Pokud měl  věřit 
svým očím a uším, řítil se k podlaze velkého divadla, které předtím prozkoumal. 
Nebylo  však  vybavené  úhlednými  řadami  sedadel  jako  obyčejná  divadla. 
Sedadla tu byla, ale náhodně roztroušená. A některá se pohybovala.

Podlaha se proti němu stále rychleji řítila, až dostal opravdu strach a dal se 
do křiku. Pak znovu ucítil tíži – nějaká síla ho začala zpomalovat. Křeslo se 
protočilo,  takže  teď  se  díval  na  nepravidelné  souhvězdí  lustrů  a  zrychlení 
vystřelilo na několik g. Pak najednou byla tíže normami. Křeslo se otočilo, takže 
byl zase vodorovně, a fenomenoskop byl náhle zářivě, oslepivě bílý. Sluchátka 
mu  do  uší  pumpovala  bílý  šum;  když  ale  začal  slábnout,  došlo  mu,  že  ve 
skutečnosti to byl potlesk.

Hackworth neviděl zhola nic, dokud si nepohrál s rozhraním a nevrátil se ke 
schématičtějšímu  pohledu  na  divadlo.  Pak  zjistil,  že  podnik  je  z  poloviny 
obsazen diváky, kteří na jakýmsi způsobem motorizovaných křeslech jezdí po 
libosti sem tam, a že jich několik desítek namířilo baterky přímo na něj, čímž 
právě  vzniká  to  oslepující  světlo.  Byl  uprostřed  dění,  ve  středu  pozornosti. 
Zapřemýšlel se, jestli se nečeká, že něco řekne. Přes brýle měl napsanou repliku: 
Vřelé díky, dámy a pánové, jsem rád, že jsem sem skočil. Dnešní představení 
bude senzační...

Hackworth se zadumal, jestli má nějakou povinnost tu repliku přečíst. Jenže 
baterky se od něj vbrzku odvrátily, protože z astrálních sfér mezi lustry začali 
dolů pršet další diváci. Když se tak Hackworth díval, jak padají, uvědomil si, že 
něco podobného už v zábavních parcích viděl: nic horšího než bungee jumping. 
Až na to, že brýle se neuráčily ukázat Hackworthovi pružné lano, čímž jaksi 
zážitku dodaly trochu slastného chvění.

Na područkách Hackworthova křesla byly ovládací prvky, díky nimž mohl 
jezdit po hledišti, které mělo kuželovitý tvar a prudce se svažovalo ke středu. 
Pěšák by tu stěží nacházel oporu pro nohy, ale křeslo mělo výkonné nanomotory 
a svah zvládalo.

Divadlo bylo kruhové, ve stylu divadla Globe. Kuželovité hlediště obepínala 
knihová zeď, ve které byly tu a tam proraženy otvory různých velikostí. Některé 
vypadaly na větrací šachty, některé vedly do soukromých lóží nebo do kumbálů 
s ovládáním divadelní techniky – a tím zdaleka největším byla forbína, která 
zabírala čtvrtinu obvodu, i když teď právě byla oddělena oponou.

Hackworth si povšiml, že nejnižší a nejvnitrnější část  divadla je prázdná. 
Vyrazil  dolů po svahu a  zděšeně zjistil,  že se náhle ocitl  po pás  v  bolestně 
mrazivé  vodě.  Zařadil  na  křesle  zpátečku,  ale  ono  na  povely  nereagovalo. 
“Utopenej!” vybafl vítězně Klaun a znělo to, jako by stál hned u něj, ačkoli jej 
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Hackworth  neviděl.  Zjistil,  jak  se  vymanit  z  vestavěných  popruhů  křesla,  a 
štrachal se po strmé podlaze nahoru; nohy měl od chladné a smradlavé mořské 
vody celé ztuhlé. Bylo jasné, že středová třetina hlediště vlastně klesá pod čáru 
ponoru a vede rovnou do moře – a ani tuhle skutečnost se brýle nenamáhaly 
Hackworthovi odhalit.

Znovu se na něm seběhly desítky světel. Obecenstvo se smálo, ba dokonce 
se  ozval  i  mírný  sarkastický  potlesk.  Přidejte  se,  lidičky,  voda  je  bezva! 
navrhovaly brýle, ale Hackworth znovu odmítl repliku pronést. Podle všeho to 
byly jen návrhy vytvářené scenáristy pracujícími pro Osoby a obsazení, které 
vybledly a zmizely z displeje, jakmile přestaly být aktuální.

Události,  k nimž došlo v několika posledních minutách – fenomenoskop, 
který nešel  sundat,  nečekaný skok do prázdna,  ponoření  do  studené  vody – 
uvrhly  Hackwortha  do  šoku.  Cítil  nutkavou  touhu  si  někam  zalézt  a 
dezorientace  se  zbavit.  Šplhal  k  obvodu divadla,  občas  se  vyhnul  nějakému 
pohybujícímu se křeslu, občas si jej našel paprsek světla od spoludiváka, který 
se  o  jeho  osudy  začal  obzvláště  zajímat.  Nad  ním  byl  otvor,  zářil  teplým 
světlem, a když jím Hackworth prolezl, zjistil, že je v útulném malém baru s 
vyklenutým oknem,  které  nabízelo  báječný  výhled  do  divadla.  To  místo  ale 
sloužilo jako útočiště ve více než jednom ohledu; mohl tu brýlemi normálně 
vidět,  zdálo  se,  že  mu  tu  poskytují  nezměněný  výhled  na  realitu.  Řekl  si 
barmanovi o pintu silného černého piva a usadil se k baru hned vedle okna. 
Když  byl  tak  u  třetího  nebo  čtvrtého  hltu,  uvědomil  si,  že  už  se  podřídil 
Klaunovu příkazu. Pád do vody jej naučil, že nemá na vybranou a musí věřit 
tomu, co jeho očím a uším předkládají brýle – i když ví, že to je falešné –, a 
smiřovat se i s následky. Pintě piva se do jisté míry zdařilo zahřát mu nohy a 
uklidnit  hlavu. Přišel  sem za podívanou, a tu taky dostává,  není důvod se jí 
bránit; Osoby a obsazení mají sice pověst podezřelého podniku, ale nikdy nikdo 
jim nedával za vinu, že by připravili diváka o život.

Lustry mírně pohasly. Obecenstvo s baterkami se rozrejdilo, jako když do 
jisker zaduje vítr, někteří se vydali nahoru a jiní dali přednost okraji vody. Když 
osvětlení ztemnělo úplně, diváci se začali bavit tím, že přejížděli baterkami sem 
tam  po  stěnách  a  oponě,  takže  vytvářeli  apokalyptickou  oblohu  zmučenou 
stovkami komet. Zpod vodní hladiny vyšlehl jazýček studeného světla v barvě 
mořských řas  a  ten se  pak  přetvořil  v  dlouhé  a  úzké  výsuvné jeviště,  které 
stoupalo ke hladině, jako když Atlantida vystupuje z moře. Obecenstvo si toho 
povšimlo a pokrylo jeho povrch paprsky z baterek, až v té křížové palbě uvázlo 
pár tmavých můr: byly to hlavy asi tak desítky účinkujících, které se pomaličku 
nořily ven z vody. Ti začali cosi sborově říkat, načež si Hackworth uvědomil, že 
to je právě ten sbor poblouznilců, které už viděl předtím.

“Nalej mi, Nicku,” ozval se za ním ženský hlas.
“Dostalas je sem, co?” ujišťoval se barman.
“Brnkačka.”
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Hackworth se otočil a uviděl, že to je ta mladá žena v čertovském kostýmu, 
která dělala průvodkyni lidem ze Sladké domoviny. Byla hodně drobná, na sobě 
měla černou sukni s rozparkem až ke kyčli a měla hezké vlasy, velice husté a 
černé a lesklé. Donesla si k barpultu sklenici pšeničného piva, pohybem, který 
Hackworthovi přišel beznadějně okouzlující, si nejprve odstrčila čertí ocas a pak 
se usadila. Nato vyrazila výbušný povzdech a na pár okamžiků si hlavu položila 
na  paže,  takže  blikající  rudé  rohy  se  na  zakřiveném  okně  odrážely  jako 
koncovky auta. Hackworth propletl na sklenici prsty a nasál její parfém. Dole se 
sbor utrhl ze řetězu a pokoušel se vystřihnout dost náročné taneční číslo ve stylu 
Busbyho Berkeleyho. Prokazovali úžasnou schopnost jednat jako jeden – mělo 
to  co  do  činění  s  nanozity,  kteří  se  jim  zavrtali  do  mozku  –,  ale  těla  měli 
prkenná,  slabá,  a  koordinaci  bídnou.  Ale  co  dělali,  to  dělali  s  neochvějnou 
jistotou, takže to přesto nebylo zlé.

“Zbaštili to?” zeptal se Hackworth.
“Promiňte?” Žena vzhlédla, poplašeně jako ptáče, jako kdyby si nevšimla, že 

tu Hackworth je.
“Ti z Domoviny. Vážně věřili těm řečem o opilém pilotovi?”
“A tak. Koho to štve?” pokrčila žena rameny.
Hackworth se zasmál, protože jej potěšilo, že s ním člen Osob a obsazení 

mluví tak důvěrně.
“To je přece úplně jedno, no ne?” prohlásila žena tišeji a začala se tvářit 

trochu filozoficky. Vymačkala si do pšeničného piva dílek citronu a napila se. 
“Víra, to není binární proměnná, aspoň tady ne. Věří snad někdo něčemu na sto 
procent? Věříte vy všemu, co vidíte skrz ty brýle?”

“Ne,” opáčil Hackworth. “V téhle chvíli věřím jedině tomu, že mám mokré 
nohy, pivo mi chutná a vy pěkně voníte.”

Zatvářila  se  trošku  překvapeně,  ale  ne  dotčeně,  nicméně  tak  snadno  se 
nedala. “Tak proč jste tady? Na co jste se přišel dívat?”

“Co tím myslíte? Nejspíš na představení.”
“Jenže tady není jen tohle jedno. Je jich tu celá famílie. Jsou propletená.” 

Odložila pivo a provedla první fázi manévrů, jejichž účelem bylo naznačit, že 
všechno ví, všude byla a všechno viděla. “Jaké představení vidíte, to záleží na 
tom, na jaké se zaměňte.”

“Jenže mně se nezdá, že bych měl nějakou vládu nad tím, co vidím.”
“Aha, tak to jste účinkující.”
“Zatím si připadám jako účinkující v nějaké hodně nejapné grotesce.”
“Nejapná groteska? Není to vyjádřeno trochu nadbytečně?”
Až tak vtipné to  nebylo,  ale  řekla to oduševněle,  a  tak se Hackworth ze 

zdvořilosti krátce zasmál.
“Tak mi připadá, že vás jako účinkujícího vybrali.”
“Neříkejte.”
“Víte,  normálně  naše  profesní  tajemství  neprozrazuju,”  pokračovala  žena 
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ještě tišeji, “ale když někoho vyberou jako účinkujícího, obyčejně to bývá proto, 
že sem přišel kvůli něčemu jinému než jen kvůli čisté pasivní zábavě.”

Hackworth se zakoktal a trochu pracně shledával slova. “A to se někdy... to 
se dělá?”

“No jistě!” rozzářila se žena. Vstala ze stoličky a přesunula se o jednu vedle, 
až k Hackworthovi. “Divadlo není jenom parta lidí, co šaškuje po jevišti a nechá 
se okukovat tím stádem volů. Totiž někdy to tak je. Ale může to být i o hodně 
víc – v podstatě může jít  o jakoukoli interakci  mezi jedněmi lidmi a  jinými 
lidmi, anebo mezi lidmi a informacemi.” Už se do toho nadšeně vžila a zcela se 
zapomínala. Hackworth měl nesmírné potěšení už jen z toho, že ji pozoroval. 
Když vešla do baru, pomyslel si, že má trochu tuctovou tvář, ale když odložila 
zdrženlivost  a rozhovořila  se bez ovládání,  jako by byla stále hezčí  a hezčí. 
“Jsme  tu  napojení  na  všechno  –  napíchnutí  na  celý  informační  vesmír.  V 
podstatě to je virtuální divadlo. Místo aby jeviště, scéna, obsazení a scénář byly 
pevně dané, je to software – dají se rekonfigurovat pouhým přesouváním bitů.”

“A tak. Takže představení – nebo ta propletená soustava více představení – 
může být večer od večera jiné?”

“Ne, vy to pořád nechápete,” namítla a byla čím dál rozrušenější. Natáhla se, 
chytila jej za paži kousek pod loktem a přiklonila se k němu, jako by se zoufale 
snažila  ujistit,  že  jí  opravdu  porozumí.  “My  to  neděláme  tak,  že  bychom 
inscenovali jednu věc, pak to rekonfigurovali a další večer hráli něco jiného. 
Změny  jsou  dynamické  a  probíhají  v  reálném  čase.  Představení  se  samo 
dynamicky rekonfiguruje v závislosti na tom, co se děje okamžik od okamžiku – 
a navíc ne jen na tom, co se děje tady, ale  co se děje v  celém světě.  Je  to 
inteligentní drama – rozumný organismus.”

“Takže  když  například  v  tomhle  okamžiku  vypukne  ve  vnitrozemí  Číny 
bitva mezi Pěstmi spravedlivé harmonie a Příbřežní republikou, změny bojové 
situace mohou nějak –”

“Můžou změnit  barvu světla z  bodového reflektoru nebo jednu repliku v 
dialogu – nikoli nezbytně nějak prostě a deterministicky, chápejte, ale –”

“Myslím,  že  to  chápu,”  kývl  Hackworth.  “Vnitřní  proměnné  dramatu 
závisejí na celku informačního vesmíru za jeho hranicemi –”

Žena začala zapáleně přikyvovat, protože jí udělal náramnou radost, a veliké 
černé oči se rozzářily.

“Stejně jako například stav něčí  mysli,”  pokračoval Hackworth,  “může v 
daném  okamžiku  záviset  na  relativní  koncentraci  nespočetných  chemických 
sloučenin obíhajících jeho krevními řečišti.”

“Ano,”  souhlasila.  “Nebo  jako  když  člověk  je  v  hospodě,  povídá  si  s 
příjemným mladým gentlemanem a slova, která mu vycházejí z úst, ovlivňuje 
množství  alkoholu,  který  si  vpustil  do  systému,  a  samozřejmé  koncentrace 
přirozených  hormonů:  to  všechno –  a  opět  nikoli  prostým deterministickým 
způsobem – jsou vstupní povely.”
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“Myslím, že začínám chápat, co tím myslíte,” oznámil Hackworth.
“Když místo o mozku budeme mluvit  o dnešním představení a molekuly 

vznášející se v krvi nahradíme informacemi, máme to jako na dlani,” zakončila 
to.

Hackwortha poněkud zklamalo, že se rozhodla vycouvat od toho přirovnání 
s hospodou, protože to mu bezprostředně připadalo lákavější.

“Takový nedostatek determinismu,” pokračovala žena, “nutí některé lidi, aby 
celý ten proces považovali za nesmyslnou onanii. Je to ale neuvěřitelně mocný 
nástroj. Jsou lidé, kteří to chápou.”

“Mám  dojem,  že  já  také,”  kývl  Hackworth,  protože  zoufale  toužil,  aby 
uvěřila, že tomu tak je.

,A tak sem někteří lidé chodí proto, že po něčem svým způsobem pátrají – 
pokoušejí se třeba najít ztracenou lásku nebo pochopit, proč se jim stalo něco 
strašného, anebo proč je svět plný krutosti, anebo proč je neuspokojuje jejich 
kariéra. Společnost v zodpovídání takovýchhle otázek nikdy nevynikala – tím 
myslím otázky, které člověk jen tak nedohledá v patřičné databázi.”

“Ale  dynamické  divadlo  poskytuje  rozhraní  s  informačním vesmírem na 
intuitivnější bázi,” rozvíjel to Hackworth.

“To je přesně ono,” zářila žena. “Jsem moc moc ráda, že to chápete.”
“Když jsem pracoval s informacemi, často, i když matně a dost obecně, mě 

napadalo,  že něco takového by se velice hodilo,”  prohlásil  Hackworth.  “Ale 
tohle jsem si ani nedokázal představit.”

“Kde jste se o nás dozvěděl?”
“Zmínil se mi o vás jeden známý, který byl se souborem v minulosti tak 

trochu spojen.”
“Vážně? Můžu znát jeho jméno? Třeba máme společného známého,” snažila 

se žena, jako by to bylo něco úžasného.
Hackworth ucítil, jak se červená, a pořádně se nadechl. “No dobrá,” vzdychl 

si. “Lhal jsem. Nebyl to vlastně můj známý. Byl to člověk, ke kterému mě po-
slali.”

“Vida, už se k tomu dostáváme,” zaradovala se. “Já věděla, že se s vámi děje 
něco záhadného.”

Hackworth byl v rozpacích a nevěděl, co má říct. Díval se do sklenice. Žena 
jej pozorovala a on cítil její pohled na tváři jako teplo pátracího reflektoru.

“Takže jste sem přišel něco hledat. Nemám pravdu? Něco, co nejde najít tak, 
že se podíváte do databáze.”

“Hledám chlapíka, který si říká Alchymista,” oznámil Hackworth.
Najednou se rozjasnilo. Ta tvář, kterou měla žena obrácenou k oknu, byla 

jasně ozářená, jako vesmírná sonda, na jejíž jeden bok dopadá světlo přilétající 
od Slunce. Hackworth bůhvíjak vycítil, že to není nic nového. Když se zadíval 
do obecenstva, spatřil, že skoro všichni namířili baterkami do baru a že vůbec 
všichni, co jsou v divadle, od začátku sledovali a poslouchali jeho rozhovor s 
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tou ženou. Brýle jej oklamaly tím, že upravily světelnost. I žena teď vypadala 
jinak; její tvář se vrátila k podobě, s níž sem vešla, a Hackworth si najednou 
uvědomoval, že její podoba v jeho brýlích se při rozhovoru postupně vyvíjela, 
že ji vyživovala ta část jeho mozku, ať už je to jakákoli, která se roztetelí, když 
on spatří krásnou ženskou.

Opona  se  rozestoupila  a  objevil  se  veliký  elektrický  nápis  klesající  z 
provaziště: JOHN HACKWORTH ve hře PÁTRÁNÍ PO ALCHYMISTOVI. V 
hlavní roli JOHN HACKWORTH jako JOHN HACKWORTH.

A sbor zapěl tohle:

Ten škrobený paňák, pan Hackworth John
než projevit cit, to by radši lek;
nadělal kopanců milion,
a tak ztratil ženu i dobrý flek.
Budoucnost má teď vcelku jistou:
po světě štve se bez ustání;
honí se za svým Alchymistou,
zastaví, jen když ženskou shání.
Možná se sebere, přejde k činu.
zmákne tu práci ještě dneska,
nezkrotnou, báječnou divočinu
barevnou jako krásná freska.
Vpřed dusá jak slon, náš Hacker John,
to je celý on, on, on.

Hackworthem cosi brutálně škublo za krk. Zatímco civěl z okna, žena mu 
hodila přes krk oprátku a teď ho vlekla ven z baru jako vzpouzející se psisko. A 
jakmile vyšla ze dveří, pláštěnka se jí nadula jako při rozfázovaném výbuchu a 
ona vystřelila čtyři metry vysoko do vzduchu, kam ji hnaly nějaké vzduchové 
trysky  vestavěné  do jejích  šatů  – při  tom ovšem popustila  provaz,  jinak by 
Hackwortha  oběsila.  Vznášela  se  nad  obecenstvem  jako  ohnivý  kužel  z 
raketového motoru a vedla potácejícího se Hackwortha dolů po svažující se pod-
laze  až  k  okraji  vody.  Výsuvná  scéna  byla  se  břehem vody spojena  dvěma 
úzkými můstky a Hackworth se po jednom přepotácel  a  cítil,  jak se mu do 
ramen opírá tisíc světel: připadalo mu to dost k tomu, aby se mu vzňaly šaty. 
Vedla jej přímo dozadu, středem sboru, pod elektrickým nápisem, skrz zákulisí a 
pak do dveří, které se za ním hlučně zabouchly. Načež zmizela.

Hackwortha ze tří stran obklopovaly tlumeně zářící modravé stěny. Natáhl 
ruku, jedné se dotkl, a za to, že dělá potíže, dostal slabou ránu. Když popošel 
dopředu, zakopl o cosi, co se válelo na podlaze: vybělená kost, velká a těžká, 
větší než lidská kost stehenní.

Prošel  jedinou  škvírou,  která  se  mu  nabízela,  a  narazil  na  další  stěny. 

–  321  –



Vyložili jej do středu labyrintu.
Trvalo  mu  asi  hodinu,  než  zjistil,  že  únik  pomocí  obvyklých  prostředků 

nebude  možný.  Ani  se  nepokoušel  přijít  na  půdorys  labyrintu;  protože  si 
uvědomil, že bludiště jaksi nemůže být širší než loď sama, raději se přidržel 
vyzkoušeného  doporučení  odbočovat  na  každém  rozcestí  vpravo,  čímž,  jak 
všichni chytří hošíci vědí, se nakonec jistě dostaneme k východu. Jenže on se 
tam nedostal, a proč se tam nedostal, to pochopil, až když koutkem oka zahlédl, 
jak se segment stěny posouvá, uzavírá starou škvíru a vytváří novou. Labyrint 
byl dynamický.

Našel  na podlaze rezavý šroub, zvedl jej  a  mrštil  jím na stěnu. Šroub se 
neodrazil,  proletěl  skrz  a  s  třísknutím přistál  vzadu na podlaze.  Takže  stěny 
existují jen jako smyšlenky v jeho brýlích. Labyrint je vytvořen z informací. 
Aby z něj unikl, musí se do něj nabourat.

Posadil se na podlahu. Objevil se barman Nick, nerušeně procházel stěnami, 
nesl tác a na něm další černé pivo, to mu podal a s ním i misku se slanými 
buráky. Večer ubíhal, kolem něj procházeli další lidé, tančili nebo zpívali nebo 
byli  uprostřed souboje nebo se hádali  nebo se milovali.  Nikdo z nich neměl 
konkrétně nic  do činění s  Hackworthovým Pátráním,  ba podle všeho neměli 
mnoho společného ani mezi sebou. Vypadalo to, že Hackworthovo Pátrání je 
(jak mu pověděla sama čertice) jen jedním z mnoha souběžných dějů, o kterých 
se dnes hrálo a které se dělily o stejný prostor.

Tak co vlastně cokoli z těchhle věcí má společného s životními osudy pana 
Johna Hackwortha? A jak se do toho přimotala Fiona?

Jakmile Hackworth pomyslel na Fionu, panel přímo před ním se odsunul 
stranou a  ukázalo se několik  metrů chodby.  V příštích několika  hodinách si 
téhož povšiml několikrát. Když dospěje k myšlence, stěna se pohne.

Tím  přerývaným  způsobem,  jak  se  jeho  mozek  šinul  od  myšlenky  k 
myšlence, se i on posouval po bludišti. Podlaha se zcela určitě svažovala, takže 
jej v nějakém okamžiku dovede k vodě; opravdu už začal cítit, jak desky paluby 
vedou těžký dunivý zvuk, který by býval mohl pocházet od motorů, až na to, že 
podle toho, co věděl, tahle loď nepluje nikam. Ucítil zepředu mořskou vodu a 
uviděl, jak se na její hladině odrážejí tlumená světla, a pochopil, že ve vodou 
zaplavených vyrovnávacích nádržích lodi je síť podvodních tunelů a že v těch 
tunelech jsou Bubeníci. Co se jej týkalo, mohlo celé představení klidně být jen 
výplodem myslí Bubeníků. A nejspíš to tak jako tak nebyla hlavní událost; byl 
to zřejmě jen vedlejší jev toho hlubokého procesu, který se odehrává tam dole, v 
kolektivním vědomí Bubeníků – ať už je jeho podstatou cokoli.

Kus stěny  se  odsunul  a  uvolnil  mu přímou cestu  k  vodě.  Hackworth  se 
několik minut u kraje vody jen krčil a naslouchal bubnování, pak vstal a začal si 
rozvazovat kravatu.

Byl děsivě rozpařený a zpocený, do očí mu vnikalo jasné světlo – a nic z 
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toho si člověk nespojuje s pobytem pod vodou. Probudil se k pohledu na jasně 
modré nebe nad hlavou, přejel si rukou přes obličej a zjistil, že brýle jsou pryč. 
Fiona stála nedaleko v těch svých bílých šatech a s neradostným úsměvem si jej 
prohlížela. Podlaha tloukla Hackwortha do zadku a jistě to tak dělala už nějakou 
dobu, protože kostnaté části pozadí měl odřené a samou modřinu. Uvědomil si, 
že jsou na voru, že se vracejí do Londýna; a také že je nahý a že přes něj Fiona 
přetáhla umělohmotnou pokrývku, aby měl pokožku chráněnou před sluncem. 
Po okolí bylo roztroušeno pár dalších milovníků divadla, krčili se zcela pasivně 
jeden  ke  druhému,  asi  jako  uprchlíci,  anebo  jako  lidé,  kteří  právě  prožili 
nejúžasnější pohlavní styk v životě, nebo taky jako lidé, kteří mají fenomenální 
kocovinu.

“Byl  jsi  docela  hvězda,”  utrousila  Fiona.  A  Hackworth  si  najednou 
vzpomněl,  jak  jej  vedli  nahého  a  zmáčeného  po  výsuvném jevišti  a  jak  se 
stojícím obecenstvem valily vlny potlesku.

“Pátrání je u konce,” vykoktal. “Jedeme do Šanghaje.”
“Ty jedeš do Šanghaje,” opravila jej Fiona. “Rozloučíme se v přístavišti. Já 

se pak vrátím.” Kývla hlavou přes záď lodi.
“Na loď?”
“Byla jsem větší hvězda než ty,” vysvětlila. “Otče, našla jsem svoje poslání. 

Přijala jsem nabídku stát se členkou Osob a obsazení.”

Vychytávka Carla Hollywooda

Carl Hollywood se poprvé za mnoho hodin přitiskl k tvrdému lakovanému 
opěradlu  rohové  lavice,  oběma  rukama  si  promnul  obličej  a  poškrábal  se  o 
vlastní  knír.  Vysedával  už  v čajovně  skoro čtyřiadvacet  hodin,  nalil  do sebe 
dvanáct  konvic  čaje  a  dvakrát  povolal  masérky,  aby  mu  rozuzlovaly  záda. 
Odpolední světlo z výkladu zablikalo, protože dav venku se začal drobit. Ti lidé 
přišli zadarmo k pozoruhodné mediální šou, po celé hodiny nakukovali Carlu 
Hollywoodovi pres ramena, jak se ve vznášejících se filmových oknech na jeho 
papírech rozvíjejí herecké úspěchy Johna Percivala Hackwortha, a to zabírané 
kamerami z různých úhlů. Nikdo z nich neuměl číst anglicky, a tak nemohli 
sledovat dobrodružství princezny Nell  v zemi krále  Kojota,  které se zároveň 
valilo  po stránkách,  přičemž dějová linie  podléhala výchylkám a kroutila  se 
sama do sebe jako oblak dýmu, když jej roztáčejí a rvou neviditelné vzdušné 
proudy.

Teď byl papír čistý a prázdný. Carl lenivě napřáhl ruku a začal skládat archy 
na sebe, čistě aby si zaměstnal ruce, zatímco mozek pracuje – i když v téhle 
chvíli ani tak nepracoval, spíš se slepecky potácel temným labyrintem na způsob 
toho Hackworthova.

Carl Hollywood měl už dlouho podezření, že síť Bubeníků je kromě jiného 
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také  obřím  systémem  na  luštění  šifer.  Kryptografické  soustavy,  díky  nimž 
bezpečně fungovala mediální síť a které zajišťovaly, že se po ní stejně bezpečně 
dají  přesouvat  peníze,  byly  založeny  na  použití  obrovských  prvočísel  coby 
magických  klíčů.  Klíče  se  teoreticky  daly  rozluštit  tím,  že  by  se  problému 
věnovala  dostatečná  výpočetní  kapacita.  Jenže  na  jakékoli  dané  úrovni 
výpočetní  kapacity  je  tvorba  šifer  vždycky snadnější  než  luštění  šifer,  a  tak 
dokud  systém,  jak  byly  počítače  stále  rychlejší,  používal  stále  větší  a  větší 
prvočísla, mohli si tvůrci šifer udržet náskok před luštiteli šifer provždy.

Jenže lidský mozek nepracuje jako digitální počítač a svede jisté zábavné 
kousky. Carl Hollywood si vzpomněl na jednoho z Orlů samotářů, staršího pána, 
který uměl  zpaměti  sčítat  nedozírné  sloupce  čísel  tak  rychle,  jak jste  mu je 
říkali. To byla sama o sobě vlastně pouze duplikace čehosi, co digitální počítač 
ovládá také.  Ale ten člověk zvládal  i  kouzla s čísly,  jaká se do počítače tak 
snadno naprogramovat nedají.

Když se v síti Bubeníků spojí mnoho mozků, snad nějak prohlédnou vichřicí 
zakódovaných dat,  která bez  ustání  zuří  v  mediálním vesmíru,  a  snad nějak 
přimějí na první pohled náhodné bity, aby se shlukly do něčeho, co má význam. 
Lidé, kteří si přišli promluvit s Mirandou, kteří ji přesvědčili, aby vstoupila do 
světa Bubeníků, naznačovali, že to je možné; že skrze ně Miranda dokáže najít 
Nell.

Při povrchním pohledu se zdá, že by to byla katastrofa, protože by to zničilo 
systém používaný pro finanční transakce. Bylo by to, jako kdyby ve světě, kde 
je obchod založen na směně za zlato, někdo přišel na metodu, jak měnit ve zlato 
olovo. Alchymista.

Carl Hollywood však přemýšlel, jestli to opravdu je takový rozdíl. Bubeníci 
podobné  věci  dokážou,  jen  když  se  včlení  do  celostní  společnosti.  Jak  se 
ukazuje na Hackworthově případu, jakmile se Bubeník od celku odpojí, zcela s 
ním  ztratí  spojení.  Veškerá  komunikace  mezi  Bubeníky  a  normální  lidskou 
společností probíhá nevědomě, prostřednictvím jejich vlivu na Síť, v motivech, 
které se subliminálně objevují na teraktech, ve kterých kdekdo hraje z domova, 
anebo  je  vídá  na  stěnách  budov.  Bubeníci  snad  mohou  rozluštit  kód,  ale 
nemohou toho využít nabízejícím se způsobem nebo to snad nechtějí. Mohli by 
vyrábět zlato, ale už je nezajímá je vlastnit.

Bůhvíjak  se  stalo,  že  Hackworthovi  se  lépe  než  komukoli  jinému  daří 
přecházet mezi společností Bubeníků a viktoriánským kmenem, a pokaždé, když 
překročí hranici, jako by si něco pronesl, něco, co se jej drží jako stopa pachu v 
oblečení.  Tyhle slabé ozvěny zakázaných dat,  které táhne za sebou jako loď 
brázdu, způsobují zmotané a nepředvídatelné následky, a to na obou stranách 
hranic, následky, o kterých Hackworth sám nejspíš ani neví. Carl Hollywood 
donedávna  o  Hackworthovi  nevěděl  dohromady  nic;  teprve  před  několika 
hodinami jej jeden přítel z Osob a obsazení upozornil, ať se napojí na jeho už 
započaté představení na zčernalých palubách divadelní lodi. Teď to vypadalo, že 
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toho najednou ví fůru: ví, že Hackworth byl původcem Obrázkové čítanky pro 
urozené slečny a že jeho napojení na Bubeníky zdaleka přesahovalo něco tak 
prostoduchého,  aby  se  to  dalo  nazývat  zajetím.  Za  ty  roky,  co  strávil  pod 
hladinou, rozhodně jen neblouznil a nepouštěl vaška do manéže.

I tentokrát, když se vynořil nahý a promočený studenou mořskou vodou z 
útulku Bubeníků ve vyrovnávacích nádržích lodi, si něco pronesl. Vystoupil z 
vody se sadou číselných klíčů používaných k identifikaci jistých entit: Čítanky, 
Nell, Mirandy a ještě kohosi, kdo se měl jmenovat Doktor X. A než se zcela 
vrátil k vědomému stavu, odevzdal ty klíče Klaunovi, který jeho zadýchané a 
rozklepané tělo tahal z vody. Klaun byl mechanický, ale lidé z Osob a obsazení 
byli dost laskaví, aby dovolili Carlu Hollywoodovi jej ovládat – a improvizačně 
určovat většinu Hackworthova osobního scénáře a fabule – po dobu představení.

Teď má Carl v kapse klíče a co se Sítě týče, nikdo jej nerozezná od Mirandy 
nebo Nell nebo Doktora X, ba dokonce ani od Hackwortha. Klíče byly napsané 
přes celou stránku, byly to dlouhé sloupce čísel ve skupinách po čtyřech. Carl 
Hollywood nakázal archu, aby se složil, a pak si jej nacpal do náprsní kapsy. 
Použije  klíče k rozmotání  celé  téhle záležitosti,  ale  tenhle hackerský kousek 
bude muset počkat na jinou noc. Prášky a kofein už odvedly, co odvést mohly. 
Bylo na čase vrátit se do hotelu, rozvalit se do vany, trochu se prospat a připravit 
se na poslední jednání.

Na stránkách Čítanky princezna Nell dorazí na hrad krále Kojota; popis 
hradu; slyšení u Čaroděje; konečný triumf nad králem Kojotem; začarovaná 

armáda.

Princezna Nell jela na sever, vstříc burácející bouři. Koně z těch ran 
podobných výstřelům z děla a z nepozemských modrých klikatin blesků 
div nešíleli hrůzou, ale Nell je díky pevné ruce a laskavému hlasu těsně u 
ucha vedla dál. Mohylky kostí roztroušené podél kraje cesty svědčily o 
tom, že v tomhle horském průsmyku není radno se zdržovat déle, než je 
nutno,  a  kdyby  se  ukryli  pod  skalou,  ubohá  zvířata  by  jistě  nebyla 
vystrašená o nic méně. Co se jí týkalo, bylo možné, že veliký král Kojot 
dokáže ovládat  i  samo počasí  a  tohle přijetí  nachystal,  aby vyzkoušel 
princeznino odhodlání.

Nakonec se přehoupla přes vrchol průsmyku a vbrzku už kopyta koní 
začala podkluzovat na silném ledovém pokryvu; led také začal obalovat 
otěže  a  ztěžkly od něj  i  hřívy a  ohony koní.  Pracně sjížděla  dolů po 
horských zákrutách, pak běsnění bouře zanechala za sebou a vjela  do 
masy lijáku hustého jako kterákoli džungle. Dobře, že se na několik dnů 
zastavila u úpatí hor a probrala si všechny Pivoňčiny čarodějné knihy, 
protože  při  téhle  noční  horské  jízdě  použila  všechna  kouzla,  jimž  ji 

–  325  –



Pivoňka naučila: ta, jimiž se zažehuje světlo, ta, díky nimž vyberete na 
rozcestí  ten  pravý  směr,  ta,  jimiž  uklidňujete  zvířata  a  zahříváte 
prochladlá těla, ta, jimiž podnítíte vlastní kolísající odvahu, ta, díky nimž 
vycítíte kteroukoli blížící se obludu, která byla dost pošetilá, aby vyrazila 
do takového nečasu, a také ta, díky nimž porazíte obludy, které byly dost 
zoufalé, aby vás napadly. Přejet hory v noci, to byl možná zbrklý skutek, 
ale princezna Nell se ukázala být na výši té výzvy. Král Kojot to od ní 
nebude očekávat. Dnes, až se horská bouře uklidní,  vyšle své havraní 
hlídky přes průsmyk a na planiny za ním, aby ji špehovaly, jak to dělá už 
několik  dnů,  ale  havrani  se  vrátí  se  znepokojivou  zprávou:  princezna 
zmizela! A ani ti nejlepší královi stopaři nebudou s to sledovat její stopu 
ze včerejšího tábořiště, tak obratně ukryla své skutečné stopy a nastražila 
ty klamné.

Úsvit  ji  zastihl  uprostřed  rozlehlého  lesa.  Hrad  krále  Kojota  byl 
postaven na vyvýšené lesnaté plošině obklopené horami; odhadovala to 
na několik dnů jízdy. Držela se pěkně stranou od hlavní cesty, po které 
jezdili poslové ze Šifřiště, pak se utábořila pod skalním převisem u řeky, 
kde byla ukryta před ledovým a vlhkým větrem i před očima havraních 
hlídek, rozdělala ohýnek a nachystala si na něm čaj a trochu kaše.

Dřímala až do půli odpoledne, pak vstala, vykoupala se v kousavě 
ledové  říční  vodě  a  rozvázala  balíček  z  nepropustné  látky,  který  si 
přinesla. Byl v něm oděv, jaký nosili poslové, kteří tryskem jezdili k Šif-
řišti  a  z  něj.  A také  několik  knih  se  zašifrovanými  zprávami  –  byly 
původní, vzala si je z různých stánků na tržišti, a byly určeny pro hrad 
krále Kojota.

Když se prodírala lesy k hlavní cestě, uslyšela splývající údery kopyt 
a  věděla,  že  první  skupina  poslů  se  dočkala  konce  bouře  a  právě 
překonala průsmyk. Několik minut čekala a pak se vydala za nimi. Z 
hustého lesa zabočila na hlavní cestu, přitáhla koni otěže a chvilku jen 
seděla, protože ji první pohled na hrad krále Kojota ohromil.

Za všech svých cest po Protizemi nespatřila jemu podobný. Základy 
měl rozložité jako hora, stěny se tyčily až kamsi do oblak. Z myriád jeho 
oken zářily galaktické shluky světel. Hrad střežily mocné palisády, které 
byly samy jako velké hrady, jenže nestály na kamenných základech, leč 
na  samotných  mracích;  neboť  král  Kojot  ve  své  chytrosti  přišel  na 
způsob, jak stavět budovy vznášející se ve vzduchu.

Princezna  Nell  pobídla  koně  vpřed,  protože  i  když  strnula 
ohromením, vycítila,  že z  oken vysoko na některém z lesknoucích se 
arkýřů hradu by hlavní cestu někdo mohl pozorovat. Cválala ke hradu a 
zmítala se mezi pocitem vlastní pošetilosti za to, že se odvažuje útočit na 
tak  mocnou  pevnost,  a  obdivem k  dílu  krále  Kojota.  Mezi  věžemi  a 
palisádami prolétávaly nejasné, éterické černé obláčky, a když princezna 
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Nell  přijela  blíže,  poznala,  že  to  ve  skutečnosti  jsou  pluky  havranů 
provádějících vojenský výcvik. Bylo to asi tak to nejbližší armádě, čím 
král Kojot vládl; neboť jak jí řekl jeden z havranů poté, co jí rovnou z 
krku ukradl jedenáct klíčů:

Zahrady, hrady, šperky, zlato,
ty jenom bláznům stojí za to,
jako je Nell; to větší pán,
jenž pěstí si svůj vtip a vkus
Kojot král se svými šiky vran,
hromadí moc po kuse kus
a ukrývá ji nepoznán.

Král Kojot neschraňoval moc díky vojenské síle, ale díky chytrosti, a 
tak  hlídky  byly  jedinou  armádou,  již  potřeboval,  a  informace  jeho 
jedinou zbraní.

Když tak cválala pár posledních mil ke bráně a přemýšlela, jestli to 
její nohy a záda vydrží, z úzkého portálu vysoko na jedné ze vznášejících 
se  palisád  se  vyhrnul  hustý  černý  proud,  pak  se  shlukl  do  průhledné 
koule  a  začal  k  ní  střemhlav  klesat  jako  živá  kometa.  Nedokázala  si 
pomoct, musela sebou před tou iluzí hmoty a hybné síly cuknout,  ale 
kousek  před  její  hlavou,  co  by kamenem dohodil,  se  havraní  mračno 
rozdělilo na několik částí, které zavířily, vrhly se k ní z různých směrů a 
proletěly kolem ní tak blízko, až jí vítr z tepajících křídel odhodil vlasy 
na záda. Pak se havrani sešikovali do uspořádané skupiny a ta se bez 
ohlížení  vrátila  k  palisádě.  Nejspíš  prohlídkou  prošla.  Když  dojela  k 
mohutné bráně, našla ji otevřenou a nestřeženou. Princezna Nell vjela na 
široké ulice hradu krále Kojota.

Bylo  to  nejkrásnější  sídlo,  jaké  kdy  spatřila.  Tady  nebyly  zlato  a 
křišťál ukryty v královské pokladnici, ale užity jako stavební materiál. A 
všude  cosi  zeleného  a  rostoucího,  neboť  král  Kojot,  okouzlen  tajem-
stvími  přírody,  vyslal  své  agenty  do  nejzazších  koutů  světa,  aby  mu 
přinesli  cizokrajná  semena.  Široké  bulváry  města  krále  Kojota  byly 
lemovány stromy, jejichž pnoucí se větve se pojily nad kameny zdiva do 
šelestící klenby. Spodní strany listů byly stříbrné a jako by vrhaly jemné 
světlo,  větve  byly  posety  fialovými  a  červenými  broméliemi  velkými 
jako konvice na čaj; ty vydávaly sladkou a ostrou vůni, přitahovaly roje 
kolibříků s rubínovými hrdly a byly plné vody, v níž žili brouci a maličké 
fluoreskující žabky.

Cesta  Královských  poslů  byla  označena  vyleštěnými  mosaznými 
deskami  vsazenými  mezi  dlažebními  kameny.  Princezna  Nell  se  jí 
nechala vést po velikém bulváru, pak do parku obkružujícího město a 
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nato do stoupající ulice, která se spirálovitě obtáčela kolem ústředního 
ostrohu. Jak ji kůň nesl ke mračnům, znovu a znovu jí praskalo v uších, a 
z každé zatáčky cesty si vychutnávala rozmáchlý výhled na dolní část 
města a na souhvězdíčka vznášejících se palisád, odkud vzlétaly havraní 
hlídky; havrani vyráželi a vraceli se v letkách či eskadrách a přinášeli 
zprávy ze všech koutů říše.

Dojela  na místo,  kde  dal  král  Kojot  hrad  přistavovat;  jenže místo 
armády  kameníků  a  tesařů  stavbu  prováděl  jediný  muž,  důstojný 
šedovousý  strýc  bafající  z  dlouhé  a  tenké  dýmky,  který  měl  u  pasu 
kožený sáček. Došel do středu staveniště, sáhl do sáčku a vyňal z něj 
semínko veliké asi jako jablko, načež je hodil do hlíny. A než došel zpět 
na  spirálovou  cestu,  z  hlíny  vyrazil  vysoký  sloup  zářícího  křišťálu, 
vyrostl  jim vysoko nad  hlavy,  leskl  se  ve  slunci  a  zvětvoval  se  jako 
strom. Když jeho konec zmizel někde za rohem, takže jej princezna Nell 
ztratila z dohledu, stavitel už spokojeně dýmal a prohlížel si křišťálovou 
klenbu, která parcelu téměř překrývala.

Jízda po spirálové cestě byla dlouhá a princezna Nell za ní spatřila 
tento i mnoho jiných divů. Mračna se rozestupovala a ona zjistila, že ve 
všech směrech je vidět do obrovských dálek. Říše krále Kojota ležela v 
samotném středu Protizemě a jeho hrad byl vystavěn na vysoké náhorní 
plošině  ve  středu říše,  takže  z  jeho oken  mohl  král  dohlédnou všemi 
směry  až  k  zářícímu  oceánu.  Nell  po  celou  tu  dobu,  co  stoupala  ke 
králově vnitřní  pevnosti,  pozorně sledovala obzor,  protože doufala,  že 
třeba jen zběžně zahlédne daleký ostrov, kde v Temném hradě chřadne 
Harv; v dalekém moři však bylo mnoho ostrovů a bylo těžké rozlišit věže 
Temného hradu od horských štítů.

Konečně cesta začala vést po rovině a zabočila do středu, skrz jinou 
nestřeženou  bránu  v  jiné  vysoké  zdi,  a  princezna  Nell  se  ocitla  na 
zeleném, květinami posetém nádvoří před královou pevností – vysokým 
palácem, který vypadal, jako by jej vytesali z jediného diamantu velikého 
jako ledovec. Teď už slunce klesalo na západě za obzor a jeho oranžové 
paprsky zažíhaly stěny pevnosti a do všech směrů vrhaly droboučké duhy 
jako střepiny z roztříštěné křišťálové koule. Přede dveřmi pevnosti stála 
ve frontě asi tak desítka poslů. Koně zanechali v rohu nádvoří, u koryt s 
vodou a s pící. Princezna Nell je napodobila a stoupla si do fronty.

“Ještě  nikdy  jsem  neměla  tu  čest  nést  poselství  králi  Kojotovi,” 
oznámila poslovi, který stál ve fronte před ní.

“Na  takový  zážitek  člověk  nikdy  nezapomene,”  prohlásil  posel, 
nafoukaný mladíček s černými vlasy a bradkou.

“Proč musíme vystát frontu? Na stáncích na Šifřišti necháváme knihy 
na stole a jedeme dál.”

Hned několik poslů se k princezně Nell otočilo a pohrdavě se na ni 
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podívalo. Posel s bradkou s viditelnou námahou potlačil pobavený výraz. 
“Král  Kojot,”  oznámil,  “není  žádný  příštipkář,  co  sedí  u  stánku  na 
Šifřišti! Však sama zakrátko uvidíš.”

“Ale cožpak nečiní rozhodnutí stejným způsobem, jako ostatní – tím, 
že se podívá do příručky?”

Načež  už ostatní  poslové to,  jak se  baví,  předstírat  přestali.  Ten s 
bradkou  zvolil  velice  sžíravý  tón.  “K  čemu  bychom  potom  asi  měli 
krále?” odsekl. “Ten nedělá rozhodnutí  podle žádné knihy. Král Kojot 
sestrojil mocný myslící stroj, Čaroděj 0.2, ve kterém je obsažena všechna 
moudrost světa. Když knihu přineseme sem, jeho akolyté ji dešifrují a 
poradí se s Čarodějem 0.2. Někdy to trvá i hodiny, než Čaroděj dospěje k 
rozhodnutí. Radím ti, abys v přítomnosti toho velikého stroje vyčkávala 
uctivě a tiše!”

“To zcela jistě budu,” souhlasila princezna Nell, kterou drzost toho 
nízko postaveného posla spíš pobavila než rozzlobila.

Fronta  postupovala  stejnoměrně,  a  když  se  setmělo  a  zmizely  i 
poslední  oranžové  sluneční  paprsky,  princezna  Nell  si  začala 
uvědomovat, že zevnitř pevnosti se linou ven barevná světla. Zdálo se, že 
světla  se  rozzáří,  jakmile  Čaroděj  0.2  dumá,  zato  jindy  upadají  do 
tlumeného  poblikávání.  Princezna  Nell  se  pokoušela  zjistit  i  další 
podrobnosti o tom, co se děje uvnitř pevnosti, ale světlo se tříštilo na 
nespočetné fasety a ohýbalo do všech směrů, takže se daly zahlédnout 
jen  náznaky  a  zlomky;  snažit  se  zahlédnout  nejsvětější  svatyni  krále 
Kojota, to bylo jako pokoušet se rozpomenout na podrobnosti o zapo-
menutém snu.

Konečně se zevnitř vynořil posel s bradkou, obdařil princeznu Nell 
posledním  uštěpačným  úsměvem  a  připomněl  jí,  aby  projevovala 
patřičnou úctu.

“Další,”  zanotoval  akolyta  zpěvavě  a  princezna  Nell  vešla  do 
pevnosti.

V předpokoji sedělo pět akolytů, všichni u psacích stolů s vysokými 
haldami zaprášených starých knih a s dlouhými rolemi papírového pásu. 
Nell  přinesla  z  Šifřiště  třináct  knih  a  teď  je  podle  pokynů  rozdala 
akolytům k dešifrování. Akolyté nebyli ani mladí, ani staří, byli středního 
věku, a všichni na sobě měli  bílé pláště ozdobené zlatou výšivkou se 
znakem krále Kojota. Všichni také měli na krku klíč. Zatímco princezna 
čekala,  dešifrovali  obsah  knih,  které  přinesla,  a  za  pomoci  drobných 
strojků zabudovaných do stolů vyťukávali výsledek na pásy papíru.

Pak třináct papírových pásů s náramnou obřadností svinuli a položili 
na  ohromný  tác,  který  nesl  mladý  ministrant.  Rozevřely  se  veliké 
dvojkřídlé dveře a akolyté, ministrant a princezna Nell vytvořili  jakési 
procesí, jež vkráčelo do Komnaty Čarodějovy, rozlehlé klenuté místnosti, 
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a sunulo se dál její dlouhou středovou lodí.
Na protějším konci  komnaty bylo...  nic.  Cosi  jako veliký prázdný 

prostor obklopený složitým soustrojím a mechanikou – a vepředu oltářík. 
Princezně Nell to připomnělo jeviště, ovšem bez opony a bez kulis. A 
poblíž jeviště stál velekněz, starší a s působivější bílou řízou.

Když došli až k závěru lodi, kněz se pustil do lajdáckého obřadu, při 
němž vychvaloval  Čarodějovy úžasné vlastnosti  a prosil  o spolupráci. 
Když to doříkal, světla se rozžehla a soukolí se začalo otáčet. Princezna 
Nell  spatřila,  že  tahle  klenutá  místnost  je  ve  skutečnosti  pouze 
předpokojem ještě mnohem rozlehlejších prostor a že tyto prostory jsou 
plné soustrojí: nesčetná, štíhlá a lesklá táhla, ne silnější než náplně do 
tužek a rozmístěná do jemné mřížky, klouzala tam a zase zpět, poháněna 
hřídelemi s ozubenými převody, které vedly, kam oko dohlédlo. Všechno 
to soustrojí při chodu vydávalo teplo, a tak bylo v místnosti i přes to, že 
sem  větráky  velké  jako  větrné  mlýny  v  rázných  poryvech  čerpaly 
chladný horský vzduch, docela horko.

Kněz  si  vzal  z  podnosu první  ze  třinácti  roliček papíru a  nasunul 
konec  do  štěrbiny  na  vršku  oltáře.  V  tom  okamžiku  se  Čaroděj  0.2 
doopravdy probral  k  činnosti  a  princezna  Nell  zjistila,  že  všechno to 
bzučení  a  hučení,  jehož  si  povšimla  dosud,  nebylo  ničím  víc  než 
příjemným lenošením. Všechny ty rozvodové tyče, kterých se tu hýbaly 
miliony,  byly  malinké,  ale  síla  potřebná  k  tomu,  aby  se  všechny 
rozpohybovaly,  byla  zemětřasná,  a  ona  také  viděla,  jak  se  hřídele  a 
převodové skříně dřou jako otroci a buší do pevné podlahy pevnosti.

Všude  okolo  jeviště  vzplála  světla,  některá  byla  zabudovaná  do 
jeviště  samotného  a  některá  byla  ukrytá  v  okolních  strojích.  K 
překvapení princezny Nell se pak ve středu prázdného jeviště začal shlu-
kovat  zdánlivě  trojrozměrný  světelný  obrys.  Postupně  nabýval  tvaru 
hlavy, která měla stále víc detailů, čím víc stroje duněly a syčely: byl to 
plešatý  stařec  s  dlouhým bílým vousem,  jehož  obličej  svědčil  o  hlu-
bokém  pohroužení  do  myšlenek.  Po  několika  okamžicích  se  vousy 
rozprskly v hejno bílých ptáků a hlava se změnila v rozeklanou horu; 
ptáci začali poletovat kolem ní, pak hora vychrlila oranžovou lávu, jež 
postupně  zaplňovala  celé  jeviště,  až  vytvořila  pevnou  lesklou  kostku 
oranžového  světla.  Tak  se  jeden  obraz  velice  ohromujícím způsobem 
proměňoval ve druhý mnoho minut a po celou tu dobu soustrojí sténalo, 
až z toho byla princezna Nell celá pryč a pomyslela si, že kdyby na hradě 
Turing neviděla pracovat méně složité stroje, snad by se otočila a utekla.

Nakonec  ale  obrazy  vymizely,  jeviště  bylo  zase  prázdné  a  oltář 
vyplivl  dlouhou papírovou pásku,  kterou  kněz  pečlivě  složil  a  předal 
jednomu z akolytů. Po krátké děkovné modlitbě zavedl do oltáře další 
pásku a celý proces začal odznova, tentokrát provázen jinými, ale stejně 
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pozoruhodnými obrazy.
A tak to šlo s jednou páskou po druhé. Když princezna Nell přivykla 

hluku a  chvění  Čaroděje,  začala  se  obrazy bavit,  protože jí  připadaly 
docela umělecké – jako cosi, s čím by mohl vyrukovat spíš člověk, jako 
by vůbec nebyly strojové.

Čaroděj  ale  nepochybně  strojem  byl.  Zatím  neměla  možnost 
prozkoumat jej podrobněji, ale po zkušenostech ze všech ostatních hradů 
krále Kojota tušila, že ani on není nic než Turingův stroj.

To,  co nastudovala  na  Šifřišti,  a  zvlášť  z  příruček,  které  šifrovači 
používali  k  odpovědím na  poselství,  ji  naučilo,  že přes  všechnu svou 
složitost to ani nic víc než Turingův stroj být nemůže. Sem na hrad krále 
Kojota  přišla  zjistit,  zda  král  odpovídá  na  zprávy  podle  pravidel 
podobných těm Turingovým. Protože pokud by tomu tak bylo, pak by 
celé  království  –  celá  Protizem  –  nebylo  ničím  víc  než  obrovským 
Turingovým strojem. A jak zjistila, když byla uvězněna v žaláři na hradě 
Turing  a  vyměňovala  si  se  záhadným vévodou  zprávy  díky  řetězům, 
Turingův stroj, a to bez ohledu na to, jak je obrovský, prostě není člověk.

Do oltáře byla vložena třináctá páska a soustrojí začalo kňourat a pak 
bzučet  a  pak burácet.  Obrazy objevující  se  nad jevištěm vykvetly  do 
podob divočejších a cizokrajnějších než ty, které viděla dosud, a když se 
tak dívala do tváří kněze a akolytů, zjistila, že překvapeni jsou dokonce i 
oni; nikdy předtím nic podobného neviděli. Jak ubíhaly minuty, obrazy 
začaly být zlomkovité a bizarní, byla to spíš ztělesnění matematických 
idejí,  a  nakonec  jeviště  naprosto  ztemnělo  a  jen  občas  jím  náhodně 
probleskl  barevný zášleh.  Čaroděj  se  rozparádil  natolik,  až  si  všichni 
připadali  jako  uvěznění  v  útrobách  mohutného  stroje,  který  by  je  ve 
chvilce dokázal rozervat na kousky. Ministrantík to posléze nevydržel a 
utekl  hlavní lodí  pryč.  Asi  tak během minuty jej  napodobili  jeden po 
druhém i akolyté, ti ovšem od Čaroděje pomalu couvali, dokud nebyli v 
půli komnaty, teprve pak se otočili a upalovali. Konečně se sebral a prchl 
dokonce i velekněz. Burácení stroje teď dospělo do takových obrátek, až 
to vypadalo, jako by propuklo velice pamětihodné zemětřesení, a Nell se 
musela zachytit  rukou oltáře,  aby neupadla.  Ze stroje  sálal  žár jako z 
výhně a Nell spatřila z hloubi sálu i matně rudé světlo, protože některé 
rozvodové tyče se zahřály tak, že zářily.

Konečně všechno ustalo. Ticho bylo drtivé. Nell si uvědomila, že se 
krčí,  a  narovnala  se.  Rudé  pableskování  zevnitř  Čaroděje  začalo 
pohasínat.

Ze  všech  stran  se  linulo  bílé  světlo.  Princezna  Nell  pochopila,  že 
prochází  dovnitř  z  vnějšku,  z  prostoru  za  diamantovými  stěnami 
pevnosti. A to byla ještě před pár minutami noc. Teď bylo světlo, ale ne 
denní světlo; tohle přicházelo ze všech stran a bylo studené a bezbarvé.
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Rozběhla se po hlavní lodi a otevřela dveře do předsálí, jenže to tam 
nebylo. Nic nebylo, kde mělo být. Předsálí zmizelo. Květinová zahrada 
před ním byla také pryč,  pryč byli  i  koně a stěna a spirálová cesta a 
město krále Kojota a Protizem. Místo toho tu bylo všehovšudy jen to 
jemné bílé světlo.

Otočila se. Komnata Čarodějova byla stále na svém místě.
A ona spatřila, jak na konci hlavní lodi, na oltáři sedí člověk a dívá se 

na ni. Na hlavě měl korunu. Na krku klíč – dvanáctý z klíčů k Temnému 
hradu.

Princezna Nell  kráčela lodí  ke králi  Kojotovi.  Byl to středně starý 
muž, měl pískové vlasy, které pomalu ztrácely barvu, šedé oči a vousy, 
které byly o něco tmavší než vlasy a nijak zvlášť upravené. Když se k 
němu princezna  Nell  přiblížila,  jako by  si  uvědomil,  že  má na  hlavě 
korunu. Sáhl po ní, sundal si ji a bezstarostně ji pohodil na vršek oltáře.

“To  je  legrace,”  poznamenal.  “Vpašovala  jsi  do  programu  dělení 
nulou navzdory veškeré mé obraně.”

Princezna  Nell  se  odmítla  nechat  zavléct  do  téhle  vyumělkované 
neformálnosti.  Zastavila  se  několik  kroků před  ním.  “Protože  tu  není 
nikdo, kdo by nás představil, dovolím si to provést sama. Jsem princezna 
Nell, vévodkyně z Turingu.”

Král  Kojot  se  zatvářil  maličko  nejistě.  Seskočil  z  oltáře,  došel  k 
princezně Nell a políbil jí ruku. “Král Kojot ke tvým službám.”

“Ráda vás poznávám.”
“Potěšení  na  mé  straně.  A odpusť!  Mělo  mi  dojít,  že  tě  Čítanka 

naučila lepším způsobům.”
“O té čítance, kterou zmiňujete, mi není nic známo,” lhala princezna 

Nell.  “Jsem prostě  princezna  a po něčem pátrám:  chci  získat  dvanáct 
klíčů k Temnému hradu. Povšimla jsem si, že jeden z nich je ve vašem 
majetku.”

Král  Kojot  napřáhl  ruce dlaněmi proti  ní.  “Víc neříkej,” vyzval  ji. 
“Souboj nebude zapotřebí. Už tak jsi zvítězila.” Sňal si dvanáctý klíč z 
krku a podal jej princezně Nell. Přijala jej s nenápadným pukrletem, ale 
když jí řetízek prokluzoval mezi prsty, králův stisk najednou zesílil, takže 
byli oba řetězem spojeni. “Když je tedy tvoje pátrání u konce,” nadhodil, 
“nemohli bychom přestat s předstíráním?”

“Nechápu bohužel, kam tím míříte, Veličenstvo.”
Nasadil  výraz pečlivě  ovládaného zoufalství.  “Kvůli  čemu jsi  sem 

přišla?”
“Pro dvanáctý klíč.”
“A ještě?”
“Dozvědět se něco o Čaroději 0.2.”
“Vida.”
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“Zjistit, jestli to opravdu je Turingův stroj.”
“No prosím, odpověď už máš. Čaroděj 0.2 je bez nejmenších pochyb 

Turingův stroj – nejmohutnější, jaký kdy byl postaven.”
“A Protizem?”
“Celá vyrostla ze semínek. Ze semínek, která jsem vynalezl.”
“A je to tedy také Turingův stroj? Který celý ovládá Čaroděj 0.2?”
“Ne,” zavrtěl  král  Kojot  hlavou.  “Který Čaroděj  spravuje.  A který 

ovládám já.”
“Jenže zprávy na Šifřišti přece rozhodují o všem dění v Protizemi, 

nebo ne?”
“Jsi nanejvýš chápavá, princezno.”
“Ty zprávy proudí k Čaroději – a ten je jenom Turingův stroj.”
“Otevři  oltář,”  vybídl  ji  král  Kojot  a  ukázal  na širokou mosaznou 

desku, v jejímž středu byla klíčová dírka.
Princezna Nell jeho klíčem otevřela zámek a král Kojot odklopil víko 

oltáře. Uvnitř byly dva maličké stroje, jeden na čtení pásek a druhý pro 
zapisování na ně.

“Pojď  za  mnou,”  pokračoval  král  Kojot  a  odklopil  padací  dveře 
zasazené do podlahy za oltářem.

Princezna  Nell  šla  za  ním  po  točitém  schodišti  do  pokojíku. 
Spojovací táhla z oltáře vedla sem dolů a končila v drobné konzoli.

“Čaroděj  vůbec  není  napojený  na  oltář!  Nedělá  nic,”  podivila  se 
princezna Nell.

“Ale  ano,  Čaroděj  toho  dělá  spoustu.  Pomáhá  mi  držet  krok  s 
událostmi, provádí výpočty a tak dále. Nicméně všechno tam nahoře na 
jevišti je jenom kvůli podívané – jen aby to působilo na obyčejné lidi. 
Když sem ze Šifřiště přijde zpráva, sám si ji přečtu a sám na ni odpovím.

Takže jak vidíš, princezno Nell, Protizem ve skutečnosti vůbec není 
Turingův stroj. Je to vlastně osoba – abych byl přesný, několik osob. A 
teď je celá tvoje.”

Král Kojot zavedl princeznu Nell zpět do středu pevnosti a pak ji po 
ní  provedl.  Nejlepší  byla  knihovna.  Ukázal  jí  knihy  s  pravidly  pro 
programování  Čaroděje 0.2  a  jiné  knihy,  v  nichž  se vysvětlovalo,  jak 
přimět atomy, aby se samy seskupovaly do strojů, budov a celých světů.

“Rač pochopit, princezno Nell, dneska jsi tenhle svět dobyla, a když 
jsi ho tedy dobyla, zjistíš, že to je dost nudné místo. Teď máš zase ty 
zodpovědnost za to, aby vznikaly nové světy pro jiné lidi, kteří je budou 
moct  prozkoumávat  a  dobývat.”  Král  Kojot  máchl  rukou  k  širému, 
prázdnému prostoru ležícímu tam, kde kdysi stála Protizem. “Za humny 
je spousta volného prostoru.”

“A co budete dělat vy, králi Kojote?”
“Říkej mi Johne a tykej mi, Tvá královská jasnosti. Ode dneška žádné 
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království nemám.”
“Co budeš dělat, Johne?”
“Mám svoje vlastní pátrání.”
“A v čem spočívá?”
“Musím najít Alchymistu, ať je to, kdo je to.”
“A je tu...”

Nell na chviličku přestala sledovat Čítanku. Oči se jí zalily slzami.
“Co jestli tu je?” ozval se ze knihy Johnův hlas.
“Je tu ještě někdo? Někdo, kdo byl při pátrání se mnou?”
“Ano,  je,”  řekl  John  tiše  a  až  po  krátké  odmlce.  “Alespoň  jsem  její 

přítomnost vždycky cítil.”
“Mám ji tu i teď?”
“Jen  když  pro  ni  zhotovíš  vhodné  místo,”  vysvětlil  John.  “Čti  si  knihy, 

ukážou ti, jak na to.”

S tím John, někdejší král Kojot a císař Protizemě, v záblesku světla 
zmizel, takže princezna Nell zůstala sama v zaprášené knihovně. Položila 
si hlavu na starou, v kůži vázanou knihu, a ucítila její  těžkou vůni. Z 
obou očí jí skanulo po jediné slze radosti. Ovládla však nutkání dát se do 
pláče a raději sáhla po knize.

Byly to kouzelné knihy a zatáhly do sebe princeznu Nell tak hluboce, 
až si mnoho hodin, snad i dnů nevšímala okolí; ne že by na tom záleželo, 
protože z Protizemě nic nezůstalo. Po nějaké době si ale uvědomila, že ji 
cosi šimrá na noze. Roztržitě sáhla dolů a poškrábala se. Po chvíli  se 
šimrání  vrátilo.  Tentokrát  se  podívala  dolů  a  ohromeně  zjistila,  že 
podlahu knihovny pokrývá silný šedohnědý koberec, který jen tu a tam 
přerušují bílé a černé flíčky.

Byl  to  živý,  pohyblivý  koberec.  Vlastně  to  byla  Myší  armáda. 
Všechny  budovy  a  místa,  všechna  stvoření,  která  Nell  v  Protizemi 
zahlédla, to byly jen výtvory Čaroděje 0.2; jak se ale zdálo, myši byly 
výjimkou  a  existovaly  nezávisle  na  machinacích  krále  Kojota.  Když 
Protizem zmizela,  zmizely s ní  i  všechny překážky a obstrukce,  které 
Myší armádu oddělovaly od princezny Nell, a tak myši vbrzku zjistily, 
kde se nachází, a seběhly se ke své královně, po které tak dlouho toužily.

“Co chcete,  abych udělala?”  optala  se princezna  Nell.  Ještě  nikdy 
královnou nebyla a neznala dvorský protokol.

Ozval se sbor rozrušeného pískání – to myši vydávaly a předávaly si 
rozkazy. Koberec se bouřlivě, ale uspořádaně rozhýbal, myši se sbíhaly 
do čet a rot a praporů a pluků a všem velel nějaký poddůstojník nebo 
důstojník. Jedna myš vyšplhala po noze stolu k princezně Nell, poklonila 
se  a  pak  začala  shůry  pištivě  vydávat  povely.  Myši  se  s  prušáckou 
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vycepovaností  rozběhly  a  stáhly  se  ke  krajům místnosti,  takže  vznikl 
útvar  podobný  prázdné  krabici  a  ten  měl  ve  středu  podlahy  veliký 
otevřený čtyřúhelník.

Myš  na  stole,  kterou  si  Nell  pokřtila  na  Generalissimu,  vyrážela 
dlouhé sledy povelů a pobíhala na všechny čtyři rohy stolu, aby mohla 
oslovit různé oddíly Myší armády. A když Generalissima skončila, začala 
být slyšet velice vysoko posazená pištivá hudba; to myší dudáci stiskli 
měchy a myší bubeníci zavířili paličkami.

Do prázdného vnitřku se začaly hrnout skupinky myší, každá na jiné 
místo.  Jakmile  skupiny  dorazily  na  určené  místo,  jednotlivé  myši  se 
přeskupily tak, že celá skupina vytvořila písmeno. Tím způsobem se na 
podlaze knihovny objevil tento nápis:

ZAČAROVALI NÁS
POŽÁDEJ O POMOC
NAHLÉDNI DO KNIH

“Vyvinu  tu  největší  snahu,  abych  vaše  zakletí  zrušila,”  slíbila 
princezna Nell, načež se z hrdélek Myší armády ozvalo ohlušující, drtivé 
vděčné zapištění.

Najít patřičnou knihu netrvalo dlouho. Myší armáda se rozdělila na 
menší oddíly, každý z nich pracně vyvlekl z police jednu knihu, začal 
pěkně stranu po straně listovat a hledat příslušná zaklínadla. Ani ne za 
hodinu si princezna Nell všimla, že se Myší armáda rozestupuje, vytváří 
širokou otevřenou ulici a tou se k ní blíží kniha – jako by se vznášela tři 
centimetry nad podlahou.

Opatrně zvedla knihu ze zad myší, které ji nesly, a listovala si v ní, 
dokud  nenašla  zaklínadlo  na  odčarovávání  myší.  “No  tak  do  toho,” 
nadechla se a začala zaklínadlo číst; jenže najednou byla místnost plná 
znepokojeného pískání a všechny myši v panice prchaly. Generalissima jí 
vylezla  na  stránky,  krajně  rozčileně  po  nich  poskakovala  a  předními 
tlapkami mávala nad hlavou.

“A tak,  rozumím,”  kývla  princezna  Nell.  Vzala  knihu  a  vyšla  z 
knihovny; dávala si pozor, aby nešlápla na některou ze svých poddaných, 
a tak vyšly všechny ven, na velký prázdný prostor.

Myší  armáda  znovu  předvedla  dokonalý  dril,  rozestavila  se  na 
prázdné, bezbarvé planině do čet, rot, praporů a pluků a brigád; tentokrát 
ale zaujmout přehlídkovou formaci trvalo mnohem déle, protože si myši 
dávaly  záležet,  aby  mezi  sebou  nechávaly  rozestupy  na  délku  lidské 
paže.  Některé  čety  musely  podstoupit  cosi,  co  se  pro  ně  rovnalo 
mnohakilometrovému  pochodu,  aby  se  dostaly  až  na  kraj  tvaru. 
Princezna  Nell  toho  času  využila  k  tomu,  že  obcházela,  kontrolovala 
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vyrovnání a nacvičovala si zaklínadlo.
Konečně Generalissima předstoupila, hluboce se uklonila a ukázala 

zdvižený  palec,  i  když  princezna  Nell  musela  droboučkou  velitelku 
zvednout a pozorně mžourat, aby to gesto spatřila.

Došla  na  místo  v  čele  přehlídkového  tvaru,  které  pro  ni  nechali, 
otevřela knihu a pronesla kouzelné zaklínadlo.

Ozvalo  se  dunivé  zahřmění  a  zvedl  se  poryv  větru,  který  srazil 
princeznu Nell na zadek. Omámeně vzhlédla a spatřila, že ji obklopuje 
veliké vojsko složené z několika set tisíc dívek, které jsou jen o pár let 
mladší  než ona.  Ozval  se  bouřlivý potlesk,  všechny dívky jako jedna 
poklekly a nadšeně a hlučně slibovaly věrnost královně Nell.

Hackworth v Číně; zvěrstva boxerů; schůzka s Doktorem X; nezvyklé procesí.

Tvrdívá se, že Číňané chovají ohromnou úctu k šílencům, a že když za dob 
historicky prvního povstání boxerů jistí  západní misionáři, zřejmě od samého 
počátku nevyrovnaní lidé, které povstání na týdny uvěznilo za valy z hlíny a 
trosek,  kteří  museli  pobíhat  pod  palbou  obléhajících  boxerů  a  císařských 
jednotek a naslouchat řevu svých oveček, jež zrovna na ulicích Pekingu pálili a 
mučili, tedy když tito lidé ztratili rozum, prošli nerušeně řadami obléhatelů, ba i 
dostali jídlo a jednalo se s nimi s úctou.

John  Percival  Hackworth  se  ubytoval  v  apartmá  v  nejvyšším  patře 
pchutungského hotelu Šangri-la (nebo spíš Šongalíla, jak to vyzpívávali místní 
taxikáři) a teď si oblékal čistou košili; vzal si nejlepší vestu opásanou zlatým 
řetízkem, na  němž visela  jeho pečeť,  tabatěrka,  hodinky a filmofon; navlékl 
dlouhý kabát vzadu s rozparkem pro jízdu na koni; natáhl vysoké boty, jejichž 
černou kůži i mosazné ostruhy mu v hale “Šongalíly” vyblýskal kuli, který byl 
servilní až k drzosti, takže Hackworth pojal podezření, že patří k boxerům; pak 
si  vzal  i  nové kozinkové rukavice  a  také  tvrďák,  nyní  už  mechu zbavený a 
poněkud vyfešákovaný, na kterém však bylo přesto na první pohled poznat, že 
je veteránem mnoha cest po drsných končinách.

Když minul  západní  břeh  Huangpu,  zalil  jej  jako  vlna  rozlévající  se  po 
ploché pláži obvyklý dav hladovějících venkovanů a mrzáků z povolání, protože 
jezdit si tady bylo nebezpečné, ale ještě ne šílené, a tak nepoznali, že je blázen. 
Hackworth upíral pohled šedých očí na palisádu z hořících vedení Cév, která 
vyznačovala  scvrkávající  se  hranice  Příbřežní  republiky,  nechal  je,  ať  si  jej 
tahají za šosy, ale nevšímal si jich. Třikrát se stalo, že velice venkovští mladíci, 
které bylo lze poznat stejně snadno podle nedotčenosti informacemi o moderní 
obranné  technologii,  jako podle  důkladného opálení,  udělali  tu  chybu,  že  se 
natáhli po jeho řetízku od hodinek, a za svou otravnost dostali varovnou ránu. 
Jeden se odmítl pustit, dokud mu dlaň nezačala smrdět spáleninou, a i pak ruku 
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odtáhl pomalu a klidně, díval se nahoru na Hackwortha, aby mu ukázal, že mu 
na troše bolesti nezáleží, a jasně a hlasitě pronesl cosi, co vyslalo do davu vlnu 
smíchu.

Jel dál po Nankingské, a tak se dostal do středu obchodní čtvrti Šanhgaje, ze 
které se teď stala nekonečná kárná ulička opálených žebráků, kteří vysedávali na 
bobku a třímali  křiklavě  barevné umělohmotné tašky,  jež jim sloužily  místo 
kufrů, a svědomitě si podávali špačky cigaret. Ve výkladech nad jejich hlavami 
se naparovali a pózovali animovaní manekýni předvádějící, jaké jsou v Příbřežní 
republice poslední výkřiky módy. Hackworth si  všiml,  že módní trendy jsou 
podstatně  konzervativnější,  než  jaké  bývaly  před  deseti  lety,  kdy  jel  po 
Nankingské  poprvé.  Manekýny  už  nenosily  sukně  s  rozparkem.  A  mnohé 
neměly vůbec sukně, nýbrž hedvábné kalhoty nebo dlouhé šaty, které toho odha-
lovaly  ještě  méně.  Ve  středu  jednoho  výkladu  byla  patriarchální  postava 
opírající se o stupínek, a ten pán měl na sobě kulatou čapku nahoře s modrým 
knoflíkem: mandarín. Ukláněl se mu mladý učenec. Kolem stupínku byly čtyři 
skupiny manekýnů, kteří znázorňovali ostatní čtyři synovské vztahy.

Takže teď je chic být konfucián, anebo přinejmenším to je módní politicky 
vzato. A tenhle výklad jako jeden z mála nebyl polepen rudými plakáty boxerů.

Hackworth  projel  kolem mramorových vil,  které  si  tu  v  minulém století 
vystavěli  iráčtí  Židé,  kolem  hotelu,  kdy  kdysi  bydlel  Nixon,  kolem 
vysokopodlažních rezidencí, které obchodníci ze Západu používali jako před-
mostí vývoje v postkomunistické éře, jenž pak vedl k zaneřáděnému nadbytku 
Příbřežní republiky. Projel kolem nočních klubů velkých jako stadiony; kolem 
jámovitých hřišť na jai-alai, kde ohromení uprchlíci jen zděšeně sledovali, jak se 
dají sázející očesat; kolem vedlejších uliček plných obchůdků, jedna ulice jen a 
jen  pro  vzácné  zboží  z  aligátoří  kůže,  jiná  pro  kožešiny,  další  pro  kožené 
výrobky; kolem nanotechnologické čtvrti skládající se z titěrných krámků, kde 
se prováděly inženýrské práce na zakázku; kolem stánků s ovocem a zeleninou; 
kolem slepé uličky, kde podomní obchodníci s vozíky prodávali starožitnosti, 
přičemž ten se specializoval  na rumělkové lakované krabičky a onen zas na 
maoistický kýč. Vždycky začala hustota lidí slábnout a on si už myslel, že se asi 
blíží okraji města, ale pak zase dojel k dalšímu satelitnímu městu s miniaturními 
třípatrovými obchoďáčky a všechno začalo znovu.

Den ale pokročil, on se opravdu dostal na kraj města a jel stále dál k západu, 
takže začalo být jisté, že je blázen, a lidé na ulicích si jej prohlíželi s bojácnou 
úctou a ustupovali mu z cesty. Bicykly a chodce bylo teď vídat méně často, 
nahradila je těžší a rychlejší vojenská vozidla. Hackworth nerad jezdil na koni 
po dálniční krajnici, a tak vydal Únosci pokyny, ať najde méně přímou cestu do 
Su-čou,  při  níž  si  budou vybírat  menší  silnice.  Plochá  krajina  v deltě  Jang-
c’-ťiangu byla jen pár centimetrů nad hladinou moře, a tak tu početnější než 
silnice byly kanály, kanály pro dopravu, zavlažování i odvodňování. Větvily se 
na černé, zapáchající zemi jako žíly a cévy napojené na mozkové tkáně. Planinu 
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často  rozbíjely  mohyly  s  rakvemi  něčích  předků,  které  nebyly  moc  vysoké, 
vlastně jen tolik, aby zůstaly nad úrovní nejobvyklejších záplav. Dál k západu se 
z  rýžovišť  zvedaly  strmé  pahorky  černé  porostem.  Kontrolní  stanoviště 
Příbřežní  republiky  na  křižovatkách  byla  šedá  a  vypadala  rozmazaně, 
připomínala chuchvalce plesniviny na chlebě, velké jako domy, tak hustá byla 
fraktální  obranná  mřížka,  a  když  se  Hackworth  skrz  ten  oblak  makro  i 
mikroskopických aerostatů zadíval, sotva byl s to spatřit hoplity v jeho středu, 
kterým z  radiátorů na  zádech  vystupovaly  vlny tepla,  až  se  ta  vznášející  se 
polévka promíchávala. Nechali jej projít, aniž by došlo k incidentu. Hackworth 
čekal, že jak bude postupovat k území ovládanému boxery, narazí na další kon-
trolní  stanoviště,  ale  to  první  bylo  také  posledním;  na  hloubkovou  obranu 
neměla  Příbřežní  republika  sílu,  byla  s  to  si  pořídit  jen  jednorozměrnou 
obrannou linii.

Asi  míli  za kontrolním stanovištěm, na další  malé křižovatce,  Hackworth 
narazil na dva kříže, velice zfušovaně vyrobené z čerstvě poražených moruší, 
kterým ještě na pahýlech usekaných větví povlávaly zelené lístky. Ke křížům 
byli šedivými plastovými pásky přivázáni dva bílí mladíci, kteří byli na mnoha 
místech popálení a jako přídavek ještě  měli  rozpáraná břicha.  Podle účesů a 
tmavočerných  vázanek,  které  jim  posměšně  nechali  na  krcích,  Hackworth 
usoudil, že to byli mormoni. Jednomu dolů do prachu viselo z břicha zmotané 
klubko střev, na cestě stálo vychrtlé prase a umanutě střevy cloumalo.

Moc jiných mrtvol nespatřil, ale smrt byla cítit v horkém a vlhkém vzduchu 
všude. Pak měl pocit, že vidí síť nanotechnologických obranných přehrad, ale 
zanedlouho mu došlo, že to je přírodní jev: nad každým průplavem se vznášel 
přímočarý černý nimbus vypasených a ospalých much. Kdyby škubl otěžemi na 
tu či onu stranu a zavedl Únosce na břeh kanálu,  zjistil  by,  že voda je  plná 
nafukujících se mrtvol.

Deset minut poté, co minul kontrolní stanoviště Příbřežní republiky, projel 
středem tábora boxerů. Protože se nedíval vlevo vpravo, nemohl vlastně vytušit, 
jak  je  tábor  velký;  dobyli  nějakou  vesnici  vystavěnou  z  nízkých  cihlových 
domků s omítkou. Dlouhá rovná šmouha na zemi označovala místo, kde spálili 
vedení Cévy; když přes ni Hackworth přejel, zafantazíroval si, že to je poledník, 
který  na  živoucí  zeměkouli  načrtl  nějaký  hvězdný  kartograf.  Boxeři  byli 
většinou do půl pasu svlečení, měli na sobě jen indigově modré kalhoty, u pasu 
šarlatové pruhy a šarlatové stužky měli někdy i na krcích, na čelech nebo na 
nadloktích. Ti, co zrovna nespali nebo nekouřili, se cvičili v bojových uměních. 
Hackworth zvolna projel  jejich středem a oni  dělali,  jako že si  ho nevšimli, 
jenom jeden se vyřítil ze stanu s nožem a řval “Ša! Ša!”, takže ho tři kamarádi 
museli zpacifikovat.

Čtyřicetimílová cesta do Su-čou nezměnila na krajině nic, jen z potoků se 
staly  řeky  a  z  rybníčků  rybníky.  Tábory  boxerů  začaly  být  o  něco  větší  a 
namačkané  blíž  k  sobě.  Když se  hutný  vzduch zmátořil  ke  slabému závanu 
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větru, což se nestávalo často, ucítil Hackworth vlhce lepkavý, kovový smrádek 
stojaté vody a pochopil, že je blízko velkého jezera Tchaj-wu, nebo Taifu, jak to 
vyslovovali  Šanghajané.  O  pár  mil  dál  se  z  rýžovišť  zvedala  v  polotónech 
vyvedená šedá kopule, která vrhala povlak stínu na shluk vysokých budov, a 
Hackworth  chápal,  že  to  musí  být  Su-čou,  nyní  tvrz  Nebeského  království, 
zahalená vznášejícím se štítem jako kurtizána oděná průhledným hávem ze su-
čouského hedvábí.

Přiblížil se ke břehu velkého jezera a našel si cestu na významnou silnici, 
která vede jižně k Chang-čou. Nechal Únosce, ať mimochodem vyrazí na sever. 
Su-čou vystrčilo odrostky svého rozvoje podél větších silnic, a tak jak se blížil, 
začínaly  být  k  vidění  obchodní  domy  a  frančízy,  které  teď  byly  zničené, 
opuštěné nebo obsazené uprchlíky. Většina takových osad byla založena na péči 
o  řidiče  kamionů:  byla  tu  fůra  motelů,  kasin,  čajoven  a  podniků  s  rychlým 
občerstvením. Teď ale po silnici žádné kamiony nejezdily, a tak Hackworth jel 
jejím  středem,  v  tmavých  šatech  se  neovladatelně  potil  a  často  upíjel  z 
vychlazené láhve z Únoscovy přihrádky.

Přes  silnici  ležela  jako  obrovská  závora  překocená  cedule  zvoucí  k 
McDonaldovi; něco přepálilo jediný sloup, který ji dřív zvedal do výšky. Před ní 
stáli dva mladíci, kouřili cigarety a – jak si Hackworth uvědomil – čekali na něj. 
Když přijel blíž, cigarety zašlápli, popošli dopředu a uklonili se. Hackworth se 
dotkl  okraje  tvrďáku.  Jeden  z  nich  se  chopil  Únoscových otěží,  což  bylo  v 
případě  robotického  koně  gesto  čistě  obřadního  rázu,  a  druhý  Hackwortha 
vyzval, ať sesedne. Oba na sobě měli těžké, ale ohebné kombinézy, jejichž tka-
ninou se vinuly kabílky a trubičky: vložky do brnění. V hoplity přichystané k 
boji se mohli proměnit tak, že by hopsli do tvrdších a těžších vnějších plášťů, 
které  nejspíš  měli  schované  někde  při  ruce.  Podle  šarlatových  pásků  bylo 
poznat, že jsou boxeři. Hackworth byl tedy jedním z mála příslušníků vnějších 
kmenů, kteří se kdy ocitli v přítomnosti boxera, jenž se k nim nehrnul se zbraní 
a  neřval  “Zab! Zab!”;  připadlo mu zajímavé spatřit  je v poněkud smířlivější 
náladě. Byli důstojní, chladně zdvořilí a ovládali se, zkrátka byli jako vojáci a 
nebylo na nich kouska oné potměšilosti a výsměšnosti, jaká byla v módě mezi 
chlapci téhož věku z Příbřežní republiky.

Hackworth se vydal přes parkoviště k McDonaldu a jeden z vojáků jej v 
uctivém odstupu následoval. Jiný voják mu otevřel dveře a Hackworth natěšeně 
nasál studený a suchý vzduch, který se mu opřel do tváře a začal mu z látky 
obleku vyhánět všechnu vlhkost. Podnik byl vyrabovaný jen mírně. Ucítil, jak 
na něj za pultem číhá chladný, téměř klinicky tučný pach, protože tam tuk na 
pečení vyhřezl z kontejnerů na podlahu a zmrzl jako sníh. Většinu už ho ale 
zdlabali  ti,  kdo  podnik  vydrancovali;  Hackworth  spatřil  rovnoběžně  vedoucí 
stopy po ženských prstech. Restaurace byla ozdobena motivy z Hedvábné cesty: 
průhledné mediatronické panely zachycovaly nejkrásnější  scenérie  z  různých 
míst cesty, odsud až do jejího pradávného konce v Cádizu.
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Doktor  X seděl  v rohové kóji  a obličej  mu v chladném slunečním světle 
procezeném  UV-filtry  jen  zářil.  Na  sobě  měl  mandarínskou  čapku  s  draky 
vyšívanými zlatou nití  a úchvatnou prošívanou róbu. Ta byla u krku volná a 
měla krátké rukávy, takže Hackworth zahlédl,  že pod ní  vykukuje vložka do 
hoplitského brnění. Doktor X byl ve válce, opustil bezpečný obranný kruh v Su-
čou,  a  tak  musel  být  připraven  na  útok.  Popíjel  z  humpoláckého 
mcdonaldovského kafáče zelený čaj připravený podle místního stylu, tak, že se 
v hrnku s horkou vodou zamíchají pořádné chumáče velkých zelených lístků. 
Hackworth smekl klobouk a po viktoriánském způsobu se uklonil, což bylo za 
daných  okolností  vhodné.  Doktor  X  mu  úklonu  oplatil,  a  když  hlava  kývla 
dopředu, všiml si Hackworth knoflíku na vršku jeho čapky. Byl červený, měl 
tedy barvu nejvyšších úřednických úrovní, ale byl vyroben z korálu, takže jde o 
úroveň druhou. Kdyby byl rubínový, řadil by jej na tu nejvyšší. Řečeno západní 
terminologií  to  zařazovalo  Doktora  X  někam  na  úroveň  méně  významného 
ministra  vlády  nebo  tříhvězdičkového  generála.  Hackworth  tušil,  že  to  je 
nejvyšší úroveň, na níž má mandarín ještě dovoleno rozmlouvat s barbary.

Posadil se ke stolu naproti Doktoru X. Z kuchyně vycapkala mladá žena v 
hedvábných papučích a  dala  Hackworthovi  jeho  vlastní  kafáč  plný zeleného 
čaje.  Pak  ji  Hackworh  pozoroval,  jak  zase  cupitá  pryč,  a  jen  mírně  jej 
překvapilo, když zjistil, že nemá nohy delší než deset centimetrů. Nejspíš teď 
mají lepší metody, jak toho dosáhnout, třeba regulací růstu zánártních kostí v 
dospívání. Možná to už ani nebolí.

Když si Hackworth uvědomil tohle, poprvé mu také došlo, že před deseti 
lety udělal správnou věc.

Doktor  X jej  pozoroval,  ale  právě  tak dobře  by mu mohl  číst  myšlenky. 
Zdálo se, že jej to uvrhlo do zadumané nálady. Nějakou dobu neřekl nic, jen 
vyhlížel z okna a občas upil čaje. Hackworthovi, který měl za sebou dlouhou 
jízdu, to zcela vyhovovalo.

“Načerpal jste ze svého desetiletého trestu nějaké poučení?” ozval se Doktor 
X konečně.

“Zdálo by se,  že  ano.  Ale dělá mi potíže to  pořádně zaseknout,”  odtušil 
Hackworth.

To  bylo  na  Doktora  X  poněkud  příliš  idiomatické.  Hackworth  místo 
vysvětlení vytáhl deset let starou navštívenku s dynamickým znakem Doktora 
X. A když starý rybář vytáhl z vody draka, Doktor X náhle pochopil a vděčně se 
usmál. Až přílišný projev citů – když předpokládáme, že byl pravý –, ale jemu 
věk a válka přidaly na bezstarostnosti.

“Našel jste Alchymistu?” zeptal se.
“Ano,” přikývl Hackworth. “Já jsem Alchymista.”
“Kdy jste na to přišel?”
“Až  velmi  nedávno,”  odpověděl  Hackworth.  “Pak  mi  to  bylo  jasné  v 

jediném okamžení – zasekl jsem a vytáhl,” a přehrál u toho pantomimu, jak 
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vytahuje rybu z vody. “Nebeské království v nanotechnologii děsivě zaostávalo 
za Nipponem i Atlantidou. Boxeři vždycky můžou spálit vedení Cév, ale tím jen 
uvrhnou rolníky do chudoby a zaviní,  že lidé začnou tesknit po zahraničním 
zboží. Takže se rozhodlo rázem barbary předhonit, a to tím, že bude vyvinuta 
technologie  Setby.  Nejprve  jste  na  projektu  pracovali  ve  spolupráci  s 
druhořadými fýly, jako je Izrael, Arménie a Velké Srbsko, ale ukázalo se, že jsou 
nespolehlivé. A orgány pro vynucování Protokolu znovu a znovu rozprašovaly 
vaše pečlivě budované sítě.

Ale  díky  těmto  selháním jste  poprvé  navázali  styk  s  CryptNetem,  který 
bezpochyby berete jako jednu z mnoha triád – jako pochybnou spikleneckou 
bandu.  CryptNet  je  nicméně  provázán  s  čímsi  hlubším a  zajímavějším –  se 
společností  Bubeníků.  Lidé  z  CryptNetu  se  svou  roztříštěnou  a  povrchní 
zápaďáckou perspektivou nepochopili  celou moc jejich kolektivního myšlení. 
Vy jste na to ale přišli ihned.

K  tomu,  abyste  uvedli  projekt  Setby  do  pohybu,  jste  potřebovali  jen 
racionální, analytický mozek nanotechnologického inženýra. Já jsem se k tomu 
hodil  dokonale.  Zasadili  jste  mě  do  společnosti  Bubeníků  jako  semínko  do 
úrodné půdy a moje znalosti se rozšířily jejich kolektivní myslí, pronikly do ní 
stejně tak, jako zase jejich myšlení vniklo do mého nevědomí. Stali se jakoby 
prodloužením mého mozku. Po celé roky jsem se dřel se zadáním, čtyřiadvacet 
hodin práce denně.

A pak,  dřív,  než  jsem  mohl  práci  dokončit,  mě  nadřízení  z  orgánů  pro 
vynucování Protokolu vytáhli ven. Zasekli a vytáhli. Byl jsem ke konci práce 
blízko. Ale ještě jsem to nedodělal.”

“Vaši nadřízení náš plán odhalili?”
“Buď  nevědí  zhola  nic,  anebo  vědí  všechno  a  nevědomost  předstírají,” 

oznámil Hackworth.
“Ale bezpochyby jste jim teď už všechno řekl,” pronesl  Doktor X téměř 

neslyšně.
“Kdybych na tuhle otázku odpověděl, neměl byste už důvod mě nezabíjet,” 

utrousil Hackworth.
Doktor  X přikývl,  ani  ne  tak  proto,  aby  ten  závěr  ocenil,  jako  spíš  aby 

projevil  sympatii  k  tomu,  jak  obdivuhodně  cynicky  Hackworth  o  záležitosti 
uvažuje – jako kdyby Hackworth po sledu zdánlivě nesoustavných tahů náhle 
zajal velké území kamenů na hracím plánu pro go.

“Jsou tací, kdo by se za podobné řešení stavěli, a to kvůli tomu, co se stalo s 
děvčaty,” ozval se Doktor X.

Hackwortha natolik ohromilo, že právě tohle slyší, až začal být na chvilku 
příliš  poblouzněný a vyjevený, než aby promluvil. “Ukázaly se Čítanky jako 
užitečné?”  začal  se  konečně  zajímat  a  snažil  se,  aby  to  nevyznělo  moc 
nedočkavě.

Doktor  X se okamžik zeširoka usmíval.  Pak projev citu zase zmizel  pod 
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povrchem jako velryba po výskoku. “Někomu užitečné být musely,” usoudil. 
“Já jsem toho názoru, že když jsme ty holčičky zachránili, udělali jsme chybu.”

“Jak by takový humánní skutek mohl být chybou?”
Doktor X to zvážil. “Správnější by zřejmě bylo říct, že ačkoli zachránit je 

bylo  projevem  ctnosti,  chybou  bylo  myslet  si,  že  budou  řádně  vychovány. 
Prostředky k tomu, aby byly vychovávány jednotlivě, nám chyběly, a tak jsme je 
vychovávali knihami. Ale dítě může být patřičně vychováno jediným způsobem, 
a  to  v  rodině.  Mistr  by  nám  to  býval  řekl,  kdybychom  jen  jeho  slovům 
naslouchali.”

“Některé  z  nich  se  jednoho  dne  rozhodnou  následovat  Mistrova  učení,” 
namítl Hackworth, “a potom se prokáže moudrost vašich rozhodnutí.”

Zdálo se, že taková myšlenka je pro Doktora X nefalšovaně nová. Vrátil se 
pohledem k oknu. Hackworth vycítil, že záležitost dívek a Čítanky je uzavřena.

“Budu otevřený a upřímný,” ozval se Doktor X po nějakém tom dumání a 
usrkávání čaje, “a vy mi to nebudete věřit, protože lidé z vnějších kmenů si vzali 
do hlavy, že my nikdy nemluvíme přímo. Ale časem snad pochopíte, že v mých 
slovech byla pravda.

Setba je téměř dokončena. Když jste odešel, ti, kdo ji budují, velmi výrazně 
zpomalili  –  výrazněji,  než  jsme  očekávali.  Mysleli  jsme  si,  že  za  deset  let 
Bubeníci  absorbovali  vaše  vědomosti  a  mohou  v  práci  pokračovat  bez  vás. 
Jenže vy máte v hlavě něco, co jste získal roky vědeckého studia, a Bubeníci, 
pokud to kdy měli, se právě toho vzdali a vrátit se k tomu nemohou, leda by 
vyšli ze tmy a znovu žili na světle.

Válka s Příbřežní republikou se dostává do klíčového bodu. Žádáme vás, 
abyste nám teď pomohl.”

“Musím  říct,  že  v  tomto  okamžiku  je  pro  mě  myšlenka,  že  bych  vám 
pomáhal, téměř nepředstavitelná,” vzdychl si Hackworth. “Leda by to bylo i ve 
prospěch mého kmene, což se mi jeví jako značně nepravděpodobné.”

“Potřebujeme,  abyste nám pomohl  vybudovat Setbu,” prohlásil  Doktor  X 
paličatě.

Jen  desítky  roků,  kdy  se  cvičil  v  potlačování  citových  projevů, 
Hackworthovi zabránily se nahlas rozesmát. “Pane. Jste muž velkého světa a 
vědec.  Jistě  si  uvědomujete,  jaký  postoj  k  technologii  Setby  zaujímá  vláda 
Jejího Veličenstva a konečně i Celosvětový ekonomický protokol.”

Doktor  X zvedl  jednu ruku  dlaní  dolů  pár  centimetrů nad  desku stolu a 
jednou zahrabal prsty do vzduchu. Hackworth poznal gesto, kterým světaznalí 
Číňané odhánějí žebráky, anebo kterým při jednáních naznačují druhému “kecáš 
nesmysly”. “Jenže oni se mýlí,” namítl. “Nechápou to. Dívají se na Setbu ze 
západní perspektivy. Vaše kultury – a kultura Příbřežní republiky – jsou chabě 
organizované.  Žádná  úcta  k  řádu,  žádná  uctivost  k  autoritě.  Řád  je  třeba 
udržovat  shora,  jinak  propukne  anarchie.  Bojíte  se  dát  Setbu  svým  lidem, 
protože by ji mohli používat k vytváření zbraní, virů, drog vlastní koncepce, a 
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tak  zničit  řád.  A vy  řád  vnucujete  prostřednictvím  Cév.  My  v  Nebeském 
království však jsme disciplinovaní, uctiví k autoritám, řád máme zakořeněn v 
myšlení, panuje-li řád v rodině, panuje i ve vesnici a ve státě. V našich rukou 
bude Setba neškodná.”

“Proč ji potřebujete?” zeptal se Hackworth.
“Musíme mít technologii k životu,” odvětil Doktor X, “ale musíme ji mít s 

naším vlastním tchi.”
Hackworth si chvíli myslel, že Doktor X mluví o čaji. Pak ale Doktor začal 

na  desce  stolu  črtat  znaky,  jeho  ruka  se  pohybovala  obratně  a  elegantně, 
prošívaný rukáv škrábal po umělohmotném povrchu. ,,Jung je vnějším projevem 
věci.  Tchi  je  podstatou,  jež  leží  pod  tím.  Technologie  je  jung spojené  s 
konkrétním  tchi, které vymysleli –” a tady Doktor X zakolísal a s viditelným 
úsilím si nedovolil použít pejorativum, třeba barbaři nebo kuej-louové – “které 
vymysleli na Západě, a tak je nám naprosto cizí. Už po staletí,  od opiových 
válek, se pracně snažíme přijmout za své jung technologie, aniž bychom s ním 
importovali  západní  tchi.  Bylo  to  však  nemožné.  Stejně  jako  naši  předkové 
nemohli otevřít Západu přístavy, aniž by přijali jed opia, my nemůžeme otevřít 
své životy západní technologii, aniž bychom přijali za své i západní ideje, což 
by  na  naši  společnost  zapůsobilo  jako  morová  rána.  Výsledkem byla  století 
chaosu. Žádáme vás, abyste to ukončil tím, že nám dáte Setbu.”

“Nechápu, jak by vám v tom Setba mohla pomoct.”
“Setba je technologie zakořeněná v čínském tchi. Ze Setby jsme žili po pět 

tisíc let,” prohlásil Doktor X. Máchl rukou k oknu. “Než tu postavili parkoviště, 
byla tu rýžoviště. Rýže byla základem naší společnosti. Rolníci zasévali a měli v 
konfuciánské  hierarchii  nejvyšší  postavení.  Jak  Mistr  pravil:  ‚Nechť  jest 
výrobců  mnoho  a  spotřebitelů  málo‘.  Když  z  Atlantidy  a  z  Nipponu  přišla 
technologie  Cév,  už  jsme  sít  nemuseli,  protože  rýže  náhle  pocházela  z 
kompilátorů  hmoty.  To  přineslo  naší  společnosti  zkázu.  Když  byla  naše 
společnost založena na pěstování rostlin, dalo se spolu s Mistrem po pravdě říct: 
‚Ctnost  je  kořenem;  bohatství  je  výpěstkem.‘  Jenže  podle  západní  tchi 
nepochází  bohatství  z ctnosti,  ale  z chytrosti.  A tak se synovské vztahy roz-
kotaly. Chaos,” oznámil Doktor X lítostivě, pak vzhlédl od čaje a kývl k oknu. 
“Parkoviště a chaos.”

Hackworth celou minutu mlčel. Znovu se mu myslí  začaly míhat obrazy, 
tentokrát  to  však  nebyly  prchavé  halucinace,  ale  plnohodnotná  vidění  Číny 
osvobozené, Číny odpojené od cizích Cév. Vídal to už dřív, ba snad to dokonce 
pomáhal  vytvářet.  Bylo  to  cosi,  co  žádný  kuej-luo  nikdy  nespatří:  Nebeské 
království v nadcházejícím Věku Setby. Rolníci pečovali  o svá políčka a rý-
žoviště,  a  i  když  udeřilo  sucho  nebo  záplavy,  země  vydala  hojnou  sklizeň: 
samozřejmě  potravu,  ale  také  spoustu  nepovědomých  rostlin,  které  ponesou 
ovoce, z něhož budou léky, bambus tisíckrát silnější než jeho přírodní druhy, 
stromy  dávající  syntetický  kaučuk  a  tabletky  čistého  a  bezpečného  paliva. 
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Opálení  rolníci  nosí  ve spořádaných procesích své výpěstky na velké trhy v 
čistých městech  zbavených  cholery  a  svárů,  kde  všichni  mladí  jsou  uctiví  a 
přičinliví studenti a kde všechny staré lidé chovají v úctě a pečují o ně. Prostě 
teraktová simulace velká jako Čína a Hackworth by se v ní mohl ztratit a možná 
i ztratil, ani nevěděl, na jak dlouho. Konečně ale zavřel oči, mrknutím se vidění 
zbavil a napil se trochu čaje, aby své racionální myšlení zase ovládl.

“Vaše argumenty mají  svou váhu,” prohlásil.  “Děkuji,  že jste  mi pomohl 
spatřit tu záležitost v jiném světle. Budu o tom přemítat po svém návratu do 
Šanghaje.”

Doktor  X  jej  doprovodil  na  parkoviště  McDonalda.  Horko  bylo  zprvu 
příjemné, jako uvolňující koupel, ale Hackworth věděl, že brzy se bude cítit, 
jako by v něm tonul. Únosce k němu došel, složil nohy a umožnil mu snadno 
nasednout.

“Ochotně jste nám pomáhal po deset let,” ozval se ještě Doktor X. “Vytvořit 
Setbu je vaším osudem.”

“Nesmysl,” odsekl Hackworth. “Ani jsem nevěděl, o čem v projektu jde.”
Doktor X se usmál. “Věděl jste to velice dobře.” Osvobodil jednu ruku z 

dlouhých rukávů hábitu a zahrozil Hackworthovi prstem, jako když shovívavý 
učitel  hraně  kárá  chytrého,  ale  darebného  žáka.  “Pane  Hackworthe,  vy  to 
všechno děláte ne proto, abyste sloužil královně, ale abyste posloužil vlastnímu 
založení, a já vaše založení chápu. Vaše chytrost má totiž své vlastní cíle, a jen 
co jednou najdete chytrý způsob, jak něco provést, provést to musíte, jako když 
voda najde trhlinu v hrázi a pak jí také musí projít a zaplavit zem na její druhé 
straně.”

“Sbohem, Doktore,” řekl Hackworth. “Jistě chápete, že ačkoli k vám osobně 
chovám  tu  nejvyšší  úctu,  nemohu  vám  ve  vašem  současném  snažení  přát 
úspěch.” Smekl a hluboko se na jednu stranu uklonil, takže Únosce musel mírně 
upravit svůj postoj. Doktor X úklonu opětoval, a dopřál tak Hackworthovi další 
pohled na korálový knoflík na čapce. Hackworth popohnal Únosce k Šanghaji.

Teď  zvolil  severněji  položenou  cestu  vedoucí  podél  jedné  z  radiálních 
dálnic, které se sbíhaly k metropoli. Když jel už nějaký čas, dovtípilo se jeho 
vědomí,  že vnímá zvuk,  který se jistou dobu dral  zpoza hranic slyšitelnosti: 
těžké, vzdálené a rychlé bubnování, rychlejší snad dvakrát než tep jeho srdce. 
Nejprve samozřejmě pomyslel na Bubeníky a měl nutkání prozkoumat jeden z 
blízkých kanálů, aby zjistil, zda svoje úponky až sem do vnitrozemí nerozepjala 
jedna z jejich kolonií. Pak se ale podíval na sever, do dálky několika mil přes 
planinu,  a  spatřil,  jak  se  po  jiné  dálnici  sune  procesí,  tmavý  zástup  pěšáků 
kráčejících k Šanghaji.

Všiml si, že jejich cesta se sbíhá s tou jeho, a tak pobídl Únosce kupředu 
lehkým cvalem v naději,  že se na křižovatku dostane  dřív,  než bude silnice 
zahlcena tím proudem uprchlíků. Únosce je předjel velmi snadno, ale nebylo to 
k  ničemu;  když  dorazil  na  křižovatku,  zjistil  Hackworth,  že  tu  už  obsadil 
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předvoj toho pochodového proudu, zřídil tam zátaras a nepustí jej.
Oddíl, který teď křižovatku ovládal, se skládal pouze z děvčátek tak mezi 

jedenácti a dvanácti roky. Bylo jich několik desítek a podle všeho dobyly pozici 
na menší  skupině boxerů,  kteří  teď leželi  ve stínu moruší  svázaní plastovou 
páskou do kozelce. Tak tři čtvrtiny děvčátek měly strážní službu a většinou byly 
ozbrojeny  přiostřenými  bambusovými  tyčemi,  i  když  k  vidění  bylo  i  pár 
střelných  a  sečných  zbraní.  Zbývající  čtvrtina  měla  volno;  dívky  dřepěly  v 
kruhu poblíž křižovatky, usrkávaly čerstvě uvařenou vodu a velice soustředěně 
si  četly.  Hackworth  knihy  poznal;  byly  všechny  identické  a  všechny  měly 
žilkované jadeitové desky, i když je pravda, že si je dívky za ty roky označily 
nálepkami, nápisy a jinými ozdobami.

Hackworth si uvědomil, že ještě další dívky ve skupinkách po čtyřech jej 
sledovaly na kolech po silnici; tyhle předsunuté hlídky jej teď předjely a přidaly 
se ke skupině.

Neměl na vybranou a musel čekat, až kolona přejde. Bušení nabývalo stále 
víc  na  síle,  až  se  s  každým úderem povrch  silnice  otřásal,  takže  se  do  hry 
zapojily  tlumiče  otřesů,  které  měl  Únosce  zabudované  v  nohou,  a  precizně 
sebou při každém úderu cukaly. Prošla další část předvoje: Hackworth si snadno 
spočítal, že má dvě stě padesát šest členů. Prapor se dělil na čtyři roty po čtyřech 
četách po čtyřech družstvech po čtyřech dívkách. Předvoj se skládal z jednoho 
takového praporu, který nasadil velice rychlé, dvojnásobné pochodové tempo a 
nejspíš mířil před hlavním proudem obsadit další větší křižovatku.

Pak  konečně  prošel  hlavní  pochodový  proud  uspořádaný  do  praporů  a 
všechny nohy dopadaly na zem zároveň s ostatními. Každý prapor nesl několik 
nosítek, která si čtyřčlenná družstva děvčat po pár minutách předávala, aby se 
práce  rozložila.  Nešlo  o  žádné  luxusní  palankýny,  nosítka  byla  nouzově 
vyrobena z bambusu a plastikových lan a vyložena materiálem nařezaným z 
nějakého starého  umělohmotného nábytku  z  kaváren.  Na sedátkách se  nesly 
holčičky, které se nezdály být odlišné od ostatních, až na to, že mohly být snad o 
rok dva starší. Ale nevypadalo to, že to jsou důstojnice; nevydávaly rozkazy a 
neměly žádné zvláštní hodnostní označení. Hackworth nechápal, proč si hovějí 
na nosítkách, dokud se mu nenaskytl pohled na jednu, která si přehodila nohu 
přes nohu a zula si pantofel. Měla zdeformované chodidlo; bylo o pěkných pár 
centimetrů kratší.

Ovšem všechny  ostatní  dívky  na  nosítkách  byly  hluboce  pohroužené  do 
Čítanek.  Hackworth odcvakl  od řetízku k hodinkám drobný optický přístroj, 
nanotechnologický  dalekohled  i  drobnohled,  který  se  hodíval  velmi  často,  a 
nahlédl  jedné  z  dívek  přes  rameno.  Prohlížela  si  diagram  maličkého 
nanotechnologického  přístroje  a  pachtila  se  s  výukovým  programem,  který 
Hackworth napsal před mnoha lety.

Kolona prošla kolem Hackwortha za podstatně kratší dobu, než se obával; 
děvčátka  se  po  dálnici  sunula  jako  píst.  Každý  prapor  měl  zástavu,  ovšem 
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skromnou a nouzovou, namalovanou na prostěradle. Na všech zástavách byla 
čísla praporů a znak, který Hackworth důvěrně znal, protože hrál významnou 
úlohu  v  Čítance.  Celkem  napočítal  dvě  stě  padesát  šest  praporů.  Se 
skálopevným  odhodláním  kolem  něj  profrčelo  na  Šanghaj  pětašedesát  tisíc 
děvčátek.

Na stránkách Čítanky se princezna Nell vrací do Temného hradu; Harvova 
smrt; Kniha Knihy a Kniha Setby; princezna Nell pátrá po své matce. Zničení 
Lávky; Nell upadne do rukou boxerům; unikne, ale jen vstříc nebezpečí ještě 

většímu; osvobození.

Princezna  Nell  by  bývala  mohla  použít  všechnu  moc,  kterou  při 
pátrání nashromáždila, aby vykopala Harvův hrob, anebo by to mohla 
nakázat  Myší armádě, ale to se jí  nezdálo vhodné, a tak si  v jednom 
přístavku vedle Temného hradu našla starý a rezavý rýč pověšený na zdi. 
Hlína  byla  ztvrdlá  na  kámen,  jako  žilky  ji  protínaly  kořeny  trnitých 
křovisek a nejednou rýč narazil i na prastaré kosti. Princezna Nell kopala 
celý dlouhý den, změkčovala tvrdou hlínu slzami, ale neustala, dokud v 
hrobě  nebylo  po  hlavu  hluboko.  Pak  zašla  do  místnůstky  v  Temném 
hradě, kde Harv zemřel na úbytě, pečlivě zahalila jeho zchřadlé tělo do 
jemného bílého hedvábí a nesla je ke hrobu. V zarostlé květinové zahradě 
vedle rybářského domku našla zplanělé lilie, a tak jich přepršku vhodila 
do hrobu s ním a přihodila i pohádkovou knížku pro malé děti, kterou jí 
Harv před mnoha lety daroval. Harv neuměl číst, a tak na dvore Temného 
hradu  proseděli  mnohou  noc  u  ohně  a  Nell  mu  z  té  knížky  musela 
předčítat;  proto si  myslela,  že  ať  teď odchází  kamkoli,  mohlo by mu 
udělat radost, když ji bude mít s sebou.

Zasypat hrob šlo rychle; načechraná hlína otvor víc než zaplnila. Nell 
nechala na vrchu dlouhé a ploché hliněné mohylky, jež označovala místo 
Harvova posledního odpočinku, ještě nějaké lilie. Pak se otočila a kráčela 
k Temnému hradu. Na rezavě narudlých žulových zdech se ze západního 
nebe sem tam odrážely lososově červené šmouhy světla, a tak vytušila, 
že z pokoje na nejvyšší věži,  kde si zřídila knihovnu, spatří  nádherný 
západ slunce.

Trvalo jí  dlouho, než vystoupila po vlhkém a plesnivém schodišti, 
které  se  točilo  vnitřkem  nejvyšší  věže  Temného  hradu.  Do  kruhové 
místnosti na vrcholku, která měla obkládaná okna vyhlížející do všech 
směrů, Nell umístila všechny knihy, jež shromáždila při svém pátrání: 
knihy, které dostala darem od Pivoňky, knihy z knihovny krále Straky, 
prvního z pohádkových vládců, jež porazila, a ještě víc knih z džinova 
paláce a z hradu Turing a z mnoha jiných skrytých knihoven a klenotnic, 
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jež cestou objevila nebo vyloupila. A samozřejmě tu byla i celá knihovna 
krále Kojota, v níž bylo tolik knih, že na všechny ještě neměla čas se ani 
podívat.

Čekalo ji  tak strašně moc práce. Musela zhotovit kopie všech těch 
knih pro dívky z Odčarované armády. Protizem zmizela a princezna Nell 
ji chtěla znovu vytvořit. Chtěla sepsat svůj vlastní příběh do velké knihy, 
kterou si budou moct číst malé holčičky. A ještě jí zbývalo jedno pátrání, 
které naléhavě pociťovala poslední dobou, za dlouhé cesty přes prázdné 
moře zpět na ostrov s Temným hradem: chtěla rozluštit záhadu vlastního 
původu. Chtěla najít svou matku. I po zničení Protizemě cítila ve svém 
světě čísi přítomnost, přítomnost kohosi, kdo tu je odevždy. Potvrdil jí to 
i sám král Kojot. Její nevlastní otec, hodný rybář, ji kdysi dávno dostal 
od mořských panen; odkud ji ale měly mořské panny?

Chovala  podezření,  že  odpověď  bez  moudrosti  obsažené  v  její 
knihovně nenajde. Začala tím, že dala pořídit katalog, počínaje od těch 
knih,  které  získala  nejprve,  při  prvních  dobrodružstvích  s  Nočními 
přáteli.  A zároveň zřídila v trůnním sále hradu Skriptorium, kde tisíce 
dívek seděly u dlouhých stolů a pořizovaly přesné kopie všech knih.

Většina knih krále Kojota měla cosi do činění s tajemstvími atomů a 
pojednávala o tom, jak je spojovat a vytvářet stroje. Přirozeně to všechno 
byly kouzelné knihy; obrázky se pohybovaly, mohli jste se jich vyptávat 
a  ony  vám  odpovídaly.  Některé  byly  čítankami  a  učebnicemi  pro 
začátečníky a princezna Nell několik dnů studovala to umění, spojovala 
atomy dohromady, aby vznikly prosté stroje, a ty pak pozorovala.

Pak  přišel  velice  značný počet  souvisejících  svazků  s  odkazovým 
materiálem: jeden obsahoval plány tisíců trubkových ložisek, jiný plány 
počítačů  vyrobených  z  táhel,  ještě  jiný  plány  přístrojů  na  skladování 
energie – a všechny byly interaktivní a ona je mohla používat k tomu, 
aby projektovala takové věci podle vlastních specifikací. A pak tu byly 
další knihy o obecných zásadách toho, jak je třeba tyhle věci propojovat 
do soustav.

A konečně  ke knihovně krále  Kojota  patřilo  i  pár  knih napsaných 
královou vlastní rukou, v nichž byly plány jeho nejlepších, mistrovských 
děl.  Dvěma nejskvělejšími  byly Kniha Knihy a Kniha Setby. To byly 
nádherné  folianty,  tlusté  na  šířku  Nelliny  ruky,  vázané  v  silné  kůži, 
iluminované složitě se proplétající sítí zlatých nitek tenkých jako vlas a 
uzavírané těžkými mosaznými panty a zámky.

Zámek na Knize Knihy se odemykal týmž klíčkem, který princezna 
Nell vzala králi Kojotovi. To při průzkumu knihovny zjistila velmi záhy, 
ale  obsah  svazku nechápala,  dokud si  neprostudovala  ostatní  knihy  a 
nepřiučila se tajům těchhle strojů. V Knize Knihy byl úplný soubor plánů 
na  kouzelnou knihu,  která  bude dítěti  vykládat  příběhy,  jež budou na 
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míru střižené dětským zájmům a potřebám – ba dokonce to dítě i naučí 
číst,  když  to  bude  potřeba.  Byla  to  děsivě  komplikovaná  práce  a 
princezna  Nell  zpočátku  jen  listovala,  protože  chápala,  že  aby 
porozuměla jednotlivostem, potřebovala by roky studia.

Zámek na Knize Setby odolával klíči krále Kojota i všem ostatním 
klíčům,  které  princezna  Nell  vlastnila,  a  protože  tahle  kniha  byla 
vytvořena atom po atomu, byla odolnější než jakákoli smrtelná hmota a 
násilím se do ní vniknout zřejmě nedalo. Princezna Nell nevěděla, o čem 
ta  kniha  je;  na  deskách  však  byl  vykládaný  obrázek  pruhovaného 
semínka  podobného  tomu,  které  bylo  velké  jako  jablko  a  které,  jak 
viděla, v zemi krále Kojota použili k vystavění křišťálové klenby, a tím 
byl účel knihy vcelku jasně načrtnut.

Nell otevřela oči a nadzdvihla se na jednom lokti. Čítanka se zabouchla a 
sklouzla jí z břicha na matraci. Usnula při čtení.

Děvčata ležela všechna okolo ní na palandách, klidně oddechovala a voněla 
mýdlem. Až se jí z toho zachtělo lehnut si na záda a prospat se taky. Bůhvíproč 
však byla vzhůru a opírala se o loket. Nějaký instinkt jí řekl, že musí být vzhůru.

Posadila se a přitáhla si kolena až k bradě, uvolnila cíp pyžama, který uvízl 
mezi přikrývkami, pak se otočila a nehlučně sklouzla na podlahu. Na bosých 
nohou tiše prošla mezi řadami paland k malému odpočívadlu v rohu patra, kde 
dívky sedávaly pospolu, pily čaj, česaly se a dívaly se na staré pasivky. Teď tu 
bylo prázdno a zhasnuto, takže se z rohových oken nabízelo rozlehlé panorama: 
na  severovýchodu,  pár  kilometrů  od  pobřeží,  světla  Nového  Čchusanu, 
nipponská a hindustánská koncese a také okrajové části Pchutungu. Centrum 
Pchutungu bylo všude kolem a jeho vznášející se mediatronické mrakodrapy se 
podobaly biblickým ohnivým sloupům. K severozápadu ležela řeka Huangpu, 
Šanghaj, její předměstí a za nimi pak poničené hedvábnické a čajové okresy. 
Teď tam nic nehořelo; Cévy byly vypáleny až ke kraji města, boxeři se zarazili 
na okrajích a dřepěli na místě a vymýšleli, jak proniknout narušenými zbytky 
bezpečnostní mřížky.

Nell  něco  nutilo,  aby  se  zadívala  k  vodě.  Centrum  Pchutungu  skýtalo 
nejokázalejší výhled na noční město, jaký kdy byl vytvořen, ale ona neustále 
zjišťovala, že se dívá skrz něj, že místo něj obhlíží řeku Huangpu nebo Jang-
c’-ťiang  dál  na  severu,  anebo  že  se  dívá  na  zakřivení  oceánu  za  Novým 
Čchusanem.

Došlo jí, že předtím se jí něco zdálo. Neprobudila se proto, že by ji vyrušilo 
něco z vnějšku, ale kvůli tomu, co se stalo ve snu. Musí si na to vzpomenout; ale 
přirozeně se jí to nevedlo.

Jen pár útržků: ženská tvář, nádherná ženská tvář, snad s korunou, ale viděla 
ji jen rozmazaně, jakoby skrz rozvířenou vodu. A něco, co držela v rukou a co se 
lesklo.
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Ne, houpalo se jí to mezi rukama. Šperk na zlatém řetízku.
Opravdu to byl klíč? Nell obraz nedokázala přivolat zpět, ale instinkt jí říkal, 

že to klíč byl.
A další podrobnost: nějaký lesklý pásek, který se jí  mihl před obličejem, 

jednou, dvakrát, třikrát. Bylo to něco žlutého a byl do toho vetkán opakující se 
vzor: znak skládající se z knihy, semínka a zkřížených klíčů.

Zlatá látka. Když ji  kdysi dávno mořské panny přinesly nevlastnímu otci, 
byla zabalená do zlaté látky a podle toho vždycky věděla, že je princezna.

Takže ta žena v jejím snu, žena zahalená vířící vodou, musela být její matka. 
Sen byl vzpomínkou ze ztraceného dětství. A než ji  matka předala mořským 
pannám, dala jí zlatý klíček na řetízku.

Nell  se  uhnízdila  na  okenní  římse,  opřela  se  o  okenní  tabuli,  otevřela 
Čítanku  a  listovala  až  úplně  zpátky,  na  začátek.  Příběh  začal  stejně  jako 
vždycky, jen jej kniha vyprávěla vyzrálejším stylem. Přečetla si o tom, jak ji 
nevlastní otec dostal od mořských panen, a četla si to znovu a znovu, dobývala 
se více a více detailů, vyptávala se, dožadovala se podrobných ilustrací.

A na jednom obrázku to spatřila: otčímovu truhlici, skrovnou bednu z prken 
pobitých rezavými železnými pásky, s těžkým staromódním visacím zámkem, 
schovanou pod postelí. Právě do téhle truhly si uložila zlatou látku – a s ní snad 
i klíč.

Listovala knihou zase dopředu, až narazila na dávno zapomenutý příběh o 
tom, jak po smrti nevlastní matky zlá macecha odnesla truhlu na vysoký útes 
nad  mořem a  hodila  jej  do  vln,  aby  tak  zničila  všechny  důkazy  o  tom,  že 
princezna Nell je krve královské. Netušila, že ji její  nevlastní dcera pozoruje 
zpoza větví v mlází, kde se často ukrývala před jejími záchvaty vzteku.

Nell dolistovala na poslední stranu Obrázkové čítanky pro urozené slečny.

Když princezna Nell  šla  ke kraji  útesu,  pečlivě ve tmě shledávala 
cestu a dávala si pozor, aby si o pichlavé

roští nepotrhala noční košili, měla podivný pocit, jako by celý oceán 
začal  matně  světélkovat.  Toho  jevu  si  často  povšimla  z  vysoko 
položeného okna své knihovny a soudila, že vlny nejspíš odrážejí světlo 
měsíce a hvězd. Dnešní noc ale byla podmračná, nebe bylo jako mísa 
vyřezaná z onyxu a z nebes by dolů nepropustilo žádné světlo. To, které 
viděla, musí vyzařovat zespoda.

Když opatrně dorazila na kraj skály, spatřila, že její předpoklad byl 
správný. Oceán, jediná trvalá věc na světě, místo, odkud jako nemluvně 
přišla, odkud ze semínka krále Kojota vyrostla Protizem a do kterého se 
Protizem rozpustila,  tenhle oceán byl živý. Od té doby, co král Kojot 
odešel, předpokládala princezna Nell, že je na světě úplně sama. Teď ale 
viděla pod hladinou rozzářená města a pochopila, že sama je jen proto, že 
tak zvolila.

–  349  –



“Princezna Nell oběma rukama chytila lem noční košile, tu si přetáhla přes 
hlavu a dovolila pichlavému nočnímu větru, aby objal její tělo a odnesl košili 
pryč,” řekla Nell. “A pak nabrala dech a zavřela oči, pokrčila nohy a skočila do 
prázdna.”

Zrovna si četla o tom, jak se k ní ozářená hladina řítí,  když najednou se 
místnost zaplnila světlem. Podívala se ke dveřím, protože si myslela, že někdo 
vešel a rozsvítil, ale byla uvnitř sama a světlo se odráželo o stěny. Otočila se 
proto na druhou stranu.

Ze středového úseku Lávky se stala koule bílé záře, která hnala svůj žíhaný 
oblak chladné tmavé hmoty do tmy. Koule se rozpínala, až se zdálo, že zaujímá 
většinu prostoru mezi Novým Čchusanem a břehem v Pchutungu, i  když tou 
dobou už barva ztmavla z bílé v narudle oranžovou a exploze vyrazila ve vodě 
rozměrný kráter, ze kterého se utvořila kruhová vlna páry a vodní tříště, jež bez 
námahy svištěla po povrchu oceánu jako okruh světla z kapesní baterky.

Výbuch  vyhodil  do  vzduchu  odlomky  obrovského  vedení  Cévy,  které 
předtím tvořilo většinu hmotnosti Lávky, a ty se teď otáčely na nočním nebi 
kolem dokola, pomalost  toho pohybu výmluvně hovořila o jejich velikosti,  a 
vrhaly žluté sirné světlo na město, protože v náporech větrů vytvářených jejich 
vlastním pohybem hořely jako divé. Světlo vykreslilo několik olbřímích sloupů 
vodní páry, které stoupaly z oceánu severně a jižně od Lávky; Nell došlo, že 
boxeři  museli  ve  stejném okamžiku  vyhodit  do  vzduchu i  nipponské  a  hin-
dustánské Cévy. Takže Pěsti spravedlivé harmonie teď mají nanotechnologické 
výbušniny; od té  doby,  co se pokoušeli  zapálit  most  přes Huangpu několika 
nádržemi s vodíkem, urazili pěkný kus cesty.

Rázová vlna zaduněla o okno a probudila pár děvčat. Nell zaslechla, jak si z 
palandy na palandu něco šeptají. Zamyslela se, jestli nemá vejít dovnitř a upo-
zornit je, že Pchutung je teď odříznutý a že konečný útok boxerů začal. Ale 
ačkoli nerozuměla tomu, co říkají, tónu jejich hlasů porozuměla velice dobře: 
nebyly ani překvapené, ani nespokojené.

Všechny byly Číňanky a  mohly se stát  poddanými Nebeského království 
prostě  tím,  že  na  sebe  hodí  oděv  k  tomu kmeni  patřící  a  budou projevovat 
patřičnou pokoru před jakýmikoli  mandaríny, kteří  se  ukážou. A bezpochyby 
právě tohle udělají, jen co do Pchutungu přijdou boxeři. Některým se může stát, 
že budou strádat, že je uvězní nebo znásilní, ale do roka budou začleněny do 
NK, jako by Příbřežní republika nikdy ani neexistovala.

Ale pokud jsou zprávy z vnitrozemí alespoň přibližně správné, boxeři zabijí 
Nell  po  krůčcích,  mnoha  drobnými  rankami  a  popáleninami,  ovšem  až  je 
přestane bavit ji znásilňovat. Poslední dny dost často vídala, jak si čínské dívky 
povídají ve skupinkách a pokradmu po ní loupají očima, a tak v ní vzklíčilo 
podezření, že některé snad o útoku věděly dopředu a teď by to mohly zařídit tak, 
aby Nell předaly boxerům jako důkaz loajality.
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Otevřela na skulinku dveře a uviděla, jak se dvě plíží k palandě, kde Nell 
obyčejně spávala, s dlouhými červenými polymerovými páskami v rukou.

Jakmile se vkradly do jejího pokoje, Nell vyběhla do chodby a dostala se k 
výtahům. Na nějaký čekala a byla vyděšenější než kdy předtím; pohled na ty 
kruté červené pásky v drobných dívčích ručkách jí  bůhvíproč vnesl do srdce 
větší hrůzu než pohled na nože v rukou boxerů.

Z pokoje s palandami se ozvalo ječení a křik.
Výtah zazvonil.
Uslyšela, jak se dveře pokoje švihem otevírají a jak někdo vyběhl do chodby.
Dveře výtahu se otevřely.
Jedna z dívek vyrazila do chodby, spatřila ji a přivolala ostatní výkřikem, 

který zněl jako delfíní skřípání.
Nell vešla do výtahu, stiskla tlačítko do přízemí a držela stisknutý knoflík 

zavírání dveří. Dívka si to chvilku promýšlela, pak vykročila a přidržela dveře. 
Nell ji kopla do obličeje, ona se otočila a do vzduchu se vznesla šroubovice z 
kapiček krve. Dveře výtahu se začaly zavírat. A když se už už ve středu setkaly, 
zužující se škvírou Nell zahlédla, jak jedna z dalších dívek skočila po tlačítku 
otevírání. Dveře se dovřely. Pak chvilku nic a nato zase začaly klouzat od sebe.

Nell už byla ve správném postoji pro obranu. Kdyby musela dívky ztlouct 
jednu po druhé, bývala by to udělala. Jenže do výtahu se nikdo nehnal. Místo 
toho dopředu popošla jejich vůdkyně a něco na Nell zamířila. Ozvalo se tlumené 
plesknutí, Nell cosi jemně píchlo v prsou a v několika vteřinách ucítila, jak jí 
ruce strašlivě těžknou. Zadek jí sklesl. Hlava se sklonila. Kolena se podlomila. 
Nedokázala udržet oči otevřené; když je zavírala, spatřila ještě, jak k ní dívky 
přicházejí,  potěšeně  se  usmívají  a  v  rukou  drží  červené  pásky.  Provedly  to 
pomalu a metodicky a dokonale; dělaly to tak den co den po celý život.

Mučení,  které  nastalo  v  příštích  několika  hodinách,  bylo  čistě  zkusmé  a 
předběžné povahy. Netrvalo dlouho a nemělo žádné trvalé následky. Dívky si 
tím, že lidi svazovaly a mučily tak, aby to nezanechalo žádné jizvy, vydělávaly 
na živobytí, ba nic jiného v podstatě ani neuměly. Když jejich šéfka přišla s 
myšlenkou,  že  by  mohly Nell  típnout  na  tváři  cigaretu,  bylo  to  pro ně cosi 
zbrusu nového, takže se všechny vyděsily a pár minut mlčely. Nell vycítila, že 
většina z nich nemá na takové věci žaludek a netouží vlastně po ničem jiném, 
než ji vydat boxerům výměnou za občanství Nebeského království.

Samotní  příslušníci  Pěstí  spravedlivé  harmonie  začali  přicházet  asi  tak 
dvanáct hodin nato.  Někteří  měli na sobě konzervativní  obchodnické obleky, 
někteří  uniformy  ochranky,  jiní  vypadali,  jako  by  přišli  vyvést  holku  na 
diskošku.

A když přišli, všichni měli jinou práci. Bylo jasné, že tyhle kanceláře budou, 
až  se  vzpoura  rozjede  doopravdy,  sloužit  jako  místní  ústředí.  Vozili  sem 
nákladním výtahem zásoby a zřejmě hodně viseli na telefonu. Co hodinu jich 
přicházelo víc, až jich kanceláře madam Pchingové hostily něco mezi deseti a 
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dvaceti. Někteří byli velmi unavení a špinaví a ihned šli spát na palandy.
Nell  si  svým způsobem přála,  aby  už  udělali,  co  udělat  chtějí,  a  aby  to 

odvedli  rychle.  Poměrně  dlouhou dobu se  ale  nedělo  nic.  Když  přišli  první 
boxeři, dívky je zavedly podívat se na Nell; strčili ji pod postel a ona tam teď 
ležela v louži vlastní moči. Vůdce boxerů jí krátce posvítil baterkou do obličeje 
a pak se beze stopy zájmu odvrátil. Zdálo se, že jakmile se přesvědčil, že dívky 
odvedly svůj kus práce pro revoluci, přestalo na Nell záležet.

Brala  jako  nevyhnutelnou  věc,  že  v  patřičném čase  se  na  ní  tihle  muži 
dopustí  toho,  co  na  těch  nešťastnicích,  které  se  dostaly  do  jejich  zajetí, 
nepravidelné složky vojsk odjakživa požadují jako válečné právo, protože jejich 
členové se vědomě vymanili ze změkčujícího ženského vlivu civilizace. Aby jim 
to připadalo méně přitažlivé, uchýlila se k zoufalému prostředku, totiž postarala 
se, aby se znečistila zapáchajícími výsledky svých trávicích procesů. Ale většina 
boxerů měla plné ruce práce, a když dorazili i otrhaní obyčejní pěšáci, dívky 
madam Pchingové se mohly přetrhnout, aby v tomto ohledu projevily ochotu. 
Nell si uvědomila, že když partu vojáků nakvartýrují do bordelu, dotyční tam 
přijdou s jistým očekáváním a od osazenstva by nebylo moudré je zklamat.

Nell se vydala do světa hledat svůj osud, a hle, co našla. Naléhavěji než kdy 
jindy teď chápala moudrost poznámek slečny Mathesonové o tom, jak je svět 
nepřátelský a jak je důležité patřit k nějakému kmeni; všechen intelekt, rozsáhlé 
znalosti a dovednosti, které Nell nahromadila za život vyplněný soustředěným 
výcvikem,  neznamenaly  zhola  nic,  když  měla  čelit  hrstce  organizovaných 
venkovanů.  Ve  své  nynější  poloze  nemohla  tak  docela  spát,  jen  upadala  do 
nevědomí a zase se z  něj  nořila  a  občas ji  navštěvovaly bdělé sny podobné 
halucinacím. Nejednou snila o tom, že ji sem ve svém hoplitském brnění přišel 
zachránit  strážník  Moore;  bolest,  kterou  cítila,  když  se  probrala  k vědomí  a 
uvědomila si, že jí rozum lže, byla horší než jakékoli mučení, které by na ní 
mohli provádět druzí lidé.

Nakonec  je  přestal  bavit  smrad  vycházející  zpod  postele,  a  tak  ji  odtud 
vytáhly,  až  nakreslila  mazlavou šmouhu napůl  zaschlých tělních  tekutin.  Od 
jejího zajetí uplynulo přinejmenším šestatřicet hodin. Vůdkyně děvčat, ta, která 
Nell típla o tvář cigaretu, přeřízla červenou pásku a s ní i  Nellino smradlavé 
pyžamo.  Nell  sebou  praštila  na  zem.  Vůdkyně  přinesla  bič,  který  někdy 
používaly pro zákazníky, a bila s ní Nell, dokud se jí neobnovil krevní oběh. Ta 
podívaná přitáhla docela slušný hlouček boxerských vojáků, kteří se sešli do po-
koje a dívali se.

Dívka dotáhla Nell po čtyřech ke komoře s úklidovým náčiním a přikázala 
jí,  ať  vyndá  kýbl  a  mop.  Pak  Nell  přinutila  uklidit  nepořádek  pod  postelí, 
přičemž často kontrolovala kvalitu provedení a bila ji; podle všeho to měla být 
parodie  na  bohatou  zápaďáckou  paničku,  která  šikanuje  nějakou  ubohou 
děvečku. Když vydrhla podlahu už potřetí nebo počtvrté, začalo být jasné, že se 
tak děje stejně tak pro pobavení vojáků jako z hygienických důvodů.
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Pak ji hnaly zase ke komoře s košťaty, tam ji znovu svázali, ovšem tentokrát 
jen lehkými policejními želízky, a pak ji nahou a špinavou zanechali uvnitř na 
podlaze. Pár minut nato jí dovnitř hodily její majeteček: pár kusů oblečení, které 
se děvčatům nelíbily, a knihu, kterou neuměly číst.

Když měla jistotu, že dívka s bičem je pryč, promluvila k Čítance a požádala 
ji o světlo.

Spatřila, že na podlaze v zadní části komory stojí veliký kompilátor hmoty; 
dívky jej  používaly k výrobě větších předmětů, když je potřebovaly. Budova 
byla zřejmě napojena na pchutungskou Cévu patřící Příbřežní republice, protože 
když Lávku vyhodili do vzduchu, přísun Cévami neustal; kromě toho by se tu 
boxeři nejspíš neobtěžovali rozbít základnu, kdyby byla budova odříznutá.

Asi tak každých pár hodin zašel do komory nějaký boxer a poručil KH, aby 
něco vyrobil, obyčejně cosi jednoduchého, třeba potravinovou dávku. Dvakrát si 
muži při těch příležitostech Nell posloužili tím způsobem, který už dlouho brala 
jako nevyhnutelnost. Zavřela při těch krutostech oči, protože věděla, že ať mo-
hou podobní lidé udělat pouhému příbytku její duše cokoli, její duše samotná 
zůstává  stejně  důstojná  a  stejně  daleká  jejich  sevření,  jako  je  úplněk  dalek 
zuřivému zaříkávání domorodého šamana. Snažila se myslet na stroj,  který s 
pomocí Čítanky projektovala v hlavě, na to, jak ozubená kola zapadají do sebe a 
jak se ložiska otáčejí,  jak je naprogramována molekulární logická soustava a 
kde se ukládá energie.

Když trávila v komoře druhou noc, většina boxerů šla spát a zdálo se, že do 
rána zřejmě nikdo nebude kompilátor hmoty používat, dala Čítance příkazy, ať 
načte její  projekt do paměti KH, pak se doplížila ke stroji a stiskla jazykem 
tlačítko START.

Deset  minut  poté  stroj  vřískavě  zrušil  vakuum.  Nell  si  jazykem otevřela 
dveře. Na podlaze KH ležely nůž a meč. Obrátila se, pohybovala se drobnými a 
pečlivými posuny, dýchala zhluboka, aby nekňučela bolestí vycházející z těch 
částí těla, které byly nejjemnější a nejzranitelnější, a které přitom její věznitelé 
ztrýznili  nejbrutálněji.  Sáhla  svázanýma rukama za  sebe  a  zachytila  rukojeť 
nože.

Po chodbě se blížily kroky. Někdo nejspíš uslyšel zasyčení KH a pomyslel 
si, že je čas na jídlo. Nell to však nemohla uspěchat; musela být opatrná.

Dveře se otevřely. Byl to jeden z výš postavených boxerů, snad tak zhruba 
na úrovni četaře. Posvítil jí baterkou do obličeje, pak se zasmál a stiskl vypínač 
stropního světla.

Výhled na KH mu zahrazovalo Nellino tělo, ale že tam pro něco sahá, to 
bylo jasné. Nejspíš měl dojem, že to bude jenom jídlo.

Vykročil  dál  a  jen tak,  aby řeč nestála,  ji  kopl do žeber,  pak ji  chytil  za 
nadloktí a odtáhl ji od KH; zápěstí ji zabolela tolik, že se jí na tvář vyhrnuly 
slzy. Nůž ale v rukou udržela.

Boxer nahlížel do KH. Byl překvapený a ještě chvíli mu to vydrželo. Nell 
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namířila nůž tak, aby se čepelí dotýkal výhradně jen spojení mezi želízky, a pak 
dloubla  do vypínače.  Fungovalo  to;  ostří  nože  ožilo  jako  nanotechnologická 
motorová pila a spojku přešmiklo ve chvilce, jako když ustřihnete nehet. Nell 
vymrštila nůž jediným pohybem zpoza těla a zabodla jej boxerovi do dolního 
konce páteře.

Padl na zem beze slova – necítil bolest ani z téhle rány, ani z ničeho od pasu 
dolů. A než mohl důkladněji zvážit, co se děje, zabodla mu nůž do zátylku až u 
lebky.

Měl na sobě prosté venkovské oblečení: indigově modré kalhoty a rovnou 
vestu.  Navlékla si to.  Pak si  za pomoci šňůrek, které uřízla z mopu, svázala 
vlasy vysoko na hlavě a věnovala vzácnou minutu či dvě tomu, že si protáhla 
paže i nohy.

Pak s nožem za pasem a s mečem v ruce vyšla do chodby. Když obešla roh, 
musela přetnout vedví muže, který zrovna vylezl z koupelny; meč hybnou silou 
pokračoval ve směru úderu pořád dál a vyťal dlouhou spáru do stěny. Vytrysklo 
strašlivé množství krve a Nell spěchala, aby se dostala co nejdál od ní. Další 
muž hlídkoval v hale u výtahů, a když přišel zjistit, co je to za hluk, několikrát 
jej rychle probodla, protože tentokrát se rozhodla řídit Napierovým vzorem.

Výtahy teď byly jistě ústředně řízené a nejspíš je hlídali; než aby stiskla v 
chodbě  tlačítko,  raději  vyťala  do  dveří  díru,  zasunula  meč  do  pochvy  a 
nasoukala se dovnitř, na žebř, který vedl v šachtě.

Přinutila  se  sestupovat  pomalu  a  opatrně,  a  když  výtah  přejel  kolem, 
vždycky se přimáčkla na žebřík, co to šlo. Když už sestoupila snad o padesát 
nebo šedesát pater, budova se probudila; všechny výtahy jezdily bez ustání sem 
tam, a když ji míjely, slyšela, jak muži uvnitř rozrušeně hovoří.

Z patra o několik pod ní zaplavilo výtahovou šachtu světlo. Někdo násilím 
otevřel dveře. Dva boxeři opatrně vystrčili hlavy do šachty a začali se rozhlížet 
nahoru i dolů a svítili si tím i oním směrem baterkami. Ještě o dalších pár pater 
níž  vyrazili  dveře  další  boxeři;  ti  ale  museli  hlavy  rychle  stáhnout,  protože 
vzhůru jedoucí výtah je málem sťal.

Přestavovala si, že podnik madam Pchingové hostí oddělenou buňku Pěstí, 
ale teď bylo jasné, že dobyli většinu budovy, ne-li celou. A když na to přišlo, 
vlastně už mohl být  součástí  Nebeského království celý Pchutung. Nell  byla 
izolována důkladněji, než se obávala.

Kůže na pažích se jí  růžovožlutě zaleskla ve světle baterky přicházejícím 
odspodu. Neudělala tu chybu, že by se zadívala dolů, do oslepujícího světla, a 
ani  nemusela;  rozrušené  brebentění  boxerů  jí  napovědělo,  že  ji  zpozorovali. 
Chvilku nato světlo zhaslo, protože mezi ni a ty boxery, kteří ji uviděli, vjel 
cestou nahoru výtah.

Vzpomněla si, jak Harv s kámoši v jejich starém domě surfovali na výtazích, 
a usoudila, že je výjimečně vhodná chvilka k tomu, aby se v tom pocvičila i ona. 
Když kabina dojela k ní, seskočila z žebříku a snažila se vyskočit  co nejvíc 
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nahoru, aby se vyrovnala rychlosti kabiny. Přistála na její střeše dost natvrdo, 
protože  výtah  jel  podstatně  rychleji,  než  ona  dokázala  nadskočit.  Střecha  jí 
podrazila nohy a ona padla na záda a rozpřáhla paže, jak ji tomu učil Dódžo, aby 
ránu zachytila pěstmi a pažemi a ne páteří.

Zevnitř výtahu se ozvaly další  rozčilené hlasy.  Nouzový poklop na střeše 
najednou vyletěl do vzduchu, protože jej z rámu vyrazilo dobře mířené kopnutí. 
Otevřeným průlezem vyjukla hlava; Nell ji probodla nožem. Muž se bezvládně 
zhroutil do kabiny. Teď už nemělo cenu čekat; situace se vyvinula do rychlého 
běhu plného násilí  – a právě to musela Nell nasadit. Převrátila se na břicho, 
oběma nohama vykopla do otvoru, spustila se dolů, přistála nešťastně rovnou na 
mrtvole a vyštrachala se na jedno koleno. O okraj průlezu se praštila do brady a 
kousnula se do jazyka, takže byla mírně omámená. Přímo proti ní stál vychrtlý 
chlapík s přiléhavou čapkou z černé kůže, sahal po zbrani, a když mu středem 
hrudi  prohnala  nůž,  narazila  zády  ještě  na  někoho.  Honem  vyskočila,  celá 
vyděšená  se  otočila  a  chystala  si  nůž  k  další  ráně,  ale  uviděla  jen  ještě 
vyděšenějšího  človíčka  v  modré  kombinéze,  který  stál  u  ovládacího  panelu 
výtahu, zakrýval si obličej rukama a vřeštěl.

Nell poodstoupila a sklonila hrot nože. Muž měl na sobě uniformu obsluhy; 
bezpochyby jej odvlekli od jeho práce, ať už spočívala v čemkoli, a pověřili ho 
zodpovědnou prací liftboye. Muž, kterého Nell zrovna zabila, ten s přiléhavou 
černou koženou čapkou, měl ve vzpouře jakési nižší oficírské postavení, takže 
se od něj rozhodně nemohlo požadovat, aby vlastnoručně mačkal tlačítka.

“Jedeme dál! Nahoru! Nahoru!” nakázala a ukazovala ke stropu. Jestli  po 
něčem vůbec netoužila, pak po tom, aby s výtahem zastavil v podniku madam 
Pchingové.

Mužík se  mnohokrát  za sebou rychle uklonil,  chvíli  si  hrál  s  ovládacími 
prvky, pak se otočil a úslužně se na Nell usmál.

Jako občan Příbřežní republiky, který pracoval ve službách, znal pár slov 
anglicky a Nell zase znala pár čínských slov. “Tam dole – boxeři?” zeptala se.

“Hodně boxeři.”
“Přízemí – boxeři?”
“Ano, přízemí hodně boxeři.”
“Ulice – boxeři?”
“Boxeři, bojuje s armáda na ulice.”
“A kolem budovy?”
“Boxeři všudy kolem budovy.”
Nell  se  podívala na ovládací  panel  výtahu: čtyři  sloupečky namačkaných 

tlačítek vyvedených v různých barvách podle toho, k čemu které patro slouží. 
Zelená pro nákupní střediska, červená pro kanceláře, modrá pro obslužná patra. 
Většina modrých pater byla schovaná pod zemí, ale jedno bylo páté odshora.

“Správa budovy?” hádala a ukázala na ně.
“Ano.”
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“Boxeři i tam?”
“Ne, boxeři všechno dole. Ale boxeři ve střeše!”
“Jeď tam.”
Když se výtah dostal do pátého patra odshora, Nell muže přiměla, aby jej 

znehybnil, pak vylezla nahoru a rozbila motory, aby tam také zůstal. Seskočila 
zpátky do kabiny,  snažila  se  nedívat  se  na  těla  a  necítit  pach krve  a  jiných 
tělních  tekutin,  jež  teď  vytékaly  otevřenými  dveřmi  a  odkapávaly  dolů  do 
šachty, pach, který už nalezl do všech koutů. Nebude trvat dlouho, než je objeví.

Trochu času ale měla; potřebovala se jen rozhodnout, jak s ním naloží. Ve 
zdejší úklidové komoře byl kompilátor hmoty, právě takový, v jakém si Nell 
vyrobila zbraně, a ona věděla, že by jej mohla použít, vyrobit si výbušniny a 
zaminovat chodbu. Jenže trhaviny mají i boxeři, takže mohou jednoduše horní 
patra odpálit ke všem čertům.

A když jsme u toho, nejspíš jsou dole v podzemních patrech a sledují provoz 
na síti Cév v budově. Když použije KH, prostě jim tím oznámí, kde je; vypnou 
všechny Cévy a pak si pro ni pomaličku a opatrně přijdou.

Spěšně obešla kanceláře a prohlížela si, jaké tu má zdroje. Když se podívala 
ven  panoramatickými  okny  nejpěknější  kanceláře,  spatřila,  že  na  ulicích 
Pchutungu teď zavládl nový řád. Mnoho mrakodrapů bylo napojených na vedení 
cizích  Cév,  a  teď byly  temné,  i  když  sem tam rozbitými  okny ven  vysával 
průvan plameny, které primitivně ozařovaly ulice ležící stovky metrů pod nimi. 
Tyhle budovy byly většinou evakuované, a tak se na ulicích mačkalo mnohem 
víc  lidí,  než  se  tam  realisticky  vzato  mohlo  vejít.  Zato  prostranství  v  bez-
prostředním okolí  téhle  budovy bylo chráněno obrannou linií  boxerů a  bylo 
relativně málo zalidněné.

Našla si místnost bez oken, s mediatronickými stěnami, na kterých se měnila 
znepokojující  koláž  obrazů:  květiny,  detaily  evropských  katedrál  a 
šintóistických  chrámů,  čínské  krajinky,  zvětšeniny  hmyzu a  pylových  zrnek, 
indické  bohyně  s  početnými  pažemi,  planety  a  měsíce  sluneční  soustavy, 
abstraktní  islámské  vzory,  grafy  matematických  rovnic,  záběry  na  obličeje 
manekýnů a manekýn. Jinak byla místnost prázdná, ovšem až na model budovy, 
který  stál  uprostřed  a  byl  vysoký  asi  jako  Nell.  Model  měl  mediatronický 
povrch, stejně jako budova sama, a zrovna se opičil (aspoň předpokládala) po 
těch obrazech, které jsou na vnějšku budovy: hlavně to byly reklamy, i když sem 
zřejmě stačilo zajít už i pár boxerů a počmárat jej nápisy.

Na vršku modelu leželo rydlo – všehovšudy černá tyčka s hrotem na jednom 
konci – a paleta s kruhem s barevnými výsečemi a s jinými ovládacími prvky. 
Nell si ty věci vzala, dotkla se hrotem rydla zelené výseče na paletě a pak jím 
přejela přes povrch modelu. Za rydlem se objevila zářivě zelená brázda, která 
znetvořila reklamu na aerolinky.

Ať už se Nell před odchodem uchýlí k jakýmkoli opatřením, tady se nabízí 
jedna věc, kterou může provést rychle a snadno. Nebyla si tak docela jista, proč 
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to dělá, ale jakási intuice jí řekla, že by to mohlo pomoct; nebo to snad bylo 
umělecké  nutkání  vytvořit  něco,  co ji  přežije,  i  když  třeba  jen o pár  minut. 
Začala na horních patrech budovy vymazávat všechny velké reklamní plochy. 
Pak základními barvami načrtla prostou kresbu: modře erbový štítek a do něj 
znak znázorňující červeně a bíle nakreslenou knihu, zlatě zkřížené klíče a hnědě 
semínko. Zařídila, aby se ten obrázek skvěl na všech stranách mrakodrapu mezi 
stým a stodvacátým patrem.

Pak  začala  přemýšlet,  jak se  odsud dostane.  Třeba  jsou  na střeše  nějaké 
vzducholodě. Jistě by tam boxeři hlídkovali, ale možná by se jí mohlo zdařit je 
kombinací lsti a nečekaného útoku přemoct. Po nouzovém schodišti se dostala 
nahoru do příštího patra a pak do dalšího a pak ještě do dalšího. Dva úseky 
schodů nad sebou zaslechla boxerské strážné, jak se vybavují a hrají madžong. 
A o mnoho pater pod sebou slyšela další boxery, jak jdou pěkně po jednom 
podlaží nahoru a hledají ji.

Zrovna dumala, co teď, když tu strážné nad ní neurvale vyrušily rozkazy, 
které někdo kvákal  z  jejich vysílaček.  Hned několik boxerů se s rozčileným 
křikem rozběhlo dolů po schodech. Nell, uvězněná na schodišti, se připravila, že 
jim nachystá past, až dorazí k ní, ale oni místo toho vběhli do horního patra a 
hnali se do haly k výtahům. Asi za minutu dvě výtah přijel a odvezl je pryč. Nell 
chvilku čekala, naslouchala a zjistila, že ten oddíl zespoda už neslyší.

Vystoupila po posledních několika dílech schodů, vylezla na střechu budovy 
a  nevěděla,  jestli  ji  víc  rozjařil  čerstvý  vzduch,  anebo  skutečnost,  že  je  tu 
dokonale vylidněno.  Došla ke kraji  střechy a  z  výšky skoro osmi  set  metrů 
nahlédla  na  ulici.  Ve  zčernalých  oknech  protějšího  mrakodrapu  zahlédla 
zrcadlový odraz erbu princezny Nell.

Po  nějaké  době  si  povšimla,  že  daleko  dole  po  ulici  postupuje  cosi 
podobného rázové vlně ve zpomaleném záběru a že to zabírá každých pár minut 
další  úsek mezi  dvěma bočními ulicemi.  Z takové vzdálenosti  se  těžko daly 
rozpoznat podrobnosti: byla to vysoce organizovaná pěší skupina, jejíž členové 
měli  do jednoho na sobě tmavé oblečení,  jako beranidlo si  razili  cestu davy 
uprchlíků a hnali  zpanikařené barbary buď k obranné linii  boxerů,  anebo do 
stran, do hal mrtvých budov.

Nell tím pohledem byla na řadu minut jako zkamenělá. Pak ji napadlo po 
očku se podívat do jiné ulice a spatřila tam tentýž úkaz.

Rychle  střechu  oběhla.  K  budově,  na  které  stála,  se  neochvějně  blížilo 
mnoho pochodových proudů.

Po čase jeden z nich prorazil zbytkem překážejících uprchlíků a dospěl k 
okraji  širokého,  otevřeného  prostranství,  které  obklopovalo  úpatí  Nelliny 
budovy. Tam se postavil  proti obranné linii  boxerů.  V tom okamžení kolona 
rázem zastavila,  několik minut se šikovala a  vyčkávala,  až ji  ostatní  proudy 
doženou.

Nell si nejdřív myslela, jestli ty pochodové proudy netvoří záložní boxerské 
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jednotky, které se stahují k budově, jež byla očividně vybrána jako hlavní stan, 
odkud bude řízen poslední  útok na Příbřežní  republiku.  Brzy ale  začalo být 
jasné, že tihle nově příchozí sem míří za jiným účelem. Po několika okamžicích 
nesnesitelného  napětí,  které  proběhly  v  téměř  dokonalém  tichu,  se  kolony 
najednou, na nějaký neslyšený příkaz, vrhly na prostranství. Když se vyhrnuly z 
úzkých ulic, rozvinuly se do formací s mnoha hroty, přeskupovaly se při tom s 
precizností  vycepovaného  týmu  profesionálů,  a  pak  s  dunivým  bojovým 
pokřikem zaútočily na náhle zděšené a dezorganizované boxery. Když se zvuk 
donesl do výšky dvou set pater k Nell, ucítila, jak jí vstávají vlasy, protože to 
nebyl hluboký a robustní řev dospělých mužů, ale zapálený křik tisíců dívek, 
ostrý, pronikavý jako mečení velikého dudáckého orchestru.

Byl to Nellin kmen a přišel si pro svou velitelku. Nell se otočila na podpatku 
a vyrazila ke schodům.

Když se dostala do přízemí a poněkud nerozvážně vyrazila do haly, dívky už 
na  několika  místech  prorazily  stěny  budovy  a  hnaly  před  sebou  zbývající 
obránce. Pohybovaly se ve čtyřčlenných družstvech. Jedna (ta největší) se vrhla 
na protivníka a mířila mu na srdce přiostřenou bambusovou tyčí. Když si tak 
získaly jeho pozornost,  další  dvě  dívky (ty  nejmenší)  se  k  němu seběhly ze 
stran. Každá mu objala jednu nohu a společnými silami jej nadzvedly nad zem. 
Čtvrtá dívka (ta nejrychlejší) jej mezitím oběhla, přiblížila se zezadu a vrazila 
mu do zad nůž nebo jinou bodnou zbraň. Nell měla příležitost pozorovat tuhle 
techniku asi tak šestkrát; nikdy to neselhalo a nikdy žádná z dívek nepřišla k 
ničemu horšímu než modřině nebo škrábanci.

Najednou, na chvilku se jí zmocnila zběsilá panika, protože si myslela, že 
totéž udělají i s ní; jenže když ji zvedly do vzduchu, zezadu nepřišel žádný útok, 
ačkoli  se  jich  k  ní  ze  všech  stran  sbíhalo  hodně  a  každá  přispěla  svými 
skromnými  silami  k  nejvyššímu cíli,  jímž  bylo  vyzvednout  Nell  vysoko  do 
vzduchu.  I  když  ještě  dívky  pronásledovaly  a  v  koutech  haly  likvidovaly 
poslední zbývající  boxery,  Nell už nesly její  mladší sestřičky na ramenou ke 
hlavnímu vchodu a ven na prostranství, kde pak asi tak sto tisíc holčiček – Nell 
nebyla s to všechny pluky a brigády spočítat – pokleklo rázem na kolena, jako 
by je srazil božský vítr, a pozdvihlo k poctě bambusové tyče, nože přivázané na 
klaccích, olověné trubky a nunčaky. Vepředu stály prozatímní velitelky jejích 
divizí  a  také  prozatímní  ministryně  obrany  a  vnitra  a  výzkumu a  vývoje,  a 
všechny se ukláněly Nell, ne úklonou čínskou nebo viktoriánskou, ale takovou, 
která byla čímsi mezi těmi dvěma.

Nell by bývala měla mít  svázaný jazyk a bývala by měla být  ochromená 
úžasem,  jenže  nebyla;  poprvé  v  životě  chápala,  proč  přišla  na  svět,  a  její 
postavení  jí  dělalo  dobře.  V  jeden  okamžik  se  její  život  zdál  být  jedním 
zbytečným  potratem  –  a  chvilku  nato  už  dával  úchvatný  smysl.  Když 
promluvila, slova se z ní řinula stejně snadno, jako kdyby je četla ze stránek 
Čítanky. Přijala od Myší armády slib věrnosti,  pochválila je za jejich úžasné 
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skutky, pak mávla rukou přes celé prostranství, nad hlavami mladších sestřiček, 
k tisícům a tisícům zatoulaných návštěvníků z Nové Atlantidy, Nipponu, Izraele 
a všech ostatních vnějších kmenů. “Naší první povinností je chránit tyhle lidi,” 
oznámila. “Ukažte mi, jak to vypadá s městem a s jeho obyvateli.”

Chtěly ji nosit, ale ona seskočila na kamennou dlažbu a kráčela od budovy, k 
řadám svého vojska, které se před ní rozestupovalo. Ulice Pchutungu byly plné 
vyhladovělých  a  zděšených  uprchlíků,  a  právě  mezi  nimi,  v  prostých 
venkovských  šatech  potřísněných  vlastní  i  cizí  krví,  s  rozbitými  želízky  na 
zápěstích,  následována  svými  generálkami  a  ministryněmi,  prošla  barbarská 
princezna s knihou a mečem.

Carl Hollywood se vydá na procházku k vodě.

Carla Hollywooda probudilo zvonění v uších a palčivá bolest na tváři, načež 
se ukázalo, že má do obličeje zabodnutý třícentimetrový střep z okna. Když se 
posadil, postel cinkala a křápala a spadl z ní pěkný náklad rozbitého skla, a jemu 
se  do tváře  opřel  smradlavý výdech z  vybitých  oken.  Staré  hotely  mají  své 
kouzlo,  ale  jsou  tu  i  jisté  nevýhody:  tak  třeba  okenní  tabulky  mají  ze 
starodávných materiálů.

Naštěstí  si  díky  jakémusi  starému  wyomingskému  instinktu  včera  večer 
nechal vysoké boty hned u postele. Než si je natáhl, obě obrátil a pečlivě pro-
hmatal, jestli tam nejsou střepy. A z okna se podíval, teprve když už byl celý 
oblečený a shledal si všechny věci.

Hotel  ležel  poblíž  břehu Huangpu. Když se podíval  přes řeku, spatřil,  že 
veliké  skvrny  Pchutungu  na  pozadí  indigového  předranního  nebe  ztemněly. 
Osvícených ale stále bylo těch pár budov napojených na místní Cévy. Na téhle 
straně  řeky  situace  tak  jednoduchá  nebyla;  Šanghaj  na  rozdíl  od  Pchutungu 
přežila spoustu válek, a tudíž byla zařízená k odolnosti: město se jen hemžilo 
skrytými energetickými zdroji, starými dieselovými generátory a soukromými 
Zdroji a Cévami, nádržemi a cisternami na vodu. Tady, ve stínu Hongkongského 
a  šanghajského  bankovního  sdružení,  si  lidé  pořád  chovali  k  jídlu  drůbež. 
Šanghaj bude odolávat náporu Pěstí mnohem líp než Pchutung.

Sám Carl Hollywood mu však jako běloch nemusel odolat vůbec. Bude lepší 
být za řekou, v Pchutungu, s ostatními lidmi z Vnějších kmenů.

Odsud k vodě to bylo tak tři ulice daleko, ale protože byl v Šanghaji, byly ty 
tři  ulice  napěchované  komplikacemi  asi  tolik,  jako  v  jiném městě  tři  míle. 
Hlavním problémem budou boxeři; už teď slyšel, jak se z ulic ozývají nadšené 
výkřiky  “Ša!  Ša!”,  a  když  si  posvítil  baterkou  mezi  příčlemi  zábradlí  na 
balkoně, zahlédl spoustu boxerů, kterým zničení cizích Cév dodalo odvahy, jak 
pobíhají a hrdě staví světu na odiv šarlatové šerpy a stužky kolem hlav.

Kdyby neměřil  skoro dva metry a  nebyl plavovlasý,  nejspíš  by se zkusil 
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převléct za Číňana a k vodě proklouznout, a to by mu zřejmě neprošlo. Zašel ke 
skříni a vytáhl svůj velký plášť, který mu sahal málem až ke kotníkům. Byl 
neprůstřelný jak kulkami, tak většinou nanoprojektilů.

Jedno dlouhé zavazadlo hodil  na  polici  ve skříni,  ani  je  neotevřel.  Když 
zaslechl, že se čekají potíže, vzal si tuhle relikvii s sebou: rytinami zdobenou 
kulovnici  ráže  .44  s  primitivními  železnými  mířidly  –  a  jakožto  krabičku 
poslední záchrany pak k ní i revolver, kolt. Zbraně to byly nepřípadně okázalé, 
ale  on  se  už  dávno zbavil  všech,  které  neměly  historickou nebo uměleckou 
hodnotu.

Zevnitř budovy, ze značné blízkosti,  se ozvaly dva výstřely. Chvilku poté 
někdo zaklepal na dveře. Carl na sebe hodil plášť, to pro případ, že by někoho 
napadlo střílet skrz dveře, a podíval se kukátkem. Ke svému překvapení spatřil 
bělovlasého  anglického  gentlemana  s  oficírským knírem,  který  držel  v  ruce 
poloautomatickou pistoli. Carl jej potkal včera v hotelovém baru; ten člověk se 
tu ještě před pádem Šanghaje pokoušel dovést do konce nějaký obchod.

Otevřel dveře.  Krátce se na sebe podívali.  “Jeden by řekl,  že jsme tu na 
konferenci  milovníků  starožitných  zbraní,”  utrousil  pán  skrz  knír.  “Je  mi 
nesmírně  líto,  že  vás  ruším,  ale  tak  mě  napadlo,  že  byste  možná  byl  rád 
informován  o  přítomnosti  boxerů  v  hotelu.”  Ukázal  dál  po  chodbě  hlavní 
pistole.  Carl  otočil  hlavu  a  zjistil,  že  před  otevřenými  dveřmi  leží  mrtvý 
hotelový poslíček a ještě stále svírá v ruce dlouhý nůž.

“Shodou okolností jsem už vzhůru,” oznámil Carl Hollywood, “a právě jsem 
uvažoval o menší procházce k vodě. Neudělalo by vám radost jít se mnou?”

“Tu největší. Plukovník Spence, Spojené královské ozbrojené síly, toho času 
na odpočinku.”

“Carl Hollywood.”
Cestou po schodech dolů Spence zastřelil ještě dva hotelové zaměstnance, 

které na poněkud nejistém podkladě identifikoval jako boxery. Carl se k tomu v 
obou případech stavěl poněkud skepticky, ale jen dokud jim Spence nerozerval 
košile, načež se pod nimi objevily šarlatové pásky. “Chápejte, oni doopravdy 
nepatří k boxerům,” vysvětloval Spence žoviálně. “Ale až boxeři přijdou, tahle 
pitomost se stane velice módním doplňkem.”

Obmysleli se pak ještě několika suchými žerty na téma, zda by měli před 
odchodem zaplatit účty a kolik by měl člověk dát spropitného poslíčkovi, který 
po něm jde s dranžírovacím nožem, načež se shodli,  že nejbezpečnější  bude 
vyjít ven přes kuchyni. Tam se po podlaze válelo dobrých šest mrtvých boxerů, 
kteří měli po těle proužky od porcováčků. Když došli k východu, narazili  na 
další hosty, dva Izraelce, kteří si je prohlíželi s právě tím upřeným pohledem, 
jenž naznačuje, že dotyčný má v hlavě lebkopal. Pár vteřin nato skupinu doplnili 
dva zulští poradci pro otázky menežmentu s dlouhými výsuvnými tyčemi, na 
jejichž koncích byly nanočepele; teď je používali k tomu, aby cestou likvidovali 
všechna stropní světla. Carlovi chviličku trvalo, než pochopil, co mají v plánu: 
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měli vyjít do tmavé uličky a jejich oči budou muset přivyknout tmě.
Dveře se začaly otřásat ve futrech a vydávat hlučné rachtavé zvuky. Carl 

popošel kupředu a vyhlédl kukátkem; pár městských hošíků se dovnitř dobývalo 
požární  sekyrou.  Odstoupil  ode  dveří,  zvedl  kulovnici  k  rameni,  nasunul  do 
komory  náboj  a  vypálil  skrz  dveře  tak,  aby  ty  kluky  nezasáhl.  Bouchání 
okamžitě ustalo a oni zaslechli zařinčení podobné úderu zvonu, jak upuštěná 
sekyra dopadla na zem.

Jeden  ze  Zulů  rozkopl  dveře,  vyskočil  do  uličky,  rozvířil  svou  zbraň  v 
rozmáchlém, vražedném oblouku jako rotorový list vrtulníku, přeťal popelnici, 
ale nikoho nezasáhl. Když pár vteřin nato vylezl dveřmi ven Carl, uviděl, jak 
uličkou mizí několik mladých výtržníků, jak kličkují mezi desítkami uprchlíků, 
čumilů a vůbec obyvatel ulice, kteří ochotně ukazují na jejich mizející záda, aby 
bylo jasné, že oni tu jsou jen proto, aby fungovali jako hlídky pro kuej-louovské 
návštěvníky.

Aniž by o tom museli rozsáhleji debatovat, zaujali hned v uličce, kde měli 
dost  místa  na přeskupování,  improvizovanou formaci.  Zulové šli  první,  vířili 
tyčemi nad hlavami a vyráželi jakýsi tradiční válečný pokřik, takže jim většina 
Číňanů raději mizela z cesty. Jeden ze Židů šel za Zuly a lebkopalem vyhledával 
boxery, kteří na ně útočili. Pak šel Carl Hollywood, na kterého kvůli kulovnici 
zbylo fungovat jako dalekonosný průzkum a obrana. Plukovník Spence a druhý 
Izraelec oddíl uzavírali a většinou šli pozpátku.

Přes celou uličku se tak dostali bez větších obtíží, ale to byla ta snadnější 
část; když vyšli na ulici, už nebyli ani tak středem dění, jako spíš moly v písečné 
bouři.  Plukovník  Spence  vystřílel  většinu  jednoho  zásobníku  do  vzduchu; 
výstřely nebyly ve zmatku skoro slyšet, ale zášlehy od hlavně pušky si jistou 
pozornost získaly a lidé blízko kolem nich opravdu poodstoupili. Carl spatřil, 
jak jeden Zulu se svou zbraní  komusi provedl něco moc ošklivého,  a  uhnul 
pohledem; pak si řekl, že Zulovým úkolem je prorážet cestu a jeho zase dávat 
pozor na vzdálenější hrozby. Při chůzi se zvolna otáčel, snažil se nevšímat si 
nebezpečí, která jsou na dosah ruky, a pozorovat širší panorama.

Vlezli  do  naprosto  zmatečné  pouliční  bitky  mezi  jednotkami  Příbřežní 
republiky  a  Pěstí  spravedlivé  harmonie,  k  jejíž  průhlednosti  nijak  zvlášť 
nepřispělo to, že mnozí vojáci Příbřežní republiky změnili stranu prostě tím, že 
si na paže přes uniformy uvázali červené fangle, ani to, že mnozí boxeři neměli 
označení vůbec žádné, a už vůbec ne to, že mnoho dalších lidí, kteří nepatřili k 
žádné straně, využívalo situace k plenění obchodů, jež zase bránily soukromé 
ochranky; navíc nejednoho osamělého drancovníka odkráglovaly organizované 
zločinecké bandy.

Byli na Nankingské, Široké ulici vedoucí přímo k Waj-tchanu a k Huangpu, 
a  tu  lemovaly  čtyřpatrové  a  pětipatrové  domy,  takže  z  leckterého  okna  byl 
výhled přímo na ně a v kterémkoli z těch oken mohl být odstřelovač.

Carlovi  došlo,  že  odstřelovači  jsou  jen  v  nemnoha  oknech,  i  ti  většinou 
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střílejí přes ulici na jiné odstřelovače, a že těm pár, co pálí na ulici, je v zásadě 
jedno,  koho trefí.  Jednoho takového  dobráka  Carl  pozoroval,  jak  z  pušky  s 
laserovým zaměřovačem pálí do ulice zásobník po zásobníku, takže usoudil, že 
tady  je  jasné  a  bezprostřední  nebezpečí;  a  tak  ve  chvíli,  kdy  se  na  chvilku 
zarazili a kdy Zulové čekali, až se před nimi rozhodne jedna obzvlášť šťavnatá 
šarvátka mezi Příbřežními a boxery, si Carl opřel nohu, zvedl kulovnici, zamířil 
a vypálil. V rozmazaném světle ohňů a baterek stoupajícím z ulice spatřil, jak se 
na kamenném rámu okna kousek nad odstřelovačovou hlavou zdvihl obláček 
prachu. Záškodník se zašklebil a pak začal laserem přejíždět po ulici a hledat, 
odkud kulka přišla.

Do Carla někdo zezadu strčil. Byl to Spence, kterého něco zasáhlo a který 
nemohl na jednu nohu. Po krku mu šel jeden boxer. Carl toho chlapa praštil 
pažbou do brady, až odletěl s protočenýma očima pozadu kamsi do rvačky. Pak 
Carl zasunul do komory další náboj, znovu zvedl pušku k rameni a snažil se 
najít okno se svým snajperským přítelíčkem.

Pořád tam byl a trpělivě přejížděl rubínově rudou čárkou po kypící hladině 
davu. Carl se pořádně nadechl, pak vzduch pomaličku vypustil, pomodlil se, ať 
do něj zrovna nikdo nedrcne, a zmáčkl spoušť. Kulovnice ho tvrdě udeřila do 
ramene a on ještě v té chvíli spatřil, jak odstřelovačská puška padá dolů z okna, 
otáčí se a laserový paprsek protíná kouř a páru jako světelná stopa na obrazovce 
radaru.

Nejspíš  to  byl  od  prvopočátku  špatný  nápad;  pokud  to  některý  z 
odstřelovačů zahlédl, bude se jej snažit zbavit, ať už je s kýmkoli. Carl znovu 
nabil, pak nechal pušku viset v jedné ruce namířenou k zemi, takže nebude tak 
podezřelá. Druhou ruku podvlékl Spenceovi do podpaží a pomáhal mu jít dál po 
ulici. Konečky Spenceova kníru sebou vrtěly, protože jejich majitel pokračoval 
v  nekonečném  a  zcela  klidném  monologu;  Carl  z  něj  neslyšel  slova,  ale 
povzbudivě přikyvoval. Takový krajní projev stoicismu by nemohl brát vážně 
ani  ten  nejdoslovnější  Novoviktorián;  Carl  si  teď  uvědomoval,  že  veškerá 
domluva se skládá z pokyvování a mrknutí. Plukovník Spence tím nechtěl říct, 
že nemá strach; naopak, byla to svým způsobem šifra, byla to pro něj metoda, 
jak říct, že je vylekaný div ne k smrti, a neztratit při tom tvář, a pro Carla to 
znamenalo totéž.

Vrhlo se k nim několik boxerů naráz; Zulové dostali dva, přední z Izraelců 
dalšího, ale jiný přiběhl a jeho nůž se odrazil od Izraelcovy neprobodnutelné 
bundy. Carl zvedl kulovnici, pažbu si zmáčkl mezi paži a tělo a vypálil od pasu. 
Zpětný ráz mu div pušku nevyrazil z ruky; boxer prakticky udělal přemet vzad.

Nechtělo se mu ani věřit, že se ještě pořád nedostali na břeh; prodírají se už 
přece hodiny. Něco jej tvrdě udeřilo do zad, až se zapotácel dopředu; ohlédl se a 
zjistil, že se ho nějaký chlapík pokouší probodnout bajonetem. Pak přiběhl další 
a zkusil Carlovi vyrvat z ruky kulovnici. Carl byl chvilku příliš popletený, než 
aby zareagoval, ale nakonec pustil Spence, natáhl ruku a rýpl chlapa do očí. V 
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uších se mu rozlehl silný výbuch, a když se podíval, zjistil,  že Spence se na 
zemi převrátil a zastřelil útočníka s bajonetem. Izraelec, který kryl konec jejich 
útvaru, prostě a jednoduše zmizel. Carl zvedl kulovnici proti lidem, kteří se k 
nim  zezadu  už  sbíhali;  díky  tomu  a  Spenceově  pistoli  se  za  nimi  otevřel 
uspokojivě volný prostor. Cosi silnějšího a děsivějšího však k nim hnalo další 
lidi ze stran, a když se Carl pokoušel zjistit, o co jde, došlo mu, že mezi nimi a 
Zuly teď je houf Číňanů. Tvářili se bolestně a poděšeně; neútočili, někdo útočil 
na ně.

A najednou byli všichni Číňané pryč. Carl a plukovník Spence se vmísili do 
skupiny asi tak deseti Búrů – nebyli to jen muži, ale i ženy a děti a také staří 
lidé, prostě celý laager na pochodu. Všichni se pudově hrnuli kupředu a pohltili 
i přední část Carlovy skupinky. Byli jen jednu ulici od vody.

Vůdce Búrů, podsaditý muž kolem padesátky, si bůhvíjak jako vůdce určil 
Carla  Hollywooda,  a  spolu  pak  rychle  přeskupili  všechny  síly,  co  měli,  ke 
konečnému výpadu na  břeh.  Z  celého  rozhovoru  si  Carl  zapamatoval  jednu 
jedinou mužovu poznámku: “Výborně. Máte Zuly.” Búrové, kteří šli vepředu, 
nesli  nějaké  automatické  zbraně,  které  pálily  maličké,  vysoce  explozivní 
nanotechnologické náboje; když jste je použili hlava nehlava, dokázaly nadělat z 
davu val z rozsekaného masa, ale oni z nich stříleli disciplinovanými salvami, a 
to dokonce i když se útočící boxeři dostali na délku meče k nim. Čas od času 
některý z Búrů zvedl hlavu a přejel řadu oken plynulou samočinnou palbou; 
střelci s puškami pak padali ze tmy, otáčeli se a dopadali na ulici jako hadrové 
panenky. Búrové určitě měli nějaké přístroje pro noční vidění. Carl ucítil, jak 
mu plukovník Spence na paži najednou velice ztěžkl, a uvědomil si, že důstojník 
ztratil  vědomí  nebo k  tomu nemá daleko.  Carl  si  hodil  pušku  přes  rameno, 
sklonil se a zvedl Spenceho tak, jak to dělají požárníci.

Dorazili  na  břeh  a  zaujali  obranný  půlkruh.  Otázka  zněla  takto:  jsou  tu 
nějaké lodě? Tahle oblast Číny je ale prakticky napůl pod hladinou moře a lodí 
tu  bývá  tolik,  co  bicyklů.  Většina  z  nich  se  při  konečném  náporu  Pěstí 
spravedlivé harmonie vydala ze Šanghaje po proudu dolů. Takže když dorazili 
na nábřeží, našli tu tisíce lidí s loděmi, kteří byli celí žhaví si přivydělat. Jak ale 
správně  upozornil  vůdce  Búrů,  bylo  by  sebevražedné,  kdyby se  rozdělili  na 
několik maličkých loděk bez motorového pohonu; boxeři platí za hlavy barbarů 
vysoké  odměny.  Mnohem  bezpečnější  bude  počkat,  dokud  se  ke  břehu 
nedostane  z  průlivu  jedna  z  větších  lodí,  oni  budou moct  uzavřít  dohodu s 
kapitánem a nalodit se všichni.

O to, aby byla prvními, která ten kšeft urvou, se už snažila řada plavidel od 
motorových jacht až po rybářské traulery; lodě si nelítostně bok po boku razily 
cestu šlemem drobnějších člunů nahromaděných u pobřeží.

V plicích se jim rozeznělo rytmické bušení. Zprvu to znělo jako bubnování, 
ale když se hluk přiblížil, vylouply se z něj stovky nebo snad tisíce lidských 
hlasů, které naráz křičely “Ša! Ša! Ša! Ša!” Ústí Nankingské ulice vyzvrátilo 
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početný  dav  lidí,  kteří  vypadli  na  Waj-tchan,  jako  když  píst  vyžene  ven 
zplodiny. Okamžitě se zdekovali, rozptýlili se do obou stran po břehu.

K řece kráčelo vojsko hoplitů, profesionálních vojáků v bojovém brnění, šli 
po dvacítkách vedle sebe rameno na rameno, tak, aby beze zbytku zaplňovali 
Nankingskou.  Tohle  nebyli  boxeři;  byla  to  pravidelná  armáda,  předvoj 
Nebeského království, a Carl Hollywood si ohromeně uvědomil, že jediné, co 
teď stojí mezi nimi a cílem jejich tři desetiletí trvajícího pochodu ke břehům 
řeky  Huangpu,  je  pan  Carl  Hollywood,  jeho  čtyřiačtyřicítka  a  pár  lehce 
ozbrojených civilistů.

Do vzdálenosti několika metrů od nábřeží se dostala hezká jachta. Zbývající 
Izraelec,  který  plynně  mluvil  mandarínskou  čínštinou,  už  začal  smlouvat  s 
kapitánem.

Jedna z Burek, šlachovitá babička s bílým drdůlkem na hlavě, na kterém 
měla spořádaně přišpendlený černý čepeček, se stručně poradila s vůdcem Búrů. 
Ten krátce přikývl, pak vzal do dlaní její obličej a políbil ji.

Obrátila se ke břehu zády a vykročila vstříc postupujícímu pochodovému 
proudu  vojáků  Nebeského  království.  Ti  nepočetní  Číňané,  kteří  byli  dost 
pošetilí, aby zůstali na pobřeží, se z úcty k jejímu věku a možnému šílenství 
rozestupovali, aby mohla projít.

Zdálo  se,  že  ve  smlouvání  o  lodní  přepravu  nastal  nějaký  zádrhel.  Carl 
Hollywood se díval, jak jednotliví hoplité vyskakují do výše dvou či tří pater a 
hlavou napřed prolétají okny do hotelu Cathay.

Burská babička paličatě šlapala vpřed, dokud nestála uprostřed Waj-tchanu. 
Velitel  jednotky  hoplitů  k  ní  přikročil,  mířil  na  ni  jakousi  střelnou  zbraní 
vestavěnou  do  jedné  paže  jeho  brnění  a  druhou  rukou  na  ni  mával,  ať  jde 
stranou. Burská žena uprostřed ulice opatrně poklekla na obě kolena, sepjala 
ruce k modlitbě a sklonila hlavu.

A pak se proměnila v perlu bílého světla v tlamě drakově. Perla ve chviličce 
vyrostla na velikost vzducholodě. Carl Hollywood byl dost duchapřítomný, aby 
zavřel oči a odvrátil hlavu, ale čas praštit sebou na zem už neměl; rázová vlna 
jím mrštila jak širokým, tak dlouhým na žulovou dlažbu pobřežní promenády a 
servala z něj půlku oblečení.

Než se opravdu plně probral k vědomí, utekl nějaký čas; cítil,  že musela 
uplynout snad půlhodina, ale přitom všude kolem něj stále pršely trosky, takže 
to zřejmě bylo spíš pět vteřin. Trup bílé jachty byl na jedné straně promáčknutý 
a většina posádky sletěla do vody. Minutku poté ale k nábřeží přirazil rybářský 
trauler, který barbary vzal na palubu po vyjednávání více než zběžném. Carl 
skoro zapomněl na Spence a div že ho tam nenechal; pak zjistil, že už nemá sílu 
zvednout plukovníka ze země, a tak jej  na palubu prostě odvlekl  za pomoci 
dvou mladých Búrů – uvědomil si, že jsou to dvojčata podobná si jako vejce 
vejci a že jim je tak třináct. Když se plavili přes Huangpu, Carl Hollywood se 
schoulil  na haldě rybářských sítí,  cítil  se bezvládný a slabý, jako kdyby měl 
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všechny kosti na padrť, otupěle si prohlížel třicetimetrový kráter uprostřed Waj-
tchanu a nahlížel dovnitř pokojů hotelu Cathay, protože ta bomba, kterou měla 
Burka na těle, jej úhledně přeťala a udělala z něj průřez.

Ani  ne  za  patnáct  minut  byli  na  svobodě  na  ulicích  Pchutungu.  Carl 
Hollywood si našel místní tábor Nové Atlantidy, přihlásil se do služby a pak 
několik  minut  sepisoval  dopis  vdově  po  plukovníku  Spenceovi;  plukovník 
cestou přes řeku vykrvácel ze zranění na noze a zemřel.

Pak si na zemi rozložil papíry a vrátil se k šetření, jež jej zaměstnávalo v 
hotelovém pokoji po několik posledních dnů, totiž hledání Mirandy. Začal s tím 
na objednávku lorda Finkle-McGrawa a v posledních dnech v tom pokračoval 
stále zapáleněji, protože začínal chápat, jak moc mu Miranda chybí, a teď práci 
hnal kupředu přímo zoufale; uvědomil si totiž, že právě v tomhle hledání může 
spočívat jediná naděje na záchranu desítek tisíc lidí z vnějších kmenů, kteří teď 
táboří na zmrtvělých ulicích Pchutungské ekonomické zóny.

Poslední nápor boxerů; vítězství Nebeského království; uprchlíci v panství  
Bubeníků; Miranda.

Huangpu zastavila postup Nebeské armády k moři, ale vojáci řeku překonali 
dál  ve  vnitrozemí  a  sunuli  se  severně  k  Pchutungskému  poloostrovu 
pochodovým krokem a hnali před sebou stáda hladovějících venkovanů, velice 
podobná těm davům, které ohlašovaly jejich příchod v Šanghaji.

Osazenstvo Pchutungu – směs barbarů, Číňanů z Příbřežní republiky, kteří se 
obávali  perzekuce  z  rukou  svých  příbuzných  z  Nebeského  království,  a 
Nelliných sestřiček, kterých byla dobrá třetina milionu a které vytvořily zbrusu 
nový kmen – bylo tedy uvězněno mezi Nebešťany na jihu, Huangpu na západě, 
Jang-c’-ťiangem na severu a oceánem na východě. Všechna spojení s umělými 
ostrovy ležícími dál od pevniny byla přervána.

Geotekti z Imperiální tektonické vyvinuli ve svých klasicistních a gotických 
chrámech  vysoko  na  svazích  Nového  Čchusanu  nemalou  snahu  o  to,  aby 
postavili dočasný most mezi jejich ostrovem a Pchutungem. Bylo vcelku snadné 
vysunout přes mezeru nějaké nosníky nebo pontony, ale Nebešťané teď měli 
technologii, díky níž mohli takové věci vyhazovat do vzduchu rychleji, než by 
je  oni  stihli  stavět.  Druhého  dne  obléhání  přiměli  ostrov,  aby  vystrčil  k 
Pchutungu tenkou panožku inteligentního korálu, která byla ukotvená do dna 
oceánu. Jenže to, jak rychle může podobná věc růst, mělo svá velmi prostá a 
jasná omezení, a jak se tak do úzkých ulic v centru Pchutungu trousili stále další 
uprchlíci s neustále nepříjemnějšími zvěstmi o postupu Nebešťanů, začínalo být 
všem zcela jasné, že pevné přemostění se nepodaří dokončit včas.

Tábořiště  různých  kmenů se  posouvala  na  sever  a  na  východ,  protože  z 
centra je vyháněl tlak uprchlíků a strach z Nebeské armády, a nakonec si různé 
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skupiny nárokovaly a obsadily několik kilometrů mořského břehu. Na severním 
konci  se  u  moře  uchytili  Noví  Atlanťané,  kteří  se  připravovali  na  odražení 
jakýchkoli útoků vedených podél břehu. Od nich se řetěz táborů táhl k severu, 
zatáčel  se  kolem  oceánu  a  pak  k  východu  po  březích  Jang-c’-ťiangu  až  k 
protějšímu kraji, kde měli útokům přes plochou zemi odhalující se při odlivu 
čelit Nipponci. Celý střed linií střežil před přímým čelním útokem Nellin kmen, 
kmen-armáda, složený z dvanáctiletých holčiček, které postupně směňovaly své 
zašpičatělé hole za modernější zbraně kompilované na přenosných Zdrojích, jež 
patřily Nipponcům a Novým Atlanťanům.

Carl Hollywood dostal vojenské pověření, jen co se novoatlantským úřadům 
přihlásil, a to i přes to, že se snažil nadřízené přesvědčit, o kolik by mohl být 
užitečnější,  kdyby  pokračoval  ve  svém  výzkumu.  Pak  ale  přišel  vzkaz  z 
nejvyšších  pater  vlády  Jejího  Veličenstva.  V  první  části  zprávy  byl  Carl 
Hollywood chválen za “hrdinské” chování,  jež projevil,  když se pokoušel ze 
Šanghaje  dostat  nebožtíka  plukovníka  Spence,  a  také  se  tu  naznačovalo,  že 
pokud se mu podaří dostat se z Pchutungu, možná na něj čeká rytířský titul. 
Druhá část jej jmenovala čímsi na způsob zvláštního vyslance u Její Královské 
Výsosti, princezny Nell.

Když si Carl tu zprávu četl, na chvilku jej ohromilo, že jeho panovnice dává 
Nell  status  odpovídající  tomu svému;  když si  to  ale  trochu přebral  v  hlavě, 
pochopil, že to je zároveň spravedlivé i pragmatické. Za ten čas, který strávil na 
ulicích Pchutungu, měl dost možností pozorovat Myší armádu (bůhvíproč si tak 
dívky samy říkaly), aby věděl, že jsou vlastně novou etnickou skupinou a že 
Nell  je  jejich  nepopiratelnou  vůdkyní.  Viktoriina  úcta  k  nové  vládkyni  byla 
dobře rozvážená. A protože Myší armáda v téhle chvíli pomáhá chránit mnoho 
Novoatlanťanů  před  zajetím  nebo  i  horším  osudem  zaviněným  Nebeským 
královstvím, je takové uznání zároveň svrchovaně pragmatickým krokem.

A úloha předat princezně Nell, dívce, o které toho od Mirandy hodně slyšel, 
ale se kterou se nikdy nesešel a o níž  sotva co tušil,  pozdravy a blahopřání 
Jejího Veličenstva, padla na Carla Hollywooda. Nebylo třeba moc hlubokých 
úvah, aby za tím vším člověk spatřil  ruku lorda Alexandra Čang-Sik Finkle-
McGrawa.

Když tedy byl zbaven všednodenních starostí, třetího dne obléhání zašel po 
čáře  přílivu  na  sever  od  novoatlantského  tábora.  Co  pár  metrů  narážel  na 
kmenové hranice a předkládal vízum, které mu podle ustanovení Celosvětového 
ekonomického  protokolu  mělo  zajišťovat  volný  průchod.  Některé  kmenové 
zóny byly široké pouhý metr dva, ale jejich vlastníci si žárlivě střežili přístup k 
moři,  vysedávali  celé  noci,  upírali  oči  do  příboje  a  čekali  na  nějakou blíže 
neurčenou  spásu.  Carl  Hollywood  prošel  tábořišti  Ašantů,  Kurdů,  Arménů, 
Navahů,  Tibeťanů,  senderistů,  mormonů,  jezuitů,  Laponců,  Afgánců,  Tutsiů, 
První distribuované republiky a jejích nespočetných odnoží, Sladké domoviny, 
Irů,  ba  i  jedné  dvou buněk  CryptNetu,  které  události  vyvrhly  všem na  oči. 
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Objevil i syntetické fýly, o jakých co živ neslyšel, to jej ale nepřekvapilo.
Konečné dorazil k rozlehlému kusu pláže, který střežily dvanáctileté čínské 

holčičky. Teprve těm předložil pověřovací listiny od Jejího Veličenstva královny 
Viktorie, které byly nesmírně působivé, takže se kolem něj holčičky shlukly ve 
velkém počtu a obdivovaly je. Carla Hollywooda překvapilo, že všechny mluví 
bezchybnou angličtinou, navíc ve stylu vyšších viktoriánských vrstev. Vypadalo 
to, že angličtině dávají přednost, když dojde na abstraktnější témata, ale jakmile 
jde o praktické záležitosti, upadají zpět do mandarínské čínštiny.

Vedly jej  řadami tábora  Myší  armády,  který  se  z  valné  části  proměnil  v 
hospic pod širým nebem, určený pro vyčerpané, nemocné a zraněné odpadky 
jiných fýlů.  Ti  lidé,  kteří  neleželi  natažení  a  neošetřovaly je  Myší  sestřičky, 
posedávali na písku, svírali si rukama kolena a dívali se přes vodu k Novému 
Čchusanu. Břeh se tu svažoval poměrně mírně, a tak se mohl člověk brodit do 
moře pěkných pár metrů.

A jeden člověk tak učinil: mladá žena, které vlasy padaly kolem ramen až k 
pasu,  kde  se  rousaly  ve  vodě.  Stála  zády  ke  břehu,  v  rukou držela  knihu a 
dlouho se ani nepohnula.

“Co tam dělá?” zeptal se Carl Hollywood své průvodkyně z Myší armády, 
která měla na klopách pět hvězdiček. V Pchutungu přišel na systém jejich hod-
nostního značení: pět hvězdiček znamenalo, že má pod sebou 45 lidí, tedy 1024. 
Takže velitelka pluku.

“Volá svou matku.”
“Matku?”
“Její matka žije pod hladinou moře,” vysvětlila dívka. “Je to královna.”
“Královna? Čeho?”
“Je královnou Bubeníků, kteří žijí pod mořem.”
Tehdy Carl Hollywood pochopil, že princezna Nell hledala Mirandu také. 

Odhodil  dlouhý  plášť  na  písek,  cákavě  vešel  do  vln  Pacifiku  doprovázen 
důstojnicí, zachoval si však rozvážný odstup – zčásti aby ukázal patřičnou úctu, 
zčásti proto, že Nell měla u pasu meč. Skláněla obličej ke stránkám knihy jako 
čtecí  lupu a on napůl  očekával,  že se  pod jejím upřeným pohledem stránky 
zkroutí a začne se z nich kouřit.

Po nějaké době od knihy vzhlédla. Důstojnice na ni tiše promluvila. Carl 
Hollywood  netušil,  co  protokol  požaduje  od  člověka,  když  je  po  kolena  ve 
Východočínském moři, a tak popošel dopředu, poklonil se tak hluboko, jak to za 
daných okolností šlo, a předal princezně Nell svitek od královny Viktorie II.

Přijala jej beze slova, celý si jej přečetla, pak se vrátila pohledem zase až 
nahoru a četla znovu. Poté dokument podala důstojnici a ta jej opatrně svinula. 
Princezna Nell se chvíli zahleděla přes moře a pak se Carlovi podívala do očí. 
“Přijímám vaše pověřovací listiny,” řekla tiše, “a žádám, abyste předal Jejímu 
Veličenstvu  můj  vřelý  dík  a  projevy  úcty  a  s  nimi  i  omluvu  za  to,  že  mi 
okolnosti nedovolují sepsat zdvořilejší odpověď na její laskavý dopis, což bych 
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v jakékoli jiné době přirozeně považovala za svou povinnost nejpřednější.”
“Při  nejbližší  příležitosti  tak  učiním,  Vaše  Veličenstvo,”  odpověděl  Carl 

Hollywood. Na ta slova se princezna zatvářila poněkud nejistě a přestoupla si, 
aby  udržela  rovnováhu;  i  když  to  mohl  zavinit  i  nějaký  spodní  proud.  Pak 
Carlovi došlo, že ji ještě nikdy nikdo takhle neoslovil; ba že si ještě nikdy plně 
neuvědomila své postavení, dokud ji takto neuznala Viktorie.

“Žena, kterou hledáte, se jmenuje Miranda,” prohlásil.
Zdálo se,  jako by z  Nelliny hlavy zmizely veškeré myšlenky na  koruny, 

královny a armády, jako by najednou byla jen dívkou, která hledá... co vlastně? 
Svou matku? Učitelku? Přítelkyni? Carl Hollywood promluvil k Nell tichým a 
mírným hlasem, který se nesl jen právě tolik, aby byl slyšet i přes hučení vln. 
Vyprávěl jí  o Mirandě a o knize a o starých příbězích, v nichž jako hrdinka 
vystupovala princezna Nell a které on vlastně pozoroval z kulis, tím, že se před 
mnoha lety v Parnassu díval na Mirandiny vstupy.

Minulé dva dny se hodně uprchlíků dostalo z pobřeží pryč vzducholoděmi 
nebo loděmi, ale i těch bylo několik velice působivým způsobem zničeno dřív, 
než se stačily dostat mimo dosah zbraňových systémů Nebeského království. Tři 
čtvrtiny Myší armády se evakuovaly tak, že se dívky svlékly, vešly hromadně do 
moře  a  spojily  se  za  paže  do  ohebného  a  nepotopitelného  voru,  který  pak 
postupně, pomalu a vyčerpávajícím způsobem pádloval přes moře do Nového 
Čchusanu.  Nahoru  dolů  po  pobřeží  se  rychle  začaly  rozlézat  řeči;  kmenové 
hranice  jako  by  jejich  šíření  spíš  urychlovaly  než  zpomalovaly,  protože  na 
jazykových a kulturních rozhraních se líhly nové varianty každého klepu šité na 
míru  předsudkům  a  obavám  místních.  Nejoblíbenější  šeptanda  byla  ta,  že 
Nebešťané mají  v plánu povolit  všem volný průchod a že útoky byly dílem 
inteligentních  min,  které  se  vymkly  z  ovládání,  nebo  přinejhorším  několika 
fanatických  velitelů,  kteří  odmítli  uposlechnout  rozkazů  a  budou  brzy 
umravněni.  Kolovala  ale  i  druhá,  podivnější  pověst,  která  některé  lidi  pod-
něcovala,  aby zůstávali  na břehu a nesvěřovali  se  evakuačním lodím: mladá 
žena s knihou a mečem prý vytváří  kouzelné tunely z hloubi moře,  které je 
všechny dovedou do bezpečí. Racionálnější kultury se k podobným nápadům 
přirozeně stavěly skepticky, ovšem po ránu šestého dne nízký příliv vyvrhl na 
písek prapodivné  omen:  nadílku průsvitných vajec  velkých jako míče.  Když 
rozervali  jejich křehké skořápky,  našli  uvnitř  batůžky proděravělé fraktálním 
vzorem jemných žaluziových větráčků. Z vršků batůžků vycházela pevná tru-
bice napojená na masku. Za daných okolností nebylo těžké dopátrat se účelu 
těch předmětů. Lidé si batůžky hodili na záda, nasadili si masky a skočili do 
vody. Batůžky fungovaly jako rybí žábry a dodávaly stálý přísun kyslíku.

Na  přenosných  žábrách  nebylo  žádné  kmenové  označení;  prostě  je  při 
každém přílivu  moře  organicky  vyvrhovalo  na  pláže  po  tisících.  Atlanťané, 
Nipponci i mnozí další usuzovali, že žábry pocházejí od jejich vlastních kmenů. 
Mnozí lidé ale cítili, že bude nějaké spojení mezi nimi a řečmi o princezně Nell 
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a  tunelech  pod  hladinou.  A ti  se  pak  přesunovali  ke  středu  pchutungského 
pobřeží, kde se soustředili ti ze všech kmenů, kdo byli moc mladí, slabí tělem 
nebo  rozumem.  Takové  stažení  obranných  linií  bylo  ostatně  nevyhnutelné  i 
proto,  že  počet  obránců  se  s  postupující  evakuací  zmenšoval.  Hranice  mezi 
kmeny byly najednou nestálé, až konečně padly zcela, a pátého dne obležení už 
byli všichni barbaři zaměnitelní a utvořili míchanici až na konci Pchutungského 
poloostrova, kde se mnoho desítek tisíc osob cpalo na prostoru nepřevyšujícím 
rozlohou několik bloků městských domů. Za nimi byli čínští uprchlíci, většinou 
lidé  pevně  spojení  s  Příbřežní  republikou,  kteří  věděli,  že  s  Nebeským 
královstvím jaktěživi nesplynou. Ti se neodvažovali zaútočit na tábor uprchlíků, 
kteří ještě stále vládli mocnou výzbrojí, ale postupovali vždycky o kousíček a 
nikdy neustupovali,  a  tak nepostřehnutelně zmenšovali  obvod obrany, pročež 
mnozí barbaři brzy stáli po kolena v oceánu.

Šířily se zvěsti o tom, že ta žena, které se říká princezna Nell, má čaroděje a 
rádce jménem Carl, který se jednoho dne vynořil z ničeho nic a věděl skoro 
všechno, co ví princezna Nell, ba i pár věcí, které nevěděla. Podle klepů tenhle 
muž vlastnil mnoho kouzelných klíčů, díky nimž on a princezna vládnou mocí 
mluvit s Bubeníky, kteří žijí pod mořem.

Sedmého dne princezna Nell  vešla  na úsvitu nahá do moře,  zmizela pod 
vodami,  které  svítání  barvilo  do růžová,  a  už  se  nevynořila.  Carl  ji  několik 
minut nato následoval, i když na rozdíl od ní si z opatrnosti přece jen hodil na 
záda žábry. Pak všichni barbaři vešli do oceánu, špinavé šaty nechali poházené 
na  pláži,  a  poslední  kousek  čínské  půdy  ponechali  Nebeskému  království. 
Všichni  kráčeli  do  moře,  dokud  jejich  hlavy  nezmizely.  Zadní  voj  tvořila 
poslední část Myší armády; dívky vyběhly nahé do příboje, spojily se do voru, 
pomaličku se probíjely na moře a na nouzových vorech s sebou strkaly těch pár 
nemocných a raněných. Když noha poslední z nich ztratila dotyk s písečným 
dnem, výběžek země už obsadil muž se šarlatovým páskem – stál na břehu a z 
pomyšlení, že Říše středu je konečně zase jednou zemí, se smál na celé kolo.

Posledním z cizích ďáblů, kteří z Říše středu odešli, byl plavý viktoriánský 
gentleman se šedýma očima, který ještě nějakou dobu postával ve vodě, díval se 
někam za Pchutung, a teprve pak se otočil a sestupoval dál. Když se nad ním 
moře  zavřelo,  zvedlo  mu  z  hlavy  tvrďák,  a  ten  pak  ještě  několik  minut 
nadskakoval na vlnách, i když na břehu už Číňané odpalovali šňůry petard a 
žabek  a  všude  nad  moře  se  jako  třešňové  okvětní  plátky  vznesly  maličké 
konfety z rudého papíru.

Při jedné z průzkumných výprav do vody Nell potkala muže – Bubeníka –, 
který k ní připlaval z hloubky a byl až na přenosné žábry nahý. Bývalo by ji to 
mělo ohromit; ona ovšem věděla, že tam bude, ještě než jej spatřila, a když se 
přiblížil,  cítila,  že se jí  v hlavě dějí věci,  které pocházejí  z  vnějšku. Měla v 
mozku něco, co ji spojovalo s Bubeníky.
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Nell  načrtla  jisté  plány  a  předala  je  k  dalšímu  rozpracování  svým 
inženýrkám, a ty je daly Carlovi, který je odnesl k funkčnímu přenosnému KH v 
novoatlantském táboře a Carl zkompiloval malý systém, jenž zkoumal a ovládal 
nanotechnologické mechanismy.

Ve tmě v Nellině těle zářili  svítící  motýlci jako světla letadel na nočním 
nebi. Jednoho takového vyškrábli skalpelem a prozkoumali. Zjistili, že podobné 
přístroje obíhají i v její krvi. Došlo jim, že se ty věci musely dostat do Nelliny 
krve, když byla znásilněna. Bylo jasné, že jiskřivá světélka v Nellině těle slouží 
jako  majáky  vydávající  druhým  signály  přes  propast,  která  každého  z  nás 
odděluje od bližních.

Carl otevřel jednu z věciček, co měla Nell v krvi, a nalezl v ní molekulární 
logický systém a paměťové zařízení obsahující pár gigabajtů dat. Data byla roz-
dělena do samostatných bloků a každý z těch byl samostatně zašifrován. Carl 
vyzkoušel všechny klíče, které obdržel od Johna Percivala Hackwortha, a zjistil, 
ze jeden z nich – ten Hackworthův – dešifruje některé bloky. Když zkoumal 
dešifrovaný obsah, objevil fragmenty plánu jakéhosi nanotechnologického sys-
tému.

Odebrali  krev několika dobrovolníkům a zjistili,  že jeden v ní  má stejné 
přístrojky. Když dvě tato zařízení dali  blízko k sobě, strojky se našly lidary, 
zaklesly se do sebe, vyměňovaly si data a prováděly jakési výpočty, při nichž 
vznikala spousta tepla.

Přístroje žily v lidské krvi jako viry a při pohlavním styku nebo jiné výměně 
tělních tekutin přecházely z jedné osoby na druhou; byly to inteligentní datové 
pakety podobné těm, které křižují mediální sítí, a tím, že se v krvi mezi sebou 
pářily,  vytvářely  rozsáhlý  komunikační  systém  paralelní  se  suchou  Sítí 
optických vláken a měděných drátů a pravděpodobně s ní propojený. A stejně 
jako suchá Síť se i  mokrá Síť dala využít  k výpočtům – mohly na ní  běžet 
programy. Nyní bylo také jasné, že právě k tomu ji John Percival Hackworth 
používá, že na ní spouští jakýsi vlastní projekt, rozsáhlý distribuovaný program. 
Hackworth vynalézá.

“Hackworth  je  Alchymista,”  prohlásila  Nell.  “A používá  mokrou  Síť  k 
vytvoření Setby.”

Půl kilometru za pobřežím začaly tunely. Některé tu musely být mnoho let, 
protože byly drsné jako kmeny stromů a pokryté vilejši a řasami. Bylo však 
jasné, že v posledních několika dnech se organicky rozvětvovaly a dělily jako 
kořínky pídící se po vlhkosti; skrz krustu se prodraly čisté nové trubky, které 
vedly  do  kopce,  k  čáře  přílivu,  a  rozdělovaly  se  znovu  a  znovu,  dokud  se 
uprchlíkům  nenabízela  spousta  otvorů.  Výrůstky  končily  pysky,  které  lidi 
zachytily a vcucly dovnitř, vypadalo to jako koneček sloního chobotu a mělo to 
tu výhodu, že se s uprchlíky dostalo dovnitř  minimum mořské vody. Tunely 
byly lemované mediatronickými obrázky, které všechny vybízely, ať pospíchají 
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do hloubky; vždycky to vypadalo, jako že pouhopouhý kousíček dál na ně čeká 
teplý, suchý a dobře osvětlený prostor. Světlo se ale pohybovalo s tím, kdo je 
pozoroval,  takže  byli  hosté  vtahováni  tunely  dolů  jako  při  peristaltických 
pohybech.  Uprchlíci  dorazili  do hlavního tunelu,  toho starého a s krustou,  a 
pokračovali dál, teď už sražení do pevné masy, a nakonec je chodba vyvrhla do 
veliké otevřené výdutě hluboko pod hladinou oceánu. Tady na ně čekala potrava 
a sladká voda, a oni se hltavě najedli.

Jen dva lidé nejedli a nepili nic než trochu ze zásob, které si přinesli s sebou; 
byli to Nell a Carl.

Když  v  Nellině  krvi  odhalili  nanozity,  jejichž  prostřednictvím  se  stala 
součástí  obce  Bubeníků,  Nell  zůstala  vzhůru  celou  noc  a  vyprojektovala 
protinanozita, který měl všechny přístroje Bubeníků najít a zničit. Potom si ty 
přístroje  s  Carlem zavedli  do  krve,  takže  teď byla  Nell  obrněna  proti  vlivu 
Bubeníků a oba tak už měli zůstat. Přesto nechtěli příliš pokoušet štěstí tím, že 
by  jedli  potravu  od  Bubeníků,  a  to  bylo  dobře,  protože  po  jídle  začali  být 
uprchlíci ospalí, zalehli na podlahu a spali, nad jejich nahými těly stoupala pára 
a zanedlouho se rozsvítily jasné jiskřičky, jako když po západu slunce začnou 
být  vidět  hvězdy.  Po  dvou  hodinách  splynuly  hvězdičky  do  nepřerušované 
poblikávající světelné plochy, která byla dost jasná, aby se při ní dalo číst, jako 
by na partu hýřilů, co usnuli na louce, zasvítil úplněk. Uprchlíci, nyní Bubeníci, 
všichni  spali  a  zdál  se  jim  stejný  sen  a  abstraktní  světla  poblikávající  na 
mediatronickém  obložení  jeskyně  se  začala  shlukovat  a  uskupovat  se  do 
temných vzpomínek z hlubin jejich nevědomí. Nell najednou viděla obrazy z 
vlastního života, zážitky, které dávno byly asimilovány do slov v Čítance, ale 
které se tu ukazovaly znovu v drsné a děsivé podobě. Zavřela oči; stěny ale 
vydávaly i zvuky a těm uniknout nemohla.

Carl  Hollywood  monitoroval  signály  probíhající  po  stěnách  tunelů  a 
citovému obsahu obrazů  se  vyhýbal  tak,  že  je  převáděl  na  binární  číslice  a 
pokoušel se vyluštit jejich vnitřní kódy a protokoly.

“Musíme jít,” ozvala se Nell pevným hlasem, a Carl vstal a šel za ní náhodně 
zvoleným východem. Tunel se rozdvojoval a znovu rozdvojoval a Nell volila 
cestu  intuitivně.  Někdy  se  tunely  rozšířily  do  velkých  jeskyní  plných 
světélkujících  Bubeníků,  kteří  spali  nebo  souložili  nebo  jen  tloukli  do  stěn. 
Jeskyně vždycky měly mnoho východů, které se rozdvojovaly a rozdvojovaly a 
vedly do jiných jeskyní  a  pavučina tunelů byla tak rozsáhlá a  složitá,  až se 
zdálo, že zaplňuje celý oceán, stejně jako neurony se svými dendrity se uzlují a 
rozbíhají, aby vyplnily celý objem lebky.

Už od té doby, kdy vešli do jeskyně, v níž uprchlíci usnuli, se přes dolní 
hranici  slyšitelnosti  dralo hluboké dunění.  Nell  si  zprvu myslela,  že  to  jsou 
údery podmořských proudů o stěny tunelu, ale jak zvuk sílil, pochopila, že se 
tak Bubeníci  mezi  sebou domlouvají,  že  se  sešli  v  nějaké  ústřední  dutině  a 
vysílají  zprávy do celé sítě.  Jakmile si  to uvědomila,  zmocnil se jí  naléhavý 
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pocit  hraničící  s  panikou,  pocit,  že  musejí  najít  ústřední  shromáždění,  a  tak 
nějakou dobu naprosto matoucím trojrozměrným bludištěm běželi a snažili se 
najít epicentrum bubnování.

Carl Hollywood tak rychle jako mrštná Nell běžet nedokázal, a nakonec ji na 
jedné rozdvojce tunelů ztratil. Od toho okamžiku si cestu vybíral sám, a když 
utekla  nějaká  doba  – nebylo možné zjistit,  jak  dlouhá  –  Jeho tunel  jako  na 
rybinu zapadl do jiného, kterým se dolů ke dnu oceánu hrnul proud Bubeníků. 
Carl v některých z nich poznal bývalé uprchlíky z pchutungských pláží.

Bubnování  nesílilo  postupně,  a  když  Carl  vešel  do  obrovské  jeskyně, 
kuželovitého amfiteátru, který musel mít v průměru aspoň kilometr a který měl 
místo  stropu  vichřici  mediatronických  obrazů  přebíhajících  po  obří  kopuli, 
najednou vybuchlo v ohlušující, otupující burácení. Bubeníci, které bylo vidět 
podle poblikávání mediální bouře shora i podle jejich vlastního, vnitřního světla, 
se  sunuli  nahoru a  dolů po svazích kuželu v jakýchsi  konvekčních vzorech. 
Carla zachytil spirálový vír a nesl jej dolů do středu, kde, jak zjistil, probíhala 
orgie bájných rozměrů. Pára z potu se zvedala ze středu jámy v oblacích. Těla, 
která se tiskla ke Carlově nahé kůži, byla tak horká, že jej div nepopálila, jako 
kdyby všichni měli vysokou horečku, a on si v jakémsi oddělení mozku, které se 
věnovalo abstraktní logice a bůhvíproč nadále rozumově pracovalo, uvědomil, 
proč tomu tak je: vyměňují si s tělními tekutinami datové pakety, ty se v jejich 
krvi páří, molekulární logika vydává teplo a to zvyšuje jejich tělesnou teplotu.

Orgie pokračovala hodiny, ale proudění postupně zpomalovalo a kondenzací 
vznikalo stálé uskupení, jako když lidé v divadle popocházejí sem tam, ale když 
se blíží začátek, usadí se na svá místa. Ve středu jámy se utvořil široký volný 
prostor a nejvnitrnější kruh diváků se skládal z mužů, jako by právě oni byli 
svým  způsobem  výherci  titánského  turnaje  v  tělesném  obcování,  který  teď 
dospěl k finálovému kolu. Kolem vnitřního kruhu obíhal samojediný Bubeník, 
který něco rozdával; z toho něčeho se vyklubaly mediatronické kondomy, které 
začaly zářit jasnými barvami, jakmile si je muži navlékli na ztopořené faly.

Do kruhu vešla jediná žena. Podlaha v úplném středu jámy jí pod nohama 
stoupla a vysunula ji do výšky jako na oltáři. Bubnování se vystupňovalo do 
nesnesitelného crescenda a pak ustalo.

Carl Hollywood spatřil, že tou ženou ve středu je Miranda.
Teď  všechno  chápal:  že  uprchlíky  sehnali  do  říše  Bubeníků  kvůli  žatvě 

čerstvých dat, jež jim obíhají v krvi, že tato data byla při velké orgii zavedena 
do mokré Sítě, a také že teď je všechna vyklopí do Mirandy, jejíž tělo sehraje 
roli hostitele pro vyvrcholení nějakého výpočtu, jenž ji při tom jistojisté zaživa 
spálí. Bylo to Hackworthovo dílo; tohle je kulminace jeho snahy vyprojektovat 
Setbu a tím rozbít základy Nové Atlantidy a Nipponu a všech společností, které 
vyrostly na pojetí centralizovaného, hierarchického systému Cév.

Ke  středu  se  probíjela  osamělá  postava,  pozoruhodná  tím,  že  její  kůže 
nevydávala žádné světlo. Vtrhla do vnitřního kruhu, srazila k zemi tanečníka, 
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který se jí připletl do cesty, vylezla na středový oltář, kde Miranda ležela na 
zádech s rukama rozpaženýma jako k ukřižování a s pokožkou podobnou galaxii 
barevných světel.

Nell si vzala Mirandinu hlavu do rukou, sklonila se a políbila ji, ne snad 
jemně na ústa,  ale divoce,  otevřenými rty,  a  při  tom rázně stiskla  zuby,  aby 
prokousla svoje rty i  Mirandiny a aby se jejich krev smísila.  Světlo zářící  z 
Mirandina těla sláblo a pomaličku mizelo, jak nanozity dopadali a ničili lovci a 
zabijáci, kteří do její  krve přešli z té Nelliny. Miranda se probudila, vstala a 
malátně Nell objala kolem krku.

Bubnování ustalo; Bubeníci netečně seděli a bylo jasné, že budou v poklidu 
čekat – třeba roky, když to bude potřeba – na ženu, která zaujme Mirandino mís-
to. Světlo z jejich těl osláblo a mediatron nad jejich hlavami zmatněl a rozplizl. 
Carl  Hollywood, který konečně pro sebe viděl  jistou úlohu, došel  do středu, 
jednu ruku vsunul Mirandě pod kolena a druhou jí objal ramena a zvedl ji. Nell 
se otočila, vedla je nahoru a pryč z jeskyně a držela před sebou meč; ani jeden z 
Bubeníků se však nepohnul a nepokusil se je zadržet.

Prošli mnoha tunely a na každém rozdvojení volili cestu vedoucí do kopce, 
až konečně spatřili, jak shora skrz vlny prosvítá slunce a po průhledné střeše se 
rozbíhají pruhy bílého světla. Nell přeťala tunel za jejich zády tím, že máchla 
mečem dokola jako ručičkou u hodin. Vhrnula se na ně teplá voda. Nell plavala 
nahoru, vstříc světlu. Miranda se moc plavat nesnažila a Carl byl zmítán mezi 
panickou touhou dostat se na hladinu a pocitem povinnosti k ní. Pak uviděl, jak 
shora sestupují stíny, jak dolů plavou desítky nahých děvčátek, kterým od úst 
tryskají girlandy stříbřitých bublinek a kterým mandlové oči vzrušeně a šibalsky 
září. Spousta jemných rukou Carla a Mirandu zachytila a táhla vzhůru ke světlu.

Nový Čchusan se tyčil nad nimi, zbývalo uplavat jen kousek, a oni zaslechli, 
jak se vysoko na hoře rozezněly zvony katedrály.
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