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1. kapitola

Návrat Mandragory
Vítr se stoãil k západu. Bouﬁe vrcholila. Obﬁí vlny se valily z levoboku a pohazovaly s Mandragorou jako s kusem
dﬁeva. Jakmile se pancéﬁovan˘ trojstûÏník ocitl na hﬁebenu
a zdálo se, Ïe se rozlomí vejpÛl, zaãal se propadat do koryta vlny. Vzápûtí ho uchvátil dal‰í zpûnûn˘ hﬁeben a sesunul
se na nûj. Bylo to hrozivé, ale poﬁád ‰lo „jen“ o pﬁírodní
Ïivly. Jihozápadní konvoj smûﬁující k souostroví Boneam
mûlo zlikvidovat nûco mnohem hor‰ího…
Kapitán Ro’Dyan napjatû pozoroval tvar vln a nezvyklou geometrii vodních pﬁívalÛ. Z jeho pohybÛ vyzaﬁoval
klid a moﬁeplavecká zku‰enost. Byl to skoro dva metry vysok˘ chlap s hust˘mi bíl˘mi vlasy a peãlivû sestﬁiÏen˘m plnovousem. Oãi mûl pozorné a pronikavé, odráÏející Ïivotní skepsi nabytou lety námoﬁních bitev a krvav˘ch pÛtek.
„Co to, u v‰ech moﬁsk˘ch ìasÛ, je?“ ‰eptal si pro sebe. Nic
podobného bûhem dlouholeté kariéry u královského námoﬁnictva nespatﬁil. Nahrbil se k rozvodu mûdûn˘ch zvukohlasníkÛ, zapﬁel se ‰lachovit˘mi paÏemi o dubmenová, mosazí pobitá madla, aby ho dal‰í vych˘lení lodi neodhodilo
dozadu ke dveﬁím kapitánského mÛstku, a stroze pronesl:
„Vyhlaste poplach.“
Tolikrát v Ïivotû sly‰el ﬁinãení poplachov˘ch zvonkÛ po
celé lodi, dupot tûÏk˘ch bot po palubách a schÛdcích, hlá‰ení jednotliv˘ch stanovi‰È – ale dnes to bylo jiné, stísnûné.
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„Obsluha dûl pﬁipravena!“
„âeta ohniv˘ch vorÛ nastoupena!“
„Poplachov˘ provoz, stanovi‰tû obsazena,“ hlásil dûlmistr z první paluby.
„Hlavní kormidelník u kola, pane!“ pﬁibûhl star˘ moﬁsk˘
vlk Ferrara.
„Loì v plné pohotovosti, pane kapitáne!“ potvrdil první dÛstojník. Ro’Dyan letmo pohlédl na svûtélkující mapu.
Pozvedl husté, ‰edé oboãí.
„Îádní drooni v dosahu?“
„Ne, pane! Poslední spojení s Matkou Drull vãera, dvacet minut pﬁed pÛlnocí.“
„Vím. Já jen myslel, kdyby náhodou…“ odmlãel se kapitán. DÛstojníci na mÛstku se po sobû udivenû podívali.
Takhle kapitána neznali.
„Pﬁipravte se na kontakt,“ zavelel kapitán Ro’Dyan
v pﬁedtu‰e hrÛz, jeÏ je ãekaly. „Na kontakt s peklem,“ dodal ti‰e, jen pro sebe.
* * *
Uíííííí! Jekot parní sirény proÈal tiché ráno. Pﬁístav Reewera se halil do hedvábného krajkoví trhající se mlhy.
Mûsto dospávalo vãerej‰í Svátek Fialov˘ch louãí. V parcích
povlávaly ze stromÛ purpurové konfety a po ulicích se povalovaly tisíce balónkÛ. Na domech dohoﬁívaly pochodnû.
V‰ude vládl klid, jenom v pﬁístavi‰ti se obãas ozvala rána
kladivem nebo sykot sváﬁecího plamene.
Dûlníci pracující v suchém doku na po‰kozeném obloÏení trupu ohnivého voru s údivem pozvedli hlavy.
Nehybné, napûtím zvrásnûné tváﬁe prozrazovaly napûtí.
Podívali se po sobû, potom odloÏili sekery, kladiva a n˘tovaãky a rozebûhli se k prastarému molu, na jehoÏ konci se
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vypínal sluncem osvûtlen˘ kuÏel majáku. ¤ezav˘ zvuk se
ozval podruhé.
„Jestli je tohle nûjakej vtipálek, tak se nedoÏije obûda,“
prorokoval podsadit˘ kováﬁ s kulat˘m, hladce oholen˘m
obliãejem. „Na to vsadím svÛj starej slamák!“
„Tak to jsi uÏ vyhrál. O tvou umolousanou huãku se
totiÏ nikdo sázet nebude,“ za‰klebil se vytáhl˘ tesaﬁ s ry‰av˘m plnovousem a ‰ibalsk˘ma oãima.
„Moc nemluv. AÏ se král dozví, jak nûkdo znesvûtil ráno
po Svátku Fialov˘ch louãí, tak ho nechá vsadit do Ïelez!“
pokraãoval dál rozloÏit˘ chlapík.
„Nebo staãí, kdyÏ ho vsadí do nejbliÏ‰í putyky, tam uÏ
chlapi budou vûdût, co s ním!“ dodal vyhubl˘ tesaﬁ.
Okenice malebn˘ch domkÛ se otevíraly dokoﬁán
a vpou‰tûly do pﬁíbytkÛ vzduch vonící moﬁem a sluncem.
âasnû probuzení obyvatelé starobylého pﬁístavního mûsta sice do jednoho brblali, ale v‰em bylo jasné, Ïe tohle nebude Ïert.
Lidé vycházeli do ulic, na balkóny a na terasy a neklidnû hledûli jedin˘m smûrem. Dívali se na molo, jeÏ rozdûlovalo pﬁístav na nákladní ãást s tyãícími se bambusov˘mi
jeﬁáby a na doky, jimÏ vévodila válcovitá stavba nejvût‰ího suchého doku v ¤í‰i. Sledovali kamennou hráz vystavûnou z megalitick˘ch blokÛ Ïuly a ãerného mramoru,
vlnící se jako moﬁsk˘ had graanax mezi lesem stûÏÀÛ
a ráhnoví. Po jeho dláÏdûném hﬁbetû nyní pádily postaviãky pﬁístavní stráÏe.
Potﬁetí pára rozezvuãela mohutnou pí‰Èalu – a to uÏ se
otevírala olbﬁímí kopule majáku a v ní se na sloÏité pohyblivé konstrukci objevilo signální zrcadlo nastavené ke
Kingaaru, královskému sídlu Velké ﬁí‰e. Parabolická stﬁíbﬁitá plocha se nepatrnû pohnula a z vûÏe vylétla první slova zprávy. Jednotlivá písmena, skládající se z krat‰ích
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a del‰ích zábleskÛ, zachytila na vzdáleném vrchu na jihov˘chodním obzoru dal‰í signální vûÏ a poslala je dále, a tak
se bûhem pár minut tolik oãekávanou zprávu dozvûdûl
i sám vládce Velké ﬁí‰e, Nebesk˘ král a Spasitel droonÛ,
Pozem‰Èan Ken Wood alias ·ílenec z Kentucky.
Vrchol majáku dál metal svûtelné paprsky, ale jiÏ bûhem
prvních znakÛ obyvatelé Reewery, kteﬁí byli v‰ichni námoﬁníky dobﬁe znal˘mi kódov˘ch znakÛ námoﬁní abecedy, vydechli:
„Mandragora se vrací!“
„Mámo, otevﬁi tu sváteãní láhev rakije! Kluk je zpátky!“
„Ale táto, poãkej s tím! Dost ãasu, aÏ pﬁistane. V‰ak to
je‰tû oslavíme, neboj.“
„Mandragora v optickém kontaktu! Vzdálenost pût tﬁicet, kurs
tﬁi sta dvacet!“
„No vidí‰, za chvíli ho budeme mít doma!“
* * *
„Pane, ztratili jsme Vla‰tovku a minolovku Racka!“ kﬁiãel
spojaﬁ a v oãích se mu zrcadlilo napûtí. Ne, nebál se, ale
nic nechápal.
„Ferraro, nepﬁítel má b˘t pﬁímo pﬁed námi! Vidíme ho
aspoÀ na nûjak˘ch pﬁístrojích?“
„Ne, pane! Ve v‰ech zobrazeních snímáme jen vodní
masy! A na‰e lodû!“
„Pﬁipravte salvu z levoboku! Pozor na Jestﬁába a jeho
doprovodná plavidla! Po v˘stﬁelu proveìte prudk˘ obrat
vpravo o devadesát stupÀÛ a spusÈte hlubinné miny!“
„Rozkaz, pane! Dvanáctiliberní dûla pﬁipravit…“
Kapitán Ro’Dyan se pohyboval na protûj‰í stranû mÛstku
a kombinoval v duchu moÏnosti vedoucí z téhle zpropadené situace. Nejhor‰í bylo, Ïe soka, kter˘ mu zkﬁíÏil cestu,
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nevidûl. CoÏ ho ‰tvalo nejvíc. V Ïivotû si umûl poradit s jak˘mkoli, byÈ silnûj‰ím nepﬁítelem, ale bojovat proti „niãemu“, to ne‰lo. Mocn˘ trojstûÏník Mandragoru oãekávala
dal‰í stûna vytvoﬁená ze zvednuté moﬁské hladiny; tahle
byla nejvût‰í. V ráhnoví skﬁípalo a praskalo. Pﬁíìové pláty
se chvûly, kdyÏ rozráÏely zdivoãel˘ Ïivel, a vodící li‰ty hlubinn˘ch náloÏí vedoucí po obou stranách mÛstku vibrovaly a vydávaly zvuky pﬁipomínající hru smyãcem na pilu.
Ponurá masa vody dopadla s hromov˘m rachotem na
mÛstek a horní palubu a rozstﬁíkla se vysoko k nebi.
„Vidíte to?“ kﬁiãel kapitán Ro’Dyan do lastury zvukohlasníku. Doufal, Ïe ho usly‰í aspoÀ nûjak˘ námoﬁník –
a ten pﬁeÏije… Bûsnûní strukturované bouﬁe dosahovalo
vrcholu. „V tûch vlnách nûco je! Potápí to na‰e lodû klounov˘mi ataky! Ti hajzlové jsou schovaní ve vodû! Stﬁílejte do vln!“
„Sly‰eli jste kapitána, kurva?“ kﬁiãel do spojen˘ch lastur zvukohlasníku Ferrara. „Zbytek posádky, co není u dûl
nebo u vodních pump, okamÏitû vytvoﬁí útoãné oddíly!“
„V‰ichni na palubu! Zbranû s sebou!“ oz˘valo se po celé
lodi. „Pﬁipravit se na zahákování!“
„Pozor! Ti parchanti jsou ve vlnách!“
„Tak si na nû posvítíme, na ‰mejdy! Dûlostﬁelci, palte
tﬁí‰tiv˘mi!“
„A svûtlice! Vypalte jim do ksichtÛ svûtlice!“
„Vsadí si nûkdo na oslnûn˘ho hajzla? Sázky bere dûlmistr… A proklatû! Dolní palubo, máme problém! Potﬁebujeme dal‰í pumpy!“
Vichﬁice huãela bezútû‰n˘m rykem. Voda bila o boky
pancéﬁovan˘ch trojstûÏníkÛ a vichr skuãel námoﬁníkÛm,
co se stále bláhovû drÏeli na horních palubách, bezv˘chodnou symfonii zmaru. V‰ude se zvedaly ‰edavé vlny
zbiãované na vrcholcích do hﬁebenÛ ostﬁe bílé pûny.
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Dal‰í vlna a dal‰í loì ‰la ke dnu…
Mandragora bojovala a odolávala neviditelnému nepﬁíteli.
„Pal! Nabít tﬁí‰tiv˘mi… Pal!“
„Hlaste cíl!“
„Kurs sto dvacet, vzdálenost nula pût!“
„Spustit hlubinné náloÏe na pravoboku!“
„Spou‰tíme – teì!“
Dávka podmoﬁsk˘ch pum vybuchla a zdálo se, Ïe celá
hladina moﬁe, jakkoli jiÏ byla rozbouﬁená nad rozumnou
mez, je‰tû navíc poskoãila. Vodní sloupy vystﬁelily vysoko
nad hladinu, aÏ k temnû ‰arlatov˘m bouﬁkov˘m mraãnÛm. Zdálo se, Ïe sám oceán zaﬁval bolestí.
„Nûco jsme zasáhli, pane!“
Kapitán Ro’Dyan to také zaregistroval. Z místa, kam
pﬁed chvílí vypálili boãní salvu dvanáctiliberních dûl a navíc tam svrhli hlubinné náloÏe, útoky pﬁestaly. O to silnûji se ozvaly z ostatních stran.
„Nabíjet tﬁí‰tiv˘mi a kormidlo do stﬁedu!“ vydal rozkaz.
„Kormidlo do stﬁední polohy! Hlubinné náloÏe pﬁipravit!“
Pﬁes neuvûﬁitelné bojové nasazení posádek Mandragory
a jejích doprovodn˘ch plavidel se z jihozápadního konvoje ztrácela jedna loì za druhou.
Rozhodující útok neviditelného nepﬁítele mûl teprve
pﬁijít…
* * *
Od majáku vyrazilo pût ohniv˘ch vorÛ. BlíÏily se k místu,
kde se objevila napjatû oãekávaná silueta bitevní lodi. Na
prvním z nich s ãíslem 111 stál lodivod Henry Ro’Bryan,
velitel speciálních námoﬁních jednotek a jeden z nejlep‰ích lodivodÛ, co kdy tahle planeta nosila. Kromû toho, Ïe
to b˘val – a zlé jazyky tvrdí, Ïe stále je‰tû je – vyhlá‰en˘
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hráã hokeru a pﬁed rokem navíc potvrdil své mistrovství ve
vrhu ãímkoli, tak v dne‰ní dobû byl uÏ starostliv˘m otcem
sedmi dûtí, z toho dvou adoptovan˘ch sirotkÛ z ostrovÛ
Boneam. Ro’Bryanova o‰lehaná, ostﬁe ﬁezaná tváﬁ se dovedla upﬁímnû, ze‰iroka smát, ale nyní mûl lodivod oboãí
svra‰tûlé a oãi temné. OstﬁíÏím zrakem pronikal zbyl˘mi
cáry mlhy, jeÏ se je‰tû nestaãily vypaﬁit v Ïáru nastupujícího Bellia a povalovaly se po hladinû rozlehlého Rajského zálivu.
„Nûco nového?“ zeptal se Ro’Bryan mladého Nueguly.
Snûd˘ lodník s pravideln˘m obliãejem, krátce sestﬁiÏen˘mi ãern˘mi vlasy a je‰tû ãernûj‰íma oãima byl na vor
pﬁidûlen pﬁed ãtrnácti dny do funkce ohÀového mechanika. Právû sledoval ukazatele tlaku páry, rychlosti, otáãek
– a samozﬁejmû také signální zrcadlo majáku. Jakmile ho
Ro’Bryan oslovil, okamÏitû zareagoval:
„Vypadá to, Ïe Mandragora je tûÏce po‰kozená. A je
sama. Îádná jiná loì z konvoje se neobjevila. Velitel pobﬁeÏní stráÏe, kapitán Morell, Ïádá Jeho V˘sost, aby se
spojil s droony a dohodl vyslání pátracích letek. Jak to tak
poãítám, pokud se král spojí s draky ihned, mohli by tu b˘t
zítra ráno,“ uvaÏoval Nuegula nahlas. Potom se rozhlédl
po okolí a podrbal se v kuãerav˘ch vlasech: „CoÏ mi – tak
jako tak – pﬁipadá pozdû.“
„Neboj, chlapãe, jak znám na‰eho krále, tak urãitû jiÏ
sedlá Matku Drull nebo nûkterého z droonÛ a brázdí
na‰e slan˘ povûtﬁí,“ bruãel Ro’Bryan a rozhlíÏel se po
ranní, jemn˘m nachem zbarvené obloze. Pásy modr˘ch
mraãen lemovaly nejvy‰‰í vrcholky Purpurov˘ch velehor na v˘chodû, na severu se pár kilometrÛ od hranic
hanzovního mûsta vzná‰ely tﬁi pozorovací balóny. Ale
drooni nikde, vrtûl lodivod hlavou a nûco mu poﬁád nesedûlo.
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Ohnivé plavidlo vibrovalo na parních pol‰táﬁích a celokovová paluba se chvûla pod nárazy plamenn˘ch jazykÛ,
jeÏ ho hnaly pﬁes hﬁebeny vln vstﬁíc osamûlému korábu.
Mandragora byla bezesporu nejslavnûj‰í loì brázdící tajuplné Jihomoﬁí. V ãele objevitelsk˘ch i vojensk˘ch v˘prav se vydávala do neprozkouman˘ch konãin Fialového
oceánu. Byl to trojstûÏÀov˘ gigant s dvojitou palubou.
Z vrchní paluby vzlétaly lehké rakely, vyváÏené lanov˘m
v˘tahem na startovací dráhu opatﬁenou vrhacím prakem.
Plachty z boneamského hedvábí hnaly pﬁi pﬁíznivém vûtru
bitevní koráb rychlostí dvacet uzlÛ. Tﬁi polirunové kosatky
vyuÏívaly extrémnû siln˘ch magnetick˘ch proudÛ planety
Gameb a neomylnû loì vedly zvolen˘m smûrem. To v‰e
byla Mandragora: p˘cha královského loìstva, pancéﬁovaná
Paní moﬁí, silná jak horsyon a hbitûj‰í neÏ powok.
„Mám ji v lastuﬁe!“ zakﬁiãel Nuegula a oãi mûl upﬁené na
slídovou obrazovku pﬁístroje, v jehoÏ optice se Mandragora zjevila. „AÈ nás Nejvy‰‰í bytost ochraÀuje,“ procedil mladík skrze ztuhlé rty a trhav˘m pohybem ruky vyzval lodivoda, aby se na to taky pﬁi‰el podívat. „Pane, tohle byste
nedokázal ani vy, a Ïe jste nûkdy mocnûj‰í neÏ Bytost!“
„U vodního jeÏka, kluku, nerouhej se!“ popleskal ho
Ro’Bryan tátovsky po hlavû a uchopil dﬁevûné rukojeti.
Zvolna pohyboval pﬁístrojem. Spletité trubkoví, soustavy
ãoãek a krystalÛ, ukonãené mohutn˘m tubusem, to v‰e se
rozh˘balo jako kingaarsk˘ orloj.
„Se nerouhám,“ odvûtil vyhubl˘ mladík.
„Co to má znamenat, proboha?“ za‰eptal lodivod. Znovu
zaostﬁil a znovu pohlédl do lastury, jako by nechtûl vûﬁit
vlastním oãím.
Za lodivodem tou dobou postávalo pár netrpûliv˘ch ãlenÛ posádky. Ro’Bryan tro‰ku uhnul a natoãil obraz tak,
aby i oni spatﬁili to, ãemu se zdráhal uvûﬁit. Nemusel se
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ani otáãet, aby rozpoznal, Ïe se v jejich tváﬁích zrcadlí posvátná hrÛza. Tihle drsní chlapi pro‰li nespoãtem dobrodruÏství a vojensk˘ch akcí, pﬁi jejich vyprávûní stydla krev
v Ïilách, ostatnû ‰lachovitá, vypracovaná a zjizvená tûla
potvrzovala v‰e, co námoﬁníci zaÏili. Ale v‰ichni, bez rozdílu, mûli jedinou, spoleãnou lásku – nebo snad py‰nû
opatrované, h˘ãkané dûcko –, jímÏ nebyl nikdo jin˘ neÏ
„jejich“ Mandragora.
A nyní s hrÛzou v oãích hledûli na to, co se Mandragorou kdysi naz˘valo.
* * *
Mandragora a doprovodná plavidla se dostala do stﬁedu
cyklónu. V‰ichni cítili jeho titánskou sílu. Bylo nad slunce jasné, Ïe tahle bouﬁe je mnohem silnûj‰í neÏ obávan˘
ghoster, a bylo zﬁejmé, Ïe je pﬁímo cílená na plavidla konvoje. Údery vln naklánûly trojstûÏník o více neÏ padesát
stupÀÛ. To, co se zdálo uvnitﬁ lodí dokonale pﬁipevnûné,
se v zuﬁící bouﬁi uvolnilo, mezi jin˘mi i dûla, nábojnice a sudy
s prachem.
Jako první explodovala Rajka, nová minolovka tﬁídy
Îralok. Na zádi jí vybuchlo vlastní torpédo uvolnûné z polirunov˘ch lan, které narazilo roznûtkou na sm˘kající se
osmiliberní dûlo. V˘buch vyrval kormidlo a kapitánsk˘
mÛstek a zdemoloval trup lodi aÏ po pﬁední vaz. Tehdy poprvé v‰ichni zahlédli cosi, co mohlo b˘t nepﬁítelem. Po potápûjící se Rajce se míhaly stíny. Rostly z vody a nemilosrdnû kosily bojující námoﬁníky. Zákeﬁní útoãníci mizeli
stejnû rychle, jako se objevili.
„Pane, koukejte!“ zakﬁiãel kormidelník Ferrara a drÏel
svûtlomet tak, aby ozaﬁoval pﬁíì nebohé Rajky s posledními bránícími se zbytky masakrované posádky. „Jsou dokonale maskovaní!“

Procházka 2 - zlom

18

6.11.2008 18:12

Stránka 18

J. W. Procházka / Ken Wood: Perly královny Maub

„Co je tohle zas za monstra?“ zabruãel Ro’Dyan. „Vodního Ïivlu vyuÏívají skuteãnû pﬁekvapivû… Dûlmistr! Pﬁipravte kartáãové stﬁelivo a zamûﬁte stﬁed Rajky!“
„Ale, pane…“
„Na‰im nijak nepomÛÏeme! A pokud dojde k abordáÏi,
tak to bude právû z její paluby. Signalisto, pﬁedejte rozkaz
v‰em! Musí útoãníky smést z vlastních palub za kaÏdou
cenu! VÛbec netu‰íme, s jak˘mi ìábly bojujeme, ale nûco
víme – platí na nû pﬁímé dûlové salvy!“
Vlny se pﬁelévaly pﬁes palubu lodi a bouﬁe v‰e pﬁehlu‰ovala. JestliÏe se lidé na mÛstku chtûli navzájem dorozumût, museli si kﬁiãet do ucha.
„Pane, v poslední vlnû!“ zaﬁval Ferrara a svíral ‰kubající
se kormidlo.
„Vidíme! Ferraro, zÛstanete zde! A my jdem na to!“
„Pane, chci jít s vámi!“
„Zamítá se! Vy se hlavnû snaÏte udrÏet loì v kursu, my
se pokusíme pobít ty vodní parchanty! Vysunout spojovací mÛstky! Stﬁelmistﬁe, zamûﬁte zadní palubu a poﬁádnû ji
pokropte kartáãi a ﬁetûzov˘mi koulemi. My nastoupíme
potom, co nám vyãistíte cestu!“
Star˘ kormidelník Ferrara s nevûﬁícn˘m úÏasem sledoval, jak jim vlastní dûla zlikvidovala palubní nástavby na
horní palubû, vãetnû hydraulického praku na vystﬁelování rakel, a jak se z boku lodi vysouvají dlouhé dﬁevûné
mÛstky, a jak do v‰í té spou‰tû vtrhli námoﬁníci s kapitánem, pistole a ‰avle pﬁipravené…
V tom se pﬁes záì pﬁelila dal‰í obﬁí vlna a paluba byla
plná záhadn˘ch vetﬁelcÛ. Bylo sly‰et jen ﬁinãení zbraní,
v˘stﬁely a v˘kﬁiky. Kolem mÛstku obãas pﬁeletûl bezhlav˘
trup ãi uÈatá konãetina. Trvalo to necelou minutu a paluba mokvala krví. Dal‰í vlna spláchla krev a s ní zmizeli
i zákeﬁní vrazi.
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Ferrara se tûÏce otoãil ke kormidlu a náhle mu cosi jedin˘m, ãist˘m sekem uÈalo hlavu. Ta dopadla na mapy na
navigaãním stole a pak se se zadunûním skutálela na dubmenovou podlahu. A tak se i star˘ kormidelník a moﬁsk˘
vlk Ferrara stal dal‰ím z tisícÛ obûtí moﬁské královny
Maub.
* * *
„Zv˘‰it rychlost na pûtaãtyﬁicet!“ rozkázal lodivod mosaznou
troubou zvukohlasníku do kotelny. Z trysek nejvût‰ího
ohnivého voru se vyvalily zelenavû sr‰ící plameny. Îraloãí trup plavidla se majestátnû pozvedl nad hladinu a pod
ním se objevily podlouhlé, polirunem pobité plováky.
Bleskurychl˘ katamaran na okamÏik zmizel v oblacích
vodní tﬁí‰tû a páry, ale za chvíli z nich vyrazil ven jako útoãící dvouhlav˘ zoof.
Ostatní vory následovaly Ro’BryanÛv. Po mírnû zvlnûné hladinû Rajské zátoky svi‰tûly lesklé stroje. Za nimi
bl˘skaly ohnivé chvosty a biãovaly vody oceánu. Malebné panorama Reewery po chvíli splynulo s ãlenit˘m, skalnat˘m pobﬁeÏím porostl˘m háji pinií, borovic ãi obﬁími
kmeny longtújí.
V tûchto okamÏicích mohli plavidla sledovat pouze
stráÏci majákÛ, hlásící pomocí svûteln˘ch signálÛ dal‰ím
lodivodÛm, pﬁipraven˘m vyrazit na pomoc, kaÏdou zmûnu kursu pohotovostních plavidel.
Mandragora se blíÏila a námoﬁníci museli opût Ïasnout
nad rozmûry moﬁského kolosu. Ohnivé vory pﬁirazily
k polirunov˘m plátÛm a pﬁipomínaly malinkaté kuulibﬁíky,
kteﬁí zbavují opancéﬁované horsyony obtíÏného hmyzu.
„Jsme tady,“ zamumlal Ro’Bryan. „Doufám, Ïe brácha
má nûkde schovanou poﬁádnou koﬁalku. Minule dovezl
‰korpióní rakiji, a to vám povím, chlapi, ta nemûla chybu!“
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Ostatní námoﬁníci se po sobû rozpaãitû podívali. Star‰í
bratr jejich velitele, kapitán Ro’Dyan, byl jedním z nejlep‰ích kapitánÛ, kteﬁí kdy stanuli na palubû Mandragory.
„Nekoukejte tak unyle,“ zabruãel Ro’Bryan. „V‰ak vím,
Ïe bratr je mrtvej, protoÏe v opaãn˘m pﬁípadû by mû uÏ
vítal s otevﬁenou náruãí, s d˘mkou v jedné a s lahví v druhé ruce. Sakra…“ na chvíli se mu zachvûl hlas. „Vemte si
zbranû. Hodnû zbraní.“
„Tak tohle jsem je‰tû nevidûl,“ poznamenal Nuegula,
kdyÏ s hlavou obrácenou vzhÛru obhlíÏel zbrázdûn˘, poniãen˘ trup Mandragory a oÏehnuté plachty. Intenzita
útoku i podivn˘ zpÛsob jeho provedení v‰ak pﬁekvapily
i moﬁské vlky.
„¤íkal jsem, aby sis vzal zbranû,“ plácl ho Ro’Bryan po
rameni. Poté peãlivû pﬁekontroloval zásobníky doorgu,
poklepal si na jílec meãe a do vysok˘ch bot vsunul obsidiánové d˘ky. Lodivodovo umûní ve vrhu noÏem bylo povûstné a obãas pro nûj bylo lákav˘m zdrojem pﬁíjmÛ pﬁi
nesãetn˘ch sázkách, uzavíran˘ch skupinami hostÛ ãi pﬁímo cel˘mi hospodami. V Ïivé pamûti zÛstal jeho slavn˘
a velice rychl˘ souboj s pûti po zuby ozbrojen˘mi lapky,
kteﬁí si na nûj po jedné tuãné v˘hﬁe poãkali za severní bránou mûsta, u Obû‰encova pahorku. ·edovlasému bojovníkovi se v‰ak ani nedostali na tûlo. Ro’Bryan dokonce
pouÏil pouze ãtyﬁi noÏe, protoÏe prvním vrhem probodl
dva lupiãe naráz. Soudní znalec pozdûji jen stroze poznamenal, Ïe tûch pût bylo zﬁejmû pomaten˘ch, protoÏe pﬁepadnout Ro’Bryana v tak malém poãtu je holé ‰ílenství.
„Liánové Ïebﬁíky,“ zavelel lodivod a z kruhov˘ch zásobníkÛ na zádích ohniv˘ch vorÛ vylétla rozmotávající se
klubka ÏebﬁíkÛ. Kmitajícími pﬁísavkami a trojramenn˘mi
háãky se pﬁichytávala k trupu lodi jako bleskovû rostoucí
pﬁísavníky.
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Ro’Bryan lezl první. Na obou lodních bocích se pohupovaly do pÛli trupu vytaÏené kotvy – kaÏdá z nich dosahovala v˘‰ky tﬁí muÏÛ – upevnûné na obrovsk˘ch ﬁetûzech.
„Vidí‰?“ ukázal lodivod Nuegulovi kotevní ﬁetûzy. „Ty
samé ﬁetûzy jsou v padacím mostu nad Severním kanálem, mezi hlavní trÏnicí a mûstsk˘m soudem.“
Nuegula jen uÏasle pﬁik˘vl, takhle zblízka vynikla velikost kaÏdého oka ﬁetûzu, aÏ se zdálo nemoÏné, Ïe jej zhotovily lidské ruce.
„Zajímalo by mû, jestli kotvy nestaãili vytáhnout, nebo
spustit,“ uvaÏoval nahlas Ro‘Bryan. „Co tím brácha sledoval…?“ Náhle zmlknul. Dostali se na úroveÀ dûlové paluby a oãi v‰ech se zakalily vztekem.
Na spodní palubû leÏely desítky mrtvol. Tûla byla údûsnû zohavena. Nûkteﬁí námoﬁníci byli rozdrceni jako v lisu
na olivov˘ olej, dal‰í staÏeni z kÛÏe, po zkrvavené palubû
se povalovaly usekané ruce, nohy, nûkde byly trupy bez
hlav, ruce a nohy naskládané do hnijících pyramid. Do ticha bzuãely mouchy a komáﬁi, po podlaze se plazili rÛÏoví ãervi a mezi kusy rozkládajícího se masa se proplétaly
pÛlmetrové vodonoÏky.
Lodivod ‰plhal po liánov˘ch Ïebﬁících stále vzhÛru.
Ponechal na spodní dûlové palubû dvanáct muÏÛ a sám
s dal‰ími pokraãoval v cestû. Sotva mu spodní paluba zmizela z dohledu, zavrãel: „Tahle jatka mi nûkdo zaplatí, tﬁeba sám Vládce V‰eho Zla! Jako Ïe se Ro’Bryan jmenuju!“
Námoﬁníci vûdûli, Ïe Ro’Bryan moc hovoﬁí, ale jen pokyvovali hlavami.
Pﬁehoupli se pﬁes zábradlí vrchní paluby. Zde byl obraz
zkázy je‰tû dûsivûj‰í. Z rozﬁezan˘ch rakel trãely neforemné trupy pilotÛ, otoãn˘ velitelsk˘ mÛstek pod tﬁetím stûÏnûm se promûnil ve zmûÈ zkrouceného Ïeleza, po palubû
se táhly ‰iroké trhliny, na dûlov˘ch hlavních, na kon-
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strukcích ‰ípometÛ i prakÛ, v‰ude leÏela zohavená tûla. Na
plátech polirunu i dubmenov˘ch podlahách se ãernaly kaluÏe zaschlé krve. A co bylo nejhor‰í: obliãeje námoﬁníkÛ,
alespoÀ ty, které nebyly znetvoﬁené útoãníky, ztuhly v grimasách hrÛzy a poznaného Zla.
„Co to bylo, u v‰ech moﬁsk˘ch zoofÛ, za sílu, která si
dovolila napadnout Mandragoru?“ poloÏil Ro’Bryan ﬁeãnickou otázku. Vûdûl, Ïe odpovûdi se nedoãká. Opíral se
o zábradlí, pátral ostﬁíÏím zrakem po kaÏdé maliãkosti,
která mu mohla pomoci v ﬁe‰ení nezvyklé situace, a vyãkával, aÏ se na vrchní palubu dostane cel˘ v˘sadek.
Nuegula se postavil po pravici velitele, ráznû se rozhlédl…
A pak jen su‰e polkl a za‰eptal: „Nejvy‰‰í bytosti, to snad
ne!“ Námoﬁníci uronili slzu bezmocného vzteku, tﬁi nováãci zaãali zvracet, a to nejen proto, Ïe se v‰ude vzná‰el
nasládl˘ pach z rozkládajících se mrtvol.
„Jo, v tom s vámi souhlasím, chlapi,“ pronesl Ro’Bryan
k mladíkÛm namísto toho, aby je vyplísnil (jako nûkteﬁí
„takydÛstojníci“) za nedostateãnou bojovou kázeÀ. „Je to
váÏnû k zblití. Kdyby mi to pomohlo, taky bych hodil.“
V‰ichni byli do hloubi du‰e zasaÏeni tím, co zde spatﬁili. Navíc, kaÏd˘ tu mûl známého nebo znal nûkoho z rodin obûtí. A kaÏd˘ muÏ na palubû bitevníku vûdûl, Ïe na
Mandragoﬁe slouÏil bratr jejich velitele, star˘ moﬁsk˘ zoof,
kapitán Ro’Dyan.
„Nejdﬁív poctu mrtv˘m,“ rozhodl Ro’Bryan. „âetaﬁ
Dutch se sv˘mi muÏi pﬁipraví tûla a to, co z nich zbylo, na
obvykl˘ námoﬁní obﬁad. Místo vlajek pouÏijte plachtovinu. Dutchi, vy vylezete do signálního ko‰e a povoláte sem
likvidaãní jednotku. A aÈ vezmou celé sudy dezinfekce.“
„Rozkaz, pane!“ zasalutoval holohlav˘ chlap s vizáÏí
a tûlesnou stavbou ‰atní skﬁínû. âetaﬁ Dutch nepotﬁeboval
Ïádné zdlouhavé vysvûtlování. Kromû toho, Ïe vÏdy vy-
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konal to, co se po nûm Ïádalo, o rozkazu je‰tû pﬁem˘‰lel,
coÏ bylo kolikrát velice Ïádoucí. I proto ho Ro’Bryan zamûstnal v jednotkách pobﬁeÏní stráÏe.
„My jdeme na velitelsk˘ mÛstek. Musíme zjistit, co pﬁivedlo Mandragoru aÏ na dohled domovského pﬁístavu,“
pronesl lodivod zamy‰lenû. „A Ïe to byla náhoda nebo jak˘si ‚vy‰‰í zámûr‘, tomu nevûﬁí ani ná‰ pes.“
„Pane, dovolte mi promluvit,“ ozval se za Ro’Bryanem
mladistv˘ tenor první spojky, vojína Gurrareho.
„Tak spusÈte, vojáku… Aha,“ zmlknul Ro’Bryan a pﬁevzal od nakrátko ostﬁíhaného, ry‰avého chlapce se smutn˘ma oãima kus dﬁíve bûloskvoucího kapitánského saka
se zlat˘mi v˘loÏkami a zakrvácenou jmenovkou Cpt.
Ro’Dyan. „Díky moc, Gurraro. Kde jste bratra na‰li?“
Vojín ukázal ke zlomenému tﬁetímu stûÏni. Plachtoví
pod ním pokr˘valo skoro celou záì. Ze zmûti propleten˘ch lan a provazov˘ch ÏebﬁíkÛ, pﬁeláman˘ch ráhen
a smotan˘ch plachet se po chvíli vynoﬁili pﬁíslu‰níci první
ãety v ãele se serÏantem Dutchem. SerÏant posvátnû drÏel
kapitánovu zlomenou ‰avli a ostatní nesli v zakrváceném
kusu plachty tûlo. Ro’Bryan na okamÏik pﬁiklekl. Odhrnul plachtu a zadíval se do bratrovy tváﬁe. Pohybem dlanû mu zavﬁel nevidoucí oãi a pohladil ho po chladném
ãele.
„Mûj se tam nahoﬁe fajn, brácho,“ ﬁekl a promnul si oãi.
„U vodního ìasa, vÏdycky jsi mû rozbreãel sv˘mi vtípky –
a vidí‰… Dneska se ti to povedlo zas, prevíte.“
Lodivod si setﬁel hﬁbetem ruky pár slz. Chlapi stojící kolem mlãeli.
„A neboj, já toho hajzla dostanu!“
Lodivod tasil nÛÏ a pﬁeﬁízl ﬁemínek s kovov˘m ‰títkem.
Bylo na nûm jméno a ãíslo. Schoval ‰títek do náprsní kapsy a pak se zvolna vztyãil. Rozhlédl se.
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Jeho lidé pátrali po letové palubû, v poniãen˘ch nástavbách, palubních zbraních a zlikvidovan˘ch rakelách.
Prostﬁedí dÛvûrnû znali. Mandragora v mírov˘ch dobách,
a tûch bylo mnohem víc neÏ váleãn˘ch, slouÏila mimo jiné
jako v˘cviková loì. MuÏi zocelení seversk˘mi cyklóny
i tropick˘mi ghostery postávali na místech, jimiÏ je‰tû zcela nedávno kromû povelÛ a rozkazÛ znûly drsné vtipy pro‰edivûl˘ch námoﬁníkÛ i zpûvy námoﬁních balad.
Teì to v‰ak bylo jedno obrovské, zrÛdné pohﬁebi‰tû.
* * *
Dva tucty námoﬁníkÛ mruãely poslední sloku z Legendy
o zániku âerné perly. Nad sklonûn˘mi hlavami zvolna pleskalo ohoﬁelé plachtoví. To se zﬁejmû sám jiÏní pasát pﬁidal
ke smuteãnímu rituálu. Pﬁes Hvûzdu pﬁelétlo pár stínÛ,
zbloudil˘ch rackÛ královsk˘ch ãi pávÛ stûhovav˘ch. Obloha se pﬁipojila k pohﬁebnímu obﬁadu temn˘mi mraky.
Skupina námoﬁníkÛ v ãele s lodivodem Ro’Bryanem
a spojaﬁem Nuegulou se mezitím vydala do nitra bitevního korábu. Obcházeli dal‰í zmasakrované spolubojovníky,
pﬁeskakovali ‰iroké trhliny v palubách, vyh˘bali se kráterÛm, jimiÏ bylo vidût aÏ do obnaÏen˘ch útrob smrtelnû ranûného kolosu.
„Poslouchejte!“ zakﬁiãel náhle Nuegula. „Tam dole!“
„Co to, sakra, sly‰í‰, kluku?“ zastavil se Ro Bryan a pﬁiloÏil dlaÀ k uchu. „Já snad pÛjdu do dÛchodu… Ale jistû,
to jsou pumpy!“ Ne snad Ïe by vodní ãerpadla zaslechl, to
ani náhodou, ale nohama vnímal vzdálené chvûní strojÛ.
„V podpalubí pracují vodní ãerpadla!“ zakﬁiãel Ro’Bryan
na celou palubu. „První ãeta dokonãí pohﬁby a pﬁesune se
dolÛ. My pokraãujeme na kapitánsk˘ mÛstek!“
„Ano, pane! První ãeta potvrzuje pﬁesun!“
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Lodivodova pátrací skupina zamíﬁila do nitra lodi za nadûjn˘m zvukem. Námoﬁníci se koneãnû dostali pﬁes hromady zpﬁeráÏen˘ch trámÛ a vylomené pancéﬁové pláty aÏ
na velitelsk˘ mÛstek. Pancéﬁovaná nástavba ztratila pÛvodní válcovit˘ tvar. Zbyla z ní beztvará skulptura kovu
a dﬁeva. Po obvodu mÛstku bylo témûﬁ nemoÏné rozeznat
pozÛstatky navigaãních pﬁístrojÛ, jak byly poniãené –
a zase v‰ude tûla a nesnesiteln˘ puch. Mandragora se promûnila v plovoucí lidskou kafilerii.
„Komu bude ‰patnû, aÈ vypadne ven, aby nám to tady
nepozvracel,“ poradil nováãkÛm Ro’Bryan a rozhlíÏel se.
Schodi‰tû do podpalubí bylo zatarasené provalenou stûnou a napÛl zﬁícen˘m stropem. V rohu kajuty cinkl mosazn˘ zvonek.
„Zpráva ze strojovny,“ ohlédl se Nuegula. „âetaﬁ Dutch.“
„Koneãnû nûjaká informace,“ netrpûlivû poznamenal
lodivod.
„Pane, tady Dutch! Ty pumpy… To nejsou lidi!“
„Co tím myslíte?“
„Îe ty pumpy neovládají lidi! Je to Stﬁíbrn˘ Stroj! Tedy…
Spí‰ vrak.“
„Jak moc je ten Stroj po‰kozen˘? Je ve stavu, Ïe by
nám mohl sdûlit, co se to tu odehrálo? ¤eknûte mu, Ïe na
nûj spoléháme!“
„Pane, to bude asi marn˘. Stroj sice ovládá ãerpadla, napojil si je pﬁímo na sebe, ale jinak je hluchonûm˘. Zkusil jsem
poslední platné kódy, ale místo odpovûdi se jen zaãal otﬁásat!“
Ro’Bryan chvilku pﬁem˘‰lel: „Pokou‰í se vysílat signály.
Buì nás chce varovat – nebo chce varovat nûkoho jiného.
Téhle v˘pravy se úãastnilo víc Stﬁíbrn˘ch StrojÛ,“ pokyvoval hlavou lodivod a vzápûtí vydal rozkazy: „Rozdûlte
se na hlídky po tﬁech a prohledejte zbytek korábu. Za pÛl
hodiny v‰ichni na zadní palubû!“
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Ro’Bryan a Nuegula zÛstali na velitelském mÛstku.
„A my se musíme dostat do kapitánské kajuty. Mûli bychom se pokusit objevit lodní deník nebo cokoli, co by
nám koneãnû objasnilo, k ãemu tady vlastnû do‰lo.“
Nuegula se rozhlédl po zpusto‰eném mÛstku, pohlédl
na zavalené schody a pak ukázal na trhlinu v podlaze, skoro celou zakrytou utrÏen˘m stojanem s mapami a navigaãními pﬁístroji.
Lodivod vztyãil ukazovák a pousmál se: „Dobr˘ postﬁeh.
Tak jdeme na to.“
Oblíbil si toho snûdého chlapce. Pﬁi jedné akci proti pirátÛm v Jihomoﬁí ho doslova vyrval ze spárÛ Goihamsk˘ch, chlapec byl poslední, koho moﬁ‰tí lapkové pﬁi pﬁepadu obchodní lodû nestaãili zabít. Ro’Bryanova Ïena ho
pak vychovala jako vlastního syna. A Nuegula své nové rodinû hanbu vskutku nedûlal. Po kadetsk˘ch zkou‰kách se
na trojstûÏníku Karia zúãastnil dvou velk˘ch v˘prav a jako
jeden z mnoha adeptÛ se dostal do zásahov˘ch oddílÛ. Ohnivé vory byly vrcholem jeho dosavadní strmé kariéry.
Do obytné sekce se oba muÏi dostali po zpﬁeráÏen˘ch
stropních trámech a v˘ztuÏích. V úzké uliãce mezi kajutami vládlo ‰ero. Zaboãili vpravo a objevili se pﬁed kapitánovou místností – a zarazili se. Zpod dveﬁí záﬁilo svûtlo!
Plápolavé svûtlo louãe nebo svíce…
„VÏdyÈ kapitán Ro’Dyan je mrtev,“ za‰eptal mladík.
Lodivod beze slova pﬁik˘vl, sáhl si pﬁes rameno a vytáhl
sloÏen˘ doorg. Prst mûl pﬁipraven˘ na pojistce, která díky
jednoduchému mechanismu dokázala v mÏiku napﬁímit
ramena samostﬁílu a uvést jej v ãinnost. Mladík vytáhl
z pouzdra bl˘skající se krátk˘ meã. Oba na sebe na okamÏik pohlédli, k˘vli – a Ro’Bryan rozkopl dveﬁe.
* * *
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Nad kapitánsk˘m stolem, pln˘m map a nákresÛ, se zády
k nim sklánûla urostlá postava. Neznám˘ byl obleãen˘ do
zdobené koÏené kazajky a ãerné plátûné kalhoty mûl zastrãené ve vysok˘ch botách olemovan˘ch stejn˘mi ornamenty, jaké se skvûly na vestû. Byly to magické znaky
podzemního národa GruulÛ.
„Vítej, lodivode,“ ﬁekl ten ãlovûk a zvedl hlavu. Stál
k nim sice stále zády, ale pﬁed ním na stûnû visela ozdobná mapa s moﬁem zhotoven˘m z polirunové fólie.
„Ruce vzhÛru! Kdo jsi?“
Neznám˘ se otoãil.
Ro’Bryan roz‰íﬁil údivem oãi.
„Pane...?“
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Zapovûzené vody
„Vítejte, Ro’Bryane,“ ﬁekl Ken Wood. „Jsem rád, Ïe právû
vá‰ v˘sadek dostal na starost Mandragoru. V‰ak víte
proã…“
Lodivod a mladík se uklonili. A lodivod spustil:
„Va‰e V˘sosti, dovolte, abychom vás pozdravili a vzdali
ãest...“
Ken Wood mávl rukou.
„Nechte tûch zbyteãností a radûji pojìte sem,“ pokynem
ruky pozval Ro’Bryana k rozlehlému stolu. „A pﬁijmûte
mou upﬁímnou soustrast za va‰eho bratra. Vûﬁte, Ïe to
není ztráta jen pro vás, ale pro celou flotilu.“
Ro’Bryan sevﬁel rty a mlãky pﬁik˘vl. Ken Wood se otoãil
zpátky k rozloÏen˘m mapám a opﬁel se o nû obûma rukama. Ukázal bradou doleva a ﬁekl:
„Podívejte, tady, v Boneamském trojúhelníku, konãí
cesta ochranného svazu Západní flotily. Zmizela beze stopy. Îádné hlá‰ení o nepﬁíteli nebo o blíÏícím se ghosteru.
O dva tisíce kilometrÛ severnûji do sebe obﬁí vír doslova
vcucl jádro Severního obchodního loìstva. S lidmi nebo
nestvÛrami se dá bojovat, ale proti pﬁírodním ÏivlÛm to
neumíme. Námoﬁním jednotkám jsem kromû dosavadních povinností pﬁidal zcela nov˘ úkol: ochranu vlastních
vnitﬁních dopravních tepen a zejména tﬁí nejdÛleÏitûj‰ích
komunikací. O dvû jsme mezitím pﬁi‰li. Pﬁírodní Ïivly nám
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zpÛsobily víc ‰kod neÏ Xylla s jejími klonovan˘mi Rytíﬁi.
Zbyla nám poslední námoﬁní cesta, ale právû z ní, z oblasti ledového Jihomoﬁí, se dva mûsíce nevrátil jedin˘ obchodní ‰kuner! A v tûchto dnech by se mûl z JiÏních moﬁí
vrátit bitevník Karia v ãele konvoje SeverojiÏní obchodní
flotily. Doufejme, Ïe mají klidnûj‰í cestu.“
Poté si Ken Wood s Ro’Bryanem a Nuegulou prohlíÏeli
mapy na pergamenov˘ch plátnech. Známé kraje byly zakreslené s úÏasnou pﬁesností, za coÏ gamebografové vdûãí zejména leteckému prÛzkumu vûrn˘ch králov˘ch pﬁátel, gamebsk˘ch drakÛ. Drooni nejen Ïe doprovázeli ‰tíhlé
doutníky v˘zkumn˘ch zvukolodí do nov˘ch krajin, ale
létali i nad vûãnû rozbouﬁen˘mi vodami Seawaru, nad ledovcovou tﬁí‰tí Zimního moﬁe a pomohli objevit bohaté
souostroví Boneam v dalekém Jihomoﬁí, z nûhoÏ od té
doby do Velké ﬁí‰e proudí vzácné koﬁení, hebké látky
i ruãní zbranû.
Díky zbrojíﬁÛm z ostrovÛ Boneam byl zdokonalen doorg, automatická ruãní ku‰e, z níÏ jednoduchá soustava
pér a pojistek vytvoﬁila smrtící obdobu vystﬁelovacího
de‰tníku. Doorg se dal pﬁená‰et ve sloÏeném stavu ve tvaru tenkého váleãku a jedin˘m stiskem pojistky se z nûj stala zbraÀ. Ohnivé vory vylep‰ili loìaﬁi podle vzoru boneamsk˘ch katamaranÛ vysouvacími ‰tíhl˘mi plováky
a z jiÏních ostrovÛ pocházelo i umûní v˘roby papíru z obyãejné dﬁevní hmoty. Díky vzájemnû v˘hodn˘m obchodním smlouvám – a zejména nátlaku královny a jejích dam
– byl královsk˘ dvÛr v Kingaaru zásobovan˘ jemn˘m, ale
pevn˘m hedvábím, jehoÏ tajemství v˘roby bylo stﬁeÏeno
snad více neÏ sloÏení bylinného likéru nazvaného podle
nejvût‰ího pﬁístavního mûsta – Reewerovka. Ken Wood si
bûhem obﬁadu, pﬁi nûmÏ mu bylo tajemství sedmnácti bylin sdûleno, vzpomnûl na stﬁedovûké problémy s ãínsk˘m
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hedvábím i na obsáhlou prÛmyslovou ‰pionáÏ, kterou
kvÛli malinkému bourci moru‰ovému zahájily v‰echny
tehdej‰í mocnosti svûta.
JenÏe nyní byli z pﬁipojen˘ch zemí v‰ichni jejich obyvatelé – nejen osadníci pocházející ze star˘ch zemí ¤í‰e,
ale i domorodci, jejichÏ rody zde pﬁeÏívaly vûky vûkÛ – nemilosrdnû vytlaãováni a decimováni pﬁírodními katastrofami, pokaÏdé spojen˘mi s vodou. Neãekané bouﬁe bez varovného vánku, tsunami bez zemûtﬁesení, zátopy, jeÏ se
‰íﬁily proti tokÛm vodních cest, to v‰e bylo na denním poﬁádku. Ze vzdálen˘ch konãin Fialového oceánu se smûrem
k Velké ﬁí‰i plíÏivû rozlézal dosud nepoznan˘ strach, bázeÀ pﬁed vlnami, úzkost z vlnobití, hrÛza z pﬁílivÛ. Celou
zemí se ‰íﬁila fobie z vody.
* * *
Ken Wood vzpomínal na dobu, kdy pﬁebíral od U‰lechtilého rytíﬁe a krále D’Sala vládu nad jeho ﬁí‰í. Osobnost
b˘valého vládce, zákeﬁnû zabitého ãarodûjnicí Xyllou
v Chrámu smrti, byla zakletá do binární spleti matematick˘ch mechÛ palácového poãítaãe Pozitronu. Král D‘Sal se
tak mohl i po své fyzické smrti úãastnit prostﬁednictvím
krystalov˘ch displejÛ a houbov˘ch mikrofonÛ dÛleÏit˘ch
okamÏikÛ v novodobé historii Velké, dﬁíve JiÏní ﬁí‰e.
Moudr˘ vládce tak participoval na rozhodujících diplomatick˘ch jednáních s vyslanci exotick˘ch kníÏectví ãi sultanátÛ, podílel se na vedení odborn˘ch t˘mÛ sloÏen˘ch
z ekonomÛ a astrologÛ a tím spoluvytváﬁel podmínky pro
dal‰í prosperitu ¤í‰e. Nutno uznat, Ïe jeho rady byly
vskutku hojnû vyuÏívány.
Souãasn˘ vládce ¤í‰e, Ken Wood, po dlouh˘ch hovorech s D’Salem, astrologem Tuan-gem a mudrci ze Zelené
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jeskynû uspoﬁádal JiÏní ﬁí‰i ponûkud jinak a po plebiscitu
ji nazval Velkou. Velká ﬁí‰e se v souãasnosti rozkládala od
severního pólu, tedy od izolovaného Chrámu smrti a gruulské podzemní ﬁí‰e, pﬁes Nachovou step a obû gigantické
pou‰tû aÏ k jiÏním ledov˘m moﬁím, kde by se mûla nacházet i povûstná Zelená jeskynû galaktick˘ch mudrcÛ. Na
v˘chodû se ¤í‰e dot˘kala hranic drooního území a dále na
v˘chod pak zahrnovala stﬁední a severní pásmo Purpurov˘ch velehor. Drooni si svou ãást smluvnû vymezili – s tím,
Ïe jim Ken Wood coby jejich Spasitel zaruãil voln˘ vzdu‰n˘ prostor nad celou ¤í‰í. Za Purpurov˘mi velehorami se
rozkládala jenom zhruba zmapovaná, zdánlivû nezmûrná
oblast rozsáhl˘ch polopou‰tí, horsk˘ch pásem a nekoneãn˘ch savan, jeÏ se od nepamûti naz˘vala Ysterstán.
V dobû, kdy Ken Wood organizoval nové rozdûlení ¤í‰e
na ‰lechtické regiony a snaÏil se zabezpeãit správu i tûch
nejodlehlej‰ích krajÛ, zároveÀ budoval ohromné loìstvo.
Dobﬁe znal pozemskou historii a vûdûl, Ïe kdo ovládá
moﬁe, ovládá i sou‰i. A protoÏe na Gamebu existoval jedin˘ kontinent, o to dÛleÏitûj‰í bylo jeho zabezpeãení „zvenãí“, tedy ovládnutí nejen bezprostﬁedního prostoru kolem
kontinentu, ale i zaji‰tûní hlavních vodních cest a komunikace se strategicky dÛleÏit˘mi ostrovy a souostrovími.
Nejvût‰í ﬁí‰ské lodûnice spou‰tûly ze sv˘ch dokÛ na
vodu desítky váleãn˘ch korábÛ a stovky obchodních a vûdeck˘ch lodí. V‰echna mûsta i osady na tocích velk˘ch ﬁek
a na celém západním pobﬁeÏí se hrdû podílely na budování královské flotily.
V tûch vzru‰en˘ch, hektick˘ch dobách, pﬁesnû v den
prvních narozenin králova syna Rona, byla do vod Rajské
zátoky spu‰tûna hvûzda celého nového loìstva: mohutností ‰okující, ladností pﬁekvapující a dokonalostí se bl˘skající Mandragora – Paní moﬁí.
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A nyní, devût let po slavnostním vyplutí na první velkou v˘pravu do tehdy je‰tû nezmapovan˘ch konãin ledov˘ch JiÏních moﬁí, se z této ozdoby oceánÛ stala plovoucí
hrobka...
* * *
Ken Wood mírnû zavrtûl hlavou a rychle se pﬁenesl ze
vzpomínek zpátky do kruté pﬁítomnosti, do kajuty mrtvého kapitána Ro’Dyana.
„Pane,“ ozval se kapitánÛv bratr, lodivod Ro’Bryan, „tu‰il jsem, Ïe nás opût pﬁekvapíte, a to se vám tedy povedlo.
Jak jste se sem, u v‰ech moﬁsk˘ch hadÛ, dostal? VÏdyÈ jste
pﬁed nûkolika dny byl v Kingaaru! Reewersk˘ maják vysílal
v pﬁímém pﬁenosu va‰e pozdravné poselství ke Svátku Fialov˘ch louãí. A dnes v noci se z Kingaaru vrátili rychlí poslové, kteﬁí potvrdili, Ïe jste byl osobnû pﬁítomen na Turnaji rÛÏí. Ostatnû, vsadil jsem si na ãerného horsyona a vyhrál
jsem. TakÏe o tom turnaji nûco vím, a vy jste na nûm byl!“
„Gratuluji k v˘hﬁe. A k tûm mûstsk˘m vyslancÛm: mûli
pravdu – a vy ji máte také. Byl jsem do posledního závodu
na tribunû. Kromû sledování historického klání jsem bedlivû sledoval i zprávy t˘kající se Mandragory a doprovodn˘ch
plavidel. JiÏ bûhem vyhlá‰ení v˘sledkÛ turnaje a blahopﬁání vítûzÛm jsem mûl pﬁipraven˘ droony-expres.“
Lodivod polkl a podrbal se na vrásãitém ãele:
„Co jste to mûl pﬁipravené, pane?“
„Tro‰ku jsem zdokonalil obdobu pozemského pony-expresu, tedy koÀské expresní po‰ty. Lidé na Zemi v minulosti nemûli Ïádné rychlé stroje, tím ménû Stﬁíbrné. JenÏe
díky pﬁesnû rozmístûn˘m stájím a pﬁepﬁahacím stanicím
dokázali s pomocí odpoãinut˘ch zvíﬁat pﬁekonat americk˘
kontinent za necel˘ch devût dní. Pro informaci: bûÏnou
dopravou to trvalo t˘dny.“
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„TakÏe jste mûl na celé trase aÏ sem rozmístûné droony?“
„V královské zahradû byl pﬁipraven˘ první z nich, tﬁicát˘ sedm˘ syn Matky Drull. O ostatní draky jsem poÏádal
Radu sedmi a ta mi obratem vyhovûla.“
„Matka Drull? Pﬁilétl jste s ní, pane?“ oÏil náhle Nuegula.
„Za chvíli ji spatﬁí‰ na vlastní oãi.“
„Opravdu?“ ujistil se mladík a oãi se mu zaleskly nad‰ením.
Ken Wood si toho nemohl nev‰imnout. Jeden z prvních
problémÛ, kter˘ s astrologem ﬁe‰ili, bylo odstranûní vÏit˘ch pﬁedsudkÛ vÛãi drakÛm, kteﬁí v minulosti slouÏili
vládkyni severní polokoule, ãarodûjnici Xylle. Museli
v‰em stále dokola opakovat, Ïe ve‰keré akce drooni provádûli proti své vÛli, na pﬁím˘ Xyllin rozkaz a pod vlivem
jejích psychovln. Sami nevûdûli, co ãiní.
Novopeãen˘ král tehdy zahájil kampaÀ, jak˘ch kdysi
v rámci propagace filmov˘ch megaprodukcí zaÏil nespoãet. „Uvidíte, Ïe lidé si zamilují i samotného ìábla! Jen je
tﬁeba je k tomu vhodnû pﬁivést,“ pﬁesvûdãoval královskou
radu i parlament a vzpomínal na barnumskou reklamu
kolem velkofilmu Satan – BÛh ãíslo dvû. Draãí kampaÀ zaãínala v neklidn˘ch a ru‰n˘ch dobách ustanovení nové,
rozpínající se ¤í‰e, a to se ãasem ukázalo jako velké plus.
Byla to doba velk˘ch expedic, objevitelsk˘ch cest a osidlování území odﬁíznut˘ch Stûnou od jiÏní polokoule.
Drooni mnohokrát zachránili Ïivot vzduchoplavcÛm,
jejichÏ balóny se ocitly ve vzdu‰n˘ch vírech, a pomáhali
horsk˘m v˘pravám ohroÏen˘m lavinami. Z poÏáru Nachové stepi dostali celou karavanu ãítající pût set poutníkÛ. Mláìata droonÛ se stala oblíben˘mi náv‰tûvníky lidsk˘ch pﬁíbytkÛ a dûti si na ohromné draky zvykaly nejen
pﬁi vyhlídkov˘ch letech. Uãily se telepatickému umûní,
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úãastnily se draãích obﬁadÛ u Duhov˘ch vodopádÛ, drooni se na oplátku uãili jazyku a historii lidu Velké ﬁí‰e.
* * *
„Ano, Matka Drull. A s ní dva její synové z rodu Prvního,“
ﬁekl Ken Wood, v˘znamnû pozvedl oboãí a opût vûnoval
pozornost námoﬁním mapám.
„Podívejte se. S droony jsme propátrali pás o ‰íﬁi tﬁí set
kilometrÛ západnû od Reewery. To je dostateãnû ‰iroká
cesta pro navrátilce z Korálového moﬁe – oblasti, o níÏ
víme jen to, kde zaãíná, jenÏe jsme ji dosud nikdy nepﬁepluli. Teì to zkou‰í jiÏní cestou Karia, uvidíme, zda bude
úspû‰nûj‰í. Dvû draãí letky pokraãují touhle dobou v letu
na ostrov Altanare, na‰i nejzápadnûj‰í v˘spu. V˘zvûdná
letka Matky Drull se objeví co nevidût.“
„Pane, mohu s vámi mluvit opravdu otevﬁenû?“ zeptal
se po chvíli ticha pﬁeru‰ovaného doráÏením vln a ‰umûním vûtru podmraãen˘ Ro’Bryan.
Ken Wood pﬁekvapenû pﬁik˘vl: „Vy jste se mnou nûkdy
mluvil jinak?“
Znal starého námoﬁníka, bojovníka, lodivoda, hazardéra a pﬁíleÏitostného vrhaãe noÏÛ dlouho. Ro’Bryanova
upﬁímnost a sebevûdomé vystupování královsk˘ dvÛr ãasto ‰okovaly. Napﬁíklad pﬁi pﬁedávání lodivodsk˘ch glejtÛ.
LodivodÛ v ¤í‰i bylo jen sedmnáct, v˘raz „lodivod“ neznamenal pouze to, co na Zemi, to Ken Wood poznal záhy.
Na Gamebu to byl titul v˘jimeãn˘ch muÏÛ, znamení odvahy, zku‰enosti a síly, samozﬁejmû Ïe nejen fyzické, ale
zejména duchovní.
Lodivodi se navzdory svému jménu úãastnili i vnitrozemsk˘ch v˘prav, kde místo pompézním váleãn˘m korábÛm veleli skupinám vzducholodí ãi jízdním oddílÛm. Byli
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to nejen vojen‰tí stratégové, ale i duchovní vÛdci, strÛjci
lidsk˘ch osudÛ a filozofové vítûzství; ov‰em filozofové
v gamebském slova smyslu. Na purpurové planetû spoãívaly základní axiomy Ïivotní filozofie ve vítûzství schopnûj‰ího.
„Ro’Bryane, vy jste se mnou nûkdy nemohl mluvit
otevﬁenû?“ zopakoval panovník otázku trochu jinak.
„S vámi jsem vÏdycky, pane, jednal na rovinu,“ po‰krábal se muÏ v ‰edivém plnovousu. „Tak vám musím
ﬁíct, Ïe je ‰ílenství, Ïe jste se na tuhle cestu vydal sám, bez
dal‰ího doprovodu...“
„Mám droony,“ pﬁeru‰il jej Ken Wood. „A to je doprovod vûru úctyhodn˘, ãi nikoli, lodivode?“
„Ale ano… Samozﬁejmû. JenÏe já mám na mysli na‰e
chlapy. KaÏd˘ droon by unesl aspoÀ dal‰í tﬁi. Tak proã jste,
u zlomen˘ho kormidla, letûl úplnû sám?“
„Nechal jsem muÏe na sou‰i, kromû jiného na obranu
Kingaaru a Reewery. Mám totiÏ pocit, Ïe tam budou platní víc, neÏ aby tady provádûli jenom prÛzkumné lety.“
„Pr˘ „prÛzkumné lety“! Jenom! Nejvy‰‰í bytosti, dej mi
sílu, aÈ na‰emu jasnému vládci nûco o‰kliv˘ho neﬁeknu!
VÏdyÈ ten vá‰ prÛzkumn˘ let, to je hazard! Sám pﬁece víte,
Ïe pokud dﬁíve pﬁicházela smrt ze Severu, tak teì k nám
kráãí s nabrou‰enou kosou rovnou ze Západu! A vy proti ní
jdete sám, a jenom – promiÀte, pane, droony obdivuji – ale
jenom devût droonÛ a vy, to je ponûkud málo proti síle, která zpÛsobila tohle!“ vykﬁikl lodivod a rozmáchl rukama.
„Dobﬁe, dobﬁe, Ro’Bryane,“ mírnil jej Ken Wood. Nemûl to srdce jej vyplísnit za poru‰ení subordinace. „Ale teì
jiÏ nejsem sám! Jste tu vy a va‰e komando, které jistû objeví nûco, naã jsem já...“
„Lodivode! Kde je lodivod, sakra?!“ ozvalo se tlumenû
odnûkud ze zadní ãásti paluby.

Procházka 2 - zlom

6.11.2008 18:12

Stránka 37

Díl první / Moﬁe

37

„Ro’Bryane, kde jste?“ zahulákal pro zmûnu kdosi rovnou shÛry.
„Tady dole, v kapitánské kajutû!“ zahﬁmûl Ro Bryan
mocnû, aÏ ze stûn kajuty málem popadaly obrazy exotick˘ch krajin. „Co se dûje?“
„Máme dal‰í dva mrtvé!“
„Ale tûch tady je pﬁece víc neÏ dost! Proã najednou ten
povyk?“
„Myslím na‰e mrtvé! Dutche a Gurrareho!“
Lodivod a král na sebe s úÏasem pohlédli.
„To snad ne…“
* * *
âetaﬁ Dutch se prosekal dubmenovou zástûnou oddûlující zadní ãást lodní kuchynû od skladu potravin. Bylo to
rychlej‰í neÏ odklízet hromady vûcí – kotlÛ, nábytku nebo
ÏokÛ s potravinami, které se pﬁi extrémním vych˘lení lodû
navalily pﬁed dveﬁe.
„Dávejte pozor!“ zakﬁiãel na ostatní, kdyÏ se vsoukal do
temného prostoru. „Jsem ve skladu!“ Na ãele se mu perlily drobné kapky potu a oãi se mu leskly.
„Jasn˘,“ odvûtil vojín Gurrare stojící pﬁímo u vysekaného otvoru. „Jakmile na nás zaútoãí hrachová ka‰e, vybalíme to na ni ze v‰ech zbraní.“ Tenhle hubeÀour
s chladn˘ma, ocelovû modr˘ma oãima a klidn˘mi, aÏ rozvláãn˘mi pohyby nahoﬁe na palubû nezvracel.
„Hele, mladej, jestli na tebe nûkdo zaútoãí, tak to budu
já,“ poznamenal Dutch ze tmy. „Za ty tvoje vûãn˘ kecy.
A pojìte za mnou, dva chlapi vlevo, dva vpravo, zbytek
jistí vchod, prostû obvykl˘ postup.“
„Jasn˘, pane! Jsme tady, pane,“ nahlásil Gurrare a bylo
sly‰et odji‰tûní jeho doorgu.

