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Vûnováno

REBECE CAMARAOVÉ
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„âas odhaluje pravdu.“

SENECA
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Podûkování

KdyÏ jsem s psaním tûchto pfiíbûhÛ o Burtonovi a Swinburne-
ovi zaãínal, neubránil jsem se obavám, Ïe bych mohl urazit
památku muÏÛ a Ïen, ktefií se díky tvrdé práci a ohromnému
nadání zapsali do historie.

Mé znepokojení polevilo, kdyÏ mi nad‰ení ãtenáfii vyprávû-
li, jak bûhem ãetby m˘ch románÛ opakovanû nahlíÏeli do Wi-
kipedie i dal‰ích zdrojÛ, aby se dovûdûli o skuteãn˘ch Ïivotech
lidí, které jsem „odcizil“, více.

A to mû tû‰í. Znamená to napfiíklad, Ïe v policejním kon-
stáblu ã. 53, Williamu Trounceovi, uvidí o nûco více lidí hrdi-
nu, kter˘ splnil svou povinnost, kdyÏ se John Francis pokusil
v roce 1842 o atentát na královnu Viktorii (nu ano, trochu
jsem si s tímhle historick˘m faktem pohrál). Znamená to vût-
‰í povûdomí o Richardu Spruceovi, kterého sice ve sv˘ch v˘-
tvorech pfiedstavuji coby niãemu, ale ve skuteãnosti to byl ti-
ch˘ skromn˘ ãlovûk s geniálním nadáním pro botaniku.
Znamená to, Ïe se více lidí obrací ke Swinburneovû úÏasné
poezii, více lidí Ïasne nad politick˘m dÛvtipem lorda Pal-
merstona a více lidí pfiem˘‰lí, zda Samuel Gooch skuteãnû Ïil,
a zji‰Èuje, Ïe Ïil a Ïe byl úÏasn˘.

Doufám, Ïe to potomci postav vystupujících v knize, které
by snad urazilo, jak s jejich pfiedky zacházím, vezmou v úva-
hu. V‰imnûte si, prosím, Ïe jsem ve sv˘ch románech zcela
zjevnû popustil uzdu fantazii a rozhodnû nejde o Ïádn˘ Ïivoto-
pis. Moje alternativní historie je místo, kde se jednotlivci stfie-
távají s odli‰n˘mi v˘zvami a pfiíleÏitostmi, neÏ s jak˘mi se
setkávali ve skuteãném Ïivotû, a tak se z nich stali velmi, vel-
mi odli‰ní lidé. V Ïádném pfiípadû by nemûli b˘t povaÏováni
za pfiesn˘ obraz lidí, ktefií doopravdy Ïili.

V tomto svazku se pfii svém líãení Afriky zhruba kolem
roku 1863 pfiidrÏuji popisÛ, jeÏ nám zanechal sám sir Richard
Francis Burton. Jeho The Lake Regions of Central Afrika (Je-
zerní oblast stfiední Afriky) z roku 1860 je dle mého mínûní
zdaleka nejkouzelnûj‰ím deníkem kteréhokoli z viktorián-
sk˘ch cestovatelÛ. Burton mûl sklon zapisovat jména vesnic,
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mûst i regionÛ po svém a já si v kapitolách o Africe jeho verzi
místních jmen podrÏel.

Nakonec bych rád vyjádfiil svÛj dík a nejvy‰‰í moÏné uzná-
ní Louovi Andersovi, Emmû Barnesové a Jonu Sullivanovi.
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âÁST PRVÁ
CESTA DO AFRIKY
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„Mám dojem, Ïe jedním z nejradostnûj‰ích oka-
mÏikÛ Ïivota lidského jest odjezd na dalekou ce-
stu do neznám˘ch krajÛ. KdyÏ ãlovûk jedin˘m
mocn˘m vypûtím sil setfiese jho zvyku, tíhu v‰ed-
nosti, závoj mnoha starostí a otroctví domova, po-
cítí opût ‰tûstí. Krev mu v tûle proudí rychl˘m
obûhem dítûte… nastává nov˘ úsvit Ïivota…

DENÍK SIRA RICHARDA
FRANCISE BURTONA, 2. PROSINCE 1856
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Kapitola 1

VRAÎDA NA FRYSTONU

„Budoucnost ovlivÀuje pfiítomnost stejnou
mûrou, jako ji ovlivÀuje minulost.“

FRIEDRICH NIETZSCHE

Sir Richard Francis Burton se zavrtûl pod kfioviskem na okra-
ji hou‰tiny v horním západním cípu lond˘nského Green Par-
ku a proklínal svou hloupost. Mûlo mu dojít, Ïe ztratí vûdomí.
Mûl dorazit dfiív, aby to vykompenzoval. Teì byla celá mise
ohroÏena.

Chvíli jen tak leÏel, dokud bolest v boku nepolevila, pak
pozdvihl pu‰ku, podepfiel se lokty a namífiil zbraÀ na dav
pod sebou. Pohlédl na nápis na paÏbû. Stálo tam: Lee–Enfield
Mk III., vyrobeno v Tabofie, Afrika, 1918.

ZamÏoural do teleskopického hledí a zkoumal tváfie lidí
shromáÏdûn˘ch u cesty na úpatí svahu.

Kde je jeho cíl?
Zaãal vidût rozmazanû. Potfiásl zlehka hlavou, aby se po-

kusil rozpt˘lit podivn˘ pocit posunu, onen stra‰liv˘ dojem, Ïe
je rozdûlen ve dvû rÛzné kopie. Poprvé tuhle iluzi zaÏil bûhem
horeãnat˘ch záchvatÛ tehdy v sedmapadesátém v Africe
a pak opût o ãtyfii roky pozdûji, kdy se stal králov˘m agentem.
Mûl za to, Ïe uÏ nad tím zvítûzil. A moÏná ano. KoneckoncÛ
tentokrát opravdu existoval dvakrát.

Bylo odpoledne 10. ãervna 1840 a mnohem mlad‰í Richard
Burton právû cestoval po Evropû z Itálie do Oxfordu, aby se
zapsal na Trinity College.

Vybavil si onoho vzpurného, neústupného a neukáznûného
mládence a ti‰e za‰eptal: „âas mû díkybohu zmûnil. Otázka
zní, zda mu tu sluÏbu dokáÏu oplatit.“

Mífiil z tváfie na tváfi a hledal muÏe, kterého pfii‰el zastfielit.
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Byl pfiíjemn˘ vlah˘ den. Pánové s vycházkov˘mi holemi
v rukou se naparovali v lehk˘ch kabátcích a cylindrech.
Dámy tfiímající sluneãníãky zkrá‰lovaly ãepce a elegantní ru-
kaviãky. V‰ichni ãekali, aby se podívali na královnu Viktorii,
aÏ pojede v koãáfie kolem.

Burton si prohlíÏel pfies vlasov˘ kfiíÏ dalekohledu jednoho
ãlovûka za druh˘m. Nûkde v davu byl Edward Oxford, ‰ílen˘
osmnáctilet˘ mladík s vraÏedn˘mi úmysly a dvûma kfiesadlo-
v˘mi pistolemi pod dlouh˘m kabátem. JenÏe kvÛli tomu, aby
zastfielil královnina samozvaného vraha, tu Burton nebyl.

„Zatracenû!“ Tfiásly se mu ruce. LeÏet takhle nataÏen˘ by
bylo b˘valo nepohodlné pro kaÏdého muÏe jeho vûku – uÏ mu
bylo sedmaãtyfiicet –, ale s tûmi dvûma Ïebry, která mu zlomil
premiérÛv muÏ Gregory Hare, to bylo je‰tû mnohem hor‰í.
Bodala ho v boku jako nÛÏ.

Opatrnû se pfiesunul, pfiiãemÏ se snaÏil, aby se kfioví neh˘-
balo. Musel zÛstat skryt˘.

Jeho pozornost upoutala jedna tváfi. Byla kulatá, zdobil ji
velik˘ knír a vyzafiovala z ní jasnû patrná arogance. Burton
toho ãlovûka je‰tû nevidûl – alespoÀ ne v téhle podobû –, pfie-
sto ho ale znal: byl to Henry de La Poer Beresford, tfietí mar-
k˘z z Waterfordu, kterému mnozí pfiezdívali „·ílen˘ mark˘z“.
MuÏ byl zakladatelem libertinÛ, politicky vlivného hnutí hlá-
sajícího vysvobození z okovÛ spoleãnosti a vá‰nivû nesouhla-
sícího s technologick˘m pokrokem. Za tfii roky ode dne‰ka po-
vede Beresford zpustlíky – skupinku radikálních odpadlíkÛ,
ktefií budou svou anarchistickou filozofií zpochybÀovat dobré
mravy spoleãnosti. Mark˘z vûfiil, Ïe lidsk˘ druh brání své
vlastní evoluci a Ïe se kaÏd˘ jednotlivec mÛÏe stát nadnor-
málním ãlovûkem, bytostí zcela osvobozenou od zábran, bez
svûdomí a pochyb, monstrem, které si dûlá, co se mu zlíbí
a kdykoli se mu to zlíbí. Byla to nebezpeãná my‰lenka – coÏ
Burtonovi potvrdila velká válka –, ale zrovna v tuhle chvíli se
jí nezab˘val.

„S tebou se vypofiádám za jednadvacet let,“ zamumlal.
Parkem se rozlehla ozvûna vzdáleného jásotu. Brána Buc-

kinghamského paláce se uÏ otevfiela a na cestu vyjel králov-
sk˘ koãár.

„No tak!“ ‰eptal si Burton. „Kdepak jsi?“
Kde je ten ãlovûk, kterého pfii‰el zabít?
Kde je Skákající Jack?

Mark Hodder14
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ZamÏoural do periskopu. Skrz ãoãky spatfiil nepochopitelnou
scénu. Obrysy, pohyb, stíny, syté barvy – odmítalo se to slít
v cokoli, co by dávalo smysl. Svût se otfiásl a on byl rozbit˘
a rozházen˘ v jeho troskách.

Mrtv˘. Oãividnû je mrtv˘.
Ne. Nech toho. To ti nepomÛÏe. Nepoddávej se tomu. UÏ ne.
Zavfiel oãi, sevfiel pûsti, aÏ se mu nehty zaryly do dlaní,

a vycenil zuby. Jen ãirou silou vÛle zamûfiil nesourodé kousky
sebe sama a táhl je k sobû, dokud si neuvûdomil:

Frank Baker. Jmenuju se Frank Baker.
Dobfie. Tohle mu pfiipadalo povûdomé.Cítil kordit. Na u‰i

mu dotíral hluk. Vzduch byl rozpálen˘.
Frank Baker. Ano. To jméno mu pfiedtím vyklouzlo z úst

coby odpovûì na zdravotníkovu otázku.
„A co jste, pane Bakere?“
Podivná otázka.
„Pozorovatel.“
A stejnû podivná odpovûì. I ona se jako jméno zjevila odni-

kud, ale pfiepracované zdravotníky zcela uspokojila.
Potom pfii‰ly záchvaty nicoty. Zimnice. Halucinace. A pak

zotavení. Domnívali se, Ïe patfií k síti civilních pozorovatelÛ,
a dali ho na starost onomu muÏíãkovi s pi‰tiv˘m hlasem, kte-
r˘ v tuhle chvíli stál vedle nûj.

A co dál? Co je‰tû? Na co jsem se to vlastnû díval?
Otevfiel oãi. Moc svûtla nebylo.
Uvûdomil si, Ïe cosi drtí v pûsti, a tak dlaÀ rozevfiel, podí-

val se na ni a zjistil, Ïe drÏí rud˘ vlãí mák. Cítil, Ïe je to dÛle-
Ïité. Ale netu‰il proã. Strãil si kvût do kapsy.

Posunul si obrubu plechové pfiilby nahoru, otfiel si pot
z ãela a zvedl horní ãást periskopu pfies okraj zákopu a znovu
zamÏoural do hledáãku. Po jeho levé ruce se v obzoru tetelí-
cím se horkem rozpou‰tûl vrcholek napuchlého slunce a pfied
ním si v houstnoucím ‰eru sedm vysokánsk˘ch pavoukovcÛ
na dlouh˘ch nohách hledalo cestu rud˘m plevelem, kterého
byla tahle zemû nikoho plná. Z v˘fukového potrubí pavoukov-
cÛ se valila bûlostná pára, py‰nû se odráÏející na pozadí tem-
nící fialové oblohy.

Sekáãi, pomyslel si. Ty obludy jsou pavouci zvaní sekáãi,
které eugenická frakce technologÛ vy‰lechtila do pozoruhodné
velikosti. Ne, poãkat, Ïádní eugenikové, ti patfií k nepfiíteli –

Výprava do Měsíčních hor 15
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na‰im se fiíká genetici. Pavouky nechají vyrÛst, pak je zabijí
a vykuchají a jejich tûlesné schránky konstruktéfii vybaví zafií-
zením na páru.

Prozkoumal ty vymy‰lenosti pozornûji a pov‰iml si detailÛ,
které mu pfiipadaly jiné – ale jiné neÏ co? Napfiíklad tu byly
kulomety Gatling, zavû‰ené za mal˘mi tûlíãky sekáãÛ, kde
Baker oãekával, Ïe uvidí sítû na náklad. Kulomety se otáãely
a s tfipytiv˘mi záblesky vysílaly do nûmeck˘ch pfiíkopÛ kru-
pobití kulek a jejich mechanick˘ rachot málem pfiehlu‰il ba-
fání parních strojÛ vozítek. Sekáãi byli navíc obrnûní a fiidiãi
nesedûli na sedadlech zabudovan˘ch do vydlabaného tûla, ale
v jak˘chsi sedlech na nûm, coÏ naznaãovalo, Ïe prostor uvnitfi
schránky vyplÀuje vût‰í a silnûj‰í stroj neÏ… neÏ…

S ãím je to vlastnû srovnávám?
„To je pohled, co?“ ozval se pronikav˘ hlas.
Baker si odka‰lal. Nebyl pfiipraven mluvit, navzdory neur-

ãitému podezfiení, Ïe uÏ to stejnû udûlal – Ïe s mal˘m muÏíã-
kem pfied pár minutami nûco málo prohodil.

Otevfiel ústa, aby nûco fiekl, jenÏe jeho spoleãník pokraão-
val: „Kdybych byl básník, snad bych to dokázal vystihnout,
ale pro obyãejného novináfie je to pfiíli‰ velká v˘zva. Jak mám,
k ãertu, popisovat tak neskuteãnou scénu? KaÏd˘, kdo to ne-
vidûl na vlastní oãi, by si myslel, Ïe pí‰u nûjak˘ vûdeckofan-
tastick˘ román. A tfieba by o mnû fiíkali, Ïe jsem nov˘ Jules
Verne.“

Mysli! No tak! Dej si slova toho chlapa dohromady. Pro-
kousej se tou fieãí. DostaÀ z ní nûjak˘ smysl.

Syãivû se nadechl, jak mu v mysli rozkvetla vzpomínka.
LeÏel na posteli v polní nemocnici. V rukou drÏel noviny. âetl
jakousi reportáÏa a tu napsal tenhle mal˘ boubelat˘ muÏíãek.

Ano, to je ono. Teì mluv, Bakere. Otevfii pusu a mluv!
„Vy to zvládnete,“ fiekl. „Tuhle jsem ãetl jeden z va‰ich ãlán-

kÛ. Máte vzácn˘ talent. Kdo je to Jules Verne?“
Vidûl, jak muÏíãek pfiimhoufiil oãi a zkoumavû si ho v ‰eru

prohlíÏí a snaÏí se rozeznat jeho rysy.
„Jeden francouzsk˘ romanopisec. Zabili ho pfii pádu PafiíÏe.

Vy jste o nûm nesly‰el?“
„MoÏná ano,“ odvûtil Baker, „ale musím pfiiznat, Ïe si toho

pamatuju tak málo, Ïe sotva funguju.“
„Aha, no jistû. To je po ‰oku z v˘buchu celkem obvykl˘

symptom – a vlastnû i u horeãky. A vy jste si podle v‰eho uÏil
dost obojího. Víte, proã jste byl v oblasti Velk˘ch jezer?“

Mark Hodder16
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V oblasti Velk˘ch jezer? Ale ta jsou… ta jsou v Africe! Tohle
je Afrika!

„Nemám páru. První, na co si vzpomínám, je, jak mû nesou
na nosítkách. A kdyÏ jsem se pak probral, byl jsem tady a pí-
chali do mû lapiduchové.“

Novináfi si odfrkl a fiekl: „Trochu jsem se poptal. Chlapi od
prÛzkumníkÛ vás na‰li nedaleko západního bfiehu jezera
Ukerewe, na okraji Krvavého pralesa. A to je nebezpeãné mís-
to – pofiád se tam rojí Nûmci. Byl jste beze zbranû, na hlavû
jste mûl zfiejmû ãerstvû vytetovan˘ ten zvlá‰tní záfiící hiero-
glyf a fival jste jako ‰ílenec.“

Hieroglyf?
Baker zvedl ruku, vklouzl dlaní pod pfiilbu a prsty si vjel do

krátk˘ch vlasÛ. KÛÏi mu zvrásnily tvrdé jizvy.
„Na nic z toho si nevzpomínám.“
Já si to nepamatuju. Nepamatuju. Nepamatuju.
„PrÛzkumníci vás chtûli vzít do Tabory, ale cesta na jih se

jen hemÏila ãíhaãi, takÏe upalovali na v˘chod, dokud se ne-
pfiipojili k vojensk˘m praporÛm, které se tu shromaÏìují. Po
celou tu cestu jste byl stfiídavû pfii vûdomí a v mdlobách, ale
nikdy natolik pfii smyslech, abyste to nûjak vysvûtlil.“

Dopisovatele náhle pfieru‰ilo hlasité „Alá! Alá!“ sirény. Byl
to sekáã signalizující, Ïe se ocitl v nebezpeãí. MuÏík opût ob-
rátil pozornost k periskopu a Baker se k nûmu pfiipojil.

Jedno z obfiích vozítek se zaãalo zaplétat. Kolem chÛdovi-
t˘ch nohou se mu ovíjely ‰arlatové úponky, které se plazily
nahoru k fiidiãi usazenému vysoko nad zemí. MuÏ zoufale
cloumal ovládacími pákami a snaÏil se setfiást svíjející se rost-
linu ze svého stroje. Nepodafiilo se mu to. Sekáã se naklánûl
víc a víc vlevo, aÏ pfiepadl a strhl masoÏravé b˘lí s sebou. Si-
réna zabublala a odumfiela. ¤idiã se skutálel ze sedla, pokusil
se vstát, upadl a zaãal kolem sebe tlouct. Zavfie‰tûl, kdyÏ pod
jeho vahou rostlinné tobolky popraskaly a postfiíkaly ho kyse-
lou ‰Èávou. MuÏova uniforma vybuchla v plamenech a z kostí
se mu odlupovalo bublající maso. Za necelou minutu ho plevel
zredukoval na holou kostru.

„Chudák,“ zabruãel muÏíãek. Spustil zafiízení pro prÛzkum
dolÛ a smetl si z pravé ruky prach. „Nevidûl jste, jak se sem
ten plevel vãera dostal? Já to zme‰kal. Spal jsem.“

„Nevidûl.“
„Z mofie to sem pr˘ zaválo tenkou stuÏku mrakÛ pfiipomí-

nající hada, ze které pr‰ela semena. Pfies noc rostlina vyra‰ila
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a od té doby roste. Vypadá dost neprostupnû. ¤eknu vám, Ba-
kere, Ïe kdyÏ dojde na poãasí a kytky, ti zatracení nûmeãtí
kouzelníci vûdí, co dûlají. Proto také pofiád je‰tû získávají do
armády o statisíce AfriãanÛ víc neÏ my. Domorodci jsou tak
povûrãiví, Ïe udûlají, cokoli jim fieknete, pokud vûfií, Ïe umíte
pfiivolat nebo zadrÏet dé‰È a zajistit jim dobrou úrodu. Plu-
kovník Crowley má plné ruce práce, aby se jim ubránil – tedy
tûm kouzelníkÛm.“

Baker se to v‰echno snaÏil zpracovat. Kouzelníci? Rostliny?
Ovládání poãasí?

„Crowley?“ fiekl.
Men‰í muÏ zvedl oboãí. „Propáníãka! Vy máte opravdu dûra-

v˘ mozek! Plukovník Aleister Crowley. Na‰e hlavní médium.
Machr mezi ãarodûji!“

Baker mlãel.
Dopisovatel zmatenû pokrãil rameny, pfiitiskl se ke stûnû

zákopu, neboÈ se kolem nûj drala fiada vojákÛ, a uchechtl se,
kdyÏ na nû jak˘si serÏant mrkl, usmál se a fiekl: „DrÏte hlavy
dole, pánové. Nechci, aby nám do tûch drahejch helem nadû-
lali díry.“ Potom se muÏíãek opût obrátil k periskopu. Baker to
pozoroval a pokou‰el se pfiekonat pocit odtrÏení.

Já sem nepatfiím. Niãemu z toho nerozumím.
Otfiel si rukávem ústa – vzduch byl nasákl˘ vlhkostí a on

se vydatnû potil – a pfiiloÏil oko k objektivu periskopu.
Dal‰í dva sekáãi byli stahováni do svíjející se flóry. Baker

se zeptal: „Kolik lidí bude muset je‰tû umfiít, neÏ nûkdo zave-
lí, aby se ty zatracené ma‰iny stáhly?“

„My neustoupíme,“ znûla odpovûì. „Tohle je na‰e poslední
‰ance. Pokud se nám podafií zadrÏet nûmecké síly v Africe,
moÏná dokáÏeme v Evropû zahájit nûjak˘ protiútok. A pokud
ne, jsme vyfiízeni. Podívejte! Padl dal‰í!“

Tfii zb˘vající sekáãi spustili vfie‰tící sirény: „Alá! Alá! Alá!
Alá!“

„Pfií‰ern˘ kravál,“ pokraãoval novináfi. „âlovûk by skoro
uvûfiil, Ïe jsou ti zatracení pavouci Ïiví a mají strach.“

Baker mírnû zavrtûl hlavou. „Pfiesnû fieãeno to pavouci ne-
jsou. Pavouci jsou fiád Araneae, zatímco sekáãi jsou Opiliones.“

Jak tohle vím?
Váleãn˘ dopisovatel si pohrdavû odfrkl. „Teì uÏ nejsou

z Ïádného fiádu – od chvíle, co je technologové vykuchali!“
Po celé délce britsk˘ch zákopÛ zaãali muÏi hvízdat na pí‰-

Èalky.
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„Sakra! Pfiilétá na‰e denní dávka spor. Nasaìte si masku.“
Baker se pohyboval, aniÏ by o tom pfiem˘‰lel. Rukama

sklouzl k opasku, otevfiel plátûné pouzdro, vytáhl masku
z tlusté gumy a navlékl si ji pfies obliãej. On a jeho spoleãník
na sebe pohlédli skrz kulaté sklenûné prÛzory.

„Nesná‰ím, jak tyhle masky smrdí,“ pfiidu‰enû prohlásil
men‰í muÏ. „A mám z nich klaustrofobii. Na no‰ení v tomhle
pekelném podnebí jsou pfiíli‰ dusivé. Co byste fiekl, kdyby-
chom se vrátili do krytu na ãaj? Stejnû uÏ zaãíná b˘t moc vel-
ká tma a nic moc tu neuvidíme. âas na hrnek nûãeho teplého!
Pojìte!“

Baker se naposledy podíval do periskopu. PfiestoÏe prÛzory
masky scénu rozostfiily a rychle se sná‰ející africká noc ji za-
stírala je‰tû víc, dokázal je‰tû rozeznat, Ïe se od vzdálené
strany plevele pfiibliÏuje hust˘ Ïlut˘ oblak, kter˘ jako by pro-
ti inkoustovû ãerné obloze svûtélkoval. Baker se otfiásl, otoãil
se a zákopem se vydal za druh˘m muÏem podél frontové linie
do zákopu radistÛ a zpátky do jednoho z krytÛ. Míjeli masko-
vané vojáky – vût‰inou askarie, africké rekruty, z nichÏ mno-
zí nebyli o mnoho star‰í neÏ dûti –, ktefií sklíãenû posedávali
a ãekali, neÏ vyrazí do útoku.

Oba muÏi dorazili k prÛchodu, odhrnuli tûÏk˘ závûs
a vstoupili dovnitfi. Sundali si pfiilby a z obliãeje masku.

„Dejte pozor, abyste závûs zase správnû zajistil. Nepustí
spory dovnitfi. Já zatím seÏenu nûjaké svûtlo,“ fiekl novináfi.

O chvíli pozdûji uÏ mal˘ podzemní bunkr ozáfiila petrolejo-
vá lampa. Bunkr byl zafiízen stfiídmû, stála tu jen dvû dfievûná
lÛÏka, dva stoly, tfii Ïidle a nûkolik beden.

„Fuj!“ zavrãel Baker. „Krysy!“
„S tûmi nic nenadûláme. Ty malé potvory jsou v‰ude. JenÏe

ty jsou vá‰ nejmen‰í problém. Za pár dní vám tu pûknou ãis-
Èounkou uniformu zamofií v‰i, takÏe vám bude pfiipadat, Ïe
vás snad seÏerou zaÏiva. Kde je ta zpropadená konvice? Aha,
tady!“

MuÏík se pustil do práce u pfienosn˘ch kamínek. Na svûtle
se ukázalo, Ïe má pfiekvapivû modré oãi.

Baker pfiistoupil k men‰ímu z obou stolÛ, pfiiraÏenému ke
zdi. Stálo na nûm umyvadlo a pfiímo nad ním viselo na hfiebí-
ku ãtyfihranné zrcátko. SnaÏil se v nûm najít svÛj odraz, ale
z nûjakého dÛvodu na nûj nedokázal zaostfiit. Buì mu oãi ne-
dovolovaly, aby se na sebe podíval, nebo tam ve skuteãnosti
nebyl.
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Pfie‰el k druhému stolu uprostfied krytu a posadil se.
„Ty spory,“ zaãal. „Co jsou zaã? Kde se tu berou?“
„Správnû se jim fiíká spory typu A. Nûmci rozmnoÏují obfií

houby, eugenicky pozmûnûnou verzi druhu muchomÛrky, kte-
ré se fiíká Niãiv˘ andûl neboli Amanita bisporigera, pokud
máte botaniku stejnû jako entomologii radûji v latinû. Je smr-
telnû jedovatá a její v˘trusy také. Vdechnûte je, a bûhem nû-
kolika vtefiin proÏijete zvracení, kfieãe, delirium a prÛjem. Do
deseti minut budete mrtv˘.“

„Botanické zbranû? Nejprve ten plevel a teì v˘trusy hub.
Jak dûsivû dÛmyslné!“

Druh˘ muÏ se po Bakerovi ohlédl se zmaten˘m v˘razem ve
tváfii. „To, Ïe Nûmci vyuÏívají váleãn˘ch prostfiedkÛ zaloÏe-
n˘ch na rostlinách, pfiece ví kaÏd˘, ne? A obãas i upravená
zvífiata.“

„VáÏnû? PromiÀte. Jak jsem fiíkal, skoro nic si nepamatuju.
NezmiÀoval jste se o nûjak˘ch ãíhaãích?“

„Aha. Hm. Ano. MasoÏravé rostliny. To byla jedna z prv-
ních zbraní, kterou Nûmci vyvinuli. PÛvodnû to byla bojová
vozidla, vyuÏívaná po celé Africe. Jednoho dne ale spontánnû
zmutovala a strávila své fiidiãe, následkem ãehoÏ nûjak získa-
la elementární inteligenci. Potom se rychle roz‰ífiila a teì
pfiedstavují nebezpeãí pro obû strany. Pokud nûjakého ãíhaãe
uvidíte, aniÏ byste mûl po ruce plamenomet, upalujte pryã
jako o Ïivot. V oblasti Velk˘ch jezer, kde vás na‰li, jsou ob-
zvlá‰È hojní.“ Novináfi se odmlãel a pak dodal: „Neuvûdomil
jsem si, Ïe máte pamûÈ aÏ natolik po‰kozenou. A co fyzicky?
Jak se cítíte?“

„Jsem slab˘, ale zlep‰uje se to a ten zánût v oãích uÏ ustu-
puje. KdyÏ jsem ve ‰pitálu pfii‰el k sobû, byl jsem napÛl slep˘.
Ta zatracená choroba mû obãas suÏuje uÏ od Indie.“

„Vy jste byl v Indii?“
Baker se zamraãil a promnul si bradu. „To nevím. Prostû

mi to vyskoãilo v hlavû. Ano, mám pocit, Ïe jsem tam moÏná
byl.“

„Páni, Indie! Mûl jste tam zÛstat. MoÏná se ukáÏe, Ïe je to
poslední ba‰ta civilizace na celé téhle pitomé planetû! Tam
jste vstoupil do armády?“

„Nejspí‰ ano.“
Ozvalo se vzdálené zadunûní a po nûm dal‰í a dal‰í. Zemû

se zachvûla. Novináfi pohlédl na strop.
„Dûlostfielectvo. Hrachopaly. Stfiílí z okraje Dar es Salaamu.“
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Baker si pro sebe zamruãel: „¤ekl bych, Ïe je to odvozeno
z bandar as-salám. To je ironie. Znamená to pfiístav klidu.“
Nahlas pak fiekl: „Zdej‰í krajina i klima mi pfiipadají povûdo-
mé. Nejsme jiÏnû od Zanzibaru? Není tu v okolí vesnice jmé-
nem Mzizima?“

„Cha! Mzizima a Dar es Salaam jsou jedno a to samé, Bake-
re! Není to neuvûfiitelné, Ïe zánik britského impéria zapoãal
v takové bezv˘znamné dífie a Ïe se sem teì vracíme?“

„Co tím chcete fiíct?“
„V‰eobecnû se má pfiece za to, Ïe tady zaãala velká válka.

To jste také zapomnûl?“
„Ano, obávám se, Ïe ano. Válka zaãala v Mzizimû? Jak je to

moÏné? VÏdyÈ je to, jak fiíkáte, bezv˘znamná díra!“
„TakÏe si pfiinejmen‰ím vybavujete, jak˘ b˘val Dar es Sa-

laam dfiív, Ïe?“
„Vzpomínám si, Ïe tam kdysi stával jen shluk úlovit˘ch

chatrãí.“
„Pfiesnû tak. JenÏe ten shluk nav‰tívili pfied o nûco málo víc

neÏ padesáti lety nûmeãtí zemûmûfiiãi. Nikdo neví, proã sem
pfii‰li nebo co se tu stalo, ale z nûjakého dÛvodu vypukl boj
mezi nimi a al-Manát.“

„Tou pfiedislámskou bohyní osudu?“
„To tedy sedí, sakra! JenÏe vy myslíte jinou, kamaráde. Al-

-Manát byla vÛdkyní guerillové skupiny bojovnic. Prosl˘chá
se, Ïe ‰lo o Britku, její pravá totoÏnost je v‰ak zahalena ta-
jemstvím. Jedná se o jednu z velk˘ch historick˘ch záhad.
Konflikt tedy eskaloval, Británie i Nûmecko sem vyslaly dal-
‰í vojáky, a z Mzizimy se stala pevnost Nûmecké v˘chodo-
africké spoleãnosti. Zhruba pfied ãtyfiiceti lety se tam zformo-
val nûmeck˘ obrann˘ oddíl Schutztruppe a osada se rychle
rozrÛstala. Pfiejmenovali ji na Dar es Salaam a od té doby stá-
le vzkvétá. CoÏ na‰i mládenci o víkendu zmûní.“

„Co tím myslíte?“
„Myslím tím, pfiíteli, Ïe HMA Pegasus a HMA Astraea1 to

mûsto v sobotu srovnají se zemí.“
Venku zadunûly dal‰í v˘buchy. Jejich frekvence narÛstala

a v‰echno se otfiásalo. Baker se nervóznû rozhlédl kolem sebe.
„Zelen˘ hrách,“ prohodil jeho spoleãník.
„To poznáte jen podle zvuku?“

1 Oznaãení HMA (His Majesty’s Airship – vzducholoì Jeho Veliãenstva)
je odvozeno od tradiãního oznaãení plavidel britského královského loì-
stva; pozn. pfiekl.
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„Ano. Jednoduch˘ v˘buch pfii dopadu, jako velká dûlová
koule. Îlutá odrÛda pfii zásahu vybuchuje a v‰ude se rozletí
jedovaté ‰rapnely. V Evropû sprovodila ze svûta miliony na-
‰ich klukÛ, ale v Africe se jí na‰tûstí nedafií.“

Bakerovy prsty sevfiely okraj stolu. Druh˘ muÏ si toho v‰iml
a ujistil jej: „Nic se nám nestane. Trvá jim vûãnost, neÏ se za-
stfiílejí. My navíc nebojujeme, coÏ znamená, Ïe se na rozdíl od
vojákÛ mÛÏeme schovávat tady. Jestli nám nûjak˘ ten nefiád
nepfiistane pfiímo na hlavû, nic nám nehrozí, a moÏnost, Ïe se
nûco takového stane, je opravdu mizivá.“

Postavil konvici na kamna a pak mlãky sedûli, naslouchali
kanonádû, dokud se voda nezaãala vafiit. MuÏík lÏiãkou od-
mûfiil do kovové konvice ãajové lístky a zabruãel: „Máme níz-
ké pfiídûly.“

Baker si v‰iml, Ïe po nûm jeho spoleãník neustále pokuku-
je. PociÈoval nevysvûtlitelnou chuÈ schovat se do stínu, jenÏe
svûtlu nebylo moÏné uniknout. Bezmocnû pfiihlíÏel, jak se na
muÏovû tváfii najednou postupnû objevuje celá ‰kála emocí:
zvûdavost, zmatek, poznání, nevíra, ‰ok.

Men‰í muÏ mlãel, dokud nebyl ãaj hotov˘, pak jím naplnil
dva plecháãky, pfiidal mléko a cukr, jeden hrnek podal Bake-
rovi, posadil se, foukl do páry nad nápojem, a aby pfiehlu‰il
dopadající stfiely, zv˘‰il hlas a zeptal se: „Heleìte, kamaráde,
kdy jste se naposledy holil?“

Baker vzdychl. „KéÏ bych mûl nûjak˘ doutník,“ zamumlal,
strãil ruku do kapsy a vylovil odtud vlãí mák. Zahledûl se na
nûj a nepfiítomnû opáãil: „CoÏe?“

„Va‰e poslední holení. Kdy to bylo?“
„To nevím. Tak pfied tfiemi dny? Proã se ptáte?“
„ProtoÏe to strni‰tû, mÛj mil˘ pfiíteli, úplnû zmafiilo va‰e

pfiestrojení. Rysy va‰í tváfie lze okamÏitû rozpoznat, jakmile
se na ní objeví vousy nebo knír. Va‰e tváfi je právû tak roz-
hodná, nemilosrdná a velitelská, jak stálo v hlá‰ení! Jemi-
náãku, ty zapadlé oãi! Ta Ïelezná brada! Ta divoká jizva na
va‰í tváfii!“

Baker vybuchl. „O ãem to tu, sakra, mektáte?“
„Mluvím o nûãem naprosto nemoÏném a zcela neuvûfiitel-

ném – ale také dokonale zjevném a neoddiskutovatelném!“
Novináfi se zazubil. Musel teì kfiiãet – palba jim divoce dunû-
la v u‰ích. „No tak! Îádné zapírání na mû nezkou‰ejte! Ne-
jsem Ïádn˘ hlupák. Nepfiipadá v úvahu, Ïe byste mohl b˘t nû-
kdo jin˘, aãkoli to, Ïe jste ten, kdo jste, nedává vÛbec smysl.“
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Baker na nûj jen nasupenû hledûl.
Ten druh˘ zahulákal: „Nechcete mi to tfieba vysvûtlit? Uji‰-

Èuji vás, Ïe jsem neobyãejnû nepfiedpojat˘ a umím udrÏet ta-
jemství, pokud byste si to chtûl stanovit jako podmínku. MÛj
‰éfredaktor by mi to stejnû nikdy neuvûfiil.“

Pfiímo pfied bunkrem se ozvala detonace. Místnost poskoãi-
la. âaj vy‰plíchl. Baker sebou trhl, ale pak se vzpamatoval
a hlasitû prohlásil: „VáÏnû netu‰ím, o ãem to mluvíte.“

„Pak mi dovolte, abych vám to objasnil. Není pochyb, Ïe se
nejmenujete Frank Baker.“

„Îe ne?“
„Cha cha! TakÏe pfiipou‰títe, Ïe moÏná nejste ten, za koho

se prohla‰ujete?“
„To jméno mi pfii‰lo na mysl, kdyÏ se mû na nûj zeptali, ale

rozhodnû si nejsem jist˘, Ïe je správné.“
Baker sebou ‰kubl, neboÈ místnÛstkou otfiásl dal‰í dopad.
„Dobrá,“ zakfiiãel novináfi. „V tom pfiípadû se tedy fiádnû se-

znamme. Mû vám pfiedstavili jakoÏto pana Wellse. Tak na to
zapomeÀte. Podobné formality nejsou nutné. Jmenuju se Her-
bert. Herbert George. Váleãn˘ dopisovatel listu Tabora Times.
Vût‰ina lidí mi fiíká Bertie, takÏe mi tak klidnû fiíkejte taky.
A vûfite mi, Ïe zároveÀ Ïasnu a jsem moc rád, Ïe vás pozná-
vám.“ Natáhl ruku, jíÏ bylo náleÏitû potfieseno. „VáÏnû, té pal-
by se nebojte, jsme tu v mnohem vût‰ím bezpeãí, neÏ se zdá.
Nûmecké dûlostfielectvo to zkou‰í spí‰ na podpÛrné zákopy
neÏ na první linii. Získají víc, kdyÏ nám zniãí zásoby, neÏ kdyÏ
sejmou pár askariÛ.“

Baker odmûfienû pfiik˘vl. Chvíli mlel ústy naprázdno. Zno-
vu a znovu zalétal pohledem k vlãímu máku ve své dlani, pak
si odka‰lal a fiekl: „TakÏe vy víte, kdo jsem? Znáte mé pravé
jméno?“

„Ano, vím, kdo jste,“ odvûtil Wells. „âtu totiÏ Ïivotopisy.
A vidûl jsem va‰e fotografie. Vím o vás v‰e. Jste sir Richard
Francis Burton, ten slavn˘ cestovatel a uãenec. Urãitû se ne-
m˘lím.“ Usrkl ãaje. „Ale nedává to Ïádn˘ smysl.“

„Proã ne?“
„ProtoÏe vy, mÛj mil˘ pfiíteli, vypadáte tak na pûtaãtyfiicet

a tohle je rok 1914 a já náhodou vím, Ïe jste zemfiel jako sta-
fiec v roce 1890!“

Baker – Burton – potfiásl hlavou. „Pak ov‰em nemÛÏu b˘t tím,
za koho mne máte,“ fiekl, „protoÏe nejsem ani star˘, ani mrtv˘.“

V tu chvíli svût se stra‰liv˘m v˘buchem skonãil.
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Pro Thomase Bendyshe svût skonãil na Nov˘ rok 1863. KdyÏ
zemfiel, byl obleãen˘ jako kmotfiíãek SmrÈák. PfiestoÏe byl pfie-
svûdãen˘m a upfiímn˘m ateistou, jeho poslední slova znûla: „BoÏe
mÛj! Drah˘ JeÏí‰i! Maria, matko BoÏí, zachraÀ mû, prosím!“

Ostatní ãlenové Klubu kanibalÛ tento netypick˘ v˘buch
pozdûji pfiipisovali skuteãnosti, Ïe otrava strychninem je neo-
byãejnû bolestn˘ a rychl˘ zpÛsob odchodu.

Se‰li se na Frystonu – yorkshireském zámeãku Richarda
Moncktona Milnese –, aby tu spojili novoroãní veãírek
v kost˘mech s veãírkem na rozlouãenou. Rozluãka nebyla ur-
ãena Bendysheovi – ten skonal zcela neoãekávanû –, n˘brÏ
siru Richardu Francisi Burtonovi a jeho expedici, která kon-
cem t˘dne vyráÏela na cestu do Afriky.

Na Frystonu, pocházejícímu z alÏbûtinského období, nebyl
Ïádn˘ plesov˘ sál, za jeho kamenn˘mi sloupky dûlen˘mi okny
se v‰ak nalézalo mnoÏství prostorn˘ch, dubem obloÏen˘ch
a zdûn˘mi krby vyhfiívan˘ch komnat, které nyní zaplnili
hosté v kost˘mech. Nechybûli mezi nimi prerafaelistiãtí malí-
fii, ãelní technologové, spisovatelé, básníci a herci, ministfii
vlády, pfiedstavitelé Scotland Yardu i ãlenové Královské ze-
mûpisné spoleãnosti. Pfiítomno bylo i nûkolik vysok˘ch dÛ-
stojníkÛ vzducholodi Jeho Veliãenstva Orpheus a mezi Ïeny,
které stály za pov‰imnutí, patfiily sleãna Isabella Maysonová,
sestra Sádví Ragavendrová, paní Iris Angellová a slavná eu-
geniãka – nyní genetiãka –, sestra Florence Nightingaleová,
které tak pfiispívaly k hojné úãasti na veãírku, jak˘mi byl
Monckton Milnes proslul˘.

Poslední chvíle pfied smrtí trávil Bendyshe v ãerném plá‰ti
s kápí a maskou lebky vesel˘m popichováním fieckého boha
Apollona v kufiáckém salonku. Maliãk˘ Olympan s vlasy jako
plamen, ve skuteãnosti básník Algernon Charles Swinburne,
zahalen˘ tógou s vavfiínov˘m vûncem na hlavû, s Erotov˘m
‰ípem se zlat˘m hrotem zastrãen˘m za pásek, postával u ar-
k˘fiového okna s persk˘m králem ·ahrijárem, Oliverem
Cromwellem, Harlek˘nem a jak˘msi rytífiem, spolu se sirem
Richardem Francisem Burtonem, ministrem války sirem
Georgem Cornewallem Lewisem, Moncktonem Milnesem
a kapitánem Orphea, technologem Nathanielem Lawlessem.

Swinburne právû dostal od procházejícího ãí‰níka, obleãe-
ného stejnû jako zbytek personálu do benátského kost˘mu
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Medico della Peste, k nûmuÏ patfiila ptaãí maska s dlouh˘m
zobákem, skleniãku brandy. Básník se napil, poloÏil sklenku
na odkládací stolek vedle sebe a obrátil se na kapitána Law-
lesse: „Ale copak to není dost velká posádka? Mûl jsem dojem,
Ïe rotorolodû létají se sedmi nebo osmi muÏi, a ne… s kolika?“

„Poãítaje i mû samotného,“ odvûtil kapitán, „je nás ‰esta-
dvacet, a to je‰tû není pln˘ stav.“

„Panenko skákavá! Jak se tam, u v‰ech v‰udy, zabavíte?“
Lawless se zasmál, svûtle ‰edé oãi mu zajiskfiily a rovné

zuby svou bûlostí pfiedãily i snûhobíl˘, peãlivû zastfiiÏen˘ vous.
„Myslím, Ïe vám tak docela nedo‰lo, jak je Orpheus obrov-
sk˘,“ fiekl. „Je to nejvût‰í létající stroj, kter˘ pan Brunel po-
stavil. Opravdov˘ titán. AÏ ho zítra uvidíte, vsadím se, Ïe vám
vyrazí dech.“

Ke skupinû se pfiipojil technolog Daniel Gooch. Jako vÏdy
mûl na sobû postroj, z nûjÏ se natahovaly dvû pfiídavné me-
chanické paÏe. Swinburne jiÏ vyjádfiil názor, Ïe se konstruk-
tér mûl pfiestrojit za obfiího brouka. JenÏe Gooch se ve skuteã-
nosti oblékl jako rusk˘ kozák. „Orpheus je velkolep˘, pane
Swinburne. A také pfiepychov˘. NavrÏen˘ pro osobní pfiepra-
vu. Pfieveze expedici, zásoby i obû va‰e vozidla, a je‰tû spous-
ta místa zbude.“

Bendyshe, kter˘ stál hned za básníkem – byl k nûmu oto-
ãen˘ zády a konverzoval s Charlesem Bradlaughem, pfievle-
ãen˘m za Bena Turpina –, potají sebral ze stolu Swinburneo-
vu skleniãku. Strãil si ji za masku, na ex ji vypil, postavil zpût
a potom na Bradlaugha mrkl skrz prav˘ oãní dÛlek své ‰kra-
bo‰ky.

„A jsou v‰echny pozice v muÏstvu obsazené, kapitáne?“ vy-
ptával se Burton. „Zaslechl jsem, Ïe máte nûjaké potíÏe.“

Lawless pfiik˘vl. „Ukázalo se, Ïe dva pucovaãi, které nám
dodala Liga kominíkÛ, jsou na tu práci pfiíli‰ mladí a nedis-
ciplinovaní. Dûlali skopiãiny ve vûtracím potrubí a zpÛsobili
znaãné ‰kody. Oba jsem okamÏitû vyhodil.“ Pak oslovil Goo-
che, kter˘ slouÏil na palubû plavidla coby hlavní inÏen˘r. „Po-
chopil jsem dobfie, Ïe se k nám v Battersea pfiidá nûjaká ná-
hrada?“

„Ano, pane, a pfiivezou s sebou nové potrubí od Ligy.“ Jedna
z jeho mechanick˘ch rukou se zanofiila do kapsy kabátce a vy-
táhla zápisník. Nahlédl do nûj a fiekl: „Jmenují se William
Cornish a Tobias Threadneedle.“

„Nûjací ‰punti?“
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„Cornish je je‰tû kluk, pane. Pan Threadneedle je zjevnû
o dost star‰í, aãkoli oãekávám, Ïe bude mít dûtskou postavu
jako v‰ichni v jeho profesi.“

Gooch si nedokázal pomoci, aby se nepodíval shora na
Swinburnea, kter˘ na nûj na oplátku vyplázl jazyk.

„Bezpochyby kominick˘ mistr,“ prohodil Burton. „Myslím,
Ïe Brouk se pokou‰í jejich Bratrstvo zaãlenit do Ligy.“ Odml-
ãel se a pak dodal: „Kde já uÏ jméno toho Williama Cornishe
sly‰el?“

„Ode mû,“ odvûtil sv˘m vysok˘m pisklav˘m hláskem Swin-
burne. „Znám ho. A je to prima ro‰Èáãek, i kdyÏ moÏná aÏ pfií-
li‰ Ïhav˘ trávit veãery nastraÏováním pastí na hfibitovech
v nadûji, Ïe chytne jednoho ãi dva lupiãe mrtvol!“ Sáhl po
sklence, zvedl ji ke rtÛm, ‰kubl sebou, smutnû se na skleniãku
zadíval a zabruãel: „Sakra!“ Mávl na ãí‰níka.

„Lupiãi mrtvol? Brouk? Potrubí? O ãem to tu, proboha,
mluvíme?“ zvolal Cornewall Lewis.

Burton odpovûdûl: „Brouk je dosti záhadná hlava kominické
organizace. Chlapec. Velmi inteligentní a seãtûl˘. Îije v komí-
nû jedné fabriky.“

„Pane na nebi!“
Swinburne si vzal od ãí‰níka dal‰í sklenku brandy, usrkl

a postavil ji na stÛl.
„Já se s Broukem nikdy nesetkal,“ prohlásil, „ale s Willym

Cornishem jsem dûlal, kdyÏ jsem bûhem Richardova vy‰etfio-
vání pfiípadu Skákajícího Jacka slouÏil u kominického mistra
jménem Vincent Sneed. Sneed byl zl˘ hulvát s velik˘m no-
sem, na kterého jsem ke své smÛle narazil bûhem tûch nepo-
kojÛ loni v létû. Vyrazil jsem tomu mizerovi dech.“

„Upadl jste na nûj,“ opravil ho Burton.
Bendyshe nevidûn vzal básníkovu sklenku, polkl témûfi

cel˘ její obsah a vrátil ji zpût na místo.
Bradlaugh mu po‰eptal: „Jste si jist˘, Ïe je to moudré, ka-

maráde? Nedáte-li si pozor, skonãíte pod obraz!“
„Ne‰my‰l,“ za‰i‰lal Bendyshe. „Já ‰em napro‰to ‰tfiíÏlivej.“
Monckton Milnes se obrátil na Lawlesse. „A co pfiesnû ta-

kov˘ pucovaã dûlá?“
„Normálnû ãeká na pfiistávací plo‰e,“ odvûtil vzduchoplavec,

„a zodpovídá za to, Ïe bude koufiové a parní potrubí ãisté a prÛ-
chodné. JenÏe u vût‰ích plavidel, která létají ve vût‰í v˘‰ce, ko-
luje v rozsáhlé soustavû vnitfiního potrubí tepl˘ vzduch, kter˘
má zajistit, Ïe v kaÏdé kabinû bude udrÏována pfiíjemná teplota.
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Trubky jsou dost ‰iroké, aby jimi prolezl mal˘ kluk, a právû to
je úkolem pucovaãe: odstraÀovat prach a pfiib˘vající vlhkost.“

„To zní jako zatracenû nepfiíjemná práce v horku!“
„To ano. Ale ne ve srovnání s vymetáním komínÛ.“ Lawless

se otoãil ke Swinburneovi. „Jak z vlastní zku‰enosti jistû víte,
kominíci vedou stra‰liv˘ Ïivot. Ti, ktefií seÏenou práci jako pu-
covaãi, jsou povaÏováni za ‰Èastlivce.“

„Nemyslím, Ïe tenhle postup slovo ‚‰tûstí‘ docela ospra-
vedlÀuje,“ prohodil Burton. „I tak na pucovaãích léta chudoby
a krutosti zanechaly jizvy. Brouk dûlá, co mÛÏe, aby své hochy
ochránil, ale spoleãensk˘ fiád zmûnit nedokáÏe. Abychom Ïi-
vot kominíkÛ zlep‰ili, potfiebovali bychom podnítit zásadní
zmûnu zpÛsobu, jímÏ je distribuováno bohatství. Museli by-
chom masy pozvednout z té baÏiny chudoby, která je pohlcuje
a do níÏ se bofií základy na‰eho impéria.“

Pohlédl na Cornewalla Lewise, kter˘ pokrãil rameny
a fiekl: „Já jsem ministr války, sire Richarde. M˘m úkolem je
impérium chránit, ne napravovat jeho ‰patnosti.“

„Chránit jej, nebo jej roz‰ifiovat, se v‰í jeho nespravedlnos-
tí, pane?“

Monckton Milnes si odka‰lal. „No tak, Richarde,“ oslovil
Burtona ti‰e. „Tohle se sem váÏnû nehodí, co?“

Burton se kousl do rtu a pfiik˘vl. „Omlouvám se, sire Georgi
– nemûl jsem právo takhle mluvit. Od tûch nepokojÛ s Tich-
bornem jsem na podobné vûci dost citliv˘.“

Cornewall Lewis otevfiel ústa, aby nûco fiekl, byl v‰ak pfieru-
‰en Swinburnem, kter˘ neãekanû vypískl: „CoÏe? Co? Copak se
svût zbláznil? Jak je moÏné, Ïe chlastám tímhle tempem? Pfií-
sahám, Ïe jsem si dal sotva kapku!“

Burton se na svého asistenta zamraãil. „Algy, nezapomí-
nejte, prosím vás, Ïe jste Apollon, a ne Dion˘sos,“ doporuãil
mu. „SnaÏte se to své pití trochu regulovat.“

„Regulovat? Regulovat? Co to tu, u v‰ech v‰udy, plácáte,
Richarde? Nikdo nepije pravidelnûji neÏ já!“

Básník se ze zmaten˘m v˘razem zahledûl na prázdnou
sklenku a mávl na dal‰ího ãí‰níka. Bendyshe a Bradlaugh za
jeho zády dusili smích.

„No,“ fiekl Gooch, „aÏ ti kluci dorazí, bude posádka kom-
pletní.“ Vylovil mezi stránkami notesu ústfiiÏek papíru. „Mám
tu úpln˘ soupis, pane.“

Lawless si lístek vzal, pfieãetl si jej a souhlasnû pfiik˘vl.
„MÛÏu se podívat, kapitáne?“ zeptal se Burton.
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„Jistû.“
KrálÛv agent uchopil seznam a pozornû si jej prohlédl. Stá-

lo tam:

Velící dÛstojník: kapitán Nathaniel Lawless
První dÛstojník: William Samuel Henson
Druh˘ dÛstojník: Wordsworth Pryce
Kormidelník: Francis H. Wenham
Druh˘ kormidelník: Walter D’Aubigny
Navigátor: Cedric Playfair
Meteorolog: Arthur Bingham
Hlavní inÏen˘r: Daniel Gooch
Technik: Harold Bloodmann
Technik: Charles Henderson
Technik: Cyril Goodenough
Technik: James Bolling
Hlavní montér: Gordon Champion
Montér: Alexander Priestley
Montér: Winford Doe
Hasiã: Walter Gerrard
Hasiã: Peter Etheridge
Topiã: Thomas Beadle
Topiã: Gwyn Reece-Jones
Pucovaã: Ronald Welbergen William Cornish
Pucovaã: Michael Drake Tobias Threadneedle
Zásobovací dÛstojník/zdravotník: doktor Barnaby Quaint
Asistent zásobovacího dÛstojníka/zdravotník: sestra Sádví
Ragavendrová
Loìmistr: Frederick Butler
Asistent loìmistra: Isabella Maysonová
Stevard: Oscar Wilde

„Doufám, Ïe mi Vtípek nedûlá ostudu, kdyÏ jsem ho dopo-
ruãil,“ fiekl Burton kapitánovi.

„Vtípek?“
„Mlad˘ pan Wilde.“
„Aha. Pfiíhodná pfiezdívka – je to velmi duchapln˘ mladík.

Kolik mu vlastnû je? Asi tak dvanáct?“
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„Pfied pár mûsíci oslavil deváté narozeniny.“
„Dobr˘ boÏe! Tak mal˘? A sirotek?“
„Ano. KvÛli irskému hladomoru pfii‰el o celou rodinu. Na-

sedl na loì do Liverpoolu, dostal se do Lond˘na a od té doby
tam pracuje jako kamelot.“

„Nu, musím fiíct, Ïe na mû svou pílí udûlal dojem. K velení
na rotorolodi patfií nepfiíjemné mnoÏství byrokracie a ten kluk
se úfiadování bleskovû nauãil a od té doby mám v papírech
vût‰í pofiádek, neÏ jsem kdy mohl doufat. VÛbec by mû nepfie-
kvapilo, kdyby se Oscar Wilde jednou stal kapitánem vlastní
lodi.“ Lawless si pfiejel prsty po vousech. „A co ty mladé dámy,
sire Richarde? SluÏba Ïen v lodní posádce není zcela bez pre-
cedentu, ale jste si jist˘, Ïe je moudré brát na expedici sestru
Ragavendrovou? Afrika je dost tvrdá i pro chlapa, ne? A co
v‰echen ten zpropaden˘ kanibalismus? Nebudou ji povaÏovat
za pfiíli‰ delikátní soustíãko, neÏ aby mu odolali?“

„Prostfiedí je to skuteãnû kruté, coÏ jsem zjistil na vlastní
kÛÏi,“ odvûtil Burton. „JenÏe sestra Ragavendrová je z Indie
a vÛãi mnoha chorobám, které Evropana v Africe suÏují, má
pfiirozenou imunitu. Navíc je v˘jimeãnû dovednou zdravotnicí.
KéÏ bych ji byl b˘val s sebou mûl i na pfiedchozích v˘pravách.
Uji‰Èuji vás, Ïe o ni bude dobfie postaráno po celou cestu aÏ do
Kazeãe, kde zÛstane u na‰ich arabsk˘ch hostitelÛ, zatímco
my ostatní vyrazíme na sever, kde údajnû leÏí Mûsíãní hory.“

„A lidojedi?“
Burtonovi zlehka zacukaly koutky úst. „Tûch pár kmenÛ,

které hodují na lidském mase, to dûlá rituálním zpÛsobem
jako symbol vítûzství v boji. Není to tak ãast˘ jev, jak se vás
snaÏí pfiesvûdãit knihy plné v˘myslÛ. Pro kaÏdodenní porci
ruky nebo nohy byste musel na druhou stranu svûta, na Ko-
luwai, mal˘ ostrÛvek na jihov˘chod od Papuy–Nové Guiney.
Tam by Evropany k veãefii velmi uvítali – a nemyslím tím
jako hosty. Pr˘ chutnáme jako vepfiové.“

„Fuj! To já jsem mnohem spí‰ zastáncem jehnûãích kotlet!“
odtu‰il Lawless.

Cornewall Lewis je pfieru‰il: „Vy ji necháte s Araby? A dá se
jim, co se krásného pohlaví t˘ãe, vûfiit?“

Burton netrpûlivû mlaskl. „Pane, je na vás, jestli radûji vû-
fiíte lÏím, které ‰ífií va‰e vlastní vláda, ale já navzdory pomlu-
vám, které kolují na chodbách parlamentu, nikdy nezjistil, Ïe
by Arabové byli nûco hor‰ího neÏ neobyãejnû laskavé, zdvofii-
lé a naprosto poãestné plémû.“
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„Chtûl jsem jen naznaãit, Ïe ponechat Ïenu z impéria v ru-
kách nikoli kfiesÈanÛ by mohlo b˘t nebezpeãné, sire Richarde.“

„KfiesÈanÛ? TakÏe vy oponujete Darwinov˘m zji‰tûním?
Také vûfiíte, Ïe vá‰ BÛh upfiednostÀuje nûkteré rasy pfied ji-
n˘mi?“

„UÏívám to slovo jen ze zvyku, jako synonymum civilizova-
n˘ch lidí,“ bránil se Cornewall Lewis.

„Pak to tedy chápu tak, Ïe Araby za civilizované nepova-
Ïujete, pfiestoÏe vymysleli moderní matematiku, chirurgické
nástroje, m˘dlo i parfém, vûtrn˘ ml˘n, klikovou hfiídel
a spoustu jin˘ch vûcí a pfiestoÏe jim do‰lo, Ïe Zemû je koule,
která obíhá kolem Slunce, pût set let pfied tím, neÏ va‰e
kfiesÈanská církev muãila Galilea Galileiho za to, Ïe zastával
stejn˘ názor.“

Ministr války rozpaãitû na‰pulil rty.
„To mi pfiipomíná,“ prohodil Monckton Milnes, „Richarde,

mám ten rukopis, o kterém jsme mluvili – to perské pojednání.“
„Co to?“
„Ten pfieklad, kter˘ jste hledal.“ Udûlal krok a zavûsil se do

Burtona. „Je v knihovnû. Pojìte. UkáÏu vám ho. Omluvte
nás, prosím, pánové, nebudeme tam dlouho.“

NeÏ mohl Burton nûco namítnout, byl odvleãen od skupin-
ky a popohánûn mezi hosty ke dvefiím.

„Jaké pojednání, sakra?“ prskal.
„Nezbytná báchorka, abych vás dostal z boji‰tû,“ sykl

Monckton Milnes. „Co to do vás k ãertu vjelo? Proã na Corne-
walla Lewise ‰tûkáte jako vztekl˘ pes?“

Opustili místnost, namífiili si to pfies salon, kolem malé se-
‰losti v pfiijímacím sále, ve‰li do chodby a zastavili se u zdo-
ben˘ch dubov˘ch dvefií. Monckton Milnes vytáhl z kapsy
kost˘mu klíã, otoãil jím v zámku, a kdyÏ oba vstoupili do míst-
nosti za nimi, zamkl za sebou.

Stáli v jeho slavné knihovnû s ponûkud pochybnou povûstí.
Ukázal na veliká, cvoãky ozdobená koÏená kfiesla u krbu

a pfiikázal: „BûÏte si sednout.“
Burton uposlechl.
Monckton Milnes pfiistoupil ke kabinetu, vyndal z nûj lahev

a skleniãky a nûco jim nalil. Pfiidal se k Burtonovi a jednu
sklenku mu podal.

„Archivní Touriga Nacional z roku 1822, jedno z nejlep‰ích
portsk˘ch, jaké kdy vyrobili,“ zabruãel. „Stálo mû pofiádn˘ ba-
lík. Ne abyste ho do sebe hodil. Vychutnávejte ho.“
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Burton si dal skleniãku k nosu a vdechl vÛni portského.
Ochutnal, zamlaskal, opfiel se v kfiesle a zahledûl se na svého
pfiítele.

„Omlouvám se, kamaráde.“
„Tûch omluv mû u‰etfiete. Nestojím o nû. Chci vysvûtlení.

Proboha, Richarde, uÏ jsem vás vidûl na‰tvaného, poraÏené-
ho, pfiekypujícího nad‰ením i oÏralého jak doga, ale je‰tû ni-
kdy jsem vás nevidûl nervózního. Co se dûje?“

Burton se zadíval do nápoje, chvíli mlãel a potom zvedl hla-
vu a pohlédl pfiíteli do oãí.

„Dûlají ze mû loutku.“
„A kdo? Jak?“
„Ti zatracení politici. KdyÏ mû posílají do Afriky.“
Na tváfii Moncktona Milnese bylo patrné pfiekvapení. „Ale

vÏdyÈ to jste chtûl!“
„Za tûchhle okolností ne.“
„Za jak˘ch okolností? AÈ do mû hrom bací, chlape, jestli se

vám tu nedostává mimofiádné pfiíleÏitosti! Královská zemû-
pisná spoleãnost za Ïivého boha nechtûla, abyste tam jel, ale
Palmerston – samotn˘ premiér! – je pfiinutil. Máte s Nilem
dal‰í ‰anci a Ïádná expedice nebyla tak podporovaná a dobfie
financovaná – dokonce ani ta Henryho Stanleyho! Tak proã
tak remcáte a bl˘skáte tûma sv˘ma melancholick˘ma oãima?
Vysvûtlujte!“

Burton odvrátil pohled, rozhlédl se po knihami lemovan˘ch
stûnách a erotick˘ch so‰kách rozestavûn˘ch na podstavcích
v rÛzn˘ch v˘klencích, popotáhl si oblek, smetl z rukávu nit-
ku, znovu si pfiihnul ze sklínky a zdráhavû obrátil pozornost
k Moncktonu Milnesovi.

„Máte pravdu, uÏ dlouho se chci do Afriky vrátit a dokonãit,
co jsem v sedmapadesátém zaãal,“ fiekl. „Jednou provÏdy lo-
kalizovat zdroj Nilu. Místo toho mû po‰lou, abych na‰el a pfii-
vezl nûjakou zatracenou zbraÀ!“

„ZbraÀ?“
„âern˘ diamant. Oko nágy.“
„A co to je? Jak mÛÏe b˘t diamant zbraÀ? To nechápu.“
Burton se najednou naklonil dopfiedu a popadl pfiítele za

zápûstí. V ãern˘ch oãích mu hofiel plamen.
„My dva se známe uÏ dlouho,“ fiekl. Do hlasu se mu vkradl

trochu chraptiv˘ tón. „MÛÏu vám vûfiit, Ïe dokáÏete udrÏet ta-
jemství, Ïe ano?“

„JistûÏe mÛÏete. Máte mé slovo.“
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Burton se narovnal. „Vzpomínáte, jak jste mi kdysi dopo-
ruãil tu chiromantku, hrabûnku Sabinu?“

Monckton Milnes souhlasnû zabruãel.
„V posledních t˘dnech vyuÏívá svého nadání coby Palmer-

stonova jasnovidka. Má úÏasné schopnosti. Dovede zachytit
neuvûfiitelnû jasné záblesky budoucnosti – ale ne na‰í.“

Jeho pfiítel se zamraãil, zavdal si ze sklenky, tu pak odloÏil
a pfiejel si rukou po tváfii, pfiiãemÏ si náhodou rozmazal ãerve-
né líãidlo, které mûl jako harlek˘n kolem levého oka.

„A ãí tedy?“
„Ne, vy mi nerozumíte. Chci fiíct, Ïe nevidí budoucnost, kte-

rou proÏijeme vy, já ãi kdokoli jin˘ na tomhle svûtû.“
„A jaká jiná budoucnost tedy je?“ vyptával se zmaten˘

Monckton Milnes.
Burton mu pohlédl do oãí a pak ti‰e fiekl: „Svût i doba, ve

kter˘ch Ïijeme, nejsou takové, jaké by b˘t mûly.“
„Nejsou takové… VÏdyÈ vy mluvíte v nûjak˘ch pitom˘ch

hádankách, Richarde!“
„Vybavujete si v‰echnu tu hysterii asi pfied rokem a pÛl,

kdyÏ lidé zaãali vídat Skákajícího Jacka za kaÏd˘m rohem?“
„No ov‰em.“
„To nebyla Ïádná novináfiská touha po senzaci. Skákající

Jack byl skuteãn˘.“
„Nûjak˘ vtipálek?“
„K tomu mûl daleko. Byl to ãlovûk z budoucnosti. Pfiicesto-

val do roku 1840 z roku 2202, aby svému pfiedku, s nímÏ ho
spojovalo jméno Edward Oxford, zabránil ve stfielbû na
královnu Viktorii. Jeho v˘prava dopadla katastrofálnû. To, co
mûlo b˘t zpackan˘m pokusem o atentát, kvÛli jeho zásahu
uspûlo a zmûnilo v‰e, co jeho historie zaznamenala. Ba co víc,
vymazalo ho to z doby, do které patfiil.“

Monckton nehybnû sedûl a oãi mu lezly z dÛlkÛ.
„KdyÏ se Oxford pokou‰el z místa atentátu utéct,“ pokraão-

val Burton, „po‰kodil mu zvlá‰tní kost˘m obsahující zafiízení,
jeÏ mu umoÏÀovalo pohyb ãasem, jeden mlad˘ konstábl, kte-
rého oba dobfie známe. Vlastnû je dnes veãer tady.“

„A… a kdo to je?“
„William Trounce. Bylo mu teprve osmnáct. Sv˘m zásahem

zpÛsobil, Ïe to Oxforda vrhlo zpût do roku 1837, kde mu po-
skytl pfiístfie‰í a postaral se o nûj Henry de La Poer Beres-
ford.“

„·ílen˘ mark˘z?“
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