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Prolog

První galaktická fií‰e pfietrvala desítky tisíc let. Pod její centralizovanou
správu, nûkdy tyranskou, jindy benevolentní, vÏdy v‰ak spofiádanou, spa-
daly ve‰keré planety v celé galaxii. Lidé si jiÏ nedokázali pfiedstavit, Ïe by
tomu mohlo b˘t jinak. 

V‰ichni aÏ na Hariho Seldona.
Hari Seldon byl poslední velk˘ vûdec První fií‰e. To on plnû rozpracoval

vûdu zvanou psychohistorie – kvintesenci sociologie, vûdu, která studova-
la lidské chování redukované na rovnice. 

Zatímco chování jednotlivcÛ je nepfiedvídatelné, reakce davÛ se podle
Seldonov˘ch zji‰tûní dají statisticky zpracovat. âím vût‰í dav, tím vût‰í
pfiesnosti lze dosáhnout. A Seldon nepracoval s niãím men‰ím neÏ s oby-
vatelstvem celé galaxie, která v jeho ãasech ãítala bezmála trilión du‰í.

A právû Seldon navzdory selskému rozumu i v‰eobecnému pfiesvûdãení
pfiedpovûdûl, Ïe ona úÏasná ¤í‰e, která vypadala tak silná, se ve skuteã-
nosti nenapravitelnû rozkládá a upadá. Pfiedpovûdûl (anebo vyfie‰il rovnice
a interpretoval jejich symboly, coÏ vyjde nastejno), Ïe pokud bude galaxie
ponechána sama sobû, nová ústfiední vláda se zrodí aÏ po tfiiceti tisících le-
tech utrpení a anarchie. 

Seldon se rozhodl s tímto nepfiízniv˘m trendem bojovat a pfiipravit ta-
kové podmínky, aby mír a civilizace byly obnoveny jiÏ za tisíc let. UváÏli-
vû zaloÏil dvû kolonie vûdcÛ, které nazval „Nadacemi“. Zámûrnû je zaloÏil
na „opaãn˘ch koncích galaxie“. Jedna Nadace se tû‰ila plné pozornosti
médií, existence té druhé se naopak tutlala. 

V románech Nadace a Nadace a ¤í‰e se vypráví o prvních tfiech staletích
dûjin První Nadace. Ta zaãínala jako malé spoleãenství encyklopedistÛ za-
padl˘ch v prázdnotû vnûj‰í galaktické periferie. Pravidelnû ãelila krizím,
pfii nichÏ se dostala do sevfiení socioekonomick˘ch proudÛ té doby a lid-
sk˘ch promûnn˘ch. Manévrovací prostor mûla pfiitom omezen˘ pouze na
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jeden postup, a kdyÏ se tímto smûrem vydala, otevfiel se pfied ní nov˘ ho-
rizont rozvoje. To v‰e naplánoval Hari Seldon, kter˘ byl tou dobou jiÏ
dávno mrtv˘.

Díky technologické pfievaze ovládla První Nadace okolní planety, dávno
upadlé do barbarství. Postavila se vojensk˘m diktaturám, které se odtrhly
od skomírající ¤í‰e, a porazila je. Postavila se i zbytku ¤í‰e pod jejím po-
sledním siln˘m císafiem a posledním siln˘m generálem a porazila ji. 

Potom v‰ak musela ãelit nûãemu, co ani Hari Seldon nemohl pfiedpo-
vûdût, drtivé síle jediného ãlovûka – mutanta. Tvor znám˘ pod pfiezdív-
kou Mezek se narodil se schopností libovolnû ovlivÀovat emoce cizích lidí
a formovat jejich my‰lení. Z jeho nejzatvrzelej‰ích protivníkÛ se stávali
jeho oddaní sluÏebníci. Armády s ním nemohly a ani nechtûly bojovat.
První Nadace se pfied jeho mocí musela sklonit a SeldonÛv plán se zãásti
ocitl v troskách.

ZÛstala záhadná Druhá Nadace, cíl ve‰kerého pátrání. Mezek ji musí
najít, aby zavr‰il ovládnutí galaxie. Ti, kdoÏ zÛstali vûrní zbytku První Na-
dace, ji musí najít ze zcela jiného dÛvodu. Ale kde je? To nikdo nevûdûl. 

Tohle je tedy pfiíbûh o pátrání po Druhé Nadaci! 
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Část první

Mezek pátrá
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1

Dva muži a Mezek

MEZEK ... Po pádu První Nadace dostaly koneãnou podobu konstruktivní
prvky Mezkova reÏimu. Právû on se po definitivním rozpadu galaktické ¤í‰e
zapsal do dûjin jako první vládce sjednoceného prostoru skuteãnû imperiální-
ho mûfiítka. Pfiedchozí komerãní impérium padlé Nadace bylo i pfies nehma-
tatelnou podporu psychohistorick˘ch proroctví rÛznorodé a volnû propojené.
Nedalo se vÛbec porovnat s Mezkovou centralizovanou Unií svûtÛ, zahrnují-
cí jednu desetinu objemu galaxie a jednu patnáctinu jejího obyvatelstva. Ob-
zvlá‰tû za éry takzvaného Pátrání...

GALAKTICKÁ ENCYKLOPEDIE1

O Mezkovi a jeho fií‰i se toho v Encyklopedii pochopitelnû pí‰e mnohem
více, ale prakticky nic se jiÏ nevztahuje k na‰emu tématu a pro na‰e úãely
je jazyk encyklopedistÛ vût‰inou pfiíli‰ such˘. Mezkovo heslo pojednává
pfiedev‰ím o hospodáfisk˘ch podmínkách, které vedly k vzestupu „První-
ho obãana Unie“ (jak si Mezek nechával oficiálnû fiíkat), a ekonomick˘ch
dopadech jeho vlády.

Pokud autor pfiíslu‰ného hesla mírnû Ïasne, jak nesmírnû rychle doká-
zal Mezek bûhem pûti let vybudovat rozsáhlé panství, nenechává to na
sobû znát. Pokud ho dále pfiekvapuje náhlé ukonãení expanzivní politiky
ve prospûch pûtileté konsolidace území, pak to tají.
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1 V‰echny citace z Galaktické encyklopedie, jeÏ zde se svolením nakladatele pfietiskujeme,
pocházejí ze sto ‰estnáctého vydání z roku 1020 EN, které vy‰lo péãí Nakladatelství Ga-
laktické encyklopedie na Terminu.
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Necháme tedy Encyklopedii b˘t, vydáme se k cíli vlastní cestou a bu-
deme se vûnovat dûjinám Velkého mezivládí – mezi První a Druhou ga-
laktickou fií‰í – od konce onûch pûti let konsolidace.

Pokud jde o politiku, panuje v Unii klid. Její hospodáfiství vzkvétá.
Málokdo by vymûnil mír za Mezkovy pevné vlády za chaos, kter˘ mu
pfiedcházel. Na planetách, které pfied pûti lety znaly Nadaci, moÏná mno-
zí nostalgicky litovali, ale víc uÏ nic. VÛdci Nadace byli mrtví, pokud byli
neupotfiebitelní, a konvertovaní, pokud byli uÏiteãní.

A ze v‰ech konvertovan˘ch byl Han Pritcher, dnes generálporuãík, ten
nejuÏiteãnûj‰í.

Za Nadace byl Han Pritcher kapitánem a pfiíslu‰níkem demokratické
opozice. KdyÏ Nadace padla Mezkovi k nohám bez boje, Pritcher s ním
bojoval. Tedy do té doby, neÏ byl konvertován.

Ne‰lo o konverzi v bûÏném slova smyslu, kdy ãlovûk zmûní názory pod
tlakem lep‰ích argumentÛ. To Han Pritcher vûdûl moc dobfie. Byl obrácen,
protoÏe Mezek jakoÏto mutant byl díky sv˘m mentálním schopnostem
s to zcela zmûnit ãlovûka k obrazu svému. Ale to Pritcherovi naprosto vy-
hovovalo. Samotná spokojenost s konverzí byla jejím hlavním pfiíznakem,
ale Han Pritcher uÏ na to ani nebyl zvûdav˘. 

KdyÏ se teì ten ostfiílen˘ cestovatel a agent rozvûdky vracel ze své páté
velké expedice do nezmûrn˘ch prostor galaxie za hranicemi Unie, tû‰il se
na nadcházející rozhovor s „Prvním obãanem“ pfiímo bezelstnû. Jeho pfiís-
ná tváfi vypadala, jako by ji vydlabali z tmavého dfieva bez Ïilek a jako by
pfii sebemen‰ím pokusu o úsmûv mûla popraskat. Îádná radost na ní ne-
byla znát – ale ono ji ani nebylo potfieba dávat navenek najevo. Mezek vi-
dûl emoce uvnitfi do nejmen‰ího detailu, tak jako by si obyãejn˘ ãlovûk
pov‰iml za‰kubnutí oboãí.

Pritcher nechal vzná‰edlo ve star˘ch vicekrálovsk˘ch hangárech a ve‰el
na pozemek paláce pû‰ky, jak se to po v‰ech vyÏadovalo. U‰el pÛldruhého
kilometru po prázdné a ztichlé silnici s vyznaãen˘mi ‰ipkami. Pritcher vû-
dûl, Ïe na mnoha ãtvereãních kilometrech palácov˘ch pozemkÛ není jedi-
n˘ stráÏn˘, jedin˘ voják, jedin˘ ozbrojen˘ muÏ. 

Mezek nepotfieboval chránit.
Mezek byl sv˘m nejlep‰ím, v‰emocn˘m ochráncem. 
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Pritcher se zaposlouchal do sv˘ch mûkk˘ch krokÛ. Pfied ním se uÏ roz-
prostíraly pableskující, neuvûfiitelnû lehké a neuvûfiitelnû silné kovové zdi,
v troufal˘ch, pfiehnan˘ch a takfika hektick˘ch obloucích, tak typick˘ch
pro architekturu pozdní ¤í‰e. Tyãily se nad prázdn˘mi pozemky i pfielid-
nûn˘m mûstem na horizontu. 

Uvnitfi paláce dlel sám onen muÏ, na jehoÏ nelidsk˘ch schopnostech
byla závislá nová aristokracie a celá struktura Unie. 

Ohromné hladké dvefie se pfied generálem majestátnû otevfiely a on ve-
‰el dovnitfi. Vstoupil na velkou a ‰irokou rampu, která se i s ním zaãala
zvedat. Rychle v tom bezhluãném v˘tahu vyjel aÏ nahoru. V oslÀujícím
tfipytu palácov˘ch vûÏí stanul pfied mal˘mi obyãejn˘mi dvefimi Mezkovy
komnaty.

Otevfiely se –

Bail Channis byl mlad˘ a Bail Channis byl nekonvertovan˘. Jednodu‰e
fieãeno, Mezek jeho emocionální ustrojení nikdy neupravil. ZÛstávalo
pfiesnû takové, jaké dostal dûdiãnû do vínku a jak ho pozdûji ovlivnilo jeho
prostfiedí. A i to ho tû‰ilo. 

Nebylo mu je‰tû ani tfiicet a uÏ byl v hlavním mûstû nesmírnû dobfie za-
psán. Byl hezk˘, bystr˘ – a proto ve spoleãnosti slavil úspûchy. Byl inteli-
gentní a rozváÏn˘ – a proto slavil úspûchy u Mezka. A oba druhy úspûchu
ho úÏasnû tû‰ily.

A nyní ho Mezek poprvé povolal k osobní audienci.
·el po dlouhé tfipytivé silnici, která vedla pfiímo k houbovit˘m hliníko-

v˘m vûÏím, v nichÏ kdysi, v dobách star˘ch císafiÛ, bydlel kalgansk˘ vice-
král. Pozdûji byly sídlem nezávisl˘ch kníÏat kalgansk˘ch, ktefií jiÏ vládli
sami, a dnes v nich pfieb˘val První obãan Unie, jenÏ vládl své vlastní fií‰i. 

Channis si pro sebe broukal. Nemûl Ïádné pochybnosti, oã pÛjde. Pfii-
rozenû o Druhou Nadaci! Ten v‰udypfiítomn˘ stra‰ák, jenÏ Mezka donu-
til zastavit politiku neomezené expanze a vymûnit ji za statickou opatr-
nost. Oficiální termín pro tento nov˘ pfiístup znûl „konsolidace“. 

Teì se zaãaly ‰ífiit fieãi – a ty se nedají zastavit. Mezek se chystá obnovit
ofenzívu. Mezek zjistil polohu Druhé Nadace a teì ji napadne. Mezek se
s Druhou Nadací dohodl a rozdûlil si s ní sféry vlivu. Mezek usoudil, Ïe
Druhá Nadace neexistuje, a zabere celou galaxii. 
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Nemá cenu uvádût tu v‰echny fámy, které ãlovûk zaslechl v pfiedpoko-
jích. Nebylo to ani poprvé, co takové zvûsti kolovaly. Nyní ale vypadaly
opodstatnûnûj‰í a v‰echny nespoutané a rozpínavé du‰e, kter˘m svûdãila
válka, vojenská dobrodruÏství a politick˘ chaos a které chfiadly v dobách
stability a zatuchlého míru, znatelnû pookfiály.

Bail Channis byl jedním z tûchto lidí. On se záhadné Druhé Nadace
nebál. On se tedy ani nebál Mezka a vychloubal se tím. Nûktefií lidé tomu
bohatému mladíkovi nepfiáli a snad zlomyslnû ãekali, Ïe tenhle vesel˘ mi-
láãek Ïen, jenÏ si otevfienû utahoval z Mezkova vzhledu a poustevnického
Ïivota, ‰patnû skonãí. Nikdo se k nûmu neodváÏil pfiipojit a jen pár se jich
odváÏilo zasmát, ale kdyÏ se mu nic nestalo, jeho povûst patfiiãnû vzrostla. 

Channis narychlo vym˘‰lel slova na melodii, kterou si broukal. ·lo
o nesmyslné ver‰íky s opakujícím se refrénem: „Druhá Nadace – sakra
práce – konec civilizace.“ 

Byl v paláci. 
Ohromné hladké dvefie se pfied Channisem majestátnû otevfiely a on ve-

‰el dovnitfi. Vstoupil na velkou a ‰irokou rampu, která se i s ním zaãala
zvedat. Rychle v tom bezhluãném v˘tahu vyjel aÏ nahoru. V oslÀujícím
tfipytu palácov˘ch vûÏí stanul pfied mal˘mi obyãejn˘mi dvefimi Mezkovy
komnaty.

Otevfiely se –

MuÏ, kter˘ nemûl jiné jméno neÏ Mezek a jin˘ titul neÏ První obãan Unie,
se podíval zrcadlov˘m sklem stûny na osvûtlené vznosné mûsto na obzoru.

V houstnoucím ‰eru vycházely hvûzdy a do jedné mu podléhaly. 
Na okamÏik ho to potû‰ilo a pak se usmál. Jsou podfiízeni osobnosti,

kterou jen málokdo v Ïivotû vidûl.
Mezek nebyl Ïádná pastva pro oãi – jeho vzhled ze v‰eho nejvíc po-

noukal k v˘smûchu. Ne víc neÏ pûtapadesát kilogramÛ bylo roztaÏeno do
jeho sto sedmdesáti centimetrÛ. Kostnaté konãetiny mu z neladného vy-
chrtlého tûla pfiímo trãely a dojem z vyzáblé tváfie vÏdycky pfiebil jeho ma-
sit˘ frÀák, kter˘ z ní vyãníval dobr˘ch sedm centimetrÛ. 

Jen jeho oãi nûjak nezapadaly do v‰eobecné fra‰ky jménem Mezek.
V jejich jemnosti – a na nejvût‰ího dobyvatele galaxie to byla podivuhod-
ná jemnost – se zraãil smutek, kter˘ nikdy nebyl úplnû potlaãen. 

– 14 –

Asimov-Druhá Nadace - zlom  31.10.1956 16:26  Stránka 14



Ve mûstû byla k mání ve‰kerá myslitelná zábava luxusního hlavního
mûsta luxusní planety. Mohl pfienést své hlavní mûsto na Nadaci, která
byla z jeho poroben˘ch nepfiátel nejsilnûj‰í, ale byla daleko, aÏ na samém
okraji periferie. Kalgan mu ze strategického hlediska vyhovoval mnohem
lépe – jednak se nacházel mnohem více ke stfiedu a pak mûl dlouhou tra-
dici vyhlá‰eného rekreaãního svûta pro aristokracii.

Pfiesto v‰ak v jeho tradiãním veselí, umocnûném nesl˘chanou prosperi-
tou, nenacházel klidu.

Báli se ho, poslouchali ho a moÏná ho i respektovali – z dosti znaãné
vzdálenosti. Ale kdo se na nûj dokázal podívat bez pohrdání? Jedinû ti,
které konvertoval. A jakou cenu mûla pro nûj jejich umûlá loajalita?
Scházela jí ‰Èáva. B˘val se mohl ovûnãit tituly, zavést staré ãi zbrusu nové
rituály, ale to by nic nezmûnilo. Lep‰í – anebo alespoÀ ne hor‰í – je b˘t
prostû První obãan – a skr˘vat se.

Cosi se v nûm náhle vzboufiilo a vzpfiíãilo. Ani kousek galaxie mu ne-
smí b˘t odepírán. Na cel˘ch pût let se zahrabal tady na Kalganu, mlãel
kvÛli vûãné, mlhavé a v‰eprostupující hrozbû nevidûné, nesly‰ené a ne-
známé Druhé Nadace. Bylo mu dvaatfiicet. Nebyl star˘ – ale pfiipadal si
star˘. Jeho tûlo bylo zesláblé a na tom nic nezmûnily ani jeho fenomenál-
ní du‰evní schopnosti. 

KaÏdá hvûzda! KaÏdá hvûzda, kterou vidí – a dokonce i kaÏdá hvûzda,
kterou nevidí. V‰echno to musí b˘t jeho!

Pomstít se v‰emu. Lidstvu, jehoÏ není souãástí. Galaxii, do níÏ nezapadá. 
Studené v˘straÏné svûtlo nad jeho hlavou zablikalo. Dokázal pfiesnû sle-

dovat, jak se k nûmu palácem blíÏí muÏ, a skoro proti své vÛli cítil, jak se
pfies jeho neurony pfielévají mûkké vlnky emocionálního obsahu. 

Jeho totoÏnost poznal bez námahy. Byl to Pritcher. 
Kapitán Pritcher z nûkdej‰í Nadace. Ten kapitán Pritcher, kterého by-

rokrati upadajícího reÏimu ignorovali a pfii povy‰ování pfieskakovali.
Onen kapitán Pritcher, kterého pfiipravil o práci na bezv˘znamném místû
v rozvûdce a kterého pozvedl z bahna. Ten kapitán Pritcher, jehoÏ nejdfií-
ve jmenoval plukovníkem a posléze generálem a jemuÏ roz‰ífiil operaãní
pole na celou galaxii. 

Generál Pritcher, nûkdej‰í zatvrzel˘ rebel, dnes naprosto loajální. Ni-
koli snad kvÛli v˘hodám, kter˘ch se mu dostalo, ani loajální z vdûãnosti.
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Nebyl mu ani vûrn˘ proto, Ïe ‰lo o vzájemnû v˘hodn˘ vztah – loajální byl
jen a pouze díky konverzi.

Mezek cítil onu pevnou a nezmûnitelnou svrchní vrstvu loajality a lás-
ky, která zabarvovala kaÏdiãk˘ záchvûv a vír Pritcherov˘ch citÛ – vrstvu,
kterou mu pfied pûti lety sám implantoval. Hluboko pod ní se skr˘valy
stopy po pÛvodní zatvrzelé individualitû, netrpûlivosti, která nebrala ohle-
dy na pravidla, idealismu – ale i on uÏ je sotva dokázal najít. 

Dvefie za ním se otevfiely a on se obrátil. PrÛhledná zeì se zcela zatáhla
a tma ustoupila pfied ostr˘m svûtlem atomové energie.

Han Pritcher se usadil na Ïidli, kterou mu Mezek ukázal. Pfii soukrom˘ch
audiencích u Mezka se nikdo neklanûl, nekleãel ani nepouÏíval tituly. Me-
zek byl pouze „První obãan“. ¤íkalo se mu „pane“. V jeho pfiítomnosti se
sedûlo, a pokud jste se k nûmu náhodou otoãili zády, nic se nedûlo. 

Podle Hana Pritchera to v‰e svûdãilo o tom, jak pevnû a sebejistû tfiímá
Mezek otûÏe moci. A Pritcherovi to naprosto vyhovovalo.

„Vãera se mi do rukou dostalo va‰e shrnující hlá‰ení. Nebudu popírat,
Ïe mi pfiijde ponûkud deprimující, Pritchere.“ 

Generál zvedl oboãí. „Ano, asi tak pÛsobí – ale nevím, k jak˘m jin˘m
závûrÛm bych mohl dospût. Îádná Druhá Nadace prostû neexistuje,
pane.“

Mezek to chvíli zvaÏoval a potom pomalu zavrtûl hlavou, jak uÏ to udûlal
mnohokrát pfiedtím: „Jsou tu dÛkazy Eblinga Mise. Ty prostû nemÛÏete
obejít.“

To nebylo nic nového a Pritcher se proti tomu vÛbec neohradil. „Mis
byl moÏná nejvût‰í psychohistorik Nadace, ale v porovnání s Harim Sel-
donem byl jen dítû. KdyÏ zkoumal Seldonovy práce, umûle jste mu sti-
muloval my‰lení. MoÏná jste ho zatlaãil pfiíli‰ daleko. Mohl se m˘lit.
Pane, on se musel m˘lit.“ 

Mezek vzdychl a vytrãil svou truchlivou tváfi na tenkém stonku krku.
„KéÏ by tenkrát Ïil jen o minutu déle. UÏ uÏ mi chtûl fiíct, kde se ta Dru-
há Nadace nalézá. ¤íkám vám, on to vûdûl. Nemusel jsem se stáhnout.
Nemusel jsem ãekat a ãekat. Tolik promarnûného ãasu. Uplynulo uÏ pût
let – a nic z toho.“

Pritcher nemohl b˘t vÛãi slabé touze svého vládce pfiehnanû kritick˘;
jeho upraven˘ mozek mu to neumoÏÀoval. Namísto toho byl znepokojen˘;
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tak nûjak nesvÛj. „Ale jak jinak by se to dalo vysvûtlit, pane?“ namítl. „Vy-
pravil jsem se na celkem pût cest. Trasy jste naplánoval vy osobnû. A já ne-
opominul jedin˘ asteroid. Pfied tfiemi sty lety Hari Seldon ze staré ¤í‰e
údajnû zaloÏil dvû Nadace, které se mûly stát zárodkem nové ¤í‰e a na-
hradit tak tu skomírající. Sto let po Seldonovi se uÏ sláva První Nadace –
té, jiÏ známe tak dÛvûrnû – roznesla po celé galaxii. A dnes uÏ uplynulo tfii
sta let – a kde má ta záhadná Druhá Nadace b˘t? Nesly‰eli o ní ani v tom
nejzapadlej‰ím koutu galaxie.“

„Ebling Mis tvrdil, Ïe zachovávala pfiísné utajení. Jedinû utajení mÛÏe
promûnit její slabost v pfiednost.“

„Tak hlubokého utajení lze docílit jen v pfiípadû, kdyÏ vÛbec neexistuje.“
Mezek na nûj upfiel své velké oãi: pohled to byl pronikav˘ a zároveÀ

ostraÏit˘. „Ne. Ona opravdu existuje.“ Ukázal na Pritchera kostnat˘m
prstem. „Dojde k mírné zmûnû v taktice.“

Pritcher se zamraãil. „Hodláte odletût osobnû? To bych vám pfiíli‰ ne-
radil.“

„Ne, samozfiejmû Ïe ne. Odletût budete muset znovu vy – tentokrát uÏ
naposledy. Ale krom vás povûfiím velením je‰tû jednoho ãlovûka.“

Rozhostilo se ticho a pak se Pritcher pevn˘m hlasem zeptal: „Koho,
pane?“

„Bude to jeden mladík z Kalganu. Bail Channis.“
„V Ïivotû jsem o nûm nesly‰el, pane.“
„Ne, to bych ani nepfiedpokládal. Ale je bystr˘, ambiciózní – a není

konvertovan˘.“
Pritcherova dlouhá brada se jen na okamÏik zachvûla. „Nechápu, co je

v tom za v˘hodu.“
„Jedna by se na‰la, Pritchere. Prokázal jste mi cenné sluÏby. Ale patfiíte ke

konvertovan˘m. Va‰í motivací je jednodu‰e vynucená bezpodmíneãná vûr-
nost mojí osobû. KdyÏ jste pfii‰el o svou pÛvodní motivaci, pfii‰el jste také
o nûco, o subtilnûj‰í pohnutku, kterou dost dobfie nedokáÏu nahradit.“

„Já to tak necítím,“ ohradil se Pritcher pfiíkfie. „Dobfie si vzpomínám,
jak˘ jsem byl v dobách, kdyÏ jsem je‰tû byl vá‰ nepfiítel. Necítím se v Ïád-
ném ohledu ménûcenn˘.“

„Pfiirozenû,“ pfiitakal Mezek a koutky úst se mu stoãily do úsmûvu. „Vá‰
úsudek v této vûci je sotva objektivní. Ale tenhle Channis je ctiÏádostiv˘ –
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