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Pro Vi, bez níÏ by moÏná Ïádn˘ pfiíbûh nebyl.
A pro „Tunnel Boba“, bez nûhoÏ by nebyla Ïádná Auri.
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Autorova předmluva

MoÏná si tuto knihu nebudete chtít koupit.
Vím, nûco takového by autor fiíkat nemûl. Lidem z prodeje se

to nebude líbit. MÛj redaktor dostane záchvat. Ale já k vám
rad‰i budu hned zkraje upfiímn˘.

Zaprvé, pokud jste neãetli moje pfiedchozí knihy, nemûli
byste zaãínat právû touhle.

Moje první dvû knihy nesou názvy Jméno vûtru a Strach
moudrého muÏe. Jestli jste zvûdaví na to, co jsem napsal, zaãnû-
te jimi. Ty vás nejlépe uvedou do mého svûta. Tato kniha po-
jednává o Auri, jedné z postav série. Bez souvislostí z pfiedcho-
zích knih se patrnû budete cítit ztraceni.

Zadruhé, i kdyÏ jste mé knihy ãetli, myslím, Ïe je poctivé vás
varovat: toto je tak trochu zvlá‰tní pfiíbûh. Nemám ve zvyku
prozrazovat zápletky, ale staãí fiíct, Ïe tahle kniha je... jiná. Ne-
chová se jako klasick˘ pfiíbûh. Pokud ãekáte pokraãování Kvot-
hov˘ch dobrodruÏství, zde ho nenajdete. Na druhé stranû, po-
kud se chcete dovûdût nûco víc o Auri, má vám tato kniha co
nabídnout. Pokud vás zajímá Podvûcí a alchymie. Pokud chce-
te znát to skryté, co pohání mÛj svût...

No, pak je tato kniha moÏná urãena právû vám.
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Hluboko pode dnem

KdyÏ se Auri probudila, vûdûla, Ïe má sedm dní. 
Ano. Byla si tím docela jistá. On pfiijde na náv‰tûvu sedmého

dne. 
Dlouhá doba. Dlouhá na ãekání. Ov‰em ne tak dlouhá na

v‰echno, co je tfieba udûlat. Ne, pokud chce b˘t opatrná. Ne,
kdyÏ chce b˘t pfiipravena.

Otevfiela oãi a spatfiila nepatrnou stopu mdlého svitu. To se
stávalo vzácnû, jelikoÏ se útulnû schoulila v Pfiíkrytu, nejsou-
kromûj‰í z jejích skr˘‰í. Venku byl tedy bíl˘ den. Pln˘ den. Den
nálezÛ. Usmála se, v prsou jí za‰umûly bublinky vzru‰ení.

Bylo tu právû tolik svûtla, aby rozeznala bled˘ obrys své paÏe
a prsty na‰la kapací lahviãku na poliãce u lÛÏka. Od‰roubovala
ji a jednu kapku nechala skanout na FoxenÛv talífiek. Po chvil-
ce se pomalu rozzáfiil do slabé, ‰eré modfii.

Opatrnû odhrnula pfiikr˘vku, tak aby se nesesula na podlahu.
Vyklouzla z postele, kamenná podlaha ji zahfiála do nohou.
Umyvadlo spoãívalo na stolku blízko lÛÏka, vedle skrojku její-
ho nejslad‰ího m˘dla. Nic z toho se bûhem noci nezmûnilo. To
bylo dobré.

Auri vymáãkla pfiímo na Foxena dal‰í kapku. Zaváhala, pak
se ‰iroce usmála a nechala skanout je‰tû tfietí. V den nálezÛ
nesmí b˘t nic poloviãaté. Vzala deku, dvakrát ji pfieloÏila –
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pfiitom si ji pfiidrÏovala pod bradou, aby se pfiikr˘vka neotfiela
o zem.

Foxenovo svût˘lko nab˘valo na síle. Nejprve jen blikalo;
skvrnka, vzdálená hvûzda. Pak hra duhov˘ch barev, jako svût-
lu‰ka. A jasnûlo dál, aÏ v‰e zalilo chvûjivou záfií. Foxen hrdû trÛ-
nil na svém talífiku, pfiipomínaje modrozelen˘ uhlík, o málo
vût‰í neÏ mince.

Usmála se na nûj, naãeÏ se rozohnil do plného v˘konu a vy-
plnil Pfiíkryt sv˘m nejopravdovûj‰ím, nejjasnûj‰ím modrobíl˘m
svûtlem. 

Auri se rozhlédla. Vidûla svou dokonalou postel, jí pfiesnû na
míru. Provûfiila své sedací kfieslo. Svou cedrovou truhliãku. SvÛj
maliãk˘ stfiíbrn˘ pohárek.

Ohni‰tû bylo prázdné. Nad ním se zvedala krbová fiímsa: její
Ïlut˘ list, kamenná krabiãka, ‰ed˘ sklenûn˘ dÏbán se sladkou
su‰enou levandulí. Nic z toho nebylo niãím jin˘m. Nic nebylo
nûãím, ãím by nemûlo b˘t.

Z Pfiíkrytu vedly tfii v˘chody. Chodba, prÛchod a dvefie. To
poslední nebylo pro ni.

Zvolila si prÛchod do Útoãi‰tû. Foxen odpoãíval na talífiku,
takÏe jeho svûtlo tu záfiilo matnûji, ale dost na to, aby vidûla.
V Útoãi‰ti nebyl poslední dobou velk˘ provoz, ale i tak Auri
v‰echno jedno po druhém zkontrolovala. Ve stojanu na víno
spoãíval rozbit˘ porcelánov˘ talífi, o nic tlust‰í neÏ okvûtní lís-
tek. Pod ním leÏela kniha malého formátu, vázaná v kÛÏi, pár
zátek a klubíãko motouzu. Stranou ãekal jeho jemn˘ bíl˘ ‰álek
na ãaj, ãekal na nûj s trpûlivostí, kterou mu Auri závidûla. 

Na nástûnné poliãce leÏela hrudka Ïluté pryskyfiice. âern˘
kámen. ·ed˘ kámen. Hladk˘, ploch˘ kus dfieva. O kousek dál
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stála malá lahviãka s drátûn˘m uzávûrem, otevfien˘m jako zo-
bák hladového ptáka. Na stole, na ãistém bílém plátnû, leÏela
hrst cesmínov˘ch bobulí. Auri se na nû chvilku dívala, pak je
pfiemístila na poliãku s knihami, kam se hodily lépe. Znovu se
rozhlédla a pok˘vla si pro sebe. V‰echno v pofiádku.

Vrátila se do Pfiíkrytu, umyla si obliãej, ruce a nohy. Vyklouz-
la z noãní ko‰ile a sloÏila ji do cedrové truhliãky. Spokojenû se
protáhla, zvedla paÏe a zhoupla se na ‰piãkách.

Pak si oblékla své oblíbené ‰aty, ty, které jí daroval. Rozko‰-
nû jí hladily kÛÏi. Její jméno v ní hofielo plamenem. Dnes bude
ru‰n˘ den.

Auri sebrala Foxena a nesla ho pfiikrytého dlaní. Pro‰la Útoãi‰-
tûm, proklouzla nepravidelnou trhlinou ve zdi. Ta ‰kvíra neby-
la moc ‰iroká, ale Auri s její drobouãkou postaviãkou staãilo
natoãit ramena, aby se neodfiela o ostré kameny. Pro ni tu tûsno
nebylo.

Vana byla vysoká místnost s rovn˘mi bíl˘mi stûnami
z opracovaného kamene. Bylo to místo bez ozvûny, aÏ na její
stojací zrcadlo. Dnes tu v‰ak nûco pfiibylo: nejjemnûj‰í dech
sluneãního svitu. Vkradl se sem mezerou pod vrcholem dvefi-
ního oblouku, zasypaného hromadou trosek: poláman˘ch trá-
mÛ a kusÛ padlého kamene. A úplnû nahofie se objevila svû-
telná ‰mouha.

Auri si stoupla pfied zrcadlo, vzala ‰tûtinov˘ kartáã, kter˘ vi-
sel na dfievûném rámu. Kartáãovala si spánkem zcuchané vlasy,
aÏ se jí vzná‰ely kolem hlavy jako oblak.
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Pfiikryla dlaní Foxena a bez jeho modrozeleného svitu místnost
potemnûla jako noc. Potom se jí zorniãky roztáhly a nerozezná-
vala nic jiného neÏ mûkkou, sotva znatelnou ‰mouhu teplého
svûtla, jeÏ sem proudilo z v˘‰ky nad troskami. Bledû zlat˘ svit
uvízl v jejích bledû zlat˘ch vlasech. Auri se na sebe do zrcadla
vesele usmála. Vypadala jako sluníãko.

Zvedla ruku, odkryla Foxena a vyrazila do rozlehlého bludi‰-
tû Rubriky. Najít mûdûnou trubku se správn˘m plátûn˘m oba-
lem jí zabralo sotva minutu. VÏdyÈ nalezení dokonalého místa,
v tom je právû ten vtip, no ne? Sledovala trubku tunely z ãerve-
n˘ch cihel témûfi pÛl míle a dávala dobr˘ pozor, aby jí neunik-
la mezi nespoãtem ostatních rour.

Potom se trubka bez sebemen‰ího varování prudce ohnula
a zanofiila se pfiímo do zakfiivené zdi. Opustila ji. To od ní bylo
hrubé. Auri sice mûla na vybranou spoustu jin˘ch, ale malé cí-
nové nemûly vÛbec Ïádn˘ obal. Ledové z nale‰tûné oceli byly
pfiíli‰ nové. Îelezné zase pfiíli‰ dychtivé, aÏ ji to uvádûlo do roz-
pakÛ, pfiiãemÏ byly zcela obaleny bavlnou, a s tou by mûla víc
práce, neÏ byla dnes ochotna podstoupit.

Tak se Auri pustila za tlustou keramickou trubkou, která si
brumlala podél tunelu. Ta se nakonec zabofiila hluboko do
zemû, ale v místû ohybu se její lnûn˘ obal uvolnil a rozpáral
jako ko‰ile nûjakého uliãníka. Auri se usmála a jemn˘mi prsty
odmotala cár látky, dávajíc pozor, aby ho nepotrhala.

Nakonec povolil. Dokonalé. Tenk˘ pruh za‰edlého lnûného
plátna, dlouh˘ jako její paÏe. Byl unaven˘, ale ochotn˘, a kdyÏ
ho sloÏila, pelá‰ila pryã, Stínkem, pln˘m ozvûn, a dolÛ, pofiád
dolÛ aÏ do Dvanácti. Dvanáct patfiilo ke vzácn˘m promûnliv˘m
místÛm Podvûcí. Bylo dost moudré, aby znalo sebe sama, natolik
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stateãné, aby bylo samo sebou, ale dokázalo se nespoutanû mûnit,
a pfiitom zÛstávat zcela pravdivé. Po této stránce pfiedstavovalo
cosi jedineãného, a i kdyÏ obãas postrádalo bezpeãí ãi vlídnost,
Auri si ho témûfi proti své vÛli oblíbila.

Dnes onen vysok˘ obloukovit˘ prostor vypadal jasnû a Ïivû,
pfiesnû jak oãekávala. Sluneãní jas pronikal jako kopí otevfie-
n˘mi mfiíÏemi kdesi nahofie, proráÏel si cestu aÏ do hluboké-
ho, úzkého údolí promûnlivého místa. Prodíral se mezi trub-
kami, podpûrami, kolem pevné, rovné linie prastarého
dfievûného chodníku. Vzdálen˘ hluk ulice se sná‰el dolÛ, aÏ
pod dno v‰eho.

Auri sly‰ela zvuk kopyt na dlaÏbû, ostr˘ a obl˘ jako praskají-
cí kloub. Sly‰ela vzdálen˘ hfimot projíÏdûjícího vozu a matnou
zmûÈ hlasÛ. Tím v‰ím se propletl vysok˘, rozzloben˘ kfiik dítû-
te, které urãitû chtûlo matãin prs a nedostalo ho.

Na dnû Îlut˘ch Dvanácti se nacházelo podlouhlé hluboké
jezírko s vodou hladkou jako sklo. Slunce sem svítilo dost sil-
nû, aby Auri dohlédla aÏ ke druhému propletenci trubek pod
vodou.

UÏ tu mûla slámu a na úzké kamenné fiímse podél jedné stû-
ny ãekaly tfii láhve. Ale pfii pohledu na nû se Auri zamraãila.
Byla tu zelená, hnûdá a ãirá. Mûla tu ‰irok˘ drátûn˘ uzávûr, ‰edé
zakroucené víãko a korek, tlust˘ jako pûst. V‰echny moÏné tva-
ry a velikosti, ale nic z toho nebylo tak docela to pravé. 

Auri rozãilenû rozhodila rukama.
Rozbûhla se zpátky do Pfiíkrytu, bosé nohy pleskaly o kámen.

Jakmile dorazila, padl jí pohled na ‰ed˘ sklenûn˘ dÏbánek s le-
vandulí. Zvedla ho, pofiádnû prohlédla, pak ho postavila zpátky
na místo a odcupitala.
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Chvátala Útoãi‰tûm, tentokrát ho opustila svaÏujícím se v˘-
chodem, nikoli ‰tûrbinou ve stûnû. Prokliãkovala HouÏví, Fo-
xen házel na stûny divoké stíny. Vlasy za ní v bûhu vlály jako
praporec. Sestoupila po toãitém schodi‰ti do Temnodomu,
dolÛ a dokola, dolÛ a dokola. KdyÏ koneãnû zaslechla tekoucí
vodu a cinkání skla, vûdûla, Ïe pfiekroãila práh do Cinkotu.
Brzy se Foxenovo svûtélko odrazilo od tÛnû s vífiící ãernou vo-
dou, jeÏ spolkla spodní ãást schodi‰tû.

V mûlkém v˘klenku se skr˘valy dvû láhve. Jedna modrá
a ‰tíhlá, druhá zelená, podsaditá. Auri naklonila hlavu, zavfie-
la jedno oko, potom natáhla ruku a dvûma prsty se dotkla ze-
lené láhve. Zakfienila se, chÀapla ji a rozbûhla se zpátky ke
schodÛm.

Cestou nazpût probûhla Pfieskoky, jen aby mûla nûjakou zmû-
nu. BûÏela síní, pfieskoãila první hlubokou trhlinu v rozbité
podlaze mr‰tnû jako taneãnice. Pfies druhou puklinu se pfienes-
la lehce jako pták. Tfietí zdolala divoce, jako hezká dívka, po-
dobná sluníãku.

Do Îlut˘ch Dvanácti se vfiítila celá zad˘chaná. KdyÏ nabrala
dech, strãila Foxena do zelené láhve, pozornû ho obestlala slá-
mou a zajistila sponku u gumové zátky, ãímÏ láhev pevnû uza-
vfiela. Zvedla ji k obliãeji, vesele se usmála a políbila sklo. Pak
láhev opatrnû postavila na okraj jezírka.

Vyloupla se z oblíben˘ch ‰atÛ a povûsila je na mosaznou
trubku. Trochu se zachvûla, jako by ji v Ïaludku zalechtala ne-
klidná rybiãka. Potom, úplnû nahá, obûma rukama shrnula
svoje oblaãné vlasy dozadu a spoutala je; stoãila a svázala prouÏ-
kem starého lnûného plátna. KdyÏ s nimi byla hotová, stal se
z nich dlouh˘ ohon, kter˘ jí visel aÏ do pasu.
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S rukama pevnû zkfiíÏen˘ma na prsou udûlala dva krátké
krÛãky a zastavila se na kraji tÛnû. Ponofiila do vody ‰piãku, po-
tom celou nohu. Zasmála se pfii pocitu chladu a mátové svûÏes-
ti. Pak se spustila níÏ, obû nohy jí vlály ve vodû. Chvilku balan-
covala, podpírala se obûma rukama, aby nesedûla na studeném
okraji jezírka.

Ale stejnû se chladu nemohla vyhnout. Svra‰tila obliãej
a klesla aÏ dolÛ. Na chladu kamenného okraje uÏ nebylo nic
mátového. Chutnal jako neteãné, tupé kousnutí do jejího nûÏ-
ného pozadí.

Otoãila se a postupnû se nofiila hloubûji. Pomalu hmatala no-
hama, aÏ narazila na kamenn˘ v˘ãnûlek. Zachytila se ho prsty
nohou, po stehna ve vodû. Nûkolikrát se zhluboka nadechla,
pevnû zavfiela oãi a vycenila zuby, pak se v˘ãnûlku pustila a dol-
ní ãástí tûla se potopila pod hladinu. Ti‰e vykvikla, z chladu jí
naskoãila husí kÛÏe.

Ale to nejhor‰í uÏ mûla za sebou. Teì si namoãila i hlavu. La-
pala po dechu a mrkala, vytírala si vodu z oãí. Celá se otfiásla,
jednu ruku si stále tiskla na Àadra. Na se‰klebeném obliãeji se
pomalu objevil ‰irok˘ úsmûv.

Bez svého oblaku vlasÛ si Auri pfiipadala maliãká. Ne tak, jak
se o to dennodennû snaÏila. Ne jako strom mezi stromy. Nebo
jako stín pod zemí. A ne‰lo jen o drobné tûlo. Vûdûla, Ïe je jí
docela maliãko. KdyÏ se pozornûji podívala do svého zrcadla,
vidûla v nûm dívku drobnou jako dûtsk˘ pouliãní Ïebráãek.
HubeÀouãkou dívku. S jemnû vystupujícími lícními kostmi.
S kÛÏí napjatou na klíãních kostech.

Ne, o to ne‰lo. KdyÏ mûla vlasy staÏené dozadu a mokré, jako
by jí ubylo. Pfiipadala si... upûchovaná. Matná. Sotva patrná.
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Neskuteãná, jakoby vymy‰lená. Bez toho dokonalého pruhu
lnûného plátna by to bylo stra‰nû nepfiíjemné. Neb˘t jeho, pfii-
padala by si nejenom jako srolovan˘ knot, ale jako nûco vytaÏe-
ného z kanálu. Dûlat vûci správnû se vÏdycky vyplatí.

Koneãnû se pfiestala tfiást chladem. V Ïaludku se jí pofiád
hemÏily rybiãky, ale dychtivû se usmívala. Do jezírka dopadlo
denní svûtlo, jasné a pfiímé jako kopí.

Auri se zhluboka nadechla a vydechla, protáhla si ‰piãky.
Nadechla se je‰tû jednou a vydechovala pomaleji. Pfii tfietím
nádechu jednou rukou pevnû uchopila hrdlo Foxenovy láhve,
opustila kamenn˘ okraj tÛÀky a potopila se.

*   *   *

Svûtlo sem dopadalo pod správn˘m úhlem a Auri spatfiila první
propletenec trubek úplnû zfietelnû. Hbitû jako stfievle se otoãila
a hladce mezi nimi proklouzla, aniÏ by se nûkteré dotkla. 

Pod nimi se nacházel druh˘ uzel. Odstrãila se nohou od staré
Ïelezné roury smûrem dolÛ, volnou rukou se pfiitáhla k ventilu,
kolem nûhoÏ proplouvala, ãímÏ zmûnila rychlost a protáhla se
úzkou mezerou mezi dvûma mûdûn˘mi trubkami, siln˘mi jako
zápûstí.

Paprsky svûtla shora slábly, jak postupnû klesala; zÛstávala jen
Foxenova modrozelená záfie. Ale jeho svûtélko také zesláblo, tlu-
mila ho voda, sláma a tlusté zelené sklo. Auri se‰pulila rty do
dokonalého ‚O‘ a vypustila dvû fiádky bublin. Postupovala
hloubûji a tlak stoupal, v temnotû se neurãitû r˘sovaly tvary.
Star˘ chodník, naklonûná kamenná deska, prastar˘ dfievûn˘
trám, porostl˘ fiasami.
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