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Podìkování

Zvláštní díky patří všem, kteří mi pomáhali sbírat podklady k tomuto
románu, zejména Leslie Taylorové z Raintree Nutrition, Inc. za krásné
nákresy rostlin a za její cenné znalosti o lékařském využití vegetace deštných pralesů. Bylo by ode mě také velice ledabylé, kdybych nepoděkoval dvěma zdrojům nejvyšší důležitosti: knize In Trouble Again: A Journey Between the Orinoco and the Amazon (Znovu v potížích: Cesta mezi
Orinokem a Amazonií) Redmonda O’Hanlona a dílu, jež inspirovalo můj
román, The Tales of a Shaman’s Apprentice (Příběhy šamanova učedníka), od dr. Marka Plotkina. Za konkrétnější pomoc srdečně děkuji
svým přátelům i rodinným příslušníkům, kteří pomohli upravit můj
rukopis do současné podoby. Jde o následující lidi: Chris Crowe, Dennis
Grayson, Susan Tunisová, Penny Hillová, Debbie Nelsonová, Dave
Meek, Jane O’Rivaová, Chris „The Little“ Smith, Judy a Steve Preyovi
a Caroline Williamsová. Za pomoc s francouzštinou jsem vděčný své
kanadské kamarádce Dianne Daigleové, za spolupráci na internetu Stevu
Winterovi a za neutuchající morální podporu Carolyn McCrayové. Použité mapy pocházejí z The CIA World Factbook 2000. A nakonec děkuji
třem lidem, kteří zůstávají mými nejlepšími kritiky i nejvěrnějšími podporovateli: své editorce Lysse Keuschové, svému agentovi Russovi Galenovi a svému publicistovi Jimu Davisovi. V posledním a nejdůležitějším
upozornění musím zdůraznit, že všechny věcné chyby a omyly padají
plně na má bedra.

Prolog
25 . ČERVENCE , 18.24

I NDIÁNSKÁ MISIONÁŘSKÁ STANICE
A MAZONAS , B RAZÍLIE
Padre Garcia Luiz Batista se zrovna snažil okopávat motyčkou záhonky
na zahrádce u své misie, když se z pralesa vypotácel jakýsi cizinec. Muž
měl na sobě jen roztrhané černé džíny a nic jiného. Měl nahou hruď a byl
bosý. Mezi řádky klíčícího manioku se zhroutil na kolena. Na jeho tmavě
opálené kůži se křižovala modrá a karmínová tetování.
Padre Batista si spletl nově příchozího s místním indiánem z kmene
Janomamo, posunul si slaměný klobouk se širokou krempou do týla
a pozdravil ho indiánským jazykem: „Eou, shori,“ řekl. „Vítej, příteli, do
misie ve Wauwai.“
Muž pozvedl tvář a Garcia si okamžitě uvědomil svůj omyl. Hleděly
na něj tmavě modré oči, jaké se mezi amazonskými kmeny nevyskytují.
Kromě toho měl muž na tváři strniště rašícího plnovousu.
Rozhodně nešlo o indiána, ale o bělocha.
„Bemvindo,“ zkusil to Garcia portugalsky. Domníval se, že ten muž je
jistě jeden ze všudypřítomných rolníků z přímořských měst, kteří se odvažují do deštného pralesa, aby si zabrali kus půdy a vybudovali si lepší
život. „Buď vítán, příteli.“
Ten chudák zjevně strávil v džungli příliš dlouhou dobu. Byl vychrtlý
a pod kůží se mu rýsovala žebra. Černé vlasy měl zcuchané a celé tělo
mu pokrývaly tržné rány a hnisající boláky. Poletovalo kolem něj hejno
much, které bzučely a živily se na jeho zraněních.
Když se cizinec pokusil promluvit, popraskaly mu vysušené rty a na
bradu mu skápla čerstvá krev. Doplazil se ke Garciovi a pozvedl paži
v prosebném gestu. Místo slov mu však splynula ze rtů jen nesouvislá,
zvířecí změť slabik.
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Garcia zprvu pocítil nutkání ustoupit od něj, ale povolání božího služebníka mu to nedovolilo. Dobrý samaritán nemůže odmítnout ztraceného poutníka. Sklonil se a pomohl muži na nohy. Ten člověk byl tak
vyhublý, že nevážil více než dítě. I přes vlastní košili padre cítil, že
mužova pokožka horečnatě žhne.
„Pojďme ze slunce dovnitř.“ Garcia odvedl cizince k misijnímu kostelu, jehož čistě bílá věž se tyčila k modré obloze. Za kostelem stálo na
vykáceném kousku pralesa několik chatrných dřevěných chýší se střechami z palmových listů.
Misie ve Wauwai byla založena teprve před pěti lety, ale počet obyvatel již dosáhl osmdesáti. Jednalo se o směsici příslušníků různých místních kmenů. Některé chatrče stály na kůlech, jak bylo typické pro indiány z kmene Apalai, a chýše z palmových listů zase sloužily jako domov
indiánům Waiwai a Tiriós. Nejvíce obyvatel této vesničky ovšem patřilo
ke kmeni Janomamo, a ti si tu postavili velkou společnou kruhovou
chýši.
Garcia mávl paží na jednoho Janomama na okraji zahrádky – byl to
nevelký indián jménem Henaowe, který dělal Garciovi asistenta. Na sobě
měl kalhoty a zapnutou košili s dlouhými rukávy. Přispěchal k nim.
„Pomoz mi s tím mužem do mého domu.“
Henaowe horlivě přikývl a podepřel cizince, rozpáleného horečkou,
z druhé strany. Společně ho provedli brankou ze zahrádky a obešli kostel k prkennému domku, přilepenému k jižní zdi kostela. Misionářovo
obydlí bylo jako jediné vybaveno generátorem proudu, na který byla
napojena světla v kostele, lednice a jediná klimatizační jednotka ve vesnici. Garcia si někdy říkal, jestli náhodou úspěch jeho misie nesouvisí
s příjemně chladným prostředím v kostele spíše než s nějakou upřímnou
vírou ve spásu prostřednictvím Krista.
Jakmile dorazili k domku, Henaowe se natáhl a otevřel zadní vchod.
Společně dopravili cizince přes jídelnu do druhé místnosti, která byla
určena pro zdejší ministranty, ale momentálně v ní nikdo nebydlel. Mladí
misionáři se před dvěma dny vydali na evangelijní pouť do sousední vesnice. Místnůstka nebyla o mnoho víc než tmavou celou, ale aspoň zde
panoval chlad a nepražilo sem slunce.
Garcia kývl na Henaoweho, aby rozsvítil lampu. Do menších místností
se neobtěžovali přivádět elektřinu. Na světle se rozutekli švábi a pavouci.
10

Spolu uložili muže do postele. „Pomoz mi ho svléknout ze šatů. Musím mu vyčistit a ošetřit rány.“
Henaowe přikývl a natáhl se po knoflíkách mužových kalhot. Vtom
ztuhl a zalapal po dechu. Uskočil, jako kdyby ho uštkl štír.
„Weti kete?“ zeptal se Garcia. „Co se děje?“
Henaowe vytřeštil oči hrůzou. Ukázal na mužovu nahou hruď a rychle
něco říkal svým rodným jazykem.
Garcia nakrabatil čelo. „Co je s tím tetováním?“ Modré a červené
barvy vytvářely z větší části geometrické tvary: karmínové kruhy, rozmáchlé klikyháky a zubaté trojúhelníky. Z centra se ale rozšiřovala stočená červená spirála jako krev, která odtéká výlevkou. V jejím středu
spočíval jediný modrý otisk ruky, těsně nad mužovým pupkem.
„Shawara!“ vykřikl Henaowe a nepřestával couvat ke dveřím.
Zlí duchové.
Garcia se ohlédl po svém asistentovi. Myslel si, že indiáni už takové
pověry překonali. „To stačí,“ řekl příkře. „Je to jen barva. Nejde o žádné
ďáblovo dílo. Teď mi pojď pomoct.“
Henaowe jen v hrůze zavrtěl hlavou a odmítal se přiblížit.
Garcia se zamračil a obrátil svou pozornost k pacientovi, který právě zasténal. Muž měl skelný pohled od horečky a z deliria. Slabě sebou na pokrývce házel. Garcia mu položil dlaň na čelo. Bylo rozpálené. Otočil se znovu
na Henaoweho. „Tak mi alespoň přines lékárničku a penicilin z lednice.“
Indián s jasným ulehčením odběhl.
Garcia si povzdychl. Během deseti let života v amazonském deštném
pralese se z nutnosti naučil základní lékařské dovednosti: připevňování
dlah, čištění ran a aplikaci hojivých mastí, i léčení horečky. Dokonce
uměl provést jednoduché operace, jako například sešívání ran či pomoc
při obtížném porodu. Jako misijní padre nebyl jen hlavním opatrovníkem
jejich duší, ale také poradce, náčelník a lékař.
Garcia svlékl muži špinavé šaty a odložil je stranou. Přejel očima po
mužově těle a všiml si, jak zle ho nemilosrdná džungle zřídila. V hlubokých ranách lezli červi. Nehty na nohou sežrala muži šupinatá plísňová
infekce a rána na patě označovala místo starého hadího uštknutí.
Při práci padre uvažoval, co je to asi za muže. Jaký byl jeho příběh?
Má někde rodinu? Všechny pokusy o navázání rozhovoru ale končily
neúspěšně – cizinec odpovídal jen nesouvislým blouzněním.
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Mnoho rolníků, kteří se pokoušeli najít obživu, končilo v rukách nepřátelských indiánů, zlodějů, pašeráků drog či pralesních šelem. Nejčastější příčinu smrti však představovaly choroby. V odlehlé divočině deštného
pralesa byla lékařská pomoc vzdálená týdny cesty, a člověka tak mohla
zabít obyčejná chřipka.
Zvuk kroků přilákal Garciovu pozornost ke dveřím. Henaowe se vrátil
s lékárničkou a vědrem čisté vody. Nebyl ale sám. Po jeho boku stál
Kamala, malý, bělovlasý shapori, kmenový šaman. Henaowe pro něj
zřejmě doběhl.
„Haya,“ pozdravil ho Garcia. „Dědečku.“ Jednalo se o obvyklé oslovení janomamského stařešiny.
Kamala neodpověděl. Vešel do místnosti a zamířil k posteli. Zahleděl
se na ležící postavu a přimhouřil oči. Obrátil se na Henaoweho a pokynul mu, aby položil lékárničku i vodu na zem. Pak šaman vztáhl ruce nad
cizince a začal zaříkávat. Garcia uměl plynně mluvit několika kmenovými jazyky, ale nyní nedokázal rozeznat jediné slovo.
Jakmile Kamala skončil, oslovil Garciu dobrou portugalštinou. „Tento
nabe byl napaden shawarou, nebezpečným duchem v hlubokém pralese.
Dnes v noci zemře. Před rozbřeskem je nutné jeho tělo spálit.“ Po těchto
slovech se Kamala obrátil k odchodu.
„Počkejte! Povězte mi, co znamená ten symbol.“
Kamala se na něj zamračeně podíval a řekl: „To je znak kmene Ban-ali.
Pokrevních jaguárů. Ten muž k nim patří. Nikdo nesmí pomáhat ban-yi,
otroku jaguára. Přináší to smrt.“ Šaman učinil gesto na odehnání zlých
duchů, foukl přes špičky prstů a odešel s Henaowem v patách.
Garcia v místnosti osaměl a dal se do něj náhlý chlad, který neměl nic
společného s klimatizační jednotkou. Už zaslechl zprávy o Ban-ali, jednom z mýtických kmenů hlubokého pralesa. Podle zvěstí šlo o děsivé
lidi, kteří se páří s jaguáry a vládnou nepopsatelnými silami.
Garcia políbil krucifix a energicky odsunul stranou podobné pověry.
Otočil se k vědru a lékárničce, namočil houbičku do vlažné vody a přiložil ji muži ke rtům.
„Pijte,“ zašeptal. V džungli často rozhodovala o životě či smrti dehydratace. Stiskl houbičku a pokapal cizincovy rozpraskané rty vodou.
Muž zareagoval na vlhkost jako dítě, které saje z matčina prsu. Nasál
kapky, vdechl je a málem se udusil. Garcia mu podepřel hlavu, aby se
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muž mohl napít snadněji. Po několika minutách se horečnatý žár v cizincových očích poněkud ztlumil. Sáhl rukou po houbičce s životadárnou
vodou, ale Garcia ji odsunul stranou. Po tak těžké dehydrataci není
zdravé vypít příliš vody.
„Odpočiňte si, señore,“ nabádal cizince. „Vyčistím vám rány a dám vám
nějaká antibiotika.“
Nezdálo se, že by mu muž rozuměl. Pokoušel se posadit, něco vykřikoval a nepřestával se natahovat po houbičce. Garcia ho přitiskl za ramena
k polštáři, muž otevřel ústa a padre konečně pochopil, proč cizinec
nemůže mluvit.
Neměl jazyk. Někdo mu ho vyřízl.
Garcia si zachmuřeně připravil injekci penicilinu a modlil se k Bohu
za duše nestvůr, které mohly něco podobného udělat jinému člověku.
Antibiotikum už bylo sice prošlé, ale nic lepšího tu nemohl sehnat. Píchl
je muži do levé hýždě a pustil se do ošetřování jeho ran.
U cizince se střídaly jasnější chvilky s deliriem. Kdykoliv byl při
vědomí, urputně se snažil dosáhnout na hromádku svého oblečení, jako
kdyby měl v úmyslu obléci se a pokračovat ve své pralesní pouti. Garcia
mu ale vždy přidržel paže u těla a přehodil přes něj přikrývku.
Zatímco slunce zapadalo a pralesem se šířila noc, Garcia seděl s biblí
v ruce a modlil se za toho cizince. Hluboko v srdci však padre věděl, že
jeho modlitby nebudou vyslyšeny. Šaman Kamala se ve svém odhadu
nemýlil. Ten muž do rána nepřežije.
Pro všechny případy, kdyby cizinec byl křesťan, udělil mu Garcia před
hodinou poslední pomazání. Muž se pohnul, když se padre dotkl olejem
jeho čela, ale nevzbudil se. Čelo měl v jednom ohni. Antibiotikům se
nepodařilo zvládnout infekci v krvi.
Garcia očekával, že cizinec každou chvíli zemře, a tak zůstával sedět
na stráži. To bylo to nejmenší, co pro toho chudáka mohl učinit. Když se
ale přiblížila půlnoc a džunglí se neslo naříkavé vrzání kobylek a kvákání nesčetných žab, Garcia na své židli usnul s biblí v klíně.
O několik hodin později ho vzbudil mužův přidušený výkřik. Garcia se
domníval, že jeho pacient umírá, a vyskočil ze židle. Přitom mu bible
spadla na podlahu. Když se pro ni shýbal, uvědomil si, že na něj muž
hledí skelnýma, ale jasnýma očima. Delirium ustoupilo. Cizinec pozvedl
rozechvělou ruku a znovu ukázal na svoje oblečení.
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„Nemůžete odejít,“ řekl Garcia.
Muž na okamžik zavřel oči, zavrtěl hlavou a s prosebným výrazem znovu ukázal na svoje kalhoty.
Garcia konečně povolil. Jak by mohl odmítnout poslední přání umírajícího? Stoupl si, přešel k nohám postele a podal muži jeho potrhané kalhoty.
Cizinec je popadl a okamžitě přejel rukou podél vnitřního švu na jedné
nohavici. Nakonec ukázal na jedno konkrétní místo džínoviny.
Roztřesenou rukou podal kalhoty Garciovi.
Padre odhadoval, že cizinec vklouzává zpátky do deliria. Začínal
ztěžka a přerývaně oddechovat. I tak ale od něj Garcia kalhoty převzal
a sáhl na místo, kam ten muž ukazoval.
Ke svému překvapení nahmatal něco tužšího než džínovinu. Pod švem
tu bylo něco ukryto. Tajná kapsa.
Padre zvědavě vytáhl z lékárničky nůžky. Muž se s povzdychem
zhroutil na polštář, jasně spokojený s tím, že někdo konečně porozuměl
jeho vzkazu.
Garcia za pomoci nůžek rozpáral šev kalhot a otevřel tajnou kapsu.
Sáhl dovnitř a vytáhl ven malý bronzový odznak, který si pozvedl ke
světlu. Do odznaku bylo vyryto jméno.
„Gerald Wallace Clark,“ přečetl nahlas. Tak se ten cizinec jmenoval?
„To jste vy, señore?“
Pohlédl k posteli.
„Ach, dobrý Bože,“ zamumlal padre.
Muž na posteli hleděl nevidomýma očima ke stropu. Měl pootevřená
ústa a jeho hruď se nehýbala. Jeho duch odešel.
„Odpočívejte v pokoji, señore Clarku.“
Padre Batista znovu pozvedl odznak k lucerně a otočil jej. Jakmile spatřil slova, vyrytá na druhé straně, ústa mu vyschla neblahou předtuchou.
Speciální oddíly armády Spojených států amerických

1 . SRPNA , 10.45

V ELITELSTVÍ CIA
L ANGLEY, V IRGINIE
George Fieldinga ten telefonát překvapil. Jako náměstka ředitele výzvědné služby ho často volali na naléhavé schůzky s vedoucími různých
14

oddělení, ale přijmout hovor s nejvyšší prioritou od Marshalla O’Briena,
šéfa DEC, Ředitelství centra životního prostředí, bylo krajně neobvyklé.
DEC bylo založeno v roce 1997 a jednalo se o pobočku výzvědné služby,
která se věnovala problémům životního prostředí. Po celou dobu své existence zatím DEC volání s nejvyšší prioritou nevydalo. Takový prostředek
byl rezervován jen pro záležitosti s bezprostředním dopadem na národní
bezpečnost. Co mohlo vyplašit Starého ptáka – jak přezdívali Marshallu
O’Brienovi – natolik, že jej použil?
Fielding rychle kráčel chodbou, která spojovala původní budovu velitelství s budovou novou. Novější stavba vznikla ke konci osmdesátých
let a hostila mnohá z rychle se rozvíjejících oddělení, jako bylo DEC.
Cestou se rozhlížel po zarámovaných obrazech na stěnách – jednalo se
o portréty bývalých ředitelů CIA od generálmajora Donovana, který
sloužil jako ředitel Kanceláře strategických služeb, protějšku CIA za
druhé světové války. Jednoho dne sem přibude i obraz Fieldingova šéfa,
a bude-li George hrát chytře se svými kartami, usedne na jeho místo.
S touto myšlenkou vstoupil do nové budovy velitelství a pokračoval
chodbami ke kancelářím DEC. Hned za dveřmi do oddělení ho přivítala
sekretářka.
Jakmile vstoupil, zvedla se od svého stolu. „Pane náměstku, pan
O’Brien na vás čeká ve své kanceláři.“ Přešla k mahagonovým dveřím,
zběžně na ně zaklepala, otevřela je a podržela mu je otevřené.
„Děkuji.“
Z nitra ho přivítal hluboký, hřmotný hlas. „Pane náměstku, oceňuji, že
jste se dostavil osobně.“ Marshall O’Brien vstal z křesla. Byl to mohutný
muž se stříbřitě šedivými vlasy, vedle něhož velký stůl vypadal menší
než ve skutečnosti. Máchl rukou ke křeslu. „Prosím, sedněte si. Vím, že
váš čas je drahý, a nehodlám jej marnit.“
Vždycky hned k věci, pomyslel si Fielding. Před čtyřmi lety se mluvilo
o tom, že se Marshall O’Brien může stát ředitelem celé CIA. Vlastně sloužil jako náměstek ředitele před Fieldingem, ale svou přímostí naštětil příliš mnoho senátorů a svým smyslem pro rozlišování dobra a zla za sebou
spálil ještě více mostů. Tak se ve Washingtonu nejedná. Proto ho degradovali na symbolické vedoucí místo v centru životního prostředí. Naléhavý
telefonát starého pána pravděpodobně měl sloužit jako demonstrace toho,
že přece jen stále ještě má nějakou moc, a jako pokus zůstat ve hře.
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„Oč jde?“ zeptal se Fielding a sedl si.
O’Brien se uvelebil ve svém křesle a otevřel šedé desky na stole.
Něčí složka, všiml si Fielding.
Starý pán si odkašlal. „Před dvěma dny bylo na konzulát v brazilském
Manausu dopraveno tělo jednoho Američana. Mrtvý byl identifikován
podle odznaku Speciálních oddílů ze své staré jednotky.“
Fielding se zamračil. Tyto odznaky nosili příslušníci mnoha vojenských útvarů. Jednalo se spíše o tradici než o skutečný prostředek určování totožnosti. Člen dané jednotky, ať už bývalý nebo současný, byl
povinen koupit drinky svým kamarádům ve zbrani. „Co to má společného s námi?“
„Ten muž nebyl jen bývalý příslušník Zelených baretů, ale také jeden
z mých lidí. Agent Gerald Clark.“
Fielding překvapeně zamrkal.
O’Brien pokračoval. „Agent Clark byl tajně vyslán jako člen výzkumného týmu, který měl za úkol prošetřit stížnosti na poškozování životního prostředí těžbou zlata a získat data o transportu bolivijského
a kolumbijského kokainu Amazonskou nížinou.“
Fielding se napřímil. „A byl zavražděn? O to tedy jde?“
„Ne. Před šesti dny se agent Clark objevil na jedné misionářské stanici
hluboko v pralese, napůl mrtvý z horečky a vyčerpání. Místní kněz se ho
pokusil ošetřit, ale Clark za pár hodin zemřel.“
„To je jistě tragédie, ale jak to souvisí s národní bezpečností?“
„Agent Clark byl pohřešován čtyři roky.“ O’Brien mu podal novinový
článek.
Fielding ho zmateně vzal do ruky. „Čtyři roky?“
ZMIZENÍ EXPEDICE V AMAZONSKÉ DŽUNGLI
Associated Press
MANAUS, BRAZÍLIE, 20. BŘEZNA – Po třech měsících bylo odvoláno intenzivní pátrání po bohatém průmyslníkovi dr. Carlu Randovi a jeho mezinárodním týmu třiceti vědců a průvodců, který zmizel v deštném pralese bez jediné stopy, jež by
vrhla světlo na jeho osud.
Jednalo se o společný projekt Národního institutu USA pro výzkum rakoviny
a Nadace brazilských indiánů, jehož cílem bylo zmapovat skutečné počty lidí
a kmenů žijících v pralesích Amazonie. Tři měsíce po opuštění pralesního města
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Manausu však výprava náhle přestala vysílat každodenní hlášení o svém postupu.
Všechny pokusy o navázání spojení ztroskotaly. Na poslední známé místo jejich
pobytu byly vyslány záchranné vrtulníky i pozemní pátrací oddíly, ale nikdo nic
neobjevil. O dva týdny později byl přijat zoufalý vzkaz: „Pošlete pomoc… už moc
dlouho nevydržíme. Ach, bože, jsou všude kolem.“ Pak expedici pohltila džungle.
Nyní, po tříměsíčním pátrání, široce sledovaném v tisku, prohlásil Ferdinand
Gonzales, velitel mezinárodního záchranného týmu, celou výpravu a její členy za
„ztracené a s největší pravděpodobností mrtvé“. Další pátrání bylo zastaveno.
Vyšetřovatelé se shodují na tom, že expedici buď přepadl nějaký nepřátelský
indiánský kmen, nebo náhodou narazila na tajnou základnu pašeráků drog. Jakákoliv naděje na záchranu se však v každém případě rozplývá, protože se pátrací
týmy vrací zpátky. Zbývá poznamenat, že v amazonském pralese každoročně beze
stopy mizejí desítky vědců, výzkumníků a misionářů.

„Můj bože.“
O’Brien vzal článek ohromenému Fieldingovi z prstů a pokračoval:
„Po jejich zmizení se už nepodařilo znovu navázat spojení. Agent Clark
byl prohlášen za mrtvého.“
„Ale jste si jistý, že jde o stejného muže?“
O’Brien přikývl. „Odpovídá stav chrupu i otisky prstů.“
Fielding zavrtěl hlavou. Původní překvapení pomalu vyprchávalo.
„Jakkoliv jde o velice smutný případ a jakkoliv s ním bude ještě hodně
papírování, pořád nechápu, v čem se dotýká národní bezpečnosti.“
„Za normálních okolností bych souhlasil. Je tu ovšem jedna podivnost.“ O’Brien se prohrábl dokumenty ve složce před sebou a vytáhl dvě
fotografie. Podal náměstkovi první z nich. „Tento snímek byl pořízen
několik dní předtím, než se vydal na onu misi.“
Fielding se podíval na zrnitou fotografii, která zachycovala muže
v leviskách, havajské košili a loveckém klobouku. Muž se široce usmíval a v ruce držel nějaký tropický drink. „To je agent Clark?“
„Ano, tu fotku pořídil jeden z výzkumníků při večírku před odchodem
do pralesa.“ O’Brien podal Fieldingovi druhý snímek. „A tato byla pořízena v márnici v Manausu, kde nyní leží jeho tělo.“
Fielding váhavě převzal druhou fotografii. Neměl nejmenší chuť prohlížet si fotografie mrtvol, ale nebylo zbytí. Nahé tělo na snímku leželo
na ocelovém stole – ten muž byl úplně vychrtlý, jen kost a kůže. Na hrudi
měl podivná tetování. I tak ale Fielding poznal jeho rysy. Opravdu šlo
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o agenta Clarka – ovšem s jedním významným rozdílem. Fielding si
znovu vzal první snímek a porovnal je vedle sebe.
O’Brien si všiml, jak náměstek zbledl, a promluvil: „Dva roky před
zmizením zasáhl při průzkumné operaci v Iráku agenta Clarka do levé
paže ostřelovač. Než se dostal do tábora, napadla jeho ruku gangréna.
Lékaři mu museli amputovat paži v rameni a tím skončila jeho dráha
u Zelených baretů.“
„Ale tělo v márnici má obě paže!“
„Přesně tak. Otisky prstů odpovídají otiskům ze složky, které byly
pořízené ještě před tím zraněním. Vypadá to, že agent Clark odjel do
Amazonie s jednou paží a vrátil se se dvěma.“
„Ale to není možné. Co se tam ke všem čertům stalo?“
Marshall O’Brien chvíli studoval Fieldinga svým sokolím pohledem,
díky němuž získal svou přezdívku Starý pták. Fielding si připadal jako
malá myška před orlem. Nakonec starý pán tiše odpověděl: „To mám
právě v úmyslu zjistit.“

18

První jednání

MISE

KURARE
èeleï: Menispermaceae
rod: Chondrodendron

Chondrodendron tomentosum
bìný název: kurare
vyuívané èásti rostliny: listy, kořen
vlastnosti/úèinky: diuretikum, antimalarikum,
uvolňování svalů, tonikum, jed
druh:

1. kapitola

Hadí olej
6. SRPNA , 10.11

A MAZONSKÝ PRALES , B RAZÍLIE
Anakonda svírala malé indiánské děvče ve smyčkách svého těla a táhla
je k řece.
Nathan Rand se právě vracel do vesnice Janomamů po časně ranním
sběru léčivých rostlin, když zaslechl výkřiky děvčete. Odhodil brašnu se
vzorky na zem a vyběhl mu na pomoc. Za běhu si strhl z ramen kulovnici s krátkou hlavní. Když chodil sám do džungle, nikdy si s sebou nezapomínal vzít zbraň.
Prodral se hustým listovím a spatřil hada i dívku. Anakonda, jedna
z největších, jaké kdy viděl, nejméně třináct metrů dlouhá, ležela zpola ve
vodě a zpola na bahnitém břehu. Její černé šupiny se vlhce leskly. Určitě
se ukrývala pod hladinou, když dívka přišla nabrat vodu z řeky. Pro obří
hady nebylo nijak neobvyklé číhat na zvířata, která chodila pít: pekari,
kapybary či vysokou zvěř. Velcí hadi ovšem jen zřídkakdy útočili na lidi.
I tak se během posledních deseti let, která strávil jako etnobotanik
v pralesích Amazonské nížiny, naučil Nathan jedno důležité pravidlo:
má-li zvíře dostatečně velký hlad, neřídí se žádnými pravidly. Pod nekonečným zeleným baldachýnem džungle platí zákon silnějšího: Jez, nebo
budeš sněden.
Nathan zamžoural do hledáčku pušky. Tu dívku poznal. „Ach bože,
Tama!“ Jednalo se o devítiletou neteř náčelníka, usměvavé a veselé dítě,
které mu před měsícem, když dorazil do jejich vesnice, darovalo kytici
pralesních rostlin. Pak ho opakovaně tahala za chlupy na paži – takové
ochlupení představovalo u místních indiánů raritu – a překřtila ho na
Jako Basho, „Bratra Opici“.
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Nathan se kousl do rtu a pokoušel se zamířit. Nenabízela se mu čistá
rána – dítě bylo zamotáno do smyček hadího těla.
„K čertu s tím!“ Odhodil pušku stranou a sáhl po mačetě, kterou měl
u pasu. Vytáhl ji a vrhl se kupředu – když se ale blížil k řece, had se přetočil a strhl děvče pod černou hladinu. Výkřiky ustaly a jejich dráhu sledovala jen stopa z bublinek.
Nathan se bez přemýšlení vrhl do vody za nimi.
Žádné prostředí v Amazonii není nebezpečnější než vodní toky. Pod
klidnou hladinou se ukrývá bezpočet hrozeb. V hlubinách loví hejna dravých piraní, v bahnitých dnech leží rejnoci a mezi kořeny a potopenými
kmeny se proplétají električtí paúhoři. Nejhorší ze všeho jsou ale skuteční říční zabijáci lidí, černí kajmani – obří krokodýli. Vzhledem ke
všem zmíněným nebezpečím se amazonští indiáni nevrhají po hlavě do
neznámých vod.
Jenže Nathan Rand nebyl indián.
Zadržel dech, rozhlédl se po kalné vodě a spatřil před sebou několik
hadích smyček. V nich se zmítala bledá paže. Kopl nohama, natáhl se po
drobné ručce a sevřel ji ve své dlani. Prsty děvčete mu sevření zoufale
oplácely.
Tama je stále při vědomí!
Přitáhl se za její ruku blíže k hadovi. V druhé ruce napřáhl mačetu
a nepřestával kopat nohama, aby se udržel na místě.
Pak se temná voda zčeřila a Nathan si uvědomil, že hledí přímo do červených očí obřího hada, který vycítil, že jeho hostina je ohrožena. Otevřel černou tlamu a vyrazil proti němu.
Nate uhnul stranou a ze všech sil se snažil nepouštět ruku děvčete.
Čelisti anakondy sevřely jeho paži jako do svěráku. I když kousnutí
nebylo jedovaté, stisk mu mohl každou chvíli rozdrtit zápěstí. Nate
nedbal na bolest ani na vlastní rostoucí paniku a pokusil se zamířit mačetou proti hadovým očím.
Na poslední chvíli se anakonda ve vodě převrátila, mrštila Natem
o bahnité dno a přišpendlila ho k němu. Nate cítil, jak mu sto třicet kilogramů šupinatých svalů vytlačuje z plic vzduch. Zmítal se a bojoval, ale
v kluzkém říčním bahně se nemohl ničeho chytit.
Smyčky hadího těla se stočily ke straně a vytrhly mu z prstů dívčinu ruku.
Ne… Tamo!
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Pustil mačetu a oběma rukama zatlačil do hadího těla. Ramena se mu
propadla do měkkého bahna na dně, ale nepřestával vyvíjet tlak. Místo
každé smyčky, kterou odsunul, se objevila jiná. Paže mu slábly a plíce
protestovaly proti nedostatku kyslíku.
Nathan Rand v tu chvíli věděl, že je jeho osud zpečetěn – a ani ho to
nijak výrazně nepřekvapilo. Bylo mu jasné, že k tomu jednoho dne dojde. Právě to měl napsáno v osudu, tak to chodilo v jeho rodině. Během
posledních dvaceti let amazonský prales pohltil oba jeho rodiče. Když
mu bylo jedenáct, jeho matka podlehla v malé misijní nemocnici neznámé pralesní horečce. Před čtyřmi lety jeho otec zmizel v džungli beze
stopy a bez svědků.
Když si Nate vzpomněl na svoji bolest ze ztráty otce, v hrudi se mu
vzedmula zlost. Ať už se nad jeho rodem vznáší prokletí nebo nikoliv,
odmítal se vydat v otcových šlépějích. On se nenechá jen tak pohltit
džunglí. Ještě důležitější ale bylo, že rozhodně nenechá zemřít Tamu!
Vypudil z plic poslední zbytek vzduchu a shodil si tělo anakondy
z nohou. Na okamžik se uvolnil, skrčil nohy pod sebe, zabořil je po kotníky do bahna a odrazil se přímo vzhůru.
Vynořil se nad hladinu, nabral si do plic čerstvý vzduch a vzápětí byl
za paži opět stažen pod temnou vodu.
Tentokrát se Nathan nepral se silou anakondy, ale přitiskl si zápěstí se
zakousnutými hadími čelistmi k hrudi a druhou paží sevřel zvířeti krk.
Pak Nate zabořil levý palec do bližšího oka hada.
Anakonda se zazmítala, na chvilku vyhodila Nata nad hladinu a vzápětí s ním opět mrštila dolů. Držel se jako klíště.
No tak, ty parchante, pusť!
Ohnul chycené zápěstí dost na to, aby mohl vrazit palec i do druhého
oka zvířete. Na obou stranách tiskl co největší silou a modlil se, aby ho
jeho základní znalosti z hadí fyziologie nenechaly na holičkách. Tlak na
oči by měl prostřednictvím zrakového nervu vyvolat dávicí reflex.
Zatlačil ještě víc. Ve spáncích mu tepala krev.
Náhle sevření kolem zápěstí povolilo a Nathan byl odhozen stranou
takovou silou, že vyletěl nad hladinu a narazil jedním ramenem do
břehu. Otočil se a spatřil bledé tělíčko, které splývalo obličejem dolů
uprostřed řeky.
Tama!
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Přesně jak doufal, osvobodil hadí reflex oba zajatce. Nathan se vrhl do
vody, popadl dítě za paži a přitáhl je k sobě. Přehodil si dívku přes
rameno a rychle s ní vystoupil na břeh.
Položil její promáčené tělo na zem. Dívka nedýchala. Měla fialové rty.
Zkontroloval její pulz. Srdce jí stále ještě tlouklo, ale slabě.
Nathan se marně rozhlížel, jestli mu někdo nemůže pomoci. Nikdo
jiný tu nebyl, takže bude muset začít s oživovacími pokusy sám. Prošel
sice zdravotním výcvikem, než se vydal do džungle, ale nebyl žádný
lékař. Klekl si, překulil děvče na břicho a několikrát zatlačil na její záda.
Z úst a nosu se jí vyřinulo malé množství vody.
Spokojeně přetočil Tamu zpátky na záda a zahájil umělé dýchání.
V tu chvíli se na okraji pralesa objevila jedna z indiánek kmene Janomamo, žena ve středních letech. Byla malá jako všichni indiáni – ne
vyšší než sto padesát centimetrů. Černé vlasy měla upravené do obvyklého hrncovitého účesu a uši měla propíchnuté ozdobami z per a kousků
bambusu. Vytřeštila oči při pohledu na bělocha, který se skláněl nad
malým děvčetem.
Nathanovi bylo jasné, jak to asi vypadá. Narovnal se zrovna v okamžiku, kdy Tama náhle přišla k vědomí, vykašlala zbytky říční vody a začala
vřískat hrůzou a děsem. Panikařící dítě do něj bušilo pěstičkami v reakci
na právě prožitou noční můru hadího útoku.
„Tiše, jsi v bezpečí,“ řekl mu janomamským nářečím a snažil se ho
chytit za ruce. Otočil se k ženě, aby jí všechno vysvětlil, ale drobná indiánka pustila košík a s poplašným křikem zmizela v hustém podrostu na
břehu řeky. Nathan ten křik poznal. Ozýval se v případě, že vesnice čelila
nějakému napadení.
„Skvělé. Jedním slovem bezva.“ Nathan zavřel oči a povzdychl si.
Když před čtyřmi týdny přišel do téhle konkrétní vesnice s úmyslem získat od kmenového šamana informace o léčivých rostlinách zdejší oblasti,
náčelník mu nakázal, aby se držel dál od indiánských žen. V minulosti
došlo k tomu, že cizinci zneužili místní kmenové ženy. Nathan tuto prosbu
splnil, i když některé z žen byly více než ochotné sdílet s ním lůžko. Jeho
přes sto osmdesát centimetrů vysoká postava, modré oči a plavé vlasy
představovaly pro ženy tohoto izolovaného kmene novinku.
Na poplašné volání ženy v dálce odpovídaly další hlasy. Mnoho dalších hlasů. Jméno Janomamo se dalo přibližně přeložit jako „zuřiví lidé“.
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Tyto kmeny byly považovány za jedny z nejdivočejších válečníků.
Huyové, mladíci ve vesnici, neustále vznášeli nějaké otázky cti či tvrdili,
že je někdo stihl zlou kletbou, jen aby měli záminku k šarvátce se sousední vesnicí či s jiným členem kmene. Byli známi tím, že vyhladili celé
vesnice za takovou drobnost, jakou je označit někoho hanlivým jménem.
Nathan se podíval do tváře mladé dívky. Jak huyové pochopí tuhle
situaci? Že běloch napadl jedno z jejich dětí, neteř náčelníka.
Tama po jeho boku se pomalu uklidňovala a propadala se do trhaného
spánku. Dýchala pravidelně, ale když jí položil ruku na čelo, hřálo stoupající horečkou. Také si všiml tmavnoucí podlitiny na jejím pravém
boku. Prohmatal ránu – dvě zlomená žebra z drtivého sevření anakondy.
Sedl si na paty a kousl se do rtu. Jestli má přežít, bude potřebovat okamžité ošetření.
Shýbl se a jemně ji vzal do náručí. Nejbližší nemocnice se nacházela
přes patnáct kilometrů po proudu v malém městě jménem São Gabriel.
Bude ji tam muset dopravit.
Mělo to jediný háček – Janomamy. Rozhodně nemohl s dívkou utéct
a čekat, že mu to projde. Byl na indiánském území, a i když se v okolí
dobře vyznal, nemohl se rovnat domorodcům. Po celé Amazonii se
říkalo přísloví: Na boesi, ingi sabe ala sani. V džungli ví indián všechno.
Janomamové byli výteční lovci a velice obratně zacházeli s lukem, foukačkou, oštěpem i kyjem.
Nemohl nijak uniknout.
Vykročil od řeky, zvedl brokovnici, kterou předtím odhodil, a pověsil
si ji přes rameno. S dívkou v náručí se vydal k vesnici. Bude je muset
přimět, aby ho vyslechli – pro svoje dobro, stejně jako pro dobro Tamy.
Vesnice, kterou poslední měsíc nazýval svým domovem, před ním zlověstně ztichla. Nathan se při chůzi neklidně rozhlížel. Ustalo dokonce
i štěbetání ptáků a houkání opic.
Se zatajeným dechem prošel zatáčkou na stezce a ocitl se před hradbou
indiánů, kteří mu blokovali cestu s namířenými luky a pozvednutými
oštěpy. Spíše vycítil než uslyšel pohyb i za sebou. Ohlédl se přes rameno
a spatřil další indiány s tvářemi pomalovanými karmínovými barvami.
Nate měl jedinou naději na záchranu sebe i toho děvčete. Vůbec se mu
to nelíbilo, ale nebylo zbytí.
„Nabrushi yi yi!“ vykřikl nahlas. „Žádám o zkoušku bojem!“
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6 . SRPNA , 11.38

U S ÃO G ABRIEL DA C OCHOERIA
Manuel Azevedo věděl, že je pronásledován. Utíkal po cestičce a slyšel
z podrostu kašlavé vrčení jaguára. Potácel se dolů po příkré stezce
z vrcholu Hory posvátné cesty, vyčerpaný a promáčený potem. Před ním
se mezerou v listoví otevřel pohled na São Gabriel. Město stálo v ohybu
řeky Rio Negro, severního přítoku veletoku Amazonky.
Už je tak blízko… třeba to bude stačit…
Manny se smykem zastavil a otočil se čelem zpátky nahoru. Napínal
smysly, jestli nepostřehne nějaké známky blížící se šelmy: prasknutí větvičky, zaševelení listů. Nic ale neprozrazovalo, kde se jaguár právě
nachází. I jeho lovecké vrčení zmlklo. Zvíře vědělo, že uštvalo kořist do
vyčerpání. Nyní se plíží kolem a připravuje se k smrtícímu útoku.
Manny naklonil hlavu ke straně. Ozývalo se jen vzdálené cvrlikání
ptáků a vrzání kobylek. Po krku mu stékala stružka potu. Ztuhl a špicoval uši. Prsty instinktivně nahmatal nůž za opaskem. Druhou ruku položil na poutko krátkého biče.
Rozhlížel se po skvrnité pralesní půdě kolem sebe. Obě strany pěšinky
lemovaly popínavé liány a křoviny. Odkud se jaguár vynoří?
Zahlédl pohyb ve stínu.
Otočil se na podpatku a přikrčil se. Snažil se proniknout pohledem
husté listoví. Nic.
O kus dál na cestě se k němu vydal jeden úsek stínu – elegantní fata
morgana černooranžově skvrnité kožešiny. Šelma stála pouhé tři metry
od něj, krčila se k zemi s hýžděmi schovanými pod tělem. Jednalo se
o velkého mladého samce, asi tak dvouletého.
Jaguár vycítil, že byl odhalen, a divoce zamrskal ocasem ze strany na
stranu mezi listy.
Manny se nahrbil, připravený na útok.
Zvíře na něj skočilo s hlubokým zavrčením a s vyceněnými tesáky.
Manny hekl, když ho zalehla tíha šelmy jako mohutný balvan. Oba se
začali kutálet dolů po stezce. Prudký náraz vyrazil Mannymu dech. Svět
se změnil v záblesky zeleně, slunečního světla a rozmazané kmity kožešiny a zubů.
Oblečení khaki barvy mu drásaly jaguáří drápy. Odtrhla se jedna kapsa.
Šelma ho svírala tlapami a vzápětí mu zabořila špičáky do ramene.
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I když má jaguár druhý nejsilnější stisk čelistí ze všech pozemních zvířat, jeho zuby se Mannyho jen zlehka dotkly.
Konečně se oba zastavili pár metrů od úpatí svahu. Manny zjistil, že ho
šelma tiskne k zemi. Hleděl do ohnivě planoucích očí svého protivníka,
který mu ohryzával košili a vrčel.
„Už jsi skončil, Tor-tore?“ vydechl přerývaně. Pojmenoval jaguára termínem indiánů kmene Arawak pro ducha. Ačkoliv se mu nyní s plnou
váhou velké šelmy spočívající na jeho hrudi nezdálo, že by vybral nějak
obzvláště přiléhavé jméno.
Jakmile jaguár uslyšel hlas svého pána, přestal mu žvýkat košili
a zahleděl se na něj. Vzápětí Mannymu přejel po čele horký, drsný jazyk.
„Já tě taky miluju. Teď už ale ze mě zvedni ten svůj chlupatej zadek.“
Tíha tlap se zvedla a Manny se posadil. Podíval se na svoje oblečení
a povzdychl si. Lovecký výcvik mladého jaguára rychle decimoval Mannyho šatník.
Stoupl si, zasténal a s křupnutím si protáhl ztuhlá záda. Ve dvaatřiceti
už je příliš starý na takovéhle hry.
Šelma se překulila na packy a protáhla se. Pak mrskla ocasem a začala
větřit.
Manny se smíchem pohladil jaguára po hlavě. „Dneska jsme s lovem
skončili. Už se připozdívá. A na mě v kanceláři čeká hromada hlášení.“
Tor-tor mrzutě zavrčel, ale následoval ho.
Před dvěma lety Manny zachránil pouhých několik dní staré jaguáří
mládě. Jeho matku zabili pytláci pro kožešinu, za niž se na černém trhu
pořád daly získat slušné peníze. Podle nejnovějších odhadů klesla populace divoce žijících jaguárů na patnáct tisíc zvířat, která byla rozptýlena
po ohromných pralesích Amazonské nížiny. Snahy o jejich záchranu
nedokázaly odradit rolníky od toho, aby si ke své skromné existenci trochu nepřilepšovali jejich lovením. Hladové břicho představuje pádnější
argument než ochrana přírody.
To Manny věděl až příliš dobře. Jakožto poloviční indián žil jako sirotek na ulicích Barcellos podél břehů Amazonky. Sotva přežíval, žebral
mince od projíždějících lodí s turisty, a pokud nic nedostal, kradl. Nakonec se ho ujal jeden misionář a Manny se postupně propracoval až k doktorátu z biologie na Univerzitě v São Paulu. Jeho studia sponzorovala
Nadace brazilských indiánů FUNAI. Na oplátku za poskytnuté vzdělání
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pracoval s místními indiánskými kmeny: bránil jejich zájmy, chránil jejich tradice a pomáhal jim vznášet právní nároky na vlastní území. Ve věku
třiceti let ho jmenovali šéfem místní pobočky FUNAI v São Gabrielu.
Při vyšetřování činnosti pytláků na území indiánů Janomamo Manny
našel Tor-tora, sirotka, jakým byl kdysi i on sám. Mládě mělo zlomenou
pravou zadní nohu od toho, jak ho jeden z pytláků nakopl. Manny toho
tvorečka nemohl jen tak opustit, a tak zabalil mňoukající a syčící kotě do
pokrývky a postupně ho dal do pořádku.
Nyní sledoval, jak Tor-tor kráčí před ním. Pořád ještě byly na jeho
chůzi vidět drobné následky staré fraktury. Za necelý rok bude Tor-tor
pohlavně dospělý. Prosadí se jeho divoká povaha a nastane čas, kdy ho
bude muset vypustit do pralesa. Ještě předtím ale Manny chtěl zabezpečit, že se Tor-tor o sebe bude schopen postarat. Džungle není vhodné
místo pro nezkušené nováčky.
Stezka se před nimi vinula posledními zalesněnými výběžky svahů
Hory posvátné cesty a před nimi se otevřel výhled na město São Gabriel,
směsici chatrčí a praktických betonových budov, které vyrostly na březích Rio Negra. Tu a tam vyčníval nějaký nový hotel, postavený během
posledních pěti let, aby pojal stále rostoucí příliv turistů, kteří navštěvují
tuto oblast. A v dálce se táhla nová přistávací dráha letiště. Její dehtový
makadam vypadal jako černá jizva na tváři okolního pralesa. Zdálo se,
že ani v odlehlé divočině není možné zastavit pokrok.
Manny si otřel vlhké čelo a vrazil do Tor-tora, který se nečekaně zastavil. Jaguár hluboce, varovně zavrčel.
„Co se děje?“ Pak to uslyšel i on.
Nad zeleným oceánem džungle se jako vlna zvedalo dunivé tepání,
které jako kdyby vycházelo ze všech směrů současně. Manny přimhouřil oči. Ten zvuk poznal, ačkoliv ho tu neslýchali nijak často. Vrtulník.
Většina cestovatelů se dostávala do São Gabrielu po řece, případně
pomocí menších letadel. Zdejší vzdálenosti byly obecně příliš velké na
to, aby se daly překonávat helikoptérami. Dokonce i místní základna brazilské armády měla k dispozici jediný stroj, který využívala k záchranným a evakuačním operacím.
Zatímco Manny poslouchal narůstající hluk, uvědomil si ještě něco
dalšího. Tohle nebyla jedna helikoptéra.
Rozhlížel se po obloze, ale nic neviděl.
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Náhle se Tor-tor napjal a utekl do okolního podrostu.
Nad hlavou jim přeletěla letka tří vrtulníků, které se vyhnuly Hoře
posvátné cesty a zamířily k malému městečku jako roj vos. Vrtulníky
s maskovacími barvami.
Baňaté stroje typu UH-1 Huey jednoznačně patřily armádě.
Manny zaklonil hlavu zrovna v okamžiku, kdy se přímo nad ním mihla
čtvrtá helikoptéra. Na rozdíl od předchozí trojice byla tahle černá a štíhlá
a letěla velice tiše. Manny díky svému krátkému pobytu v armádě poznal
její charakteristický tvar i zakrytou zadní vrtuli. Průzkumný a útočný
vrtulník RAH-66 Comanche.
Štíhlý stroj přeletěl dostatečně blízko na to, aby Manny rozeznal na
jeho boku drobnou americkou vlajku. Koruny stromů kolem něj rozvířily
lopatky vrtule. Opice za vystrašeného vřeštění utíkaly na všechny strany
a modré nebe proťalo jako pruh ohně hejno vyplašených papoušků ara.
V dalším okamžiku zmizela i tato helikoptéra. Klesala k otevřenému prostranství kolem základny brazilské armády, aby se připojila k ostatním třem.
Manny zamračeně hvízdl na Tor-tora. Jaguár vylezl ze svého úkrytu
a rozhlížel se kolem.
„Všechno je v pořádku,“ ujistil ho Manny.
Tepavý zvuk odumřel, když vrtulníky dosedly na zem.
Manny přešel k Tor-torovi a položil mu dlaň na hřbet, který se pod jeho
dotykem chvěl. Část neklidu šelmy se přenesla i na něj.
Vydal se z kopce s rukou položenou na rukojeti biče, který měl připjatý
k opasku. „Co sakra dělá armáda Spojených států tady v São Gabrielu?“
Nathan stál svlečený do dlouhých trenýrek uprostřed ústředního prostranství vesnice. Kolem něj se rozkládalo janomamské shabano, kruhová
stavba široká jako polovina fotbalového hřiště a s otevřenou prostřední
částí střechy, kterou bylo vidět nebe. Pod střechou z banánovníkových
listů leželi na visutých lůžkách ženy a starší muži, zatímco huyové třímali oštěpy a luky, aby se Nathan nepokusil o útěk.
Když ho odváděli před namířeným oštěpem do vesnice, pokoušel se
jim vysvětlit, že Tamu napadla anakonda, a ukazoval jim jako důkaz
stopy hadích zubů na zápěstí. Nikdo ho ale neposlouchal. Dokonce i vesnický náčelník, který od něj převzal spící dítě, mávl nad jeho slovy netrpělivě rukou, jako kdyby ho jeho vysvětlování uráželo.
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Nathan věděl, že ho nevyslechnou, dokud nebude po zkoušce. Tak to
u Janomamů chodilo. Požádal o zápas, aby získal čas, a nyní ho nikdo nebude poslouchat, dokud boj neskončí. Pokud mu bohové dopřejí zvítězit.
Nathan stál bosý v prachu. Stranou se skupina huyů dohadovala, kdo
z nich přijme výzvu a jaké zbraně si zvolí. Tradiční souboje obvykle probíhaly s nabrushi, štíhlými, dva a půl metru dlouhými holemi, kterými se
zápasníci navzájem tloukli. Při vážnějších duelech se ale používaly smrtonosnější zbraně – mačety či oštěpy.
Hlouček na opačné straně prostranství se rozdělil a dopředu pokročil jeden indián. Na domorodce byl vysoký, dosahoval skoro Nathanovy výšky, a měl šlachovitou, vypracovanou postavu. Byl to Tamin otec Takaho,
náčelníkův bratr. Neměl na sobě nic než lemovaný pásek kolem beder, do
něhož si zastrčil předkožku penisu – jednalo se o typický oděv janomamských mužů. Přes hruď se mu táhly popelem načrtnuté linky, zatímco tvář
pod čelenkou z opičího ocasu měl pomalovanou červeně. Spodní ret měl
vyboulený od velkého kusu tabáku, který mu dodával agresivní vzezření.
Natáhl ruku a okamžitě k němu přispěchal jeden z mladíků, který mu
do dlaně vtiskl dlouhou sekyru. Její topůrko bylo vyřezáno z vnadivcového dřeva, které připomíná hady, a končila ocelovou hlavou. Šlo o hrozivě vyhlížející nástroj a jednu z nejnebezpečnějších soubojových zbraní.
Nate si uvědomil, že mu mezitím vtiskli do ruky podobnou sekyru.
Sledoval, jak k Takahovi přispěchal další huya s hliněnou nádobou,
plnou nějaké olejovité tekutiny. Takaho do ní ponořil topůrko své sekyry.
Nate tu tekutinu poznal. Sám pomáhal šamanovi při přípravě této várky
woorari neboli kurare, smrtelného nervového jedu s paralyzujícími účinky,
který se připravuje z místní liánovité rostliny. Indiáni obvykle tento přípravek používají k lovu opic, ale dnes měl sloužit pochmurnějšímu účelu.
Nathan se rozhlédl. Nikdo k němu nepřišel s podobnou nádobou, aby
si do ní omočil i svoji zbraň. Zdálo se, že nastávající boj neměl být úplně
vyrovnaný.
Vesnický náčelník pozvedl nad hlavu luk a zvoláním ohlásil začátek
souboje.
Takaho vykročil přes prostranství a zamával zkušeně sekyrou.
Nathan zvedl vlastní zbraň. Jak by mohl vyhrát? Jediné škrábnutí znamenalo jeho smrt. A i kdyby zvítězil, co by tím získal? Podrobil se této
zkoušce, aby zachránil Tamu, a kvůli tomu teď měl zabít jejího otce?
30

Napřímil se a přiložil si sekyru k hrudi. Jeho pohled se střetl s rozlícenýma očima Takaha. „Já jsem tvé dceři neublížil!“ vykřikl vášnivě.
Takaho přimhouřil oči. Slyšel sice Natova slova, ale zjevně jim nevěřil. Podíval se stranou, k místu, kde Tamu právě ošetřoval vesnický
šaman. Hubený stařešina se skláněl nad dívkou, monotónně prozpěvoval
a mával kolem ní doutnající otýpkou suché trávy. Nathan cítil palčivý
pach kadidla až sem. Děvče se však nepohnulo.
Takaho se obrátil čelem k němu a s řevem se vrhl kupředu. Přitom se
ohnal sekyrou proti Natově hlavě.
Nate v mládí zápasil, takže se uměl dobře pohybovat. Shýbl se pod
protivníkovým úderem a překulil se stranou. Současně máchl širokým
obloukem vlastní zbraní a podrazil Takahovi nohy.
Takaho tvrdě dopadl do prachu na rameno a nárazem se mu svezla ke
straně čelenka z opičího ocasu. Jinak však zůstal nezraněn. Nate ho
zasáhl tupou stranou sekery, protože nehodlal Tamina otce zmrzačit.
Vzápětí na něj skočil s úmyslem přimáčknout indiána vlastním tělem
k zemi. Kdyby se mi ho podařilo znehybnit…
Takaho se ale s kočičí mrštností odvalil stranou a znovu mávl proti
Natovi smrtící sekyrou.
Nate před obloukem indiánovy zbraně jen tak tak uhnul. Otrávené ostří
se mu mihlo kolem špičky nosu a zabořilo se do země mezi jeho rukama.
Nathan si vydechl úlevou, a proto nestihl včas zareagovat na kopnutí,
namířené na jeho hlavu. Z úderu mu zazvonilo v uších, překulil se v prachu a z malátné ruky mu vypadla sekyra, která doklouzala až k davu přihlížejících.
Nathan vyplivl krev z roztrženého rtu a rychle si stoupl.
Takaho už byl také na nohách.
Zatímco indián vytahoval zabořenou sekyru ze země, Nathan si všiml,
co dělá za jeho rameny šaman. Stařec zrovna vydechoval kouř přes
Taminy rty, aby odehnal zlé duchy před smrtí.
Ostatní huyové kolem Nathana skandovali, aby ho Takaho zabil.
Takaho s heknutím pozvedl zbraň a obrátil se k Natovi. Indiánova tvář
byla zrůzněná vztekem. Rozeběhl se proti němu a divoce před sebou šermoval sekyrou.
Nate, nyní beze zbraně, před ním ustupoval. Tak takhle tedy zemřu…
Vzápětí se ocitl zády u stěny z namířených oštěpů, které drželi ostatní
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indiáni. Nebylo kam utéct. Takaho zpomalil, aby dorazil svého soupeře,
a napřáhl sekyru vysoko nad hlavu.
Nathan se instinktivně zaklonil a ucítil na zádech bodnutí oštěpů.
Takaho máchl vší silou obou paží sekyrou dolů.
„Yulo!“ Skandováním huyů pronikl ostrý výkřik. „Dost!“
Nathan se přikrčil před úderem, který nedopadl. Vzhlédl. Sekyra se
chvěla asi tři centimetry před jeho tváří. Na líc mu dopadla kapka jedu.
Šaman, který před okamžikem ukončil souboj, se protlačil kruhem vesničanů na otevřené prostranství. „Tvá dcera se vzbudila!“ Ukázal na Nata.
„Mluví o velkém hadu a o tom, že ji běloch zachránil.“
Všechny obličeje se otočily k Tamě, která vyčerpaně srkala vodu z vydlabané dýně, již jí přidržovala indiánská žena.
Nathan vzhlédl do Takahových očí. Indián se k němu opět otočil a jeho
tvrdý výraz vystřídala úleva. Dal zbraň stranou a pustil ji do prachu.
Položil prázdnou dlaň Natovi na rameno a přitáhl si ho na svou hruď.
„Jako,“ řekl a pevně ho objal. „Bratře.“
Jako mávnutím kouzelného proutku bylo po všem.
Kupředu se protlačil náčelník s hrdě nafouknutou hrudí. „Bojoval jsi
s velkou susuri, anakondou, a vytáhl jsi dceru kmene z jejího břicha.“
Odebral si zpoza ucha jedno ptačí pero a vsunul je Nathanovi do vlasů.
Jednalo se o velice ceněné ocasní pero z harpyje. „Už nejsi nabe, cizinec. Nyní jsi jako, bratr mého bratra. Nyní jsi Janomamo.“
Ze všech stran se ozvaly radostné výkřiky.
Nathan věděl, že jde o tu nejvyšší poctu, ale stále zbývalo vyřídit jednu
neodkladnou věc. „Má sestra,“ řekl a ukázal na Tamu. U Janomamů bylo
tabu nazývat lidi jejich jmény. Místo toho se používala rodinná pojmenování, ať už skutečná nebo nikoliv. „Má sestra je stále nemocná. Utrpěla
zranění, která mohou vyléčit lékaři v São Gabrielu. Žádám vás, abyste
mi ji dovolili odvézt do městské nemocnice.“
Vesnický šaman pokročil kupředu. Nathan se obával, že bude mít
námitky a že bude chtít léčit dívku vlastními prostředky. Jako celek
bývali šamani dosti popudlivou skupinou. Indiánský stařešina ale místo
toho souhlasil a položil Natovi dlaň na rameno. „Naše malá sestra byla
zachráněna před susuri naším novým jakem. Měli bychom dbát vůle
bohů, kteří jej učinili jejím zachráncem. Já pro ni víc udělat nemohu.“
Nathan si otřel jed z tváře – opatrně, aby se nedostal do nějakého ote32

vřeného poranění – a poděkoval šamanovi. Šaman už tak učinil více než
dost. Jeho přírodní prostředky dokázaly oživit dívku včas na to, aby ho
tím zachránil. Vzápětí se Nathan obrátil na Takaha. „Rád bych tě požádal o zapůjčení kánoe na cestu do města.“
„Vše mé je i tvé,“ řekl Takaho. „Pojedu do São Gabrielu s tebou.“
Nathan přikývl. „Měli bychom si pospíšit.“
Zakrátko položili Tamu na nosítka z bambusových tyčí a palmových
listů a umístili ji do kánoe. Takaho, nyní oblečený do dámské rovné vestičky a kraťasů od firmy Nike, mávl na Nathana, aby nastoupil na příď
vydlabané loďky, odrazil se od břehu veslem a zavedl kánoi do hlavního
proudu Rio Negra. Řeka je donese až do São Gabrielu.
Celou patnáctikilometrovou cestu urazili mlčky. Nathan často kontroloval
Tamu a rozpoznával v očích jejího otce obavy. Dívka upadla znovu do bezvědomí, chvěla se a tu a tam tiše zasténala. Nathan ji zabalil do přikrývky.
Takaho prováděl obratně kánoi mezi drobnými víry a spletí popadaných
stromů. Zdálo se, že nějak dokáže vždycky najít tu nejrychlejší trasu.
Zatímco jejich kánoe splývala po hladině, minuli skupinu indiánů
z vedlejší vesnice, kteří zrovna lovili ryby oštěpy. Nathan sledoval, jak
jedna žena sype proti proudu do vody nějaký tmavý prášek. Věděl, co
dělá. Jednalo se o drcenou liánu ayaeya. Prášek se rozpustí a omámí ryby,
které vyplavou k hladině, kde je muži budou moci snadno ulovit oštěpy.
Šlo o starodávnou rybářskou metodu, používanou po celé Amazonii.
Jak dlouho ale tato tradice vydrží? Generaci? Dvě? Pak se toto umění
ztratí navždy.
Nathan si sedl na své místo. Věděl, že existují jisté bitvy, které nikdy
nemůže vyhrát. Civilizace bude pokračovat ve svém vítězném pochodu
pralesem – v dobrém i zlém.
Nate se rozhlížel po hustém listoví po obou březích řeky. Všude kolem
bzučel, štěbetal, skřehotal, houkal a vrčel život.
Po obou stranách ječely sborem tlupy vřešťanů, kteří agresivně poskakovali na vrcholu větví. Na mělčinách nabodávali svými dlouhými oranžovými zobáky ryby bílí bukači, zatímco nosy kajmanů, vyčuhující
z vody, označovaly hnízda těchto amazonských krokodýlů. Ještě o něco
blíže ve vzduchu kolem nich se vznášela hejna komárů a bodavých
much, které dosedaly na každý volný centimetr kůže.
Zde vládla džungle ve všech svých podobách. Zdála se být nekonečná,
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neproniknutelná a plná tajemství. Jednalo se o jednu z posledních oblastí
planety, která dosud nebyla plně prozkoumána. Na rozlehlá území tu
ještě nikdy nevkročila noha člověka. Právě její taje a divy lákaly Nathanovy rodiče natolik, že zde strávili celý život a v posledku také nakazili
svého syna láskou k těmto obrovským pralesům.
Nathan sledoval, jak kolem něj ubíhá džungle, a všímal si postupně se
objevujících známek civilizace. Bylo mu jasné, že se blíží São Gabriel.
Začali míjet malé mýtiny, vytvořené drobnými rolníky na březích řeky.
Z obou stran na ně mávaly a volaly děti. Dokonce i zvuky pralesa
postupně utichaly a byly nahrazovány škaredým ruchem moderního
světa: bručením naftových traktorů na polích, skučením motorových
člunů, které rychle proplouvaly kolem jejich kánoe, plechově znějící
hudbou z rádia, které hrálo na jednom z hospodářství.
Pak za jedním záhybem řeky prales náhle skončil a objevilo se malé
město São Gabriel jako rakovinný nádor, který vyžral kus podbřišku
džungle. Město stálo u řeky a tvořila je chatrná směsice rozpadajících se
dřevěných chýší a betonových úředních budov. Kousek dál od vody stoupaly po úbočích sousedních kopců malé i větší domy. Přístaviště a mola
byla přeplněná turistickými loděmi a nákladními říčními čluny, oprýskanými až na základní barvu.
Nathan se otočil, aby ukázal Takahovi kousek volného břehu. Indián
zíral vyděšeně na město a tiskl si veslo k hrudi.
„Vyplňuje celý svět,“ zamumlal.
Nathan se znovu podíval na malé městečko. Naposledy tu byl pro
zásoby před dvěma týdny a zdejší hluk i shon pro něj představovaly
nepříjemný zážitek. Jaké to asi musí být pro indiána, který ještě nikdy
neopustil džungli?
Nathan kývl k volnému místu, kde mohli vytáhnout kánoi na břeh.
„Není tu nic, čeho by se velký válečník měl bát. Musíme dopravit tvoji
dceru do nemocnice.“
Takaho přikývl a pokoušel se potlačit svůj šok. Znovu nasadil stoický
výraz, ale oči mu nepřestávaly těkat po zázracích tohoto jiného světa.
Zakormidloval s kánoí k naznačenému místu a pomohl Nathanovi vynést
nosítka, na nichž leželo bezvládné tělo Tamy.
Když s ní začali hýbat, dívka zasténala a zachvěla se jí oční víčka, pod
nimiž zasvítilo bělmo. Cestou sem děvče výrazně pobledlo.
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„Musíme si pospíšit.“
Spolu pronesli dívku nábřežím. Sledovaly je zvědavé pohledy místních
obyvatel a několik turistů si je neopomnělo vyfotografovat s oslepujícím
bleskem. I když měl na sobě Takaho „civilizované“ šaty, jeho čelenka
z opičího ocasu a pera v uších, stejně jako účes ve tvaru hrnce, z něj
činily jasného příslušníka jednoho z domorodých indiánských kmenů.
Malá přízemní nemocnice se naštěstí nacházela kousek od řeky. Jediný
znak, podle kterého se dalo poznat, že jde o nemocnici, byl oprýskaný
červený kříž, nakreslený nad vchodem. Nathan už tu ovšem byl na konzultacích s jedním lékařem, jakýmsi chlapíkem z Manausu. Brzy tak
sešli z rušné ulice a pronesli Tamu dveřmi. Nemocnice páchla čpavkem
a dezinfekcí, ale měli tu příjemnou klimatizaci. Chladný vzduch udeřil
Nata jako mokrý ručník přímo do obličeje.
Zamířil k stanovišti sestry a rychle ji oslovil. Zavalitá žena nechápavě
nakrabatila obočí a Nathanovi došlo, že začal mluvit janomamským
nářečím. Rychle přepnul na portugalštinu. „To děvče napadla anakonda.
Má nějaká zlomená žebra, ale myslím, že mohla utrpět vážnější vnitřní
zranění.“
„Jděte tudy.“ Sestra jim pokynula k dvojitým dveřím. Takahovi věnovala jednoznačně podezřívavý pohled.
„To je její otec.“
Sestra přikývla. „Doktor Rodriguez je zrovna na návštěvě pacienta, ale
mohu mu zavolat, že tu má naléhavý případ.“
„Udělejte to,“ řekl Nathan.
„Třeba bych mohla pomoci já,“ ozval se za ním nějaký hlas.
Nathan se otočil.
Z dřevěného skládacího křesla v čekárně vstala vysoká štíhlá žena
s dlouhými, kaštanově hnědými vlasy. Dosud byla částečně schovaná za
hromadou dřevěných beden se znakem červeného kříže. Vykročila k nim
s klidnou sebejistotou a všechny si pozorně prohlížela.
Nathan se napřímil.
„Jmenuji se Kelly O’Brienová,“ představila se plynnou portugalštinou,
ale Nate postřehl náznak bostonského přízvuku. Vytáhla svůj průkaz
s vyraženým symbolem Aeskulapovy hole. „Jsem americká lékařka.“
„Doktorko O’Brienová,“ řekl jí anglicky, „rozhodně budu rád, jestli
nám pomůžete. Tuto dívku napadla…“
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Tama na nosítkách se znenadání prohnula a začala bušit patami do palmových listů. Vzápětí se jí křeče rozšířily do ostatních částí těla.
„Má záchvat!“ řekla žena. „Odneste ji do ordinace!“
Sestra jim ukázala cestu a podržela jim otevřené dveře, aby mohli projít s nosítky.
Kelly O’Brienová pospíchala po dívčině boku, zatímco oba muži
zamířili s nosítky k jedné ze čtyř postelí na pohotovosti. Lékařka popadla
chirurgické rukavice a vyštěkla na sestru: „Potřebuji deset miligramů
diazepamu!“
Sestra přikývla a vyběhla ke skříňce s léky. Během několika sekund už
podala Kelly do dlaně injekci s jantarovou tekutinou. Lékařka si mezitím
připravila gumové škrtidlo. „Přidržte ji,“ pokynula Natovi a Takahovi.
To už dorazila další sestra a sanitář – nemocniční klid narušil naléhavý
případ.
„Připravte kanylu a krevní plazmu,“ pokynula Kelly ostře. Prsty
nahmatala dostatečně širokou žílu na dívčině tenké paži a se zjevnou
zkušeností do ní vbodla jehlu a vstříkla obsah injekce.
„To je valium,“ vysvětlila při práci. „Mělo by zklidnit záchvat na dost
dlouho, abychom měli čas zjistit, co s ní je.“
Její slova se okamžitě vyplnila. Taminy křeče se zklidnily. Přestala
sebou zmítat a uvolnila se. Jen oční víčka a koutky úst se jí nepřestávaly
chvět. Kelly jí posvítila bodovým světlem do zorniček.
Zdravotník odstrčil Nata stranou a zaváděl do Taminy druhé paže
intravenózní kanylu, kterou připojil ke kapačce.
Nate se podíval zdravotníkovi přes rameno a všiml si strachu a paniky
v otcových očích.
„Co se jí stalo?“ zeptala se lékařka, zatímco pokračovala v prohlídce
děvčete.
Nathan popsal útok. „Po většinu času střídavě nabývala vědomí a zase
omdlévala. Vesnický šaman ji dokázal nakrátko oživit.“
„Má dvě zlomená žebra a s tím spojené krevní podlitiny, ale nedokážu
určit příčinu bezvědomí a toho záchvatu. Propukly u ní křeče i cestou sem?“
„Ne.“
„Vyskytuje se u nich v rodině epilepsie?“
Nate se otočil na Takaha a zopakoval otázku janomamsky.
Takaho přikývl. „Ah-de-me-nah gunti.“
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Nate se zamračil.
„Co říkal?“ chtěla vědět Kelly.
„Ah-de-me-nah znamená elektrický úhoř. Gunti je nemoc nebo choroba.“
„Choroba elektrického úhoře?“
Nate přikývl. „Přesně to řekl. Ale nedává to smysl. Oběť útoku elektrického úhoře sice má často křeče, ale to bývá okamžitá reakce. A Tama
je už několik hodin venku z vody. Nevím… třeba je ,nemoc elektrického
úhoře‘ janomamský termín pro epilepsii.“
„Byla léčena? Dostávala nějaké léky?“
Nate přeložil Takahovu odpověď: „Vesnický šaman ji léčil jednou
týdně kouřem z konopné liány.“
Kelly si vyčerpaně povzdychla. „Jinými slovy se neléčila. Není divu,
že stres z utopení odstartoval tak vážný záchvat. Co kdybyste odvedl
jejího otce do čekárny? Zkusím zastavit záchvat silnějšími medikamenty.“
Nate se podíval na postel. Tama ležela nehybně. „Myslíte, že dostane
další záchvat?“
Kelly se mu zahleděla do očí. „Ona ho má pořád.“ Ukázala na nepřestávající záškuby v obličeji. „Je ve status epilepticus, v nepřetržitém
záchvatu. Většina pacientů, kteří trpí takovými dlouhými záchvaty, vypadá jako v bezvědomí, sténají a nekoordinovaně sebou škubají. Takový
grand mal, jako u ní propukl před chvílí, se objevuje jen jednou začas.
Jestli ten záchvat nedokážeme zastavit, zemře.“
Nate hleděl na drobné děvče. „Chcete říct, že má záchvat celou tu
dobu?“
„Podle toho, co jste popisoval, víceméně ano.“
„Ale vesnickému šamanovi se ji podařilo na chvíli přivést k vědomí.“
„Tomu se mi nechce věřit.“ Kelly obrátila svou pozornost zpátky k děvčeti. „Nemůže mít dostatečně silné léky, aby přemohl takový záchvat.“
Nate si vzpomněl, jak viděl dívku srkat vodu z vydlabané tykve. „Ale
on to přesto dokázal. Nepovažujte kmenové šamany za pouhé šarlatány.
Já s nimi pracuji už několik let. A když uvážíme, co mají k dispozici,
jsou velice důmyslní.“
„Inu, ať už jsou moudří nebo ne, my tu máme silnější prostředky. Skutečné léky.“ Znovu kývla na dívčina otce. „Co kdybyste ho odvedl do
čekárny?“ Kelly se otočila ke zdravotníkovi a oběma sestrám na znamení, že Nate s Takahem mají odejít.
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Nathan se naštětil, ale poslechl. Po celá staletí západní medicína pohrdá
hodnotou šamanských praktik. Nate jemně vystrkal Takaha z místnosti
do čekárny. Zavedl indiána k jednomu křeslu, pokynul mu, aby tu zůstal,
a sám se vydal ke dveřím.
Protlačil se ven do pravého amazonského vedra. Ať už mu ta americká
lékařka věřila nebo nikoliv, on viděl, jak šaman dívku přivedl k vědomí.
Jestli existuje nějaký člověk, který by mohl znát odpovědi v případě
Taminy záhadné choroby, Nate věděl, kde ho najde.
Pospíchal odpoledním horkem směrem k jižnímu předměstí. Uběhl asi
deset bloků a ocitl se na okraji základny brazilské armády. Za normálních okolností ospalá základna nyní kypěla horečnatou aktivitou. Nate si
na otevřeném prostranství všiml čtyř vrtulníků s vlajkami Spojených
států. Podél plotu stáli místní obyvatelé, ukazovali si na nové stroje
a vzrušeně se spolu dohadovali.
Nathan ignoroval tuto podivnost a pospíchal k budově z betonových
panelů, která stála uprostřed řady polorozpadlých dřevěných staveb. Na
zdi čelem k ulici byla namalována písmena FUNAI. Jednalo se o místní
kancelář Nadace brazilských indiánů, která představovala jediný zdroj
pomoci, vzdělávání a právního poradenství pro místní kmeny Baniwa
a Janomamo. V malé budově se nacházely kanceláře i přístřešek pro indiány bez domova, kteří se sem vydali hledat blahobyt bílých lidí.
FUNAI navíc měla vlastního lékařského poradce, dlouholetého rodinného přítele a člověka, který učil Nathanova otce znát amazonskou džungli.
Nate se protáhl vchodovými dveřmi a pospíchal chodbou ke schodišti
do prvního patra. Modlil se, aby jeho přítel byl ve své kanceláři. Když se
přiblížil k otevřeným dveřím, zaslechl, jak se z nich linou tóny Mozartova Pátého houslového koncertu.
Díky bohu!
Zaklepal na rám dveří a ozval se: „Profesore Kouwe?“
Zpoza hromady dokumentů vyrovnané na malém stole vzhlédl snědý
indián. Mohlo mu být asi tak pětapadesát let, černé, kolem spánků trochu prošedivělé vlasy mu splývaly až na ramena a na očích měl nasazeny
brýle s drátěnými obroučkami. Ty si nyní sundal a široce se usmál, jakmile poznal svého návštěvníka.
„Nathane!“ Resh Kouwe si stoupl a obešel stůl, aby Nathana přivítal
mocným objetím, které si nijak nezadalo se stiskem anakondy. Ten muž
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měl sílu jako býk. Původně dělal šamana kmene Tiriós v jižní Venezuele
a před třiceti lety se seznámil s Nathanovým otcem. Ti dva se rychle spřátelili. Kouwe nakonec s pomocí Nathanova otce opustil džungli, vystudoval na Oxfordu a získal dva doktoráty – z lingvistiky a paleoantropologie.
Kromě toho patřil k předním odborníkům na rostliny místní oblasti.
„Chlapče můj, nemůžu uvěřit, že jsi tady! Spojil se s tebou Manny?“
Nathan se zamračil, a jakmile se vymanil z medvědího sevření, zeptal
se: „Jak to myslíte?“
„Hledá tě. Zastavil se tu asi tak před hodinou a chtěl vědět, kde přesně
leží vesnice, v které právě provádíš svoje výzkumy.“
„Proč?“ svraštil Nathan obočí.
„To mi neříkal, ale měl s sebou jednoho ze šéfíků společnosti Tellux.“
Nathan obrátil oči v sloup. Tellux Pharmaceuticals byla nadnárodní
společnost, která financovala jeho veškeré výzkumy postupů kmenových
šamanů.
Kouwemu jeho kyselý výraz neunikl. „Sám jsi uzavřel pakt s ďáblem.“
„Jako kdybych měl po smrti svého otce na výběr.“
Kouwe se zachmuřil. „Neměl ses tak rychle vzdát. Vždycky jsi byl…“
„Poslyšte,“ přerušil ho rychle Nathan. Nechtěl, aby mu Kouwe připomínal ono černé období v jeho životě. Musí si vyjíst, co si sám nadrobil.
„Momentálně mám jiný problém než Tellux.“ Rychle Kouwemu vysvětlil, co se stalo Tamě. „Dělám si starosti o její léčbu a napadlo mě, že
byste mohl konzultovat její stav s tou doktorkou.“
Kouwe vzal z police brašnu na rybářskou výstroj. „Hloupé, hloupé,
hloupé,“ řekl a vyrazil ke dveřím.
Nathan ho následoval ze schodů a ven z domu na ulici. Musel přidat do
kroku, aby staršímu muži stačil. Zanedlouho už procházeli předními
dveřmi do nemocnice.
Takaho vyskočil na nohy, jakmile ho spatřil. „Jako… Bratře.“
Nathan na něj mávl, aby si zase sedl. „Přivedl jsem někoho, kdo by
mohl pomoci tvé dceři.“
Kouwe na nic nečekal a už vcházel do místnosti za čekárnou. Nathan
odspěchal za ním.
V ordinaci panoval naprostý zmatek. Štíhlá americká lékařka se s tváří
zalitou potem skláněla nad Tamou, která se právě zmítala v dalším
záchvatu. Sestry pobíhaly sem a tam podle lékařčiných pokynů.
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Kelly na ně pohlédla přes dívčino křečovitě napjaté tělo. „Myslím, že
ji ztrácíme,“ řekla a v očích jí svítil strach.
„Možná jí dokážu pomoct,“ odpověděl Kouwe. „Jaké dostala léky?“
Kelly vyjmenovala rychlý seznam a odhrnula si z vlhkého čela přilepený pramen vlasů.
Kouwe přikývl, otevřel svou krabici, sáhl do jedné z mnoha přihrádek
a vytáhl malý váček. „Potřebuji brčko.“
Sestra ho poslechla stejně rychle jako předtím doktorku O’Brienovou.
Nathan odhadoval, že to není první návštěva profesora Kouweho
v místní nemocnici. Nebylo tu většího odborníka na nemoci domorodců
a jejich léčbu.
„Co to děláte?“ zeptala se Kelly se zarudlou tváří. Hnědé vlasy měla
stažené do ohonu.
„Jednala jste na základě mylné domněnky,“ odpověděl Kouwe klidně
a vsypával do brčka svůj prášek. „Křeče při nemoci elektrického úhoře
nejsou příznaky narušení centrální nervové soustavy jako při epilepsii,
ale vyplývají z dědičné chemické nerovnováhy v mozkomíšním moku.
Tato nemoc se vyskytuje jen u několika členů kmene Janomamo.“
„Dědičná metabolická porucha?“
„Přesně tak, jako třeba favismus u některých rodin ve Středomoří nebo
,nemoc hnědého tuku‘ u kmenů uprchlých otroků ve Venezuele.“
Kouwe přešel k děvčeti a pokynul Nathanovi. „Držte ji.“
Nathan přikročil k posteli a přitiskl Taminu hlavu k polštáři.
Šaman vložil konec brčka dívce do jedné nosní dírky a vyfoukl jí prášek do nosní dutiny.
Doktorka O’Brienová přešlapovala za nimi. „Vy jste místní lékař?
Doktor Rodriguez?“
„Kdepak, má drahá,“ odvětil Kouwe a narovnal se. „Já jsem místní
šaman.“
Kelly se na něj podívala s výrazem nevěřícného úžasu a hrůzy, ale než
mohla něco namítnout, dívčiny křeče se počaly zmírňovat, nejprve
pomalu a poté rychleji.
Kouwe zkontroloval Tamina víčka. Nezdravá bledost se již trochu
vylepšila. „Zjistil jsem, že vstřebávání některých látek povrchem nosní
sliznice je skoro stejně účinné jako jejich nitrožilní aplikace.“
Kelly užasle přihlížela. „Funguje to.“
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Kouwe podal svůj váček jedné sestře. „Je doktor Rodriguez na cestě?“
„Už jsem ho volala, pane profesore,“ odpověděla sestra a podívala se
na hodinky. „Měl by dorazit během deseti minut.“
„Zajistěte, aby ta dívka dostávala následujících dvacet čtyři hodin
každé tři hodiny půl brčka toho prášku, a poté jednou denně. To by mělo
její stav stabilizovat natolik, aby se mohla vyléčit z ostatních zranění.“
„Ano, pane profesore.“
Tama na posteli pomalu se zamrkáním otevřela oči. Zírala na cizí lidi
kolem sebe a na tváři se jí jasně zračil zmatek i strach. Pak zahlédla Nathana. „Jako Basho,“ pronesla slabě.
„Ano, Bratr Opice je tady,“ řekl jí janomamsky a pohladil ji po ruce.
„Jsi v bezpečí. Je tu i tvůj tatínek.“
Jedna ze sester přivedla Takaha. Když spatřil, že je jeho dcera při
vědomí a že mluví, padl na kolena. Jeho stoický klid se vmžiku roztříštil a Takaho se dal úlevou do pláče.
„Teď už bude v pořádku,“ ujistil ho Nate.
Kouwe zavřel svou rybářskou krabici a odešel z místnosti. Nathan
a doktorka O’Brienová ho následovali.
„Co je to za prášek?“ zeptala se Kelly.
„Sušená liána ku-nah-ne-mah.“
Nate při pohledu na doktorčin zmatený výraz dodal: „Botanicky Mikania scandens. Jde o tutéž rostlinu, kterou kmenový šaman přivedl ještě
ve vesnici Tamu k vědomí. Jak jsem vám předtím říkal.“
Kelly se zarděla. „Myslím, že vám dlužím omluvu. Nevěřila jsem…,
chci říct, že jsem si neuměla představit…“
Kouwe jí poklepal na loket. „Západní etnocentrismus je tu běžnou
nezdvořilostí. Za to se není třeba stydět.“ Zamrkal na ni. „Jen je z něj
třeba vyrůst.“
Nate neměl náladu na podobnou zdvořilost. „Příště poslouchejte, co
vám kdo říká,“ řekl hrubě.
Kousla se do rtu a odvrátila se.
Nathan si okamžitě připadal jako hulvát. Všechny starosti a obavy,
které během uplynulého dne prožil, vyčerpaly jeho zásobu trpělivosti. Ta
lékařka se snažila pomoci, jak nejlépe uměla. Neměl na ni být tak příkrý.
Už otvíral ústa, aby se omluvil.
Než ale stačil promluvit, rozlétly se dveře na ulici a do nemocniční
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haly vstoupil vysoký zrzavý muž v zelených šatech a odřené baseballové
čapce s nápisem Red Sox. „Kelly, jestli už jsi předala všechny zásoby,
musíme vyrazit. Čeká na nás loď, která nás dopraví proti proudu.“
„Ano,“ přikývla. „Tady jsem hotova.“
Ohlédla se po Nathanovi a Kouwem. „Děkuji vám.“
Nathan si všiml podoby mezi lékařkou a nově příchozím: tečky pih na
nose, stejné vrásky kolem očí i stejný bostonský přízvuk ve výslovnosti.
Odhadoval, že půjde o jejího bratra.
Nathan za nimi kráčel ven z nemocnice. To, co spatřil, ho ale přimělo,
aby mimoděk učinil krok zpátky, a přitom vrazil do profesora Kouweho.
Po straně silnice stála skupina deseti vojáků v plné polní, včetně útočných pušek M-16 se sklopnými pažbami, pouzder s pistolemi a těžkých
batohů na zádech. Nate ihned poznal i jejich ramenní insignie. Armádní
rangeři. Jeden promluvil do vysílačky a mávl na celou skupinu, aby ho
následovala k řece. Oba Američané se připojili k odcházející skupině.
„Počkat!“ vykřikl někdo zpoza řady rangerů.
Linie vojáků se rozestoupila a objevila se známá tvář. Podsaditý černovlasý muž v odřených kalhotách a s utrženou kapsičkou na košili.
Manny Azevedo. K opasku měl připevněný svůj obvyklý bičík.
Nathan oplatil Mannymu úsměv a přešel k němu. Krátce se objali
a poplácali se po zádech. Pak Nathan cvrnkl prstem do utrženého kusu
látky na Mannyho košili. „Vidím, žes zase dováděl s Tor-torem.“
Manny se zazubil. „To zvíře přibralo deset kilo od té doby, cos ho naposledy viděl.“
Nathan se zasmál. „Skvělé. Jako kdyby už tak nebyl dost velký.“
Všiml si, že se rangeři zastavili a zírají na ně, stejně jako Kelly O’Brienová a její bratr. Kývl jejich směrem a naklonil se k Mannymu. „O co
tady jde? Kam mají namířeno?“
Manny se ohlédl po skupině. Mezitím se shromáždil značný dav
čumilů, kteří civěli na řadu v pozoru stojících armádních rangerů. „Zdá
se, že americká vláda financuje průzkumný tým, který se vydává na
expedici hluboko do džungle.“
„Proč? Chytají pašeráky drog?“
To už se k nim Kelly O’Brienová o několik kroků vrátila.
Manny na ni kývl a mávl rukou k Nathanovi. „Dovolte, abych vám
představil doktora Randa. Doktora Nathana Randa.“
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„My už jsme se seznámili,“ odpověděla Kelly se zahanbeným úsměvem. „Ale on se mi dosud nepředstavil.“
Nathan vnímal, že mezi Kelly a Mannym proběhl nějaký nevyslovený
signál. „Co se tu děje?“ zeptal se. „Po čem chcete pátrat proti proudu řeky?“
Zahleděla se mu upřeně do očí. Její duhovky měly ten nejpozoruhodnější smaragdový odstín. „Hodlali jsme nalézt vás, doktore Rande.“
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2. kapitola

Porada
6 . SRPNA , 21.15

S ÃO G ABRIEL DA C OCHOERIA
Nate přešel přes ulici před kanceláří FUNAI a zamířil k základně brazilské armády. Doprovázel ho Manny a profesor Kouwe. Profesor se právě
vrátil z nemocnice a Nate s ulehčením vyslechl zprávu, že se Tama
uzdravuje.
Nathan Rand se mezitím osprchoval, oholil, převlékl se do čistého
oblečení a nyní se vůbec necítil jako ten muž, který sem před pouhými
několika hodinami přivezl z pralesa nemocnou dívku. Jako kdyby spolu
se špínou a potem smyl z těla i samotnou džungli. Během několika hodin
se stal z čerstvě přijatého člena janomamského kmene americkým občanem. Bylo úžasné, jaké schopnosti proměny skýtá voňavé mýdlo. Ještě
pořád cítil zbytky té vůně.
„Po takové době v džungli se z toho člověku zvedá žaludek, že?“ promluvil profesor Kouwe a zabafal z dýmky. „Když jsem poprvé opustil
svůj domov ve venezuelském pralese, bylo to, jako kdyby moje smysly
najednou bombardovaly všechny možné pachy, zvuky a všeobecný shon
civilizace – na ten jsem si zvykal nejdéle.“
Nathan spustil paži podél těla. „Je zvláštní, jak rychle se člověk adaptuje na prostší život v divočině. Ale mohu vám uvést jednu věc, pro kterou stojí všechny mrzutosti moderního civilizovaného života za to.“
„Která to je?“ zeptal se Manny.
„Toaletní papír,“ řekl Nathan.
Kouwe odfrkl smíchy. „Proč myslíš, že jsem odešel z džungle?“
Došli k bráně osvětlené základny. Za dalších deset minut měla začít
domluvená schůzka. Na ní se možná dozvědí odpovědi na svoje otázky.
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Nathan se za chůze ohlédl na tiché město a přejel očima po této malé
baště civilizace. Nad řekou visel úplněk měsíce, který se odrážel v klidné
hladině, rozmlžený ve večerním oparu, jenž se rozšiřoval nad městem.
Jen v noci získává džungle nazpět vládu nad São Gabrielem. Jakmile
zapadne slunce, zvuky města utichnou a nahradí je ozvěny výkřiků
z korun stromů, doprovázené sborem kvákajících žab a vibráta kobylek
a cvrčků. I na ulicích se místo troubení aut a brebentění lidí ozývá bzukot krvelačných komárů. Lidský život vstupuje na scénu jen v bezprostředním okolí výčepů, kam doléhá hlahol a smích hostů.
Jinak tu v noci vládne prales.
Nathan srovnal krok s Mannym. „Co od nás může americká vláda asi
tak potřebovat?“
Manny zavrtěl hlavou. „Tím si nejsem jistý. Ale nějak to souvisí s tvými mecenáši.“
„S Tellux Pharmaceuticals?“
„Ano. Přiletěli sem s několika maníky ze společnosti. Od pohledu bych
je odhadl na právníky.“
Nate se zachmuřil. „Ti jsou na scéně vždycky, když se jedná o Tellux.“
Kouwe procedil přes troubel dýmky: „Nemusels jim prodávat Eco-tek.“
Nate si vzdychl. „Profesore…“
Šaman omluvně pozvedl ruku. „Promiň. Já vím… jde o bolavé téma.“
Termín bolavý by zrovna Nathan nepoužil. Eco-tek byl myšlenkové
dítě jeho otce, stvořené před dvanácti lety. Jednalo se o farmaceutickou
firmu, jejímž cílem bylo využívat znalosti indiánských šamanů k odhalení
nových rostlinných léků. Jeho otec chtěl uchovat moudrost mizejících
šamanů Amazonské nížiny a zajistit, aby místní kmeny alespoň trochu
profitovaly ze svých vědomostí prostřednictvím práv na intelektuální
bohatství. Nejenže šlo o otcův sen a cíl v životě, ale také o splnění slibu
Natově matce Sarah. Když Sarah pracovala jako lékařka pro mírové sbory,
zasvětila svůj život zdejším domorodcům a její vášeň se ukázala být nakažlivou. Natův otec jí slíbil, že bude pokračovat v jejích šlépějích, a o několik let později se hmatatelným výsledkem stala společnost Eco-tek,
kombinace ostrých podnikatelských postupů s nevýdělečnou advokacií.
Nyní byl ale veškerý odkaz rodičů pryč – rozebral a spolkl jej Tellux.
„Zdá se, že máme doprovod,“ poznamenal Manny a přerušil tak sled
Nathanových myšlenek.
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U strážní budky vedle brány čekali dva rangeři ve světle hnědých baretech, kteří stáli v pozoru za nervózně vypadajícím brazilským vojákem.
Nathan obezřetně zaznamenal jejich pouzdra s pistolemi a znovu zauvažoval nad povahou této schůzky.
Když došli k bráně, brazilský strážný prověřil jejich průkazy totožnosti. Pak pokročil kupředu jeden z rangerů. „Máme vás zavést na
poradu. Prosím, následujte nás.“ Otočil se na podpatku a odpochodoval.
Nathan střelil pohledem po svých přátelích a prošel bránou. Druhý ranger zaujal strategickou pozici za jejich zády. S ozbrojeným doprovodem
a s výhledem na čtyři vojenské vrtulníky, jež odpočívaly na hřišti
základny, Nathan cítil v útrobách neblahou předtuchu.
Nic z toho ovšem nijak viditelně nerušilo profesora Kouweho. Spokojeně si bafal z dýmky a klidně kráčel za prvním rangerem. Manny také
vypadal spíš překvapeně než neklidně.
Provedli je kolem železných hangárů, které sloužily jako kasárny pro
brazilské jednotky, a dorazili k sešlému dřevěnému skladišti s tmavými
okny na opačném konci pozemků.
Ranger v čele otevřel zrezivělé dveře. Nathan prošel dovnitř jako
první. Očekával šerou místnost s pavučinami, ale s překvapením zjistil,
že velké skladiště jasně osvětlují halogeny a stropní zářivky. Betonovou
podlahu křižovaly kabely, z nichž některé byly silné jako jeho zápěstí.
Z jedné ze tří kanceláří lemujících zadní polovinu skladiště slyšel motor
generátoru.
Nathanovi poklesla při pohledu na úroveň techniky v této místnosti
čelist: počítače, vysílačky, televize i monitory.
Uprostřed tohoto organizovaného chaosu stál dlouhý konferenční stůl
posetý papíry, mapami, grafy, a dokonce i štosem novin. V místnosti pracovalo několik mužů a žen ve vojenském i civilním oblečení. Někteří si
procházeli stohy dokumentů u stolu. Mezi nimi Nathan spatřil i Kelly
O’Brienovou.
Co se tu děje? uvažoval Nathan.
„Obávám se, že zde není dovoleno kouřit,“ řekl jejich doprovod profesoru Kouwemu a ukázal na jeho zapálenou dýmku.
„Jistě.“ Kouwe vyklepal dýmku na špinavou podlahu a ranger uhasil
doutnající tabák botou. „Děkuji.“
Naproti se otevřely dveře jedné kanceláře a vyšel z nich vysoký zrzavý
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muž, který vypadal jako bratr doktorky O’Brienové. Po jeho boku kráčel
muž, kterého Nate znal dost dobře na to, aby k němu okamžitě pocítil
nechuť. Na sobě měl oblek v barvě námořnické modře a kabát přehozený
přes ruku. Nathan si byl jistý, že je na něm logo Telluxu. Tmavě hnědé
vlasy měl ten muž jako obvykle nagelované a dokonale učesané, stejně
jako bezvadně upravenou kozí bradku. Úsměv, s nímž přistoupil k Nathanovi a jeho dvěma přátelům, byl právě tak uhlazený.
Jeho zrzavý společník se jim naopak vydal v ústrety s upřímným výrazem radosti. „Doktore Rande, děkuji, že jste přišel. Myslím, že doktora
Richarda Zana znáte.“
„Už jsme se setkali,“ odtušil Nathan chladně a potřásl si se zrzkem
rukou. Ten chlap měl stisk, kterým by dokázal drtit balvany.
„Jsem Frank O’Brien, velitel téhle operace. Mou sestru už znáte.“
Kývl na Kelly, která vzhlédla od stolu a pokynula jim na pozdrav rukou.
„Když jste teď všichni tady, můžeme začít.“
Frank odvedl Nata, Kouweho a Mannyho ke stolu a mávl na ostatní,
aby zaujali svá místa.
Přímo proti Nathanovi se usadil drsně vypadající muž s dlouhou bledou jizvou přes hrdlo. Po jeho boku seděl jeden z rangerů, jehož dva
stříbrné prýmky značily, že má hodnost kapitána.
V čele stolu zaujal místo Richard Zane mezi Kelly a Frankem, který
zůstal stát. Nalevo od něj byla další zaměstnankyně Telluxu, drobná Asiatka v konzervativním modrém kalhotovém kostýmu. V očích jí jiskřila
inteligence, s níž pozorovala vše kolem sebe. Nate zachytil její pohled.
Věnovala mu nepatrný úsměv a trochu kývla hlavou.
Jakmile se všichni usadili, Frank si odkašlal. „Za prvé mi, doktore
Rande, dovolte, abych vás přivítal ve velitelském středisku Operace
Amazonie, společné akce Střediska životního prostředí CIA a velitelství
speciálních oddílů.“ Krátce kývl ke stříbrně oprýmkovanému kapitánovi.
„Kromě toho máme podporu brazilské vlády a asistuje nám výzkumné
oddělení společnosti Tellux Pharmaceuticals.“
Kelly přerušila svého bratra pozvednutím ruky. Zjevně si všimla
zmatku v Nathanově tváři. „Doktore Rande, jsem si jistá, že máte plno
otázek. První z nich jistě je, proč jsme vás vyhledali jako partnera tohoto
podniku.“
Nathan přikývl.
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Kelly se postavila. „Hlavním cílem Operace Amazonie je odhalit, co se
stalo se ztracenou expedicí vašeho otce.“
Nate otevřel ústa a na okrajích zorného pole se mu objevila černá mlha.
Měl pocit, jako kdyby právě dostal ránu na solar plexus. Zakoktal se
a chvíli trvalo, než našel hlas. „Ale… ale ta zmizela už před čtyřmi lety.“
„To chápeme, ale…“
„Ne!“ Uvědomil si, že stojí na nohou a židle odjíždí po betonové podlaze dozadu za něj. „Jsou mrtví. Všichni jsou mrtví!“
Profesor Kouwe se k němu natáhl a položil mu ruku na předloktí. „Nathane…“
Nate ho setřásl. Pamatoval si na ten telefonát, jako kdyby se odehrál
včera. Dokončoval zrovna disertační práci na Harvardu. Prvním letadlem
odletěl do Brazílie a připojil se k pátrání po zmizelém týmu. Zaplavila
ho vlna vzpomínek – na oslepující strach, zlost, frustraci. Poté, co byla
další pátrání odvolána, se odmítl vzdát. Nemohl toho jen tak nechat!
Žadonil u Tellux Pharmaceuticals, aby mu umožnili pokračovat v pátrání
alespoň soukromě. Tellux byl spolu s Eco-tekem sponzorem expedice.
Desetiletý cíl zněl: sestavit přehled domorodých kmenů v oblasti a zahájit systematické katalogizování jejich lékařských znalostí, než budou tyto
informace ztraceny navždy. Tellux ale Nathanovu žádost odmítl. Společnost přijala závěr, že původní tým byl zabit kmenem nějakých nepřátelských indiánů, nebo náhodou narazil na tábor pašeráků drog.
Nate nikoliv. Během dalšího roku utratil miliony za pokračující pátrání, při němž hledal v pralese jakékoliv známky, stopy či náznaky
vysvětlení, co se mohlo stát s jeho otcem. Jednalo se o finanční černou
díru, do které naházel majetek Eco-teku, a dále tím otcovu společnost
znejistil. Eco-tek už tak utrpěl těžkou ránu na Wall Streetu, když jeho
akcie prudce poklesly po ztrátě vedoucího pracovníka v džungli. Nakonec studna vyschla. Tellux vystartoval po otcově společnosti při nepřátelském pokusu o převzetí. Nate byl příliš vyčerpaný a zarmoucený na
to, aby bojoval. Eco-tek a všechna jeho aktiva, včetně samotného Nathana, přešly pod nadnárodní farmaceutickou korporaci.
Následovalo ještě černější období Nathanova života – mlžný opar alkoholu, drog a deziluzí. Sám sebe znovu našel jedině s pomocí přátel, jako
byl profesor Kouwe a Manny Azevedo. Zjistil, že v pralese cítí svou
bolest méně. Uvědomil si, že dokáže přežít den, a vzápětí i další. Plaho48

čil se životem, jak dokázal nejlépe, a pokračoval v otcově práci s indiány,
financovaný almužnami Telluxu.
Až dosud. „Jsou mrtví!“ zopakoval a opřel se o stůl. „Po tak dlouhé době
neexistuje ani sebemenší naděje, že bychom zjistili, co se s nimi stalo.“
Nathan na sobě cítil pohled pronikavých smaragdově zelených očí
Kelly. Počkala, dokud se neuklidnil, a pak promluvila: „Znáte Geralda
Wallace Clarka?“
Nathan už otevíral ústa, aby řekl, že ne, když si vzpomněl. Jednalo se
o jednoho z členů otcova týmu. Nathan si olízl rty. „Ano. Bývalý voják.
Velel pětičlennému ozbrojenému doprovodu expedice.“
Kelly se zhluboka nadechla. „Před dvanácti dny Gerald Wallace Clark
vyšel ven z džungle.“
Nate vykulil oči.
„Kruci,“ pronesl Manny vedle něho.
Profesor Kouwe zvedl Nathanovu převrácenou židli a přiměl Nata, aby
se znovu posadil.
Kelly pokračovala: „Gerald Clark bohužel zemřel na misijní stanici
ještě předtím, než mohl sdělit, odkud se tam vzal. Cílem této operace je
vydat se pozpátku po jeho stopě a zjistit, co se stalo. Doufali jsme, že jakožto syn Carla Randa budete mít zájem o spolupráci na našem pátrání.“
Na stůl padlo ticho.
Frank si odkašlal a dodal: „Doktore Rande, nejenže jste odborník na
prales a domorodé kmeny, ale také jste znal svého otce a jeho tým lépe
než kdokoliv jiný. Taková znalost nám při pátrání v hloubi džungle může
výrazně pomoci.“
Nathan byl stále v příliš velkém šoku na to, aby promluvil. To ovšem
neplatilo o profesoru Kouwem. Klidným hlasem řekl: „Chápu, proč se
o tuto záležitost zajímá Tellux Pharmaceuticals.“ Kouwe kývl na
Richarda Zana, který se na něj usmál. „Ti by si nikdy nenechali ujít příležitost vydělat na neštěstí někoho jiného.“
Zanův úsměv povadl.
Kouwe pokračoval, nyní s pohledem na Franka a Kelly: „Ale proč se
o to zajímá Středisko životního prostředí CIA? A jaký je důvod k přidělení jednotky armádních rangerů?“ Otočil se na jejich kapitána a povytáhl jedno obočí. „Nechtěli byste nám to vy dva nebo tady pan kapitán
trochu vysvětlit?“
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Frank nad profesorovým rychlým a pronikavým zhodnocením situace
svraštil obočí. Kelly se zajiskřilo v očích.
Odpověděla: „Kromě toho, že Gerald Clark býval vojákem a vyznal se
ve zbraních, pracoval také ve službách CIA. Byl poslán na expedici
s úkolem sbírat informace o cestách, po kterých se pašuje kokain přes
pánev deštného pralesa.“
Frank střelil po Kelly pohledem, jako kdyby ji káral za to, že poskytuje
informace příliš lehkovážně.
Nedbala na něj a pokračovala: „Jakákoliv další vysvětlení ale poskytneme jedině v případě, že doktor Rand bude souhlasit s účastí na naší
operaci. Jinak vám nebudeme moci sdělit další podrobnosti.“
Kouwe, v jehož očích svítilo jasné varování, se podíval na Nathana.
Nate se zhluboka nadechl. „Pokud existuje jakákoliv naděje, že zjistíme, co se stalo s mým otcem, nemohu ji promarnit.“ Obrátil se na své
dva přátele. „Oba víte, že nemohu.“
Stoupl si a rozhlédl se po ostatních. „Půjdu.“
Manny odstrčil svou židli. „V tom případě půjdu s ním.“ Podíval se
kolem stolu a dodal, než někdo mohl něco namítnout. „Už jsem mluvil
se svými nadřízenými. Jako místní vedoucí představitel FUNAI mám
pravomoc uvalit na tuto misi jakékoliv restrikce.“
Frank přikývl. „O tom jsme byli před hodinou informováni. Záleží na
vás. V každém případě proti vaší účasti nic nenamítám. Četl jsem si vaši
složku. Vaše biologické vzdělání se nám může hodit.“
Vzápětí se postavil i profesor Kouwe a položil dlaň Nathanovi na
rameno. „To by se vám mohl hodit i odborník na lingvistiku.“
„Cením si vaší nabídky.“ Frank pokynul k drobné Asiatce. „Ale tento
obor už máme pokrytý. Doktorka Anna Fongová je antropoložka se specializací na indiánské kmeny. Hovoří deseti různými nářečími.“
Nathan se zachmuřil. „Nic ve zlém proti doktorce Fongové, ale profesor Kouwe mluví sto padesáti. V tomto oboru neexistuje větší expert.“
Ozvala se Anna, tichým a příjemným hlasem: „Doktor Rand má
naprostou pravdu. Profesor Kouwe je celosvětově uznávaným odborníkem na domorodé kmeny v Amazonii. Považovala bych si za čest, kdybych s ním mohla spolupracovat.“
„A zdá se,“ dodala Kelly s uznalým pokývnutím ke staršímu muži, „že
náš dobrý profesor je také odborníkem na rostlinné léky a pralesní nemoci.“
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Kouwe se mírně uklonil jejím směrem.
Kelly se obrátila ke svému bratrovi. „Jako lékařka naší expedice bych
rozhodně také nic nenamítala proti jeho účasti.“
Frank pokrčil rameny. „Proč nevzít ještě jednoho člověka?“ Podíval se
na Nathana. „Je to pro vás přijatelné?“
Nathan se rozhlédl nalevo i napravo. „Jistěže.“
Frank přikývl a pozvedl hlas. „Takže se vraťme k práci. Skutečnost, že
jsme na doktora Randa náhodou narazili tady ve městě, urychlila náš časový
harmonogram. Zbývá nám ještě dost věcí, které je třeba udělat, abychom
mohli vyrazit zítra za úsvitu.“ Ostatní se začali rozcházet a Frank se otočil
k Nathanovi. „Teď bychom vám mohli odpovědět na případné další dotazy.“
Vyrazil se svou sestrou k jedné ze zadních kanceláří.
Nate a jeho dva přátelé je následovali.
Manny se ohlédl přes rameno na náhlý shon v místnosti. „K čemu jsme
se to právě dobrovolně upsali?“
„K něčemu úžasnému,“ odpověděla Kelly, která jim držela otevřené
dveře do kanceláře. „Pojďte dál a já vám to ukážu.“
Nathan převzal fotografie agenta Clarka a podal je ostatním. „Tvrdíte,
že tomuhle muži narostla nová ruka?“
Frank obešel stůl a posadil se. „Vypadá to tak. Potvrdily to i otisky prstů.
Jeho tělo bylo dnes dopraveno z márnice v Manausu do Států. Na zítra je
naplánováno ohledání jeho ostatků v soukromém výzkumném zařízení,
které sponzoruje MEDEA.“
„MEDEA?“ ozval se Manny. „Proč mi to jméno zní povědomě?“
Kelly odpověděla ze svého místa, kde studovala topologické mapy připevněné na zdi. „MEDEA se angažuje v záchraně deštného pralesa už od
svého založení v roce 1992.“
„Co je MEDEA?“ zeptal se Nathan a položil fotografie na stůl.
„V roce 1989 projednával Kongres otázku, zda by se tajná data shromážděná CIA prostřednictvím systému pozorovacích družic nemohla
využít při studiu a monitorování globálních změn prostředí. Výsledkem
bylo zřízení organizace MEDEA roku 1992. CIA zaměstnala více než
šedesát výzkumníků z různých oblastí, souvisejících se životním prostředím, a svedla je dohromady do jediné organizace s cílem analyzovat
tajná data právě z pohledu péče o životní prostředí.“
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„Aha,“ řekl Nathan.
Promluvil Frank: „Naše matka byla jednou ze zakládajících členek. Je
to lékařka a studuje zdravotní rizika nebezpečných odpadů. Přijímal ji
náš otec, když pracoval jako náměstek ředitele CIA. Bude dohlížet nad
pitvou agenta Clarka.“
Manny se zamračil. „Váš otec je náměstek ředitele CIA?“
„Byl,“ upřesnil Frank hořce.
Kelly se otočila od map. „Nyní řídí Středisko životního prostředí CIA.
Toto oddělení zřídil v roce 1997 Al Gore na doporučení MEDEY. Frank
v něm pracuje rovněž.“
„A co vy?“ zeptal se Nathan. „Vy jste taky ze CIA?“
Kelly nad tou otázkou jen mávla rukou.
„Je nejmladší členkou MEDEY,“ řekl Frank se stopou hrdosti v hlase.
„To je vynikající úspěch. Právě proto jsme byli vybráni do čela této operace. Já reprezentuji CIA. Ona reprezentuje MEDEU.“
„Není nad rodinné podniky,“ poznamenal Kouwe s odfrknutím.
„Čím méně lidí o téhle misi ví, tím lépe,“ dodal Frank.
„Jaká je tedy úloha Tellux Pharmaceuticals?“ zajímal se Nathan.
Kouwe odpověděl dříve než kterýkoliv ze sourozenců O’Brienových.
„Není to zřejmé? Expedici tvého otce financoval Eco-tek a Tellux, což je
nyní jedno a to samé. Jakékoliv informace, které tvůj otec a jeho výprava
získali, patří jemu. Pokud expedice objevila nějakou látku s regeneračními vlastnostmi, Tellux na ni má většinová práva.“
Nathan se podíval na Kelly, která hleděla do země.
Frank jednoduše přikývl. „Má pravdu. Dokonce i u Telluxu ale skutečný cíl naší mise zná jenom pár lidí.“
Nate potřásl hlavou. „Skvělé. To je prostě super.“ Kouwe mu položil
soucitně ruku na rameno.
„Tohle všechno nechme stranou,“ řekl Manny. „Jaký bude náš první
krok?“
„Hned vám to ukážu.“ Kelly se znovu otočila k mapám na stěně a ukázala na prostřední z nich. „Jsem si jistá, že tuto mapu doktor Rand velice
dobře zná.“
Nathan na ni hleděl a poznal ji opravdu stejně dobře jako rýhy na
vlastní dlani. „To je zaznamenaná trasa, po které se před čtyřmi lety ubíral tým mého otce.“
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„Přesně tak,“ přikývla Kelly a přejela prstem po tečkované čáře, která
vedla klikatě z Manausu na jih podél řeky Madeiry, dokud nedorazila
k městu Pôrto Velho. Z něj odbočila k severu do centra Amazonské
nížiny. Odtud expedice postupovala křížem krážem oblastí, až vstoupila
na málo prozkoumané území mezi jižním a severním přítokem Amazonky. Kellyin prst se zastavil u drobného křížku na konci trasy. „Tady
jsme ztratili rádiové spojení a zde byly také zahájeny záchranné operace –
jak ty, které sponzorovala brazilská vláda, tak i operace financované ze
soukromých zdrojů.“ Významně se podívala na Nathana. „Co nám
můžete říci o proběhlých pátráních?“
Nate obešel stůl a hleděl zblízka na mapu. Do duše se mu vkrádalo
zoufalství, jaké cítil už před lety. „Zmizeli v prosinci, na vrcholu období
dešťů,“ zašeptal sklesle. „Oblastí se pohybovaly dva hlavní bouřkové
systémy. To byl taky jeden z důvodů, proč se zpočátku nikdo neznepokojoval. Když se ale tým neozýval skoro celý týden a bouřky ustaly, byl
vyhlášen poplach. Nejdříve jsme si nedělali moc velké starosti. Šlo o lidi,
kteří prožili skoro celý život v džungli. Co se jim mohlo stát? Když ale
záchranné týmy zahájily pátrání, uvědomily si, že všechny stopy expedice zmizely – setřely je deště a zaplavený prales. Toto místo,“ Nathan
položil prst na černý křížek na konci trasy, „nalezly první záchranné
týmy pod vodou.“
Obrátil se k ostatním. „Uběhl další týden a pak ještě jeden. Stále nic.
Žádná vodítka, žádná další zpráva…, až do okamžiku, kdy dorazil
poslední zoufalý signál. ,Pošlete pomoc… už moc dlouho nevydržíme.
Ach, bože, jsou všude kolem.‘“ Nate se zhluboka nadechl. Vzpomínka
na ta poslední slova ho stále pronásledovala. „Signál byl tak rušen statickým šumem, že se nedalo ani určit, kdo to mluví. Možná to byl agent
Clark.“ Ve svém srdci ale Nathan věděl, že šlo o hlas jeho otce. Poslouchal tu zprávu pořád dokola. Poslední otcova slova.
Zíral na dokumenty a fotografie poházené po stole. „Následující tři
měsíce pátrací týmy pročesávaly celou oblast, ale bouře a záplavy hledání znesnadňovaly a zpomalovaly postup. Nedalo se nijak určit, kterým
směrem tým mého otce pokračoval, jestli na východ, na jih, západ či
sever.“ Pokrčil rameny. „Byl to nemožný úkol. Prohledávali jsme území
větší než celý stát Texas. Nakonec se všichni vzdali.“
„Až na vás,“ podotkla Kelly tiše.
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Nathan sevřel ruku v pěst. „Nebylo to ovšem nic platné. Nic dalšího už
se neobjevilo.“
„Až dosud,“ řekla Kelly. Jemně ho otočila a ukázala na malý červený
kroužek, kterého si předtím nevšiml. Zabodla do něj prst. Ležel přibližně
tři sta kilometrů jižním směrem od São Gabrielu, nedaleko řeky Jarurá,
vedlejšího toku Solimões, mohutného jižního přítoku Amazonky. „Tady se
nachází misie Wauwai, kde zemřel agent Clark. Tam se zítra vypravíme.“
„A co dál?“ zeptal se Manny.
„Budeme sledovat stopu agenta Clarka. Oproti dřívějším pátráním
máme výhodu.“
„Jakou?“ chtěl vědět Manny.
Promluvil Nathan, který se nakláněl k nástěnné mapě. „Jsme na konci období sucha. Už přes měsíc se nad celou oblastí neobjevila žádná bouřka.“
Ohlédl se přes rameno. „Měli bychom být schopni kráčet po jeho stopách.“
„Z toho také vyplývá nutnost jednat co nejrychleji.“ Frank se postavil.
Opřel se jednou rukou o zeď a kývl k mapě. „Doufáme, že se nám podaří
zajistit případné stopy ještě před začátkem období dešťů, které je smyje.
Také doufáme, že agent Clark byl natolik při smyslech, aby zanechával
nějaká vodítka ohledně své trasy – hromádky kamení, značky na stromech – a těmi nás zavedl k místu, kde strávil uplynulé čtyři roky.“
Frank se obrátil ke stolu a vytáhl velký složený papír. „Navíc jsme
s sebou přibrali Annu Fongovou, abychom mohli komunikovat s domorodci dané oblasti: s rolníky, indiány, lovci, s kýmkoliv, na koho narazíme. Abychom zjistili, jestli neviděli kolem procházet muže s těmito
znameními.“ Frank rozložil a uhladil papír. Objevil se ručně načrtnutý
obrázek. „Toto měl agent Clark vytetováno na hrudi a na břiše. Doufáme,
že narazíme na někoho, kdo viděl muže s podobným symbolem.“
Profesor Kouwe sebou trhl.
Jeho reakce ostatním přítomným neušla.
„Co to je?“ zeptal se Nathan.
Kouwe ukázal na náčrt, znázorňující složitý hadovitý vzor, který vybíhal ve spirále od značky pro otisk jedné dlaně.
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„To je zlé. Moc zlé.“ Kouwe si sáhl do kapsy a vytáhl svou dýmku.
Tázavě se podíval na Franka.
Ten přikývl.
Kouwe vyndal váček s místním tabákem, nacpal si dýmku a zapálil ji
jedinou sirkou. Nathan si všiml, že se profesorovi chvějí prsty.
„Co je to?“
Kouwe několikrát zabafal z dýmky a pomalu odpověděl: „To je znak
Ban-ali. Pokrevních jaguárů.“
„Znáte ten kmen?“ zeptala se Kelly.
Šaman pomalu vyfoukl dlouhý sloupec dýmu, povzdychl si a zavrtěl hlavou. „Ten kmen nezná nikdo. Šeptá se o něm mezi vesnickými
staršími a předávají se o něm příběhy z jedné generace na druhou.
Mýty o kmenu, který se páří s jaguáry a jehož členové se dokážou rozplynout do vzduchu. Přinášejí smrt všem, kdo se s nimi setkají. Říká
se o nich, že jsou staří jako sám prales a že se i džungle podřizuje
jejich vůli.“
„Já jsem o nich nikdy neslyšel,“ namítl Nathan, „a to jsem pracoval
s kmeny po celé Amazonii.“
„Ten znak nepoznala ani doktorka Fongová, ta antropoložka z Telluxu,“ dodal Frank.
„To mě nepřekvapuje. Bez ohledu na to, jak dobře vás indiáni přijímají, jakožto nečlenové kmene jste pořád považováni za pananakiri,
cizince v oblasti. O Ban-ali se s vámi nikdo nebude bavit.“
Nate si nemohl pomoci – cítil se trochu uražen. „Ale vždyť jsem…“
„Ne, Nathane. Nechci nijak podceňovat tvoje schopnosti ani snižovat
význam tvé práce. Ale mnoho kmenů věří, že ve jménech je ukrytá moc.
Jen málo z nich vůbec jméno Ban-ali vysloví. Bojí se, aby tím nepřilákali pozornost Pokrevních jaguárů.“ Kouwe ukázal na náčrt. „Berete-li
ten symbol s sebou, musíte ho ukazovat velice opatrně. Mnoho indiánů
by vás za vlastnictví takového papíru zabilo. Neexistuje větší tabu než
vnášet tento symbol do vesnice.“
Kelly se zamračila. „Pak je tedy dost nepravděpodobné, že by agent
Clark cestou procházel nějakými osadami domorodců.“
„Pokud by tak učinil, nevyšel by z nich živý.“
Kelly s Frankem si vyměnili ustaraný pohled a Kelly se poté obrátila
na Nathana. „Expedice vašeho otce katalogizovala amazonské kmeny.
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Jestli se váš otec doslechl o tomhle tajemném kmenu, nebo jestli narazil
na nějakou stopu po jejich existenci, třeba se je vydal hledat.“
Manny složil papír s náčrtem. „A třeba je taky našel.“
Kouwe si prohlížel žhnoucí tabák ve své dýmce. „Modlete se, aby to
nebyla pravda.“
O chvíli později, když se domluvili na většině detailů, Kelly sledovala,
jak jejich trojice v doprovodu jednoho rangera přechází místnost a opouští skladiště. Její bratr Frank už hovořil do přenosného satelitního telefonu
a podával hlášení o dosažených pokrocích nadřízeným, včetně jejich otce.
Kelly se ovšem přistihla, že sleduje pohledem Nathana Randa. Po té
výměně názorů v nemocnici ji jeho chování stále ještě trochu odrazovalo. Teď už to ovšem zdaleka nebyl páchnoucí otrhanec se slepenými
vlasy, který přinesl do nemocnice onu dívku. Po oholení a převléknutí do
čistých šatů byl rozhodně pohledný: měl pískově světlé vlasy, snědou
pleť a ocelově modré oči. Dokonce i to, jak povytahoval jedno obočí,
když ho něco zaujalo, ji zvláštně okouzlovalo.
„Kelly!“ zavolal na ni bratr. „Někdo by tě rád pozdravil.“
Kelly se s unaveným povzdychem připojila k bratrovi u stolu. Všude
po místnosti probíhaly poslední přípravy a kontroly vybavení. Opřela se
oběma dlaněmi o stůl a hleděla na obrazovku laptopu. Spatřila dva
známé obličeje a po rtech jí přeletěl přátelský úsměv.
„Mami, Jessie by neměla být vzhůru takhle pozdě.“ Podívala se na
hodinky a provedla rychlý přepočet. „Už je určitě skoro půlnoc.“
„Vlastně už je po půlnoci, zlato.“
Kellyina matka mohla být ve skutečnosti její sestrou. Měla stejně
husté, světle kaštanové vlasy jako její dcera. Jedinou známkou věku byly
o trochu hlubší vrásky v koutcích očí a drobné brýle, posazené na nose.
Otěhotněla s Kelly a Frankem ve dvaadvaceti, když ještě studovala lékařskou fakultu. Porod dvojvaječných dvojčat už studentce medicíny a mladému inženýrovi ve službách námořnictva stačil, takže Kellyini rodiče
nikdy neměli další děti.
To ovšem Kelly nezastavilo, aby kráčela v matčiných šlépějích, když
otěhotněla ve čtvrtém ročníku lékařské školy v Georgetownu. Na rozdíl
od matky, která zůstala provdaná za otce svých dětí, se Kelly s Danielem
Nickersonem rozvedla, když ho přistihla v posteli se svou spolužačkou.
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Měl potom alespoň tolik slušnosti, aby neupíral Kelly právo na opatrovnictví jejich jednoroční dcery Jessiky.
Jessie, které bylo už šest let, nyní stála u ramene své babičky ve žluté
flanelové noční košili s obrázkem indiánky Pocahontas od Walta Disneye. Zrzavé vlasy měla rozčepýřené tak, že to vypadalo, jako kdyby
právě vylezla z postele. Zamávala z monitoru. „Ahoj, mami!“
„Nazdar, miláčku. Líbí se ti u dědečka a babičky?“
Jessie horlivě přikývla. „Dneska jsme byli u Chuck E. Cheese!“
Kelly se široce usmála. „To zní skvěle. Přála bych si, abych tam mohla
být s vámi.“
„Nechali jsme ti kousek pizzy.“
Matčiny oči se obrátily v sloup s podrážděností všech prarodičů, kteří
se setkali s obřím maskotem firmy Chuck E. Cheese.
„Viděla jsi nějaké lvy, mami?“
Kelly se zasmála. „Ne, zlato, tady žádní nejsou. Ti žijí v Africe.“
„A co gorily?“
„To je taky Afrika – ale viděli jsme nějaké opice.“
Jessica vykulila oči. „Můžeš jednu chytit a přivézt mi ji domů?
Vždycky jsem chtěla mít opičku.“
„Myslím, že té opičce by se to moc nelíbilo. Má tady svoji maminku.“
Její matka položila Jessice paži kolem ramen. „A já myslím, že je
načase, abychom nechali maminku, ať se trochu vyspí. Musí vstávat brzy
ráno, stejně jako ty.“
Jessica našpulila rty.
Kelly se naklonila blíže k obrazovce. „Miluju tě, Jessie.“
Jessica jí zamávala. „Měj se, mami.“
Její matka se na ni usmála. „Buď opatrná, zlato. Přála bych si, abych
tam mohla být.“
„Odvedla jsi dost práce. Dorazilo… ehm…,“ střelila očima po Jessii,
„… dorazil ten balíček v pořádku?“
Matce se po obličeji rozlil vážnější výraz. „Kolem šesté hodiny prošel
celnicí v Miami a sem do Virginie dorazil kolem desáté. Ihned jsme ho
dopravili do Instar Institute. Tvůj otec je vlastně pořád ještě na místě
a zařizuje vše potřebné pro zítřejší výzkum.“
Kelly přikývla. Ulevilo se jí, že Clarkovo tělo dorazilo do Států bez nejmenších obtíží.
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„Musím uložit Jessii do postele, ale zítra večer ti povím další novinky.
Buď tam opatrná.“
„Neboj se. Mám prvotřídní tým deseti rangerů jako osobní strážce.
Budu ve větším bezpečí než na ulicích v centru Washingtonu.“
„Stejně na sebe vy dva dávejte pozor.“
Kelly se ohlédla na Franka, který mluvil s Richardem Zanem.
„Budeme.“
Matka jí poslala vzdušný polibek. „Mám tě ráda.“
„Já tebe taky, mami.“ Pak obrazovka zčernala.
Kelly zavřela laptop a klesla na židli u stolu. Pojednou se cítila nevýslovně vyčerpaná. Rozhlížela se po ostatních. Ona sama už měla všechno
sbalené na palubě vrtulníku. Vzhledem k tomu, že momentálně nemusela
nic zařizovat, zatoulala se její mysl k tomu červenému hadímu tetování
stočenému kolem modré dlaně, k symbolu amazonského mýtického
kmene Ban-ali.
Hlodaly v ní dvě otázky: Existuje takový kmen? Kmen s nadpřirozenými schopnostmi? A pokud ano, bude deset rangerů stačit?
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3. kapitola

Doktor a čarodějnice
6 . SRPNA , 23.45

C AYENNE , F RANCOUZSKÁ G UAYANA
Louise Favra často popisovali jako darebáka a opilce, ale nikdy to neříkali přímo jemu do očí. Nikdy. Ten nebohý piják, který k tomu našel
kuráž, teď seděl na zadnici v uličce za hotelem Seine, velkou rozpadající
se koloniální budovou, která stála na kopci s výhledem na hlavní město
Francouzské Guayany.
Před chvílí ten ničema obtěžoval v temném hotelovém baru jiného pravidelného návštěvníka, jakéhosi osmdesátníka, který přežil pobyt v obávané trestnici na Ďáblově ostrově. Louis s ním nikdy nemluvil, ale slyšel jeho příběh od barmana. Podobně jako mnoho dalších vězňů, které
sem poslali z Francie, dostal dvojitý rozsudek: za každý rok, strávený
v té ostrovní špinavé díře deset mil od pobřeží, byl poté nucen strávit
odpovídající počet let na Francouzské Guayaně. Jednalo se o způsob, jak
zajistit francouzskou přítomnost v této kolonii. A přesně jak vláda doufala, většina z těchto politováníhodných existencí tu nakonec zůstala.
Jaký život by na ně po tak dlouhé době čekal ve Francii?
Louis si toho muže často prohlížel. Viděl v něm spřízněnou duši, dalšího
vyhnance. Sledoval, jak srká svoji burbonku, a četl si ve vráskách na jeho
staré tváři, v níž se zračila beznaděj. Cenil si těchto tichých okamžiků.
Když tedy starci do lokte vrazil jakýsi přiopilý Angličan, který zakopl,
vylil mu pití a vrávoral dál, aniž by se jakkoliv omluvil, Louis Favre se
zvedl na nohy a zastoupil mu cestu.
„Odprejskni, Frantíku,“ řekl mu ten mladík ztěžklým jazykem.
Louis mu i nadále bránil v odchodu z baru. „Koupíš mému drahému
příteli další drink, nebo půjdeme ven, monsieur.“
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„Dej si vodchod, ty blbej kořalo.“ Angličan se ho pokusil odstrčit.
Louis si povzdychl a rozehnal se pěstí. Zasadil mladíkovi ránu do
nosu, až mu z něj vytryskla krev, a popadl ho za klopy jeho žalostného
obleku. Ostatní návštěvníci obrátili pozornost ke svým nápojům. Louis
odvlekl nezdvořilého Angličana, stále zpola omráčeného úderem a velkým množstvím vypitého alkoholu, zadními dveřmi do uličky za hotelem.
Začal pracovat na tom, aby z toho muže dostal omluvu, i když ten už
ve skutečnosti nemohl mluvit s ústy plnými krvavých zubů. Když do něj
Louis přestal kopat a mlátit, ležel mladík ve špinavé uličce v kaluži
vlastní moči a krve. Louis mu uštědřil poslední divoký kopanec, po kterém se ozvalo uspokojivé zapraštění žeber. Louis přikývl, zvedl svůj bílý
slaměný klobouk z víka nedaleké popelnice a upravil si plátěný oblek.
Podíval se na slonovinově bílé boty z pravé kůže, zamračil se, vytáhl složený kapesník a otřel z jejich špiček krev. Zachmuřeně pohlédl na Angličana a zauvažoval, jestli by ho neměl ještě jednou kopnout, ale pak se
znovu podíval na své vyčištěné boty a rozmyslel si to.
Nasadil si klobouk, vrátil se do zakouřeného baru a dal znamení barmanovi. Ukázal na starého pána. „Nalij mému příteli další drink.“
Španěl za barem přikývl a sáhl po láhvi s burbonkou.
Louis zachytil jeho pohled a zakýval na něj prstem.
Barman se kousl do rtu nad svým faux pas. Louis si vždy dával to nejlepší, i když kupoval pití pro přátele. Náležitě pokáraný barman se místo
toho natáhl po láhvi řádně uleželého Glenlivetu, nejlepšího, jaký tu měl.
„Merci.“ Když se vše dalo do pořádku, Louis vyrazil ke vchodu do
hotelové haly, kde málem vrazil do recepčního.
Drobný muž se uklonil a přehnaně se omlouval. „Pane doktore! Zrovna
jsem vás hledal,“ vypravil ze sebe bez dechu. „Máte zámořský hovor,
pane.“ Podal Louisovi přeložený papír. „Nechtěli nechat žádný vzkaz,
ale zdůrazňovali, že jde o naléhavou záležitost.“
Louis rozložil lístek a přečetl si jméno, zapsané úhlednými písmeny:
St. Savin Biochimique Compagnie. Francouzská farmaceutická firma. Znovu papírek složil a zasunul si jej do náprsní kapsičky. „Ten hovor přijmu.“
„Je tu soukromý salonek…“
„Vím, kde to je,“ přerušil ho Louis. Vyřizoval tu řadu svých obchodních telefonátů.
S recepčním v patách odkráčel k malé místnůstce za hotelovou recepcí.
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Nechal recepčního stát u dveří a sám usedl na čalouněnou židličku, která
byla cítit plísní a směsí staré kolínské a potu. Pohodlně se uvelebil
a zvedl sluchátko. „Doktor Louis Favre,“ ohlásil se úsečně.
„Bonjour, doktore Favre,“ ozval se hlas na druhém konci linky. „Chtěli
bychom využít vašich služeb.“
„Když máte tohle číslo, předpokládám, že znáte i moje ceny.“
„Přesně tak.“
„Smím se zeptat, o jakou třídu služeb máte zájem?“
„Première.“
To jediné slovo způsobilo, že se Louisovy prsty na sluchátku sevřely.
První třída. To znamenalo šesticiferný honorář. „Místo?“
„Brazilské deštné pralesy.“
„Cíl?“
Muž na druhém konci linky rychle hovořil. Louis poslouchal, aniž by
si dělal nějaké poznámky. Všechna čísla mu zůstávala napevno v paměti,
stejně jako jména. Zejména jedno z nich. Louis přimhouřil oči a narovnal se. Muž dokončil: „Je nutné ten americký tým stopovat a získat vše,
co objeví.“
„A co ta druhá skupina?“
Neozvala se žádná odpověď, jen šumění statické elektřiny.
„Rozumím a přijímám,“ řekl Louis. „Polovinu honoráře chci mít na
svém účtu do zítřejšího večera. Navíc potřebuji, abyste mi co nejdříve na
moji soukromou linku odfaxovali všechny podrobnosti o tom americkém
týmu.“ Rychle nadiktoval číslo.
„Dostanete je během hodiny.“
„Très bon.“
Telefon s klapnutím ztichl. Obchod byl dojednán.
Louis pomalu položil sluchátko do vidlice a opřel se. Prozatím odsunul
stranou myšlenky na peníze i na tisíc detailů, které je třeba zařídit při
sestavování vlastní skupiny. V mysli mu momentálně oslnivě plálo jediné
jméno. Jeho nový zaměstnavatel je vyslovil jen tak mimochodem. Zjevně
si neuvědomoval jeho důležitost. Kdyby ano, nabídka St. Savinu by pravděpodobně byla značně nižší. Louis by ve skutečnosti tu práci přijal za
cenu levné láhve vína. Zašeptal to jméno a ochutnal na jazyku jeho zvuk.
„Carl Rand.“
Před sedmi lety Louis Favre pracoval jako biolog pro Base Biologique
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Nationale de Recherches, přední francouzskou vědeckou nadaci. Jako
specialista na ekosystémy deštných pralesů už bádal po celém světě:
v Austrálii, na Borneu, Madagaskaru i v Kongu. Už patnáct let se ale
zaměřoval na deštné pralesy Amazonie. Procestoval celou oblast a vydobyl si mezinárodní reputaci.
To platilo, než narazil na toho zatraceného doktora Carla Randa.
Tento americký farmaceutický podnikatel zjistil, že Louisovy výzkumné metody jsou poněkud pochybné, když se náhodou stal svědkem Louisova výslechu místního šamana. Doktor Rand se nedomníval, že odřezávání šamanových prstů jeden po druhém představuje adekvátní způsob,
jak z tvrdohlavého indiána získat informace, a žádná peněžní částka ho
nedokázala přesvědčit o opaku. Hromada mršin chráněných černých kajmanů a jaguářích kožešin, nalezených ve vesnici, také zrovna nepomohla.
Doktor Rand zřejmě nedokázal pochopit, že doplňování financí na vlastní
práci penězi z černého trhu je jednoduše otázkou životního stylu.
Carl a jeho brazilské síly bohužel početně převyšovaly Louisův vlastní
oddíl. Louise Favra tak zajala a uvěznila brazilská armáda. Naštěstí měl
jisté styky ve Francii a dost peněz na to, aby podmazal brazilské úředníky, kteří ho vzápětí nechali jít jen se symbolickým potrestáním.
Přeneseně ale Louis dostal pořádnou facku do tváře, která pálila jako
čert. Celý incident nenapravitelně očernil jeho dobré jméno. Ocitl se na
mizině a musel uprchnout z Brazílie na Francouzskou Guayanu. Tam
díky své vynalézavosti a předchozím kontaktům na černém trhu sestavil
pralesní oddíl z námezdných žoldáků. V posledních pěti letech jeho skupina poskytovala ochranu přepravovaným drogám z Kolumbie, lovila pro
soukromé sběratele různá vzácná a ohrožená zvířata, zlikvidovala brazilského vládního zmocněnce pro dohled nad zlatými doly, a dokonce i srovnala se zemí malou zemědělskou vesničku, jejíž obyvatelé protestovali
proti těžbě dřeva na svém území. Celkově se obchody hýbaly jedna báseň.
A nyní přišla tato poslední nabídka: sledovat pralesem americký vojenský oddíl, který bude pátrat po ztracené výpravě Carla Randa, a ukrást vše,
co objeví. Mělo se za to, že Randova skupina nalezla nějakou látku s regeneračními účinky, a tu chtěl Louisův nový zaměstnavatel získat jako první.
Takové zadání nebylo nijak neobvyklé. V uplynulých několika letech
se honba za novými léky z deštného pralesa stále přiostřovala a točily se
kolem ní miliardy dolarů. Pátrání po „zeleném zlatě“, novém zázračném
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