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INTRO

O drsným borci těžkýho kalibru.

„Říkejte mi Izmael.“
Velkej Bacák se udiveně podíval na svého kamaráda Sichrhajcku. 

Ten jen pokrčil rameny.
„Proč?“ zeptal se tedy Velkej Bacák1 svého šéfa.
Vůdce bandy a nenapravitelný recidivista Lopéro zvedl oči k noč-

nímu nebi.
„Protože jsme tady inkognito, pitomci!“
„Co je to ingonotento šéfe?“ chtěl vědět Velkej Bacák.
„Jako tajně. Nechceme přece, aby ti překupníci věděli, kdo jsme, to 

dá rozum.“
„Myslíte Ferdovo partu? Dyť ty nás přece znají, ne?“ řekl iniciativně 

Sichrhajcka.
„No, a navíc jsme se s nima přece ráno domluvili, že se tu teď večer 

sejdeme...,“ přidal se Velkej Bacák.
„Ticho, blbci!“ zařval Lopéro.
„Ale vy stejně strašně řvete, šéfe, takže my nejsme vůbec slyšet,“ 

snažil se Sichrhajcka.
„Já můžu, já jsem šéf! Zatímco vy dva imbecilové jste jenom vocho-

čený papoušci, jasný?“
„Jasný, šéfe.“
„Tak eště jednou, říkejte mi Izmael, protože to zdí fakt drsně... ne, 

Bacáku, to není žádná barva, to jsem čet v jedný knížce.“
„Tak jo, šéfe.“

1  Přezdívky jsou ošemetná věc, protože leckdy mohou pouze ironizovat pravou 
povahu svého nositele. V tomto případě byla přezdívka Velkej Bacák víc než na místě. 
Když její majitel dal někomu ránu, druhá už nebyla obvykle zapotřebí.
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Na dvorku, kde se trojice dohadovala zamňoukala táhle kočka 
a hned vzápětí se rozštěkalo několik psů.

„Dneska poprvé pašujeme lidi a já nechci, aby se tu objevil ON,“ 
řekl opatrně Lopéro.

„Kdo, šéfe?“ nechápal Sichrhajcka, do té doby obyčejný lupič, spe-
cializace vloupání a drobné přepady.

„On, jehož jméno není radno vyslovovat. Odhalil a deportoval víc 
lidí, než my jsme dohromady stačili okrást.“

„523, šéfe,“ řekl Velkej Bacák.
„Co?“
„Okradli jsme 523 lidí, mám to tady v notýsku i s adresama 

a přesnejma částkama. Víte, komu jsme vzali nejvíc?“
Lopéro na Bacáka konsternovaně hleděl a nebyl schopný souvislejší 

věty, protože až do této chvíle si myslel, že Bacák neumí ani číst, ani psát.
„Ne?“
„Kefírovi, přesně 1856 zlatých, a kdyby jsme je tenkrát uložili na 

vkladní knížku2, jak jsem navrhoval já, a nepropili je u Vyšinutýho 
Mamuta3, jak jste prosadil vy, bylo by to dneska už něco k sedmi tisí-
cům, víte?“

„He?“ tvářil se zmateně Lopéro. Asi jako kdyby zjistil, že jeho akva-
rijní rybička umí jezdit na kole.

„ Je to jeho koníček, šéfe,“ zašeptal Sichrhajcka opatrně.
„Co?“ nechápal Lopéro.
„No ten notýsek, vede si v něm záznamy a pak si to doma počítá 

a tak různě…“
„Aha.“ 
Na druhém konci ulice někdo převrátil popelnici.
„Teda, jestli je to ON…“ zblednul Lopéro.
„Ale kdo, šéfe?“
„JEŇÝK!!!“ zbělal ještě víc Lopéro.

2  Ano, jsou věci a jevy, které dříve či později proniknou do každého myslitelného 
vesmíru. Spořitelny například.
3  Legendární Mořičvílská hospoda, kterou vlastní stejně legendární hostinský 
Alan T áBasco a kterou často navštěvuje duch Vilém a hejkal Cyril.
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„Kdo to je?“ snažil se marně spojit si jméno a tvář Sichrhajcka.
„Je to napůl přízrak, napůl démon,“ zašeptal Lopéro. Říká se, že už 

jako dítě odhalil ve své třídě v mateřské školce nelegálního imigranta!“
„Ne!“ zděsil se Velkej Bacák, který se podvědomě bál neznámých 

a složitých slov. Mimo bankovnictví, samozřejmě.
„Ale ano! Udal svého třídního ředitelce! Takže ho propustili, zatkli, 

deportovali a zakázali mu v Mořičvílu pobyt! Umíte si to představit? 
V šesti letech!!!“

„Šéfe, nebyl ten deportovanej trochu mladej na to, aby byl učitel? 
V šesti letech?“

„Bacáku, jdi si něco počítat, ano? Každopádně, ono to pokračova-
lo! Na základní škole vyšťoural na školníka, že je v Mořičvílu už přes 
dvacet let na černo!“

„To je nějakej drsnej borec těžkýho kalibru, co, šéfe?“
„Ano. A víte co je nejhorší? Ono ho to baví! Jak se na vás jednou 

zaměří, už vás nepustí!“
„Ale dyť my nepašujeme ilegály, ale jenom vobyčejnýho upíra v rak-

vi, šéfe. On je technicky na vlastní půdě, ne?“
„Fakt? Tak to jsem zvědavej, jak bys to JEMU vysvětlil! Vytáhnul 

by na tebe nějakej zapomenutej paragraf a utřel by tě s ním jako flek 
od kávy! Je to maniak…“

Na trojici padl vysoký stín. Lopéro a jeho kumpáni se schoulili za 
rakev, vedle které stáli.

„Ale! Copak máte v tom neoznačeném obalu?“ zazněl nocí jasný, 
mužný hlas. Jeho majitel byl vysoký muž s potměšilým úsměvem a ne-
holenou tváří4.

„My? Nic, to je jenom taková bedna…“ vykoktal ze sebe zděšeně 
Lopéro.

„Bedna? A prázdná?“ chtěl vědět Jeňýk.
„No, skoro…“
„Otevřít, cizinecká městská stráž!“ zvedl hlas Jeňýk a ukázal lesklý 

odznak.

4  Nebudete tomu věřit, ale tahle postava má zcela identický reálný předobraz 
v našem světě.
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„Tak, je v ní tak jako trochu to… no… mrtvola,“ připustil opatrně 
Lopéro.

„Vážně?“ podivil se Jeňýk.
„Ano! A protože to je mrtvola, nemůžete nám vůbec nic udělat, ha!“ 

našel Lopéro nouzový východ.
„Teď se pohnula,“ upozornil Lopéra Jeňýk.
„Nepohnula!“
„Ale ano, teď se posadila a protahuje si ruce, praskají jí klouby.“
„To je jenom větříček!“
„Teď šátrá pod sebou a vytahuje... moment... ano, hřeben a brilan-

týnu. To není větříček, to je ilegální přistěhovalec!“
„Jen projíždí…“
„Neprojíždí, je v rakvi a ta rakev leží na zemi.“
„Turista…“
„Kdepak, nemá batoh.“
„Cestuje nalehko.“
„S rakví?“
„Je to trochu podivín.“
„Teď mu rostou špičáky.“
„To se vám jen zdá, to je to světlo z lucerny.“
„Vytáhl plechovku s nápisem krev, nabodl ji těmi zuby a sosá!“
„Cha cha, to je, viďte?“ zamával zoufale rukama Lopéro a spolu se 

svými kumpány se dal na útěk.
Jeňýk svojí obrovskou pěstí udeřil upíra tak silně, že se dotyčný ská-

cel znovu do rakve. Pak rakev opět přiklopil, z brašny u pasu vyndal 
hřebíky a kladivo a rakev pečlivě zatloukl.

„Dneska to bude jen s ústní domluvou, příště česnek, kůl a uříznutá 
hlava, kapišto?“ řekl pak hodně nahlas k víku.

„Jafně,“ zahuhlal zevnitř upír, bez jednoho řezáku trochu šišlal.
„Pch, ilegálové,“ odfrk si Jeňýk a vydal se temnou ulicí pryč, rakev 

na rameni. Bude to dlouhá noc, pomyslel si.
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KAPITOLA 1

O bitvě tří armád a o tom, jak to všechno začalo.

Jsme v hluboké minulosti.

Chalupář Dlesk byl celý život polníkem. Leckdo by v názvu jeho po-
volání viděl orání pole, sklizeň ječmene a vázání snopů, možná jako 
přidruženou výrobu nějaké to dojení a tak, ale nic z toho by nebylo dál 
od pravdy. Chalupář Dlesk byl polník a se zemědělstvím to nemělo vů-
bec nic společného. Dleskovi totiž stačilo vlastnit jedno konkrétní pole. 
I když – pole není to správné slovo a současně v přeneseném významu 
to JE to správné slovo. Byla to spíš louka. Dobrá, něco mezi velkou 
loukou a paloukem. Krásný palouk, obklopený lesy. S potokem, který 
ho rozděloval meandry na víceméně stejné dvě části. Palouk se také 
příjemně vlnil, na obou koncích měl vyvýšené místo a po většinu roku, 
kdy nebyl sníh na něm něco kvetlo.

Samotná louka by samozřejmě sama o sobě na obživu nestačila. 
Dala by sice každý rok pastvu pár kusům skotu, dalo by se na ní na-
sbírat určité množství léčivých bylin a i to seno na zimu by bylo, ale 
takových polí a palouků je na světě velká spousta. Tenhle jeden kon-
krétní palouk – mezi lidmi již velmi dlouhou dobu znám jako Dleskovo 
pole – byl výjimečný tím, že se na něm daly pořádat nádherné bitvy. 

Nikdo už neví, kdo si toho všiml jako první, ale v podstatě každý jen 
trochu známější šlechtic v okolí do několika tisíc kilometrů měl ve svém 
životopisu v kolonce „Zkušenosti a znalosti / bitvy a šarvátky” záznam 
„Bitva na Dleskově poli”.

Chalupář Dlesk nikdy nezjistil, co všechny ty armády přitahuje prá-
vě na jeho louku, ale neměl potřebu po tom pátrat. Úplně stačilo, že to 
tak bylo a že tenhle fakt přinášel jemu i celé jeho rodině slušný roční 
příjem. Sám byl sice pacifista, ale byl současně i obchodník, takže vě-
děl své.  Pokud by se jedna skupina pitomců neporvala s jinou skupinou 
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pitomců právě u něj, porvaly by se někde jinde. Takže to vyšlo prašť 
jako uhoď, v tomto případě doslova, a chalupář Dlesk měl alespoň zisk 
a možnost minimalizovat škody na životech.

V rodu Dlesků bylo povolání polníka dědičné již několik století. Za 
tu dobu dokázali jeho předci vypracovat dokonalý bitevní servis a vy-
těžit z každé bitvy maximum. A dát práci větší části vesnice za kop-
cem. Bylo dobrým zvykem ke každé bitvě přizvat nestranného rozhod-
čího, tak nějak se to čekalo, aby pak nebyly později nějaké nepříjemné 
spory. Tuto funkci zastával tradičně sám nejstarší z rodu Dlesků. Ale 
to samozřejmě nebylo zdaleka všechno. Každá armáda potřebovala 
před bitvou někde ustájit koně, zaparkovat techniku, dotáhnout šroub-
ky na brnění, občas nějakou tu novou podkovu, nebo zašít roztrženou 
uniformu. Na každé straně louky za lesem tedy Dleskové vybudovali 
příjemné zázemí, kde jste tohle všechno mohli najít. Bylo to něco mezi 
zájezdním hostincem, koňoservisem, kovárnou, hotelem a veřejným 
parkovištěm. A taky tam samozřejmě byl krámek se suvenýry.

* * *

Toho památného večera před přibližně třemi sty lety se ozvalo na 
Dleskovy dveře decentní, ale rázné zaklepání. Chalupář odložil na stůl 
dřevěnou fajfku, kterou právě vyřezával, podíval se na kukačkové ho-
diny na stěně, povytáhl obočí, protože takhle pozdě už obvykle návště-
vy nechodily a zvedl se ztěžka z dřevěné stoličky. Nebyl už nejmladší 
a hlavně věděl, že spěch nemá nejmenšího smyslu. Když otevřel dveře 
na zápraží, spatřil za nimi tři draze oblečené mladé muže, kteří způ-
sobně drželi své přilbice v rukou a stáli v něčem, co připomínalo pozor.

„Dobrý večer,“ pozdravil ten v červeném kabátci s výložky generála. 
Dlesk byl – aniž by to sám o sobě věděl – největším světovým odborní-
kem na armádní uniformy, výložky, hierarchii, pozdravy a všechny ty 
ostatní hlouposti, bez kterých by vojenství nebylo vojenstvím, ale jen 
neorganizovaným chaosem. Když se s vojáky setkáváte tak často, jako 
Dlesk, naučíte se to tak nějak sami.

„Dobrý večer, pane vévodo,“ pozdravil na oplátku Dlesk, čím uvedl 
muže v červeném v mírný úžas.
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„My už jsme se setkali?“ zeptal se vévoda opatrně.
„Ale kdepak, jakpak bychom mohli?“ podivil se Dlesk, „ale podle 

vaší uniformy a výložek musíte být příslušníkem rodu Sudosteinů 
z Lesné a protože s vaším panem otcem jsem se setkal před deseti lety 
a vím zcela jistě, že měl jen jedno oko, vy musíte být jeho syn, vévoda 
Jaroslav Sudostein. Prosím, pojďte dál a posaďte se. Kancelář je těmi 
dveřmi vlevo.“

Ať už si o armádě myslíme co chceme, je třeba jejím příslušníkům 
přiznat jednu pozitivní vlastnost – schopnost logického uvažování 
a úspornost ve vyjadřování. Chalupářova odpověď vévodovi Jaroslavo-
vi stačila a tak jen vojensky přikývl a i se svými dvěma přáteli vešel do 
chalupy a dveřmi vlevo pak i do Dleskovy kanceláře. Ta byla vybavena 
příjemně a prakticky zároveň. U stěny naproti dveřím stál velký vyře-
závaný stůl, před ním bylo několik pohodlných křesel nastavených tak, 
aby jejich uživatel neseděl níž než Dlesk, ale přesto aby bylo jasné, kdo 
je tu zákazník a kdo dodavatel. Jedním slovem – rovnováha. Generálové 
to obvykle oceňovali, podobně jako anonymitu gentlemanských klubů.

„Pan hrabě Lažanský, křestní jméno si netroufám určit a sir Mydli-
voj Obezlička, nemýlím-li se?“ posadil se za svůj stůl Dlesk a zatahal 
za provázek za svou hlavou (což způsobilo zazvonění v kuchyni na dru-
hé straně chalupy, kde jeho žena začala připravovat kávu).

„Vaše paměť je obdivuhodná, pane Dlesku,“ řekl uznale sir Mydlivoj.
„Děkuji, u nás v rodině to máme všichni,“ řekl zdvořile Dlesk a po-

myslel si: Jasně, a taky máme docela dost obsáhlou knihovnu se zázna-
my o každém tvém pradědečkovi, chytráku jeden.

„Tak co to bude pánové, malá šarvátka, nebo monumentální bitva 
tří stran?“ zeptal se pak nahlas.

Všichni tři mladí muži – a mladí byli nepochybně, Dlesk jim hádal 
okolo dvaceti, maximálně dvaceti pěti let – se zatvářili velmi rozpačitě, 
až nakonec promluvil mladý hrabě Lažanský:

„Víte, pane Dlesku, máme na vás velmi zvláštní žádost a mám pocit, 
že jí budete možná trochu zaskočený.“

To určitě, pomyslel si Dlesk. My už tady totiž všechno měli, mladej. 
Každej měsíc se najde někdo, kdo si potřebuje dokazovat, jakej je ma-
chr a obvykle při tom zmasakruje dost lidí, kterým do toho nic není. 
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A my je pak zašíváme v tom lepším případě a pohřbíváme v tom hor-
ším. Takže to vybal a nesnaž se dělat zajímavýho. Protože byl ale pro-
fesionál, nasadil svůj příjemný úsměv číslo pět a optal se, o co se jedná.

„Víte,“ začal opatrně hrabě Lažanský, „my právě žádnou bitvu svést 
nechceme.“

„Aha,“ musel přeci jen uznat své překvapení Dlesk, „a co byste tedy 
rádi? Podnikám výhradně v bitvách.“

„Chtěli bychom,“ řekl sir Obezlička, „aby si všichni mysleli, že bitva 
proběhla.“

„Jistě. Jakou máte tak zhruba představu?“ nedal se už napodruhé 
Dlesk zaskočit, i když v duchu těm třem uznal první bod. Měli totiž 
pravdu, tohle po rodu Dlesků ještě nikdy nikdo nechtěl. Pravděpodob-
ně, jinak by to bylo v účetních knihách. Nebo nebylo?

„Víte, my tři jsme spolužáci z akademie. Dokonce jsme spolu sdíleli 
i jeden pokoj. Znáte to, studujete spolu pár let, vídáte se denně, a tak 
nějak se skamarádíte, i když jste si ze začátku lezli spíš na nervy.“

„Neznám,“ odtušil Dlesk, „jsem prostý vesničan, moje vzdělání kon-
čí obecní pětitřídkou.“

„Aha, to byla asi nějaká sociální narážka, něco jako stříbrná lžič-
ka zapadlá do kolébky,“ poznamenal vévoda Sudostein a zatímco mu 
Dlesk připsal další bod, navázal vévoda na svého přítele:

„Faktem je, že když se naši rodiče zbláznili a dostali ten šílený nápad, 
že si své problémy vyřeší pomocí vojsk, dost nás to vyděsilo. Já mám 
nejradši zahradničení5 a na akademii jsem šel jen proto, abych měl od 
otce pokoj, tady Mydlík zase rád leze po skalách a Láža miluje, když 
může něco kutit v kovárně. Ani jeden z nás nemá k válce ty nejmenší 
předpoklady. Dalo by se říct, že si svorně myslíme, že válka je vůl.“

To byl třetí bod a s lidmi, kteří dostali tři body jednal Dlesk už 
z principu úplně jinak, než z běžnými klienty.

„ Jestli tomu dobře rozumím, potřebujete udělat bitvu bez bitvy, je to 
tak?“ mrkl na ně spiklenecky.

„Ano, přesně tak to je.“
„A rodiče si mají myslet, že to bylo monumentální, že ano?“

5  Skutečně, i ničení zahrad může být koníček.
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„To by bylo skvělé.“
„A v ideálním případě by bylo vhodné, aby se při tom nikdo nezra-

nil, mám pravdu?“

„Ano, slyšeli jsme, že jste profesionál.“
„To si tedy chlapci pište, že jsem,“ usmál se s jiskřičkami v očích 

Dlesk. „Celá dlouhá léta čekám na někoho, jako jste vy. Na někoho kdo 
pochopí, že střílet po sobě je kravina. Takže: Kolik si tak představujete 
raněných?“

„Mysleli jsme tak třicet až čtyřicet procent na každé straně, alespoň 
podle učebnice tak bitvy obvykle končívají…“ navrhl hrabě Lažanský.

„To je málo,“ řekl Dlesk, „učebnice kecají. Třicet procent lidí je 
rádo, když se dostane pryč v pořádku. To zvládneme, obvazů mám 
dost, krev uděláme z malinovky, řezné rány jdou docela pěkně ze směsi 
mouky a klihu, trochu vodovek na to. No co koukáte? Myslíte si, že jste 
první, kdo se nechce nechat zabít? Ovšem aby chtěl někdo zfixlovat ce-
lou bitvu, v tom jednoznačně vedete,“ plácnul Dlesk přátelsky vévodu 
po zádech a sáhl do šuplíku pro láhev slivovice. Ne té, co prodával jako 
suvenýr. Pro láhev slivovice.

* * *

Bitva proběhla za týden a byla skutečně velkolepá. Několik stovek 
vojáků na každé straně, manévry, večeře před bitvou, velká spousta 
mrtvých, dým spáleniště byl vidět na desítky kilometrů daleko, pláč 
raněných nechtěl ustat ještě několik hodin... V každé ze tří armád byl 
samozřejmě nasazen špeh, který měl informovat jejího majitele, tedy 
velitelova otce, o průběhu bitvy nezávisle na tom, co doma bude vy-
právět junior. Ti však byli velmi rychle odhaleni a bylo jim přislíbeno 
něco tak strašného, když cokoliv napráskají, že si to raději rozmysleli. 
Samotnou bitvu pak pozorovalo několik nezávislých zpravodajů, kteří 
o ní pak vyprávěli ještě dlouhá léta. Pro ně měl Dlesk speciální tribu-
nu u lesíka, s příjemným výhledem a malým občerstvením. Výhledem 
přesně na té hranici viditelnosti, kdy je to barevné a hýbe se to a váš 
mozek vám zbytek dokreslí. Obě polní nemocnice jely naplno, jejich 
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personál vyráběl raněné jako na běžícím pásu a vzniklo dokonce i ně-
kolik slovních hříček a vtipů, které si pak Dleskovi zaměstnanci další 
léta mezi sebou vyprávěli. Založené byly na tom, že dovnitř se vplížil 
zadem zcela zdravý voják a ven vyšel hlavními dveřmi mrzák6.

Všechno klaplo, nikdo nic nepoznal. Ti, co si vylosovali, že budou 
zabiti, dostali od svých generálů něco peněz a zákaz vstupu do svého 
domova na další padesát let, ti, co si vylosovali zranění byli přesně 
instruování, co všechno nesmí po návratu domů nějakou chvíli dělat, 
než se zahojí. Jediný problém byl s municí.

Bitva dvou armád už sama o sobě znamenala mnoho výbuchů, 
ale bitva tří armád už se teoreticky blížila demoverzi příchodu pekla. 
Všechny armády navíc měli jako žhavou novinku k dispozici nové vý-
bušniny s Evrtovým urychlovačem. A to byl problém. Jak správně vy-
počítal Dlesk: „Když to odpálíme u mě na louce, můžu zabalit živnost, 
protože pak už tam žádná louka nebude.“

„A co to všechno naládovat někam stranou, hodně to zasypat a dou-
fat, že to nebude taková pecka?“ navrhl sir Mydlivoj, alias Mydlík. Byli 
tedy přizvání stratégové a matematici všech zúčastněných stran, pro-
vedeno velké množství výpočtů, vypito bylo čtrnáct litrů kávy a sně-
deno tři sta sedm chlebíčků se šunkou, než všichni dospěli k definitiv-
nímu závěru: za pokus to stojí. A tak krátce před koncem bitvy bylo 
možné spatřit několik vojáků, jak velmi opatrně vkládají do hluboké 
jámy bedny označené různými variacemi na lebku se zkříženými hná-
ty, ještě opatrněji jámu zasypávají a jak pak co nejrychleji prchají do 
bezpečné vzdálenosti na druhé straně lesa.

Pak samozřejmě následoval výbuch.

Do širokého okolí se rozprskla nejprve tráva a drny, pak hlína, pak 
kamení a nakonec, ano, kachničky. Evrtův urychlovač, použitý jako 
přísada do jakékoliv výbušniny měl totiž jeden výrazný vedlejší efekt, 
vytvořil gumové kachničky7. Obvykle bývaly žluté, ale pravděpodobně 

6  Prostě dokonalý Myš-M*A*S*H*
7  Viz první díl Mořičvílu
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velkým množstvím trhaviny na jednom místě se stala výjimečná věc 
a vzduchem létaly kachničky různých barev a vzorů. Kromě těch kla-
sických, tedy žlutých, ještě modré, zelené, s obrázkem obálky, s obráz-
kem malířského štětce a co bylo nejdivnější, s obrázkem mapy. A bylo 
jich opravdu hodně, nejvíc těch zelených.

„Tak já nevím,“ řekl polník Dlesk třem mladým generálům, když 
bylo po všem, a vojáci si vyměnili poslední adresy a části uniforem na 
památku, „projde nám to?“

* * *

Prošlo jim to. Tohle všechno se totiž událo před několika sty lety 
a i když je to neuvěřitelné, ani jeden ze tří šlechticů, kteří do bitvy své 
syny poslali, se nikdy nedozvěděl, že žádná bitva nikdy nebyla. Vojáci 
se spokojeně rozešli do svých domovů, ti mrtví do nových domovů 
a jediné, co tuhle událost za pár let připomínalo, byly právě gumové 
kachničky, které si s sebou odnesli. 

Časem přišel vynález potrubí a jednoho potomka veterána bitvy Na 
Dleskově poli8 napadla zvláštní věc. Byl v korespondenčním kontaktu 
s několika dalšími potomky veteránů, občas si napsali, jednou nebo 
dvakrát došlo i na návštěvu a vždycky se probírali historky jejich pra-
dědečků. Aby to trochu ozvláštnil, vložil do zelené gumové kachničky, 
kterou měl celá ta léta na polici – před ním ji měl na své polici jeho 
otec a před ním zase jeho dědeček – malý notýsek, tužku a kachničku 
pověsil na strom na nejbližším kopci. Svým dopisním kamarádům pak 
poslal popis místa, kde ji najdou a navrhl jim, aby se do notýsku zapsa-
li, až půjdou kolem.

8  Tohle bylo samozřejmě komplikované, protože všechny bitvy se jmenovaly 
Bitva na Dleskově poli.
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Ten nápad se ujal. V rodinách, kde měli po svých předcích kachnič-
ky se začali vymýšlet nejrůznější skrýše a rozesílat souřadnice9. Nejpr-
ve jen těm, které znali, ale když přišlo potrubí, a někdo postavil třídící 
stanici, která se věnovala právě jen kvákingu, jak se tomu začalo říkat, 
stala se z toho zábava pro všechny, kdo si chtěli hrát. 

A fungovalo to stále lépe a lépe. Když jste se chtěli zapojit, stačilo 
si koupit navigační stroječek, přes potrubí si udělat účet v kvákingové 
třídící stanici a mohli jste začít hledat. Všichni hráči – kačeři, jak si 
začali říkat – by vám potvrdili, že to dělají jen kvůli zábavě, a o počet 
nalezených kachniček jim nejde, ale vždycky mezi řečí utrousili i číslo, 
kolik už jich mají. 

* * * 

Současný potomek onoho legendárního chalupníka Dleska, toho, který 
dokázal před staletími nasimulovat bitvu tří armád a při tom nikoho 
nezabít, seděl doma v chalupě, díval se na polici s kachničkami a jen se 
usmíval. Už hodně let se na jeho poli neválčilo, protože každá společ-
nost časem dojde k tomu, co věděli tři mladí vojevůdci už tenkrát, totiž 
že válka je vůl. Dnes na Dleskovo pole jezdili školní výpravy. Usmíval 
se, protože jeho rodina byla u toho, když z války vzešla neškodná hra 
pro dospělé. Bylo mu dobře.

9  Souřadnice se dají učit velmi jednoduše, víte, kde je sever, jih, východ a západ, 
takže si dokážete představit síť, která svět pokrývá. Tu rozdělíte dejme tomu na ki-
lometr široké stejné pruhy podélně i na výšku a je to. Zbývá sestrojit zařízení, které 
pozná, kde právě je. Nebo si všimnout, že existuje brouček Gépéeska skvrnitá, který 
to ví tak nějak od přírody. Když se ochočí a vloží do malého strojku, dokáže vám otá-
čet malými kovovými kolečky s číselníky a udat vaší polohu. Není to bez problémů, 
samozřejmě. Gépéeska polohu určuje podle slunce nebo měsíce, takže na ně musí 
vidět, aby se zorientoval. A taky ho musíte dostatečně krmit, aby fungoval, jak má. 
Žere med, to má stejné se včelami a žere ho bohužel tím víc, čím víc naviguje. Ale tak 
už to chodí, něco za něco.
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KAPITOLA 2

O principu pojišťování

Jsme už jen tři roky před současností.

Nebyl to zase tak starý vynález, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Samozřejmě, pokud budeme brát v potaz různé bookmakery, ten 
princip už byl známý jako lidstvo samo. Tipněte si, jak nějaká událost 
dopadne. Když se trefíte, dám vám peníze, když ne, dáte je vy mně. 
Jednoduchá záležitost. Ale udělat z toho budovu, to byla novinka. Mo-
řičvílská pojišťovna sídlila na velmi prestižní adrese, na Hyacintovém 
nábřeží, kousek od překříženého mostu a byla jediná svého druhu na 
světě. Ale to bylo pravděpodobně jen otázkou času, protože lidé v Mo-
řičvílu byli veskrze dost podnikaví a praktičtí zároveň. Teď se čekalo, 
co to udělá, zkopírovat se to mohlo kdykoliv později.

Velitel Mataharis se vypravil podívat, s jakými lidmi má tu čest ně-
kolik dní po jejím otevření. Jeho letitý instinkt a zkušenost mu napoví-
daly, že v takových případech skutečnost, že je něco legální, znamená 
jen jedno – je třeba upravit legislativu, než si dotyční nějak výrazněji 
nakradou. Jak bylo Mataharisovým zvykem, neohlásil se řediteli z ti-
tulu své funkce, ale civilně oblečen a v doprovodu Moniky Pětníkové, 
hlavní recepční a dobré duše SMS, se přišel nechat pojistit, jako úplně 
obyčejný, řadový občan.

Hned v hale ho čekalo malé překvapení. Byl to obrovský prostor, 
který každým svým detailem na příchozího tiše, ale důrazně křičel: 
„Podívejte se, kolik máme prachů!“ Mramor byl použitý zřejmě jako 
základní stavební materiál. Byl skoro všude. Drahá mramorová po-
dlaha, ještě dražší mramorové sloupy a obklady a Mataharis musel 
ironicky konstatovat, že i výrazy členů ochranky měly jistý náznak 
mramorovitosti. Byly tu malé boxy s prosklenými dveřmi, za kterými 
seděli mladí, krásní lidé v bílých košilích a s kravatami, dubové lavičky 
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čalouněné jemným semišem a velká tabule pod stropem, kde se občas 
změnilo nějaké číslo a šipka.

„Promiňte, pane“, oslovil obrovitý muž Mataharise a jemně, ale ne-
odbytně se mu postavil do cesty, „musíte si vzít nejprve číslo, tady z toho 
košíku,“ a ukázal svým dřevěným obuškem na malý stolek. Mramorový.

„Aha,“ zatvářil se zmateně Mataharis, „bude nějaká loterie?“
Pojišťovna ale zřejmě nenajímala své zaměstnance kvůli jejich smy-

slu pro humor.
„Nikoliv, pane, to číslo určuje, kdy přijdete na řadu.“
„Aha,“ zatvářil se znovu zmateně Mataharis, „já myslel, že hned 

támhle po té babičce, přišla těsně před námi.“
To už mírně vyvedlo z míry i zaměstnance v obleku.
„I tak musím trvat na tom, abyste si vzal číslo, pane.“ To poslední 

„pane“ řekl o něco víc důrazně, než je ve slušné společnosti zvykem. 
Asi jako když vám někdo řekne „A hned, jak nám dáte vaši peněženku, 
můžeme se všichni šťastní rozejít do svých domovů, příteli.“

„No tak, pokud vám pak nebude chybět, já si jedno tedy vezmu,“ 
souhlasil nevinně Mataharis, namátkou zalovil v košíku, čímž dokona-
le zpřeházel vyrovnaná ebenová dřívka s krásnými vyřezávanými čísly 
a šli si s Monikou sednout na jednu z laviček.

„To byl ale velký chlap!“ řekla šeptem obdivně Monika Pětníková, 
když dosedli. Prostředí vás tu tak nějak nutilo spíš šeptat. To ten mramor.

„To byl,“ souhlasil Mataharis, „jmenuje se Ervín.“
„Ukradl jste mu peněženku, viďte?!“
„Jenom trochu,“ připustil Mataharis a probíral se přihrádkami do-

ličného předmětu.
„Kolik si myslíte, že může mít takový člověk plat?“ zeptal se při tom 

své recepční.
„No, když se nad tím zamyslím... celý den je tady a jen občas něko-

ho nasměruje... asi moc ne, co myslíte?“
„Tak to Ervín bude asi pracovníkem měsíce, má tady docela balík.“
„To je zvláštní. Leda, že by měl ještě nějaký jiný úkol.“
„Máte jako vždycky pravdu, Moniko,“ souhlasil Mataharis. Na po-

stávání tady se dá najmout kdejaký jouda, tenhle člověk by si pravdě-
podobně uměl poradit i s nějakým větším problémem.“

„Jsme na stopě, viďte?“ zatleskala vzrušením Monika ručkama.
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„Zatím ještě ne, ale podezření samozřejmě mám,“ připustil Mataha-
ris, „Blond to bere z druhé strany, tak uvidíme.“

Halou se ozvalo řezavé cinknutí zvonce a na tabuli pod stropem na-
skočila sedmička a šipka vlevo. Jeden z klientů se zvedl a vydal se tím 
směrem ke kóji. Tam ho přivítal usměvavý úředník v košili a kravatě 
a pozval ho dovnitř.

„ Jaké máme číslo my?“ chtěla vědět Monika.
„Osmičku,“ usmál se Mataharis.

* * *

„Co pro vás můžu udělat, pane Mataharis?“ zeptal se ho mladý úřed-
ník v bílé košili s modrou kravatou.

Mataharis se zatvářil nechápavě, pak jakoby si v hlavě přebíral slo-
žitou myšlenku a nakonec řekl:

„Potřeboval bych vymalovat v předsíni, ten nátěr od loňska už se 
začal loupat. Ale něco mi říká, že to jste neměl na mysli. Takže mě 
napadlo, že byste se mohl vrátit do školy a doučit se vokativ10. Pak mě 
ale napadlo, že to je v reálném čase nemožné a já bych tu s mojí kole-
gyní musel čekat poměrně dlouho. Takže mé finální přání je: odejděte 
a pošlete mi někoho s vyšší úrovní vyjadřování, prosím.“

Mladý úředník na Mataharise chvíli nechápavě koukal, ale pak ve-
lení opět převzaly týdny drilu a trénování, nasadil znovu svůj profesi-
onální úsměv a rozhodl se poslední větu ignorovat:

„V nejideálnějším případě od nás budete odcházet s pocitem bezpečí, 
můžeme veřejně deklarovat portfolio našich služeb. Dal byste si kávičku?11“

10  Vokativ, alias pátý pád se vyznačuje tím, že jím oslovujeme voláme. Čeština je 
jedním z mála jazyků, ne-li jediná, která má pro oslovení samostatný tvar. Správně 
tedy není „Zdravím, pane Novák,“ ale „Dobrý den, pane Nováku.“ Mataharis, jako 
každý vzdělaný člověk na takových detailech hodně lpěl.
11  A jsme tady zase. Cvičně můžete zkusit najít v citované větě tři gramatické chyby. 
Máte? Takže pro kontrolu. Dobrý – Lepší – Nejlepší, anebo „Ideální“. Vyšší stupeň ne-
existuje. Potom krásný pleonasmus „veřejně deklarovat“, kdy slovo deklarovat znamená 
samo o sobě veřejně oznámit a pak klasickou zdrobnělinu „kávičku“, jejíž použití, pokud 
se nejedná o miniaturu, přísluší spíše dětské hře s panenkami.



20

Velitel Mataharis, letitý praktik, byl vždy pyšný na své nervy. Měl 
proč. Jeho vleklá zákopová, byť nikdy nevyhlášená válka s jeho osob-
ním sekretářem Stuartem ho dokázala zocelit téměř k dokonalosti. 
Žehlení některých eskapád nejschopnějšího agenta SMS12, Jamese 
Blonda dobrousilo detaily. Odpovědi na e-mailové stížnosti už několik 
let vnímal jako svůj koníček. Co ale nedokázal zatím ani vystát, bylo 
znásilňování jeho rodného jazyka.

S rychlostí, jakou by u člověka jeho věku málokdo čekal vymrštil jednu 
ruku, chytil úředníka pevně za kravatu a prudce trhnul. Majitel krku byl 
vržen čelem velkou rychlostí proti desce stolu, mramorového, jak jinak, 
takže ho silný náraz omráčil a úředník se skácel v bezvědomí na zem.

„Promiňte,“ vyklonila se za malou chvíli Monika Pětníková ze skle-
něné kóje, kde jednání probíhalo, k nejbližšímu zaměstnanci pojištov-
ny, který šel okolo, „porouchal se vám kolega, můžeme prosím dostat 
nového?“

* * * 

Při pohledu shora byla budova pojišťovny krásná. Pěkně symetrický 
půdorys, na každé straně křídlo zabíhající do vnitrobloku a na čelní 
straně sympatická věž s hodinami, pod kterými měl svoji kancelář ře-
ditel. Ten ale momentálně nebyl k zastižení, protože se věnoval více 
než důkladně své asistentce v jednom hotelovém pokoji o pár bloků 
dál. To byla samozřejmě chyba. Když nejste ve své kanceláři, někdo 
jiný tam být může. 

Nejprve se za velkým čelním oknem, ze kterého byl fantastický vý-
hled na město, opatrně spustila pěstěná ruka, rychlým a zkušeným 
pohybem zašátrala na jeho rámu a za malou chvílí – překvapení – se 
okno otevřelo. V následující chvíli do ředitelské kanceláře seskočil jako 
kočka James Blond.

„Můžeš,“ řekl pak směrem z okna někam nahoru.

12  Pro ty, co nečetli předchozí díly – SMS = Speciální městská stráž. V tomhle byl 
Mořičvíl o tisíce let vepředu, leckdy stačilo poslat esemesku a bylo po problému.
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„Já se strašně bojim!“ ozval se nesmělý hlásek.
„Zajistil jsem tě několikrát, neboj se a polez,“ povzbuzoval James 

Blond neznámého nad oknem.
„Nepolezu, já se bojim!“
„Jestli okamžitě neslezeš, tak ti rozšlapu hračky!“
„Tak já to teda zkusím, ale jestli se zabiju, tak budeš chodit mojí 

babičce každý úterý nakupovat!“
Ozvalo se zasvištění vzduchu a do kanceláře se oknem po hlavě vří-

til Štefan Práce, nejmladší zaměstnanec SMS a odborník na vše, co 
souviselo s chytrouši.

„AU!“ řekl, když se narovnal a držel se za hlavu.
„Nemá tu chytrouše, zlato“ poznamenal James Blond neurčitě a roz-

hlížel se po trezoru. Některé zvyky jsou silnější, než vy.
„Ale má,“ začal se hrabat v kapsách své vesty Štefan, „jenom ho 

musíme najít. A jak se hledá chytrouš? Musíš nalákat včely,“ usmál se 
a postavil na stůl otevřenou skleničku s jemným lipovým pylem. Za 
malou chvíli se z útrob stolu ozvalo vzrušené bzučení. Pak se odsunula 
horní deska a nahoru vyjel krásný, v mahagonu vyvedený stolní počí-
tač Hruška MKIII, nejnovější stroj firmy Eulián Stoker.

„Peněz mají dost…“ poznamenal Štefan, zatímco se jeho malé prsty 
hbitě rozběhly po klávesnici.

„To mají,“ souhlasil James Blond a fascinovaně Štefana pozoroval. 
Můžete být ve svém oboru sebelepší, ale přijde chvíle, kdy si musíte při-
znat, že přišel někdo, kdo umí víc. Například Štefan. Štefan, který by 
v souboji s partou malých dětí utrpěl ostudnou porážku, Štefan, který by 
spadl z každé střechy, i kdyby se jednalo o psí boudu pro jezevčíka. Šte-
fan, který jen s malým kapesním chytroušem dokázal zastavit Myrtilku13.

„ Jsem tam,“ hlásil za chvíli, „co hledáme?“
Štefan totiž žil v paralelní realitě. Technické problémy, které všem 

ostatním přišly neřešitelné vnímal jako jednoduché každodenní úko-
ny a naopak, pochopit základní sociální vazby pro něj představovalo 

13  Pro ty samé čtenáře, kterým jsme před chvíli vysvětlovali, co je to SMS – Myr-
tilka = Myrtilovy podzemní dráhy, tedy něco jako naše metro, jen familiárně řečeno 
(pro srovnání, v Brně říkají metru Krtek)
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nevyluštitelnou křížovku. Když se ho ujal James Blond, objevil v sobě 
skrytou dobrodružnou povahu a teď si užíval každou akci, kterou spolu 
podnikali.

„Určitě tam bude nějaká tajná složka, pojmenovaná tak, aby nikoho 
nenapadlo do ní lézt,“ řekl Blond.

„Aha, třeba Výsledky soutěže o největší kapustu“? ťukal do kláves-
nice Štefan a na zobrazovací ploše malé blechy skládaly různé plány 
a nákresy.

„Třeba,“ souhlasil James a bedlivě pozoroval, co se na desce ukazuje.
„To vypadá jako plánek překříženého mostu, že jo?“ všiml si Štefan.
„Baže,“ potvrdil mu James Blond.
Byl to skutečně na modrém pozadí detailně provedený plán jednoho 

z Mořičvílských technických unikátů. V dávných dobách, kdy se město 
teprve rozvíjelo, probíhala výstavba spontánně, až živelně. Jen tak se 
mohlo stát, že dvě konkurenční společnosti stavěly každá svůj most 
přes ohyb Stromové řeky. Bohužel, tak nějak se potkaly uprostřed. Dva 
kamenné mosty vytvořily svým křížením přesně uprostřed řeky na-
prosto netypickou křižovatku. To byl mimo jiné i prvotní impuls pro 
vznik svazu architektů a sepsání prvního sborníku regulativů městské 
zástavby.

„Proč by měli v pojišťovně plánky mostu?“ nechápal Štefan.
„To zjistíme,“ položil mu ruku na rameno James, „podívej se i do 

dalších složek, třeba na to, kolik mají klientů, kolik vybírají na pojist-
ném a tak podobně.“

Štefan chvilku čaroval a pak s překvapením prohlásil:
„Klientů mají spoustu, ale to není to nejzajímavější. Oni to pojistné 

nevyplácí.“
„Nevyplácí?“
„Nevyplácí. Je tu spousta případů, kdy klient žádal o odškodnění, 

ale ani jednou nikdo neuspěl. Všechny ty případy jsou vedené jako 
neoprávněné nároky.“

* * * 
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Mezitím dole v hale velký muž s obuškem odtáhl omráčeného úřední-
ka, kterého vystřídala mladá žena v kostýmku.

„Já se vám velice omlouvám za toto malé nedorozumění, kolega má 
zřejmě nějaké zdravotní problémy,“ usmála se zářivě na Mataharise.

„Viďte?“ souhlasil s ní Mataharis s výrazem největšího prosťáčka 
na světě.

„Možná ta chřipka, co teď řádí…“ poznamenala už napůl nezúčast-
něně mladá úřednice a otevřela nějakou složku s listinami.

„To bude ono!“ řekl trochu víc nahlas Mataharis, „moje babička na 
chřipku vždycky dávala křenové placky. Znáte křenové placky?“

„Ne, to neznám, já jsem z města a my tady spíš chodíme do lékár-
ny…“ udělala lehce odtažitou grimasu úřednice.

„Tak to já vám nějaký přivezu,“ řekl Mataharis nadšeně, „tady 
Monča vám nějaký uklohní, co vy na to?“

„To snad ani nebude nutné,“ ušklíbla se úřednice, „ale pojďme 
k tomu, proč jste tady.“

Mataharis se zmateně rozhlédl na všechny strany.
„My ještě někam půjdeme? Já myslel, že to všechno vyřídíme tady 

u stolu?!“
„Prosím?“ nechápala úřednice.
„Říkala jste „pojďte”,“ tvářil se neutrálně Mataharis.
„Ach tak. To se jen tak říká.“
„Ale to je matoucí, nemyslíte?“
„Možná… ale proto tu asi nejste, viďte?!“
„Pro co?“ chtěl vědět s upřímným zájmem Mataharis.
„Co pro co?“ začínala ztrácet přehled úřednice.
„ Já nevím,“ krčil rameny Mataharis, „pro co tu nejsem. Třeba pro 

tapety tu například nejsem.“
„Pro tapety??“
„Ano, jste přece pojišťovna, ne? Když budu chtít tapety, zajdu si pro 

ně do malířských potřeb.“
„Éééé… zkusíme to znovu, ano?“ navrhla zmatená úřednice.
„Tak dobře,“ souhlasil mataharis plný ochoty vyhovět, „opakujte po 

mě: TA…“
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„TA…“
„PE…“
„PE…“ špitla již totálně dezorientovaná úřednice, aniž by věděla 

proč.
„TY!“ 
„TY“
„No vidíte. A teď pěkně dohromady, ano?“
„Tapety,“ vydechla úřednice. Pak se vzpamatovala.
„Počkejte! Tak tohle ne, vážený pane! Jestli chcete pojistit, tak vás 

pojistím, ale jestli si ze mě chcete dělat legraci, tak od toho tady já roz-
hodně nejsem!“ ohradila se.

„Ne?“
„Ne!“
 „ Jste taková negativistická, víte o tom? To vám moc klientů nepři-

nese…“ poznamenala Monika Pětníková, která se až doteď do konver-
zace nezapojovala.

„ Já? Negativistická? To tedy ne slečno! Já jsem vysoce motivova-
ná a pozitivní! Dokonce jsem minulý týden získala červenou květinu 
v naší interní soutěži!“

„No já nevím,“ řekl Mataharis, „tapety nemáte, ještě jste nám neřekla 
nic o pojištění, legraci nechcete… to jsou jen samé zápory a negativa…“

„Pšššššš!!!!“ ozvalo se z druhé strany haly. Bylo vidět, že když úřed-
nice zvýšila hlas, připoutalo to pozornost i dalších lidí.

„Ano, nekřičte prosím tolik,“ požádala jí Monika.

* * * 

„Vážně nevyplatili ani zlaťák?“ zeptal se pro jistotu ještě jednou James 
Blond. Štefan rychle začal něco datlovat do klávesnice a po chvilce řekl:

„Ani zlaťák, opravdu. Ale víš, co je divný? Ony jim chodí peníze 
ještě odněkud zvenku, a docela dost.“

To Jamese opravdu zaujalo.
„Takže oni kumulují peníze? Nic víc?“
„No, ještě ty plány,“ byl stále na zobrazovací ploše očima přilepený 

Štefan.
„Plány?“
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„No, ten nákres Překříženého mostu není jediný. Mají tu plány muzea, 
naší SMS, pivovaru, Myrtilky… vlastně tady mají plány skoro všeho.“

Dveře do ředitelovy kanceláře se s hlasitým třísknutím rozletěly 
a do místnosti vpadla ochranka tvořená čtyřmi osvalenými muži. Šte-
fan se instinktivně přikrčil za stolem, zatímco James nevzrušeně zdvihl 
hlavu a pozdravil:

„Gentlemani?“
Za ochrankou vešel do dveří draze oblečený muž se zapáleným 

tlustým doutníkem. Čtyři mohutní muži se rozestoupili kolem stolu 
s chytroušem, zatím co muž s doutníkem se postavil přímo proti Jamesi 
Blondovi.

„Kdo sakra jste a co děláte v mojí kanceláři?“ zahřměl.
„ Já to tušil, že tady mají bezpečnostní systém,“ řekl Štefan, a od-

někud se mu v ruce objevil malý šroubovák, se kterým začal rozebírat 
ozdobný kalamář na stole.

„ Je to v tomhle, že jo?“
Štefana si ale nikdo nevšímal, protože pozornost všech ostatních 

byla upřena k tomu, co odpoví James.
„Blond. James Blond,“ řekl, „a vy budete jistě ředitel této pojišťovny 

Otto von Geldstein. I když počítám, že to není vaše jediné zaměstnání.“
„Prosím?“ podivil se von Geldstein.
„Došlo mně to před malou chvilkou,“ začal vysvětlovat James, 

„zrovna, když jste sem vtrhli, i když určité indicie tu byly již dřív. Tak 
především to vaše jméno, vy jste z Benzindorfu, viďte? Jistěže ano, 
Geldsteinové jsou velmi starý rod, někteří vaši předci byli i politicky 
činní. Ale to by ještě nic neznamenalo, ředitel pojišťovny najatý v ci-
zině, proč ne. Ale ty obleky vašich mužů… ty to celé prozradily. To je 
klasický dvouřadý Digel a ten se dá koupit na jediném místě, na Ban-
hofstrasse v Benzindorfu. Firma si zakládá na tom, že nemá pobočky. 
Jsou tak dobří, že si lidé jezdí kupovat obleky k nim, třeba i stovky 
kilometrů. Vy všichni jste z Benzindorfu, mám pravdu?“

Ředitel Geldstein se zle usmál:
„No, když už to tedy víte…“ a pokynul svým mužům.
Ti se vrhli na Jamese se Štefanem, ale k jejich překvapení se setkali 

s tuhým odporem. Agent Blond nejdřív silně odstrčil Štefana z jejich 
dosahu a pak se rozpoutalo peklo. James nejprve kopl nejbližšího z nich 
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do rozkroku, současně dal silnou facku druhému a ještě se stihl sehnout 
před úderem třetího. Čtvrtý člen ochranky nemohl dělat nic, protože 
mu jeho tři kolegové překáželi. Ne však dlouho, protože byli postupně 
omráčení soškou, kterou sebral James na stole, když letěl saltem kolem, 
židlí, na kterou vzápětí dopadl a plynule ji použil jako kyj a strašlivou 
ránou levačkou do ohryzku. 

„Baf“, řekl poslednímu svalovci Blond. Dotyčný se lekl, obrátil se 
na útěk a vší silou své mohutné postavy vběhl do nejbližší zdi a také 
ztratil vědomí.

„Promiňte mi to malé zdržení,“ omluvil se pak James Blond řediteli 
Geldsteinovi.

„Nic se nestalo,“ hlesl Geldstein.
„Kde jsem to skončil?” zamyslel se James Blond, „aha, už to mám. 

Jste Benzindorfané. A myslím, že ne jen takoví ti mírumilovně obyčej-
ní. Vy patříte k tomu ukřičenému malíři.”

„No dovolte!“ ohradil se Geldstein.
„Nedovolím,“ odpověděl mu tvrdě Blond, zatímco ředitel začal ne-

nápadně couvat ke dveřím. Tam ale narazil na Štefana, který držel 
v ruce nabitou kuši, kterou sebral jednomu z omráčených mužů. Tou 
řediteli jen lehce pokynul a ten se zase vrátil do středu pokoje.

„Vy jste člověk Aloise Hitláka,“ řekl Blond.
„No…“
„A přímo pod nosem nám tady vedete pobočku té vaší organizace,“ 

povzdechl si Blond, „a já jsem musel být minimálně slepý.“
„Měl byste pochopit, že nám jde o věčnou říši!“ ozval se bojovně 

Geldstein.
„ Jistě. O věčnou říši, větší rohlíky a levnější pivo. A jen tak mi-

mochodem se rádi zbavíte všech trpaslíků, skřetů a vlastně kohokoliv, 
kdo není člověk, viďte?” poznamenal ironicky Blond, ale Geldstein se 
dostával do svatého vytržení a ironii nepostřehl.

„Vy to chápete!“ vykřikl s nadějí.
„Ano. Dokonale,“ souhlasil Blond, „takže vás teď nechám všechny 

zavřít, až zčernáte!“
Na zemi se během jejich hovoru probral k vědomí nejodolnější muž. 

Využil toho, že je James zabraný do hovoru s jeho šéfem a nenadále na 
něj zaútočil.
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* * *

„Jsem zástupce ředitele, Heinrich Grünbach, jak vám můžu pomoci?“ 
posadil se do křesílka proti veliteli Mataharisovi a jeho asistentce Mo-
nice uhlazený muž s ostrými rysy. Mataharis si ho pomalu prohlédl od 
hlavy až k patě.

„Dobrý den, pane zástupce,“ usmál se pak na něj, „možná bych se 
měl také představit, jsem sir Ramon Mataharis, velitel Mořičvílské 
městské stráže a tohle není obyčejná návštěva, nýbrž vyšetřování, dal 
byste prosím laskavě pomalu obě své ruce na stůl?“

Ve tváři zástupce Grünbacha se objevilo zděšení.
„Was? Das ist ein Skandal!“
„Vidíte?“ obrátil se Mataharis na Moniku Pětníkovou, „když jsou ve 

stresu, zapomenou se maskovat.“
Pak se pohledem vrátil zpátky ke Grünbachovi.
„Když se podíváte pozorně kolem sebe, pane Grünbachu, jistě si 

všimnete toho mladého muže u okénka číslo 4, dvojice milenců u malé 
fontánky uprostřed této haly a skupiny Abu-Babských turistů v sever-
ním rohu. To jsou všechno naši agenti. Podotýkám, že ozbrojení. Čeho 
si ale jistě nevšimnete, jsou vaši muži. Není tu už ani jeden, viďte?“

Grünbach se rozhlédl zděšeně okolo sebe a zjistil, že všichni strážci 
v drahých oblecích skutečně někam zmizeli.

„Ale jak to?“ nechápal.
„ Je to prosté,“ usmál se Mataharis, „moji lidé ty vaše pomalu a bez 

zbytečně rychlých pohybů odvedli ven a teď je jiní moji lidé eskortují 
k nám do cel.“

„Ale…“
„Neměl jste se dávat k partě dobrodruhů, pane Grünbachu, tedy, 

neměl jste se dávat k té vaší partě dobrodruhů, abych byl přesný.“
Klienti pojišťovny byli pomalu směrováni agenty SMS směrem k vý-

chodu a hala se začala vyprazdňovat.
„Ten nápad vašeho pana skoro-kancléře Hitláka založit přímo v cen-

tru Mořičvílu vaši pobočku, kterou by financovali přímo naši občané 
nebyl vůbec hloupý,“ řekl uznale Mataharis, „jenže to provedení…“ 
zakroutil Mataharis pohoršeně hlavou.
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Hala už byla úplně prázdná, jen v jejích rozích stáli agenti SMS, teď 
už odmaskovaní.

„Sledujeme vás už samozřejmě nějaký čas, ale já jsem se chtěl přijít 
podívat raději osobně.  A víte, co jsem uviděl? Zbláznili jste pár studen-
tů, aby za vás udělali černou práci bílých koní, abych tak řekl. Myslím 
si, že skutečně ještě teď věří, že dělají bankovní kariéru u zavedené 
Benzindorfské firmy. Vy ostatní jste zatím… cože jste to tu vlastně 
všechno stihli udělat?“ podíval se na blednoucího Grünbacha.

„Nic vám neřeknu,“ zatvrdil se zástupce ředitele.
„Ani nemusíte,“ usmál se Mataharis, „já to totiž už všechno vím. 

Nakupujete zbraně od překupníků, zakládáte buňky té vaší směšné 
strany, kradete informace… vy se totiž připravujete na válku!”

* * *

Velká hala, ve které měla pojišťovna přepážky pro své klienty byla na-
hoře zdobena prosklenou střešní výplní se vzorem slunce a dole, přímo 
pod sluncem krásnou fontánkou s motivem plachých laní se zlatými 
rybičkami. 

Skleněná stropní výplň se s řinčením rozbila na tisíce malých kousků 
a to z toho důvodu, že skrz ní prolétlo velké tělo. A za ním další. A další 
a další a pak ještě jedno. Všechny dopadly bezpečně do fontánky, takže 
zlaté rybičky byly najednou všude a to i tam, kde by nikdo zlatou ry-
bičku nikdy nečekal. Na čele zástupce ředitele Grünbacha například14.

Nakonec se ze stropu na laně spustil James Blond, který měl přes 
rameno spoutaného ředitele von Geldsteina. Když se Jamesovy nohy 
dotkly země, složil svůj stále se ještě vzpouzející náklad na podlahu 
a zasalutoval Mataharisovi.

„Pane!“
„Děkuji, Jamesi,“ kývl směrem k němu Mataharis a pak se zase ob-

rátil na Grünbacha.
„Vaše slavná pojišťovna je stejně falešná, jako váš ředitel. To vy to tu 

celé vedete, pane Grünbachu. Vybíráte od našich sousedů peníze, do 

14  Při psaní této knihy nebyla zraněna ani jedna akvarijní rybička
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Benzindorfu posíláte plány našeho města a co je nejhorší, nevyplácíte 
pojistky!“

Grünbach zbledl ještě víc a už neřekl ani slovo.

* * *

Druhý den se v novinách objevila krátká zmínka o nešťastné nehodě 
v budově pojišťovny, ve které se zřítil strop klientské haly. Budova byla 
uzavřena, pojišťovna přerušuje svou činnost a vyplácí všechny vklady 
zpět klientům, vyšetřování pokračuje.

„Hitlák odstoupil z kandidatury na kancléře,“ usmál se Mataharis 
na Jamese Blonda. Spolu s nimi seděli před plápolajícím krbem v Ma-
taharisově pracovně ještě Štefan Práce a Monika Pětníková. Sekretář 
Stuart roznášel pití.

„Představte si, kdyby v Benzindorfu byli lidi pitomci,“ řekl James, 
„a vůbec by jim to nevadilo. Třeba by si řekli, že na tom vlastně něco 
je, že kdyby tu nežili trpaslíci, bylo by hezčí počasí.“

„To by byl průšvih, pane Blonde,“ potvrdil jeho slova Stuart a při-
ložil do krbu.

„On toho nenechá,“ zachmuřil se Mataharis, „sice jsme ho od nás 
vyhnali, přišel o politickou kariéru, ale nenechá toho. Vždycky se na-
jde dostatečný počet lidí, co těm jeho řečem uvěří. Pamatujete na kně-
ze Milchamu? Jak kolem sebe soustředil všechny ty malé a zhrzené 
duše? Tak to byl proti Hitlákovi pouhý amatér.“

„Zaslechl jsem nějaké řeči v ulicích,“ přitakal Blond, „prosťáčci ne-
jsou jen v Benzindorfu, ale i u nás. Prý je třeba vyhnat všechny, co se 
tu nenarodili…“

Velitel Mataharis se pomalu a rozvážně napil ze své skleničky a pak 
smutně zavřel složku se štítkem „Pojišťovna“. Byla to náročná operace, 
ale dokázali to. Nepřítel zahnán, nebezpečí odvráceno. Ale pocitu, že 
bylo zažehnuté něco, co úplně neuhasí žádná SMS na světě, toho po-
citu se zbavit nemohl.
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KAPITOLA 3

O modré kachničce.

 
A jsme v současnosti.
 
Na vodní hladinu se za ranního šera z rákosí plíživě vydala malá, ne-
nápadná pramice. Velitel Mataharis si byl tentokrát téměř jistý, že ho 
nikdo nesledoval. Monice Pětníkové na recepci nahlásil dovolenou pro 
jistotu už měsíc dopředu a tu pramici si koupil přes potrubí15 a nechal 
ji k jezeru anonymně dopravit firmou najatou až z Abu-Baby. Pořídil 
si dokonce převlek a z Mořičvílu se nejprve vydal vlakem směrem do 
Benzindorfu, v Pokrouceném Újezdě – už převlečený a zamaskovaný 
za prodavače hřebenů – vystoupil, najal si koně a velkým obloukem 
dojel k jezeru. Tři noci čekal pod stanem na břehu, a teprve potom se 
pod rouškou ranní tmy přikradl k připravené lodi, co nejtišeji ponořil 
vesla do vody a jako stín doplul k malému ostrovu. 

Nejprve ho celý opatrně prošel a prohlédl všechna křoví. Potom to 
udělal ještě jednou. Pak obešel celý ostrov kolem dokola a dalekohle-
dem pečlivě zkoumal vodní hladinu, jestli nezahlédne jen náznak lodi. 
Nikde se však nepohnulo ani stéblo trávy. Mataharis se usmál a otevřel 
svůj objemný batoh. Vyndal z něj skládací židličku, skládací stoleček, 
dva prázdné papíry a cestovní kalamář s brkem. Když všechno složil 
a naaranžoval, z plných plic zvolal:

„Hahá!!! Je ráno, je pracovní den! A já jsem tu sám!!! Cha! 
Chachachamuhehehehehehehe!!!!!”.

Pak začal divoce křepčit kolem stolečku, dokud se neunavil a nepo-
sadil se zadýchaný, ale absolutně šťastný na skládací židli. Dokázal to.

„Dal byste si čaj, pane?“ ozvalo se ze stromu nad ním.
 

15  A do třetice – Potrubí = … cosi jako náš internet, ale v rouře.
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* * *
 
Když se velitel Mataharis probral k vědomí, byla na skládacím stol-

ku vzorně připravená bohatá snídaně, včetně porcelánového čajového 
servisu a několika druhů marmelády. Vedle stála skříňka přenosného 
potrubí16 a jeho osobní sekretář Stuart právě nad ohněm dodělával 
poslední opékaný toast.

„Tohle jste nemohl předvídat, Stuarte, byl jsem velmi pečlivý,“ řekl 
vyčítavě a držel se za srdce.

„Jistě, pane,“ odpověděl zdvořile Stuart.
„Nikdo, opravdu NIKDO nevěděl, kam jedu!!!“
„Samozřejmě, pane.“
„Kontroloval jsem celý tenhle ostrůvek. Dvakrát.“
„To bylo velice prozíravé, pane.“
„TAK KDE JSTE SE TU SAKRA CHLAPE VZAL??!!!!!“
„Hledám tu modrou kachničku, pane,“ řekl Stuart neutrálně.
„???“  
„...17“
 

„Kachničku?“ Mataharis se postavil a rukou si oprášil ze svého obleku 
zbytky listí a prachu.

„Ano, pane, modrou, takhle konkrétní je poměrně těžká,“ odsunul 
Stuart židli, aby se Mataharis mohl posadit ke snídani.

„Říkal jste, že využijete mé nepřítomnosti a pojedete na výlet…“
„Jistě, pane, ve svém volnu lovím kachničky, dělám to už spoustu let.“
Mataharis si uvědomil, jak málo zná muže, se kterým tráví praktic-

ky celý svůj pracovní čas.
„Stuarte,“ řekl pak, když si mazal pomerančovou marmeládu na 

středně opečený toast, „předpokládejte na okamžik, že nemám nej-
menší tušení, co to znamená lovit modrou kachničku. A zdůrazňuji, že 
doufám, že se nejedná o nějaký skrytý význam nemravného charakte-
ru. Mohl byste mi prosím, jako laikovi vysvětlit, o co tu jde?“

16  Včely, jak jinak.
17  V tomto případě tři tečky reprezentují zcela nehybnou tvář vyjma nepatrně 
pozvednutého levého obočí.
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Stuart se mlčky uklonil, otevřel svůj – jak si ke svému překvapení 
Mataharis všiml vyžehlený – batoh a z něj vyndal gumovou kachničku 
modré barvy a položil ji na stůl. Mataharis ji vzal do ruky a chvíli ji 
zkoumal. Ničím kromě barvy se nelišila od gumových kachniček, které 
byly k dostání snad v každém obchodě v Mořičvílu, a které dokonce 
pan Kefír dával zdarma ke každému většímu nákupu. 

„ Je gumová, Stuarte,“ řekl pak po dlouhém, pečlivém uvážení.
„Výborný postřeh, pane,“ souhlasil Stuart.
„Takže v čem je těžké ji ulovit? Předpokládejme, že se nehýbe a svojí 

barvou přímo nesplývá s okolní zelení,“ trval na vysvětlení Mataharis.
„Byla schovaná, pane, na tom stromě nad vámi. V tom samém oka-

mžiku, kdy jste začal svůj rituální tanec, jsem odhalil její úkryt.“
Ranní slunce začalo zvolna stoupat po svojí každodenní křivce 

a jeho paprsky zvolna osvětlovaly malý ostrůvek i jezero okolo něj. 
Všude, kam až oko dohlédlo a pak ještě několik kilometrů dál byl ab-
solutní klid. Vyjma Mataharisova nitra.

„Kdo by tu schovával modrou kachničku? A proč je vůbec modrá? 
Celou dobu můj život běží s přesvědčením, že jsou jenom žluté?“

„Je to hra, pane, velmi stará hra. Je to něco podobného, jako když 
rozlišujete peníze a staré peníze. Většinou jsou kachničky žluté a mů-
žete je koupit na každém rohu, ale tohle je jiný druh kachniček. Tyhle 
jsou – když si je prohlédnete pečlivě – šroubovací. Když použijete při-
měřenou sílu, můžete jim oddělit hlavu od těla a uvnitř nalézt malý 
notýsek, tužku a pár drobností.“

Mataharis během Stuartovy řeči zkusil modré kachničce zakroutit 
krkem a ten skutečně povolil. Uvnitř gumového těla opravdu cosi bylo 
– Mataharis rozeznal malý papírový bloček, obyčejnou tužku tvrdosti 
H4, plechového brouka s řetízkem a malé sádrové figurky hrochů, lvů 
a jiných zvířat s čistě lidskými proprietami.

„A to jako proč?“ prohlížel si nevěřícně sádrového lva s loveckým 
kloboukem a puškou, který nebyl větší než dva centimetry.

„Když kachničku najdete, zapíšete se do notýsku a můžete si vymě-
nit některé drobnosti, pane,“ vysvětloval trpělivě Stuart a servíroval 
druhý nálev výborného čaje „Horký noční sen” z Abu-Baby18“. 

18  Abu-Babské čaje byly vždy známé svojí výbornou chutí a povzbudivými účinky 
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„Dobrá, tomu bych i rozuměl, ale kde se tu ta věc vzala?“
„Pokud dovolíte, pane, zkusím to vzít od začátku,“ podal Stuart Ma-

taharisovi další toast s marmeládou a vzal si od něj modrou kachničku.
 
„Kachničky jsou poschovávané po celém světě. Zelené jsou většinou 

jednoduché a víte od začátku, kde přibližně jsou. Žluté jsou složitější, 
protože kvůli nim musíte putovat po různých místech, zjišťovat různé 
informace a z nich teprve zjistíte, kde je kachnička schovaná. Modré 
jsou nejtěžší, jejich polohu musíte vyluštit. Když kachničku najdete, za-
píšete se do notýsku, co je v ní schovaný a z domova pak pošlete emajl 
na jednu konkrétní potrubní adresu a tam vám váš nález zaregistrují.“ 

Mataharis sice s chutí snídal, ale přesto stále pozoroval rozebranou 
modrou kachničku na stole.

„Aha. Takže je to soutěž o to, kdo najde víc kachniček?“
„To je různé, pane. Někdo to tak celé skutečně pojímá a jen se honí 

za stále novými nálezy, ale někteří z nás dávají přednost tomu, že vidí 
různá zajímavá místa a dozví se nové informace. Věděl jste například, 
že na tomhle ostrově byla vybojována před sedmi sty lety bitva mezi 
Mořičvílem a Abu-Babou?“

„Tady?“ podivil se Mataharis.
„ Jistě, pane. Když dovolíte, dovolil bych si upozornit na blížící se 

loď na třech hodinách.“
Mataharis se otočil přes své pravé rameno a na hladině skutečně 

spatřil velkou kánoi a v ní několik usilovně pádlujících postav.
„Vida, budeme mít návštěvu,“ řekl a vstal, aby přivítal hosty se vše-

mi zdvořilostmi.
Jakmile kánoe přirazila ke břehu, vyskákali z ní téměř kompletní Hoši 

od Kobří řeky. Když uviděli Mataharise a Stuarta, viditelně znejistěli.
„Éééé, dobrý den,“ řekl Mirda Tuřín.
„Dobrý den, mladý příteli,“ odvětil mu laskavě velitel Mataha-

ris, „vzhledem k informacím, které jsem se právě dozvěděl od mého 

pro organismus. Tenhle konkrétní, navzdory svému názvu, skutečně jen rozproudil 
krevní oběh a člověku pak v noci nemrzly nohy. Ve výjimečných případech jde před-
stavivost stranou, i ta dvojsmyslná.
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sekretáře a s ohledem na malou pravděpodobnost, že jste na tomto 
odlehlém místě náhodou, dovoluji si předpokládat, že hledáte tohle,“ 
ukázal na stůl, kde ležela modrá kachnička.

„Sakra!!!“ ulevil si Mirda Tuřín a podíval se na své kamarády, Jardu 
Šupajdíka, Pindru Spoilera a Rákosníčka, „to snad není možný, dyť jí 
publikovali teprve včera, luštili jsme to celou noc, to není fér!“

„Omlouvám se,“ řekl Stuart, „ale zdá se, že jsem byl o něco málo 
rychlejší. Patrně vás zdržela otázka číslo sedm, kdo velel armádě sira 
Hotentota.“

„Jak to víte?“ podivil se s nefalšovaným překvapením Pindra Spoiler.
„Byla poněkud zavádějící,“ podal všem čtyřem nově přibyvším mla-

dým mužům hrnky s čajem Stuart, „v knihovně lze najít encyklopedii 
slavných bitev od sira Nabubřela, ve které uvádí jako velitele vojska 
majora Perlíka, ale to je mylná informace. Mám tu čest znát se osobně 
s jeho přímým potomkem a od něj vím, že major Perlík byl na poslední 
chvíli odvolán a nahradil jej kapitán Zábran. Předpokládám, že jste 
tuto informaci nakonec zjistili v jiné knize a to v Dleskově rukověti19 
významných vojenských střetnutí, ale to bylo již pozdě. Měl jsem sku-
tečně trochu nefér výhodu, takže bych vám rád nabídl společný první 
nález, pokud souhlasíte.“

Hoši od Kobří řeky se zatvářili velmi překvapeně, ale protože Ma-
taharisův výraz říkal jasně „ano, on takové věci běžně dělá“, nakonec 
opatrně Stuartovu nabídku přijali a společně vyjmuli z modré kach-
ničky malý notýsek. K jejich velkému překvapení už však obsahoval 
zápis o prvním nálezci. Byl jím James Blond a datum bylo včerejší.

19  To skutečně není jen shoda jmen, celý rod Dlesků se věnoval bitvám, někteří 
i jako badatelé a historici.
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KAPITOLA 4

Krátká kapitola o zcela zásadní zprávě.

Ve velké místnosti hlavní Mořičvílské potrubní třídírny to hučelo jako 
v úle. Bylo to samozřejmě způsobeno miliony včel, které celým pod-
zemním sálem poletovaly po zdánlivě chaotických trajektoriích, vylé-
taly z očíslovaných úlů, do jiných zase vlétaly, usedaly na velké desky 
a vůbec celkově působily silně činorodě.

Podzemní sál byl jednoduše obrovský a obsahoval mnoho bočních 
lodí. Co na něm bylo ale nejzajímavější, sál byl téměř nový. Kamenné 
klenby zářily novotou, čerstvě opracované bloky nejevily ani známku 
patiny, malta se ještě ani náznakem nezačala drolit. Potrubí totiž zaží-
valo nenápadnou, ale o to mohutnější technologickou revoluci. Hrabě 
Eulián Stoker doslova změnil tvář celé sítě. Zatímco dříve putovaly 
v podzemním potrubí dřevěná pouzdra, natřená kvůli klouzavosti 
emailem a v menších třídírnách je mechanické stroje distribuovaly na 
správné adresy, v současné době se potrubím proháněly záblesky sil-
ných svící a odrážely se v zatáčkách díky soustavám malých zrcadel. 
Ale to hlavní byly včely. Jeden úl nahradil komplikovaný třídící stroj 
se všemi jeho ozubenými kolečky a převody, nebylo třeba jej natahovat 
ani promazávat, stačilo do jeho blízkosti umístit skleník. 

Hrabě Stoker zakoupil na kraji města velký pozemek, nechal na něm 
vybudovat obrovské podzemní prostory, nad nimi postavil velké skle-
níky, najal zahradníky, operátory a včelaře a přistavěl malou továr-
ničku na zpracování medu. Když zahájil podnikání, do několika dnů 
zkrachovaly klasičtí provozovatelé potrubí, protože včely mají kromě 
inteligence oproti mechanickým zařízením jednu obrovskou výhodu 
– umějí létat. Hrabě zavedl novou technologii jménem ViFi – Velmi 
Inteligentní Fičura. Potrubí přestalo být nutností. Stačila jediná včela, 
aby informaci přenesla do jiného zařízení. 

V tu chvíli hrabě udělal další prozíravý obchodní tah – zkrachovalé 
firmy koupil a stal se tak většinovým majitelem potrubní sítě, kterou 
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už nikdo nepotřeboval. Investoval nemalé prostředky, aby staré kame-
ninové trubky s dřevěnou výstelkou vyměnil za svazky nových, kovo-
vých, se zrcátky v ohybech a spustil další projekt – přenos informací 
světlem. Technologie to byla dokonalá, protože ani včela není nepřeko-
natelná, světlo je například rychlejší. Každopádně však hrabě dokázal 
provázat své nové podnikání samo do sebe nebývalým způsobem: Ze 
skleníků mu zůstávala velká spousta ovoce, protože včely měly zájem 
výhradně o opylování květů. Ovoce nechal hravě zpracovat do mar-
melád a džemů, ty označil novým logem včely posazené na hrušce, aby 
každý věděl, odkud výrobek pochází, a dodával je do sítě pana Kefíra. 
Na provoz světelného přenosu informací v novém potrubí potřeboval 
spoustu svíček, vosk na ně mu dodávaly – samozřejmě – včely. Malá 
továrnička produkovala spoustu medu, opět s logem včely, což byl další 
zisk. Ale hlavně pronájem úlů. Každý úl dokázal hostovat informace 
jedné společnosti, například Myrtilových podzemních drah. Kdykoliv 
někdo, kdo vlastnil chytrouše od hraběte Euliána  zadal příkaz www.
myrtilka.mo, světelné potrubí přeneslo dotaz do podzemního sálu do 
toho správného úlu, včely sestavily odpověď a do chytrouše se rychle 
vrátila jiná informace – odjezdy vlaků, ceny jízdného a podobně.

 Euliánův chytrouš měl uvnitř nejdříve také malý úl a včely, ale 
protože hrabě Eulián byl kdykoliv připravený jít v objevování pokroku 
ještě o kus dál, nová generace vypadala jako malý kufřík a obsahovala 
cvičené blechy. Byl to velký podnik a velká investice, ale když jste mno-
hasetletý upír, máte na takovou věc čas i peníze.

* * *

Teď se ale zaměřme na jednu jedinou včelu. Ta právě dostala instruk-
ci, aby zkopírovala text z jednoho konkrétního emailu a rozeslala ho 
na adresy na jednom konkrétním seznamu. Text vypadal takhle:

Kachnička všech kachniček
modrá, terén 6, obtížnost 6

majitel: dlesk_polnik
nápověda: jdi mu po krku
Text: Je přesně uprostřed. 
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KAPITOLA 5

O lovu na opravdu těžkou kachničku. Tako kapitola s hlavním dějem přímo nesou-
visí, ale osvětlí pravidla hry Geokačing a některé její jemné nuance.

Na recepci salonu Madam Čurbesové20 zavládlo lehce trapné ticho. 
Dvojice mladých, sotva zletilých lidí se právě dostala do situace, kdy 
cokoliv, co by mohlo být řečeno, bude působit zvláštně. A to i s při-
hlédnutím k faktu, že se jedná právě o salon Madam Čurbesové.

„Myslíte to vážně?“ zeptala se madam Květa nevěřícně.
„Ano, byl by to problém?“ zeptal se mile jeden ze dvou chlapců.
„No, už jsme tu měli ledajaká přání, ale vy dva jste mě opravdu pře-

kvapili…“ stále lapala po dechu madam Květa.
„My si uvědomujeme, že to po vás asi ještě nikdo nechtěl, ale po-

pravdě, jsme studenti a mohli bychom si dovolit zaplatit jen něco a jen 
pro jednoho – takhle od nás nějaké peníze dostanete a děvč... kolegyně 
vlastně nemusí pracovat.“

„Na tom co říkáte, mladý muži, něco je…“ mnula si bradu madam 
Květa, „a stále trváte na tom, proč mně nemůžete prozradit, jaké dů-
vody vás k tomu vedou, že?“

„Bohužel, to skutečně nemůžeme,“ připustil druhý mladík a v rukou 
si nervózně přehazoval tužku a bloček.

Madam Květa jim ukázala rukou přátelsky na stolek s křesílky 
a luskla na barmanku. Ta všem třem, ještě než se stihli posadit, dones-
la koktejl s paraplíčkem.

„Ne, ne, to je na účet podniku, mládenci, nebojte se,“ odbyla rázně 
protest, který se oba mladíci chystali vznést, „já vím, že to vypadá 
draze a taky to drahé je, ale nás to nepoloží a vy jste mně asi vnuknuli 
docela dobrý nápad.“

20  Salon Madam Čurbesové by si zasloužil vlastní, značně obsáhlou kapitoli. Ve 
zkratce – jednalo se o zařízení, kam obvykle vešel mladý a nezkušený mladík a odkud 
se vrátil zkušený mladý muž. Lehčí o nějaké ty peníze, samozřejmě.
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Potom madam Květa zazvonila třikrát na mosazný zvonek a než 
stihla se svými dvěma hosty vypít koktejl, v hale se sešlo celé osazen-
stvo salonu, tedy asi dvacet více, či méně sličných dívek v různém stavu 
odhalenosti.

„Děvčata,“ oslovila je madam Květa, „tady ti dva mladí pánové 
vám teď položí několik otázek, buďte tak hodné a popravdě jim na ně 
odpovězte, ano?“

„Kolik budeme platit?“ chtěl vědět jeden z mladíků.
„Nic, berte to jako váš podíl na mém novém podnikatelském zámě-

ru,“ usmála se madam Květa, „budeme tu pořádat exkurze.“

* * *

O několik málo chvil později bylo možné ve vstupní hale spatřit dva 
šťastné mladé muže, obklopené ze všech stran děvčaty a zaslechnout 
tento rozhovor:

„Takže, která z vás je slečna Klárka? Aha, vy? Tak dobře, budeme 
si tykat, takže Ty jsi Klárka, ano? Dobře, na zadečku bys měla mít te-
tování, jaký má tvar? Oh! Vážně? No tak já Vám, tedy já ti budu věřit. 
Zvláštní, tipovali jsme srdíčko... Je tu někde slečna Jenifer? Aha, má 
klienta, a nevíte někdo, jakou vůni používá? Angrešt a šeřík? Píšu si, 
díky! Téhle otázce moc nerozumím, čím je napuštěný bič slečny Ana-
tolie... vážně? Máte tu i biče? A umíte s ním nějaký trik? No, díky za 
nabídku, ale to by asi chtěla madam Květa zaplatit a jak víte, my ještě 
studujeme... jak jako že budete studovat vy nás? No, to by asi nešlo, 
ale uvidíme... ale ať to doděláme, ano? Kde jsem to skončil... můžeš 
nechat ten pásek na pokoji, prosím? Ne u tebe na pokoji, myslel jsem, 
aby ses ho vůbec nedotýkala rukama. Ne, ani pomocí zubů. COŽE?? 
Tak to už vůbec ne! Ne, neholím, jak jsi na to přišla? Ne, podívat se 
nemůžeš, krucinál nech ty knoflíky na pokoji, ještě tu mám tři otázky! 
Dobře, dobře, tak potom se trochu podívat můžeš, ale nejdřív ty otáz-
ky, jo? Tak platí. Takže, kolik červených luceren je v pokoji číslo sedm-
náct. Žádná? Vážně? No, tak to je asi chyták, píšu si nulu. A z čeho 
je vyrobený... teď to nemůžu přečíst. Jasně, že umím číst, ale když 
mě přestane tvá kamarádka žužlat ucho, tak se mi to bude číst o dost 
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snadněji! Bilbo, z čeho je vyrobený bilbo. Jak nevíte, co to je? No to 
je vážně legrační, tak jsem to špatně přečetl, no, ha ha ha! Guma? Jo, 
takže G=7. A poslední, kruci nech ty kalhoty! Kdy se narodila Sestra 
Broskvová, stačí měsíc. Květnouch? No, kdy jindy... tak to je všechno, 
my děkujeme a teď bychom... uááááááááááááá!!!!!!!!!

Taktně přeskočíme několik následujících minut... 

No dobrá, tak to byla hodina, to už je síla zvyku.
 
„Člověk by si na to zvykl, co?“ zamumlal unavený mladík a položil 

hlavu mezi ňadra slečny Amber.
„Samozřejmě, na tom je to celé založené,“ usmála se Amber.
„Škoda, že je to za peníze.“
„To je jen úhel pohledu, víš mazlíku? Ano, tady to bude příště za 

peníze, ale stále si můžeš najít nějaké šikovné děvče.“
„A to bude šikovné jako Ty?“ zajímalo mladíka.
„Ale prosím Tě…“ zasmála se zvonivě Amber, „může být příjemná, 

ale profesionál je profesionál.“
„Ach jo. No nic, stejně ti děkuju, bylo to překvapivé…“
„Já vím,” pohladila ho Amber po tváři, „proto sem lidé chodí. Tak 

co je ta poslední věc, co s kamarádem potřebujete?“
„No, souřadnice už máme, ukazují někam do Borůvkové čtvrti, tak-

že už jen najít modrou kachničku…“
„Modrou kachničku?“
„No, takovou, jaká se prodává u Kefíra ve žluté, vypadá stejně, ale 

je modrá a trochu větší.“
„Aha... no, že jsi byl takový miláček, tak já ti něco prozradím, ju? Na 

Borůvkovém vrchu bydlí v jednom domě naše bývalá kolegyně. Když 
tu ještě pracovala, byla to legenda, ale pak trochu zestárla a chtěla si 
odpočinout, tak si založila poradenskou firmu. Chodí za ní pánové, co 
si chtějí jenom popovídat. A víš, jak jsme jí tady říkali? Modrá kachnič-
ka. Ona je hraběnka a nejradši to měla ve vaně, víš?“

* * *
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Když oba mladíci, teď, když jsme s nimi prošli intimní zkušeností, mů-
žeme prozradit i jejich jména – Zdeněk a Tomáš – zazvonili na krásně 
zdobený zvon u ještě krásnější kamenné branky, nestalo se nejdřív nic. 
Pak se ale vrátka pomalu, sama od sebe otevřela a odhalila chodníček 
mezi pěstěnými keři a stromky. Na brance nebyla žádná cedulka, jen 
popisné číslo, majitelka vilky předpokládala, že když ji někdo jde na-
vštívit, ví, o co se jedná. 

Došli tedy, nervózně se rozhlížejíc, až ke vchodu do domu, kde už na 
ně čekala usměvavá a velmi udržovaná starší žena. Znaleckým okem si je 
oba prohlédla, pak ještě jednou a řekla: „Vy si nejdete popovídat, viďte?“

Zdeněk s Tomášem kývli, že nejdou.
„Vy jste vyluštili tu šifru, viďte?“
Opět kývnutí.
„Dobrá, to je třeba ocenit, tahle je opravdu těžká a jste teprve sedmí, 

komu se to podařilo. Musím se pak Květy zeptat, jak to proběhlo,“ usmá-
la se pro sebe. Pak ukázala na jeden z vysokých dubů na své zahradě:

„Vidíte ten strom? Tak se pozorně podívejte až úplně nahoru, je tam 
ptačí budka. V ní je to, co hledáte. Můžete přijít kdykoliv. Přeji vám 
oběma krásný den.“

Zdeněk se podíval nahoru na strom, pak na Tomáše a pak zase na 
strom.

„No potěš, tohle bez lana fakt nedáme...”
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KAPITOLA 6

O tom, jak Jakub a Arnošt podnikali

Už to byl nějaký čas. Jakub Horák, kdysi hochštapler a podvodník, byl 
dnes někdo úplně jiný. Předně – každé ráno se budil na stejném místě, 
ve stejné posteli a pod stejným stropem. Občas se zamýšlel nad tím, že 
stačí jen malá drobnost a život se vám otočí několikrát dokola, zaskáče 
si panáka, udělá přemet a vydá se úplně novým směrem. Ta maličkost 
třeba může být, že složíte píseň. Ta se musí pochopitelně stát hitem, 
jinak by to nefungovalo21.

Dnešní Jakub byl spolu s Arnoštem Frautenbergem majitelem malé-
ho, ale prosperujícího krámku, kde jste si mohli koupit všechny možné 
druhy parket. Chodil do práce. Bylo to něco, co předtím nikdy nezažil 
a každý den s překvapením zjišťoval, že ho to baví stále víc a víc. Měl 
partnerku. A měl koníčka.

„Řeknu ti, co starej Eulián spustil to svoje nový potrubí, lítá po měs-
tě strašně včel,“ řekl jen tak do prostoru Arnošt, který právě skládal do 
regálu novou zásilku dubových parket z Benzindorfu.

„To víš, každej vynález s sebou nese něco. Když začala jezdit Myr-
tilka, lidi mrmlali, že jde ze země moc páry, ale taky si zvykli. Dneska 
si to bez ní nikdo neumí ani představit,“ odpověděl mu přes rameno 
Jakub, který leštil z vnitřní strany výlohu.

„No já jen, že jedna včela právě přistála vedle toho tvýho novýho 
chytrouše a snaží se dostat dovnitř…“

„Aha,“ nechal Jakub leštění výlohy a rychle přešel k malému kufříku 
s vyřezanou nakousnutou hruškou na vrchní straně. Včela v tu chvíli 
našla správná malá dvířka a zuřivě si předávala informace s blechou, 
která u nich měla službu. Chvíli to vypadalo, že se hádají. Za malý 
okamžik se ale na zobrazovací ploše poskládaly blechy tak, že Jakub si 
mohl přečíst text zprávy.

21  Vizte knihu Otevřte sa, mraky, třetí díl Mořičvílu
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„Hele, to je divný,“ řekl pak.
„Co?“ zajímalo Arnošta.
„No, byla zveřejněná nová kachnička.“
„A co? To se přece děje vcelku často, ne?“ nechápal Arnošt.
„No, to ano,“ pokyvoval zamyšleně hlavou Jakub, „ale tahle má ob-

tížnost i terén šest, ale nejvíc, co jde, je pět.„
„Tak to je divný, to jo…“
Arnošt ještě nějakou chvíli skládal parkety, ale pak to nevydržel 

a podíval se na Jakuba:
„Hele, a nic jinýho se tam nepíše?“
„Ne.“

* * *

Arnošt, byť o něco starší než Jakub a o notnou dávku zkušenější, sice 
působil lehce morousovitým dojmem a už řadu měsíců dával širému 
světu kolem sebe najevo, že ho nějaké kachničky nezajímají, ale uvnitř 
už v něm plála jiskřička nadšení. Dokonce si tajně, aby to Jakub nevě-
děl, založil na kvákingu22 vlastní účet a samostatně odlovil celých 35 
kachniček. 

Začal velmi opatrně zelenou kachničkou, která měla být schovaná 
hned za rohem, kousek od jejich malého krámku. Navíc si ji vybral 
hlavně proto, že měla obtížnost i terén jedna. Nejprve zašel do knihov-
ny na Hyacintovém nábřeží a vypůjčil si objemný svazek „Začínáme 
kvákat“ a tajně ho pod pultem pár dní studoval. Knihu rafinovaně za-
balil do obalu Parketářské ročenky, aby ji zamaskoval. Potom se jednou 
po směně pro kachničku vypravil a byl překvapený, jak snadno ji našel. 
Byla schovaná za okapem v malé lahvičce od ricinového oleje. Se zcela 
novým příjemným pocitem se zapsal do notýsku svým herním jménem 
Nejlepsiparkety23 a spěchal domů svůj nález zaregistrovat i v potrubí.

Druhou zelenou kachničku našel v kašně na Angreštovém plácku. 
Skleněná lahvička byla tentokrát vodotěsně uzavřena šroubovacím 

22  To byl právě ten úl, který uchovával o lovu na kachničky všechny informace.
23  Když podnikáte, marketing se vám prostě dostane pod kůži...
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uzávěrem a chycená řetízkem. Dalo mu to chvilku přemýšlení, než ho 
napadlo, kde je, ale znovu se dostavil ten příjemný pocit. Třetí byla 
pod uvolněnou dlažební kostkou před Městským divadlem, čtvrtá 
umně maskovaná pod plechovou cedulkou s názvem ulice.

Pak zkusil kachničku žlutou. Jmenovala se „Všechny moje lávky”. 
Nejdřív si myslel, že autor šišlá a nějak mu to ujelo, když psal text kach-
ničky, ale pak mu došlo, že to je jen slovní hříčka. Bylo potřeba obejít 
57 lávek přes Nepraktický kanál a na každé si opsat malé číslo, vyškrá-
bané do zábradlí. Teprve potom si mohl spočítat, kde kachnička je. To 
ho nadchlo ještě víc. Před měsícem zkusil první modrou kachničku. 
Dočetl se, že modré jsou těžké a kolikrát se stane, že ani odlovit ne-
jdou. Vybral si opět tu, která byla jejich krámku nejblíž. Původně sice 
chtěl zkusit modrou kachničku „Tajemství salonu”, protože na mapě 
byla umístěná přímo v místě, kde byl Salon Madam Čurbesové, ale 
když si přečetl, že by se musel jít vyptávat dívek přímo do salonu, hned 
ho to přešlo. Už jen proto, že žena by ho nejspíš zabila.

Modrá kachnička, kterou si zvolil, se jmenovala „Do hloubky” 
a dala mu opravdu zabrat. Nejdřív musel vyluštit pekelně složitou šifru, 
se kterou mu ale pomohli v SMS (Speciální městská stráž). Zašel za ve-
litelem Mataharisem, se kterým se trochu znal od té nešťastné události 
v aréně Potopený kůň, a požádal ho, jestli by se mu na šifru nekouknul, 
že je to taková legrácka od kamaráda. Mataharis se podíval a hned mu 
řekl řešení. To Arnošta ohromilo. Pozval Mataharise k Mamutovi na 
pivo, popovídali si a pak se hned podle vyluštěných instrukcí vydal do 
kanálů. Vchod byl v jedné ze stanic Myrtilky, stačilo pootočit číselný 
zámek na malých dveřích se znakem kachničky do správné, tedy vyluš-
těné polohy a byl uvnitř. Lezl stokami skoro šest hodin, než kachničku 
našel, ale jeho radost se nedala srovnat s ničím, co doposud zažil. 

Celá akce s modrou kachničkou byla ještě korunována humornou 
příhodou, když z kanálu vylézal. Neměl nejmenší tušení, kde se prá-
vě nachází, takže byl po odsunutí nejbližšího víka kanálu překvapený 
zhruba stejně, jako močící kůň, pod kterým se objevil.

* * *
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„Ty, Arnošte?“ vytrhl začínajícího kačera z úvah jeho společník.
„Ano?“
„Já to vím.“
„Co?“
„No, že chodíš lovit kachničky.“
„To teda nechodím,“ ohradil se Arnošt.
„Ale jo, chodíš, já tě viděl,“ trval na svém Jakub.
„Nemohl jsi mě vidět, protože jsem nikde nebyl.“
„Viděl jsem tě minulej tejden, jak lezeš na ten javor naproti cukrárně 

pana Buchtičky. Je tam zelená kachnička, visí v koruně. Jmenuje se 
„Oslaď si život“ a je v takovým látkovým pyltíčku.“

„To je nesmysl, tam jsem nebyl. A navíc byla dost tma.“
„No…“ usmál se Jakub.
„Hele, jestli to někde řekneš…!“
„Proč bych to někde říkal? Stejně to všichni ví,“ culil se Jakub.
„Jak všichni?“ nechápal Arnošt.
„No, když si dáš jako přezdívku „Nejlepší parkety“, není zase tak 

těžký zjistit, že jsi to ty…“
„To teda je těžký, víš kolik lidí loví kachničky?“
„V Mořičvílu asi tisíc, ale většinou se známe, víš…“
„To jsem jedinej, kdo prodává parkety a loví kachničky?“ morousil 

se Arnošt.
„To ne, ale prozradil jsi se se sám, naše parkety jsou nejlepší, to je 

to, co všichni ví.“
„Aha.“
„Ale nechápu, proč to tak tajíš? Vždyť je to hezkej koníček.“
„Protože… už jsem na to starej. A nechci, aby se mně děti smáli…“
Jakub si povzdechl a pak chytil Arnošta přátelsky kolem ramen. 

Vzhledem k jejich výškovému rozdílu to vypadalo dost komicky.
„Ty jsi mně Arnošte dal velkou životní šanci a já si tě za to fakt vá-

žím. I moje žena Verča si tě za to váží. A dokonce až se nám za pár 
měsíců narodí prcek, taky si tě za to bude myslím vážit. Ale jsou chvíle, 
kdy jsi fakt vůl.“
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KAPITOLA 7

Jak ulovit FTF

Když člun s Hochy od Kobří řeky odplul a v dálce utichly posled-
ní sprosté nadávky Mirdy Tuřína, zavládl na ostrůvku opět dokonalý 
klid. Mataharis se položil na deku, na dosah ruky si nechal osvěžující 
pomerančový nápoj a začetl se do detektivky, kterou si s sebou přivezl. 
Pak se ale zadíval na Stuarta.

„ Je úplně nutné, abyste i tady, v lůně přírody pracoval?“ zeptal se 
ho, protože Stuart otevřel malý kufřík se symbolem nakousnuté hruš-
ky24 a kontroloval emajly.

„Já se omlouvám, pane, ale já nepracuji. Dívám se, jestli nejsou v oko-
lí nějaké nové kachničky. Mám dovolenou, pamatujete?“ sledoval Stuart 
pozorně zobrazovací plochu, kde blechy vystrkovaly své zadečky.

24  A je to tu zase. Pro ty, kdo se dostali k téhle knížce jako k první a nečetli 
Mořičvíl, Pískožrouty a Otevřte se mraky: Logo nakousnuté hrušky začal používat 
hrabě Eulián Stoker (strýček Samuela Stokera) pro své výrobky v oblasti chytroušů. 
Šel v miniaturizaci tak daleko, že ve změněné podobě pronikl mezi blechy a uzavřel 
s nimi dohodu o spolupráci. Tím se stali chytroušové mobilními a hrabě tak způsobil 
revoluci v celém odvětví. Druhou revolucí bylo, že začal používat místo emajlových 
pouzder záblesky světla a pro bezpotrubní komunikaci pak včely. Proč ale obrázek 
nakousnuté hrušky? Před mnoha a mnoha lety žil v Mořičvílu matematik a vynálezce 
Aleš Tuning, který byl v době Mořičvílsko-Benzindorfské námořní války přizván 
panovníkem do tajné skupiny SMS, aby pomohl rozluštit Benzindorfský navigační 
systém. To se mu podařilo, ale protože celá operace byla přísně tajná, nemohl o tom 
nikdy a s nikým mluvit. Když už tlak tajemství, o které se s nikým nesměl podělit ne-
dokázal unést, pokusil se o sebevraždu – napustil hrušku směsí, o které se domníval, 
že je prudce jedovatá a zakousl se. Ukázalo se ale, že směs nejen, že není jedovatá 
ani trochu, ale že naopak dodává hrušce jedinečnou chuť. Tuning se tak stal velmi 
bohatým mužem, který podnikal v ovocnářství. Ve vylepšeném ovocnářství.
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„Prosím?“
„To je jednoduché pane, když někdo založí novou kachničku a ta je 

schválená, přiletí mi včela se zprávou. Je to jako když hudebníkovi dáte 
noty, podle kterých může hrát. Lovec kachniček dostane souřadnice, 
na kterých má hledat. Jsou to, abych vám to přiblížil, taky takové noty. 
Je to hodně mazané, řečeno Mořičvílským slangem je to přímo fikané. 
Říká se tomu notifikace.“

„Aha. A je tam nějaká nová?“ zeptal se na oko bez zájmu Mataharis.
„Ano, jedna je asi dvacet kilometrů od nás, na vrcholku Jedlové 

hory, zhruba uprostřed Úpatního lesa.“
„Dobře,“ řekl Mataharis, „takže to se nás netýká, ne? I kdybych dej-

me tomu chtěl tu kachničku najít jako první, stejně bych tam byl až 
někdy večer a to už by bylo pozdě.“

„No, pane…“ zamyslel se Stuart.
„Ano?“ 
„Možná byste tam byl i výrazně dříve, tedy za předpokladu, že byste 

chtěl, samozřejmě.“
„Nepovídejte?“
„Ano, pane.“
„Co ano, Stuarte?“
„Nebudu povídat, pane.“
„Co kdybych vás Stuarte jen tak z ničeho nic praštil veslem?“
„To by bylo velmi agresivní, pane.“
„Viďte? Takže jak se tam dá dostat rychle?“
„Dobrá, pane. Kachnička se jmenuje, jak jinak, „Jedlová hora“ a je to 

kachnička tradiční. Není tedy třeba nic luštit, stačí si pro ni jen dojít. Há-
ček je v tom, že Úpatní les je velmi rozsáhlý a ne moc prostupný. Takže 
všichni, kdo pro FTF vyrazí, musí překonat poměrně náročný terén…“

„Pro co, že to vyrazí?“ nechápal Mataharis.
„Pro FTF pane, pro první nález, je to zkratka pro Fofruj Ty Frajere, 

to je takový slang…“
„Aha.“
„Podlé mého odhadu, pokud se podíváte do mapy, záleží na tom, 

ODKUD se pro tu kachničku vydáte. Úpatní les je logicky na úpa-
tí, tedy na šikmé ploše. Pokud půjdete odspodu, musíte překonávat 
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všechny popadané stromy a podobné věci a ještě to máte do kopce. 
Pokud ale vyrazíte odshora, je to výrazně snazší.”

„Jistě. Počítám, že my jsme nahoře?“
„Ano, pane, dá se to tak říct. Úpatní les leží pod pohořím Vrcholy. My 

jsme technicky ve Vrcholech. Ne úplně nahoře, ale stále dost vysoko.“
„Takže bychom tam mohli být první?“
„To záleží na tom, jestli vyrazí i pan Blond…“
„Samozřejmě, to je blázen, toho nepočítám. Ale shodou okolností 

vím, že nevyrazí, protože právě plní úkol v Abu-Babě a to nemůže 
stihnout, i kdyby se nějakým způsobem naučil létat.“

„V tom případě máme šanci tam být první. Už kvůli tomu vašemu 
člunu…“

„Mému člunu?“
„Ano, pane, každé jezero, tedy i tohle, má odtok vody. V tomto pří-

padě se jedná o Úpatní potok.“
„Vy chcete Stuarte říct, že jsme kousek od potoka, který teče úplnou 

náhodou tam, kam zrovna potřebujeme, aby tekl?“
„To jste řekl moc pěkně, pane.“
„Já vás znám, Stuarte, v čem je háček?“
„V ničem, pane.“
„Takže my si teď sbalíme fidlátka, nasedneme do lodě a v klidu 

a míru, možná za zpěvu lidových písní poplujeme pěkně po proudu 
pod Jedlovou horu?“

„Ano, pane.“
„Žádné vodopády například?“
„No, pane…“
„Já to tušil!!!“
„Jen takové malé peřejky, pane.“
„Jak malé Stuarte?“
„Jen to trochu zašplouchá…“
„Jak moc to zašplouchá, Stuarte?“
„Možná nějaká ta vlnka šplouchne do lodi…“
„Jak velká vlnka Stuarte?“
„Metr, víc ne, maximálně tři…“
„Vy jste blázen, Stuarte!“
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„Děkuji, pane.“
„To nemůžeme nikdy ve zdraví proplout!“
„Samozřejmě pane.“
„Zabijeme se a už nás nenajdou!“
„To je téměř jisté, pane.“
„Dělejte, jdeme balit, ať už je člun na vodě!“

* * *

Závod by nebyl závodem, kdyby se ho účastnil jen jeden závodník. 
Možná i proto z druhé strany Úpatního lesa mířila k Jedlové hoře další 
skupinka nadšených lovců kachniček. 

„Přídem, najdem, vyhrajem, vole,“ vyjevil svůj dokonalý plán ve-
doucí celé skupiny, Vysoký Jalovec. Vždy si zakládal na své intelektuál-
ní převaze nad svými dvěma občasnými kumpány, Ďábloušem a Jikr-
náčem. I když je pravda, že po událostech v cukrárně pana Buchtičky 
už mohl dávat svou převahu najevo jen Jikrnáčovi, protože Ďáblouš se 
zbláznil a začal žít příkladným životem.

Teď oba seděli ve vlaku směrem do Benzindorfu, vybaveni typický-
mi klacky a objemnými batohy.

„Já nevim, vole, ale proč to vůbec děláme?“ zeptal se opatrně Jikrnáč.
„Protože peníze, ne, vole?“ měl jasno Vysoký Jalovec.
„V tý kachně jsou schovaný peníze?“
„Ale ne ty vole, nejsou, ale dyš tam budem první, tak tam zapíšeme 

toho, kdo dá nejvíc, jasný jak facka.“
„Aha,“ nechápal Jikrnáč, „a on ti někdo už zaplatil?“
„No, to ne,“ připustil Vysoký Jalovec, „ale mám už nějaký adepty. 

Až to najdem, pošlem touhle krabičkou obrázek a začnou padat nabíd-
ky, mám to vošéfovaný, vole.“

„Tak to jo, já už se lek, že to děláme ze sportu.“
„Nestraš, vole,“ zasmál se Vysoký Jalovec.

* * *
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Proud neustále zrychloval a břehy se začaly měnit. Původní horské 
louky s nažloutlou vysokou trávou začaly mizet a místo nich začalo 
přibývat stromů. Stále větších a větších stromů.

„Je to už docela fofr, viďte,“ křičel do šplouchání vody Mataharis na 
Stuarta, který pevně svíral obě vesla a pokoušel se v rámci možností 
pramici alespoň trochu řídit.

„Lépe bych to snad ani nepopsal, pane,“ odpovídal mu stejně hlasitě 
Stuart.

„Byla to pěkná pitomost, nezdá se vám?“
„Ano, pane.“
„Ale už dlouho jsem se necítil takhle dobře, abyste věděl.“
„To je skvělé pane, čeká nás první vodopád a vletět do něj s depresí, 

to by byl náš konec,“ zakřičel do sílícího hukotu vody Stuart.

* * *

Do třetice se k Jedlové hoře blížil po vrstevnici legendární lovec kach-
niček Oto. Se svými šesti tisíci nálezy patřil mezi nejúspěšnější, ale 
díky více než tisíci FTF byl vnímaný jako absolutní špička. Na koni 
přijel tryskem na začátek Úpatního lesa necelou hodinu po tom, co 
dostal včelu se zprávou o nové kachničce. Dál už musel pěšky, ale to 
ho nemohlo zastavit. S brunátným výrazem ve tváři se zarputile pro-
sekával zelení Úpatního lesa a bystrým zrakem hledal sebemenší srnčí 
stezky, vyšlapané zaječí chodníčky a cokoliv dalšího, co by mu pomoh-
lo zvýšit rychlost pohybu. Občas musel vylézt na příhodný strom, aby 
se podíval přes koruny těch ostatních, jestli drží správný směr, ale pak 
se zase rychle spustil dál a pokračoval.

* * *

„Nikdy bych neřekl, že to ten člun vydrží,“ poplácal obdivně Mataha-
ris pramici po zlomeném veslu a dál ždímal svou košili. Stuart bedlivě 
studoval mapu.

„Víte, nejsem odborník, ale řekl bych, že dál po proudu, co myslíte?“ 
uchechtl se škodolibě Mataharis.



50

„Velmi zábavné, pane,“ řekl s kamennou tváří Stuart, který vypa-
dal, jako by ho přepadla smečka divokých psů – sako měl roztrhané, 
u kalhot mu chyběla jedna nohavice a na tváři měl několik hlubokých 
šrámů. Přesto všechno vypadal z nějakého tajemného důvodu výrazně 
upraveněji, než jeho nadřízený.

„To od vás bylo obětavé, jak jste mě nahoře vyhodil ze člunu.“
„Děkuji, pane. Trochu mě zklamalo, že jste do toho vodopádu pak 

stejně skočil.“
„Ale Stuarte, možná už nejsem nejmladší, ale rozhodně nepatřím 

do starého železa. Když jste to dokázal vy, tak já taky.“
„Chápu, pane. Dost vám myslím pomohlo, že jste dopadl na mě.“
„Nepovídejte? Tak to bylo to měkké? Já myslel, že to byla nějaká 

příhodná tůňka?“
„Kdepak, pane, to nebyla tůňka. Do tůňky jsem nejdřív zahučel já, 

potom člun a když jsem se probral k vědomí, tak i vy. Takže jsem do 
něj zase upadl.“

„Jste zocelený muž, Stuarte, já to stále říkám,“ zasmál se Mataharis 
s bezprostředností všech šéfů světa, kterým se nikdy nestane nic zlého. 
Od toho mají své podřízené.

„Děkuji, pane,“ řekl Stuart a s nehybnou tváří odněkud vykouzlil 
náhradní kalhoty a košili a - k Mataharisovu velkému šoku – cestovní 
žehličku.

* * *

Dvě třetiny původního Bratrstva s klacky, Vysoký Jalovec a Jikrnáč, 
vystoupily z vlaku na zastávce Kaproun. 

„Víš co je na tomhle místě zajímavý vole?“ zeptal se Jikrnáč a roz-
hlížel se kolem sebe.

„Ne?“
„Vůbec nic! Je tu jenom les, Není tu nic, žádná cesta, žádná budka 

pro vechtra, prostě nic. Ty vole! To byl zase nápad!“
„Hele, v klidu vole, jo? Teď prostě ujdeme patnáct kiláků a jsme 

tam. A prachy jsou naše. Hele, přilítla mi včela, mladej Hastings nabí-
zí za zapsání na první místo padesát zlatejch, to je slušnej balík!“
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„Jenže to připomíná práci, vole!“
„Ale neboj, my tam zapíšeme na první místo všechny a všechny taky 

pěkně zkasírujeme, ne? Mysli, vole…“

* * *

Oto narazil na hlubokou rokli a došlo mu, že pokud se do ní spustí a pak 
zase bude šplhat na druhou stranu, ztratí tím přinejmenším hodinu času. 
Hodina času mohla znamenat to nejhorší, co si uměl představit – druhé 
místo. Propátral pečlivě sto metrů na obě strany a našel, co hledal – přes 
rokli byla padlá velká kláda. Strom musel někdy v minulosti padnout 
v nějaké silné vichřici. Teď tvořil přirozenou cestu, jak rokli překonat, 
vyžadovalo to jen netrpět závratí a mít ocelové nervy. Oto se usmál.

* * *

„Promiňte, pane, ale pokud budete pokračovat, tak nejspíš do něčeho 
narazíme, vůbec přes vás nevidím!“ křičel Stuart ze zadní části pra-
mice, kde se pokoušel kormidlovat zbylým veslem. Mataharis stál na 
přídi, měl roztažené ruce a oči mu zářily.

„Odvažte se trochu, Stuarte, jsem pán světa!“
„Dobrá pane, jste pán světa, ale měl byste dávat pozor na ty nízké 

větve, co koukají... 
„BU BU BU... buďte trochu chlap!“
„...no, vidíte, to byly hned tři z nich. Pokud byste vzal na chvíli kor-

midlo, já vám tu hlavu ošetřím.“
„To nic, Stuarte, to nechte, budu mít konečně taky mužnou jizvu. 

Mám dojem, že lokty otlačené od kancelářského stolu moc mužně 
nevypadají!“

„Ano, pane, ale dost vám to krvácí!“
„Já vím, Stuarte, já vím. Nezdá se vám, že je před námi další 

vodopád?“
„Ano, pane, zdá. Já vás zase vyhodím, ano? Ale slibte mi, že ten-

tokrát buď slezete po břehu, nebo počkáte, dokud se dole nevynořím 
a nevylezu z vody!“
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* * *

„Hele vole, ale nedopadlo to zase tak špatně, ne?“ řekl Vysoký Jalovec 
Jikrnáčovi, když konečně osaměli. Oba byli jen ve spodním prádle a Ji-
krnáč měl velkou bouli.

„Ne, vole, nedopadlo. Ještě nás mohli znásilnit,“ zavrčel Jikrnáč 
a hledal nějakou vhodnou větev, o kterou by se mohl opírat.

„ Já nemohl vědět, že jsou zrovna tady loupežníci, ne? Co tady sakra 
dělaj, dyť tu nic nejni!“

„Nic, kromě nás!“
„Taky mi není jasný, od kdy jsou loupežníci jedna stařenka!“
„Ani mě ne. Ale je mi jasný, že by nás nechala na pokoji, kdybys na 

ní neřval „Hele babi, kudy se de na Jedlovku?“
„Co je na tom špatnýho vole? Tak jsem se zeptal na cestu, no…“
„Byla to babička! Drobná babička uprostřed lesa, co se potutelně 

usmívala! Ty jsi tak blbej, jak jsi vysokej!“
„No tak nás pěkně vyprášila, stařenka, no! A co? Jdeme dál, už to 

nemůže bejt daleko, tužku nám nechala.“

* * *

Vlk, který stál na jednom konci padlého stromu se mlsně olizoval, pro-
tože se mu málokdy poštěstilo, aby v lese narazil na člověka. Radost 
mu kazil pouze medvěd, který byl na druhém kraji klády. To byla ne-
příjemnost, velká nepříjemnost. O dělení se nemohla být ani řeč, navíc 
vlk medvěda znal. Byl to starý, nerudný grizzly, který byl proslulý svojí 
surovostí k ostatním predátorům. Moc dobře si pamatoval, jak se s ním 
před pár lety potkal u vodopádu a jak se servali do krve kvůli jedné 
rybě. Rybě, kterou medvěd ani nežral, jen plavala okolo, když se šel 
napít. Ale tentokrát se vlk nehodlal nechat zastrašit. Moc dobře věděl, 
že na kládě má výrazně lepší rovnováhu. Medvěd oproti tomu zva-
žoval, co se stane, když s kládou pořádně zatřese a shodí kořist i toho 
vypelichanýho blbečka dolů do rokle. Oto se posadil na kládu zhruba 
uprostřed, zapálil si Gerhartův doutník MKII obyč. a výjimečně se 
zamyslel, jestli má tohle vůbec zapotřebí.
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* * *

Nebylo to fér. Ani trochu. Věděl to Oto, věděl to vlk a věděl to i med-
věd. Ale přesto se s tím nedalo nic dělat. Oto použil zbraň tak strašli-
vou, že někde na okraji své mysli tušil, že se za to bude nejspíš jednou 
smažit v pekle. Jakmile vlk zaznamenal cinkání rolničky v míčku, za-
čal slintat nedočkavostí a rozeběhl se po kládě směrem k Otovi. Ten 
míček hodil po medvědovi, který po něm instinktivně chňapl a než si 
uvědomil, co se stalo, dostal plný zásah rozjetým vlkem. V každém 
psovi je totiž kus ... psa. Fungovalo by to pravděpodobně i na lišku, ale 
to Oto nikdy nezkoušel. Vlk si ho ani nevšiml, přeskočil ho a vrazil do 
medvěda, oba se pak svorně zřítili z klády kamsi do hlubin pod Otou. 
Oto měl dojem že v medvědových očích zahlédl pohled, který vlkovi 
zcela lidsky říkal „ty debile“.

* * *

„Stuarte?“
„Ano, pane?“
„Vy jste mi něco dal spolu s tím obvazem, viďte?“
„Ne, pane.“
„Ale ano, Stuarte. Když jste mi obvazoval ruku dole pod vodopá-

dem, něčím jste ten obvaz napustil.“
„Kdepak, pane.“
„Já vás viděl, Stuarte, ale myslel jsem si, že je to dezinfekce.“
„To byla dezinfekce, pane.“
„Vážně? Tak proč se cítím tak lehký?“
„To je tím medvědem, pane.“
„Tak medvědem, ano?“
„Ano, pane, sedíte na něm, takže máte pocit, že se vznášíte.“
„Stuarte, kde by se vzal v naší lodi medvěd?“
„Tak nějak sem spadl, pane. Chvíli po tom, co jste chytil vlka.“
„No dovolte, Stuarte?“
„Vy jste opravdu chytil vlka, pane. Zrovna jste vyváděl na přídi 

a křičel něco o srdci temnoty, když vám v náručí přistál vlk.“
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„Vážně? To bych si pamatoval, nemyslíte?“
„Nemyslím, po té ráně, co jste vzápětí dostal medvědem si nemůžete 

pamatovat vůbec nic.“
„Jakým medvědem, Stuarte?“
„Tím, co na něm sedíte, pane.“

* * *

„Slyšel jsi ten výkřik?“
„Jasně vole, že slyšel! Tady už nebudu ani minutu!“
„Fakt? A jak se chceš dostat pryč?“
„Jakkoliv!“

* * *

Oto už už cítil vítězství. Ostatně, byl na ně zvyklý, byla jeho hnacím mo-
torem. K vrcholku jedlové hory mu zbývaly už jen stovky, možná desítky 
metrů. Napínal své mohutné svaly a podvědomě si hrál s dobře ořezanou 
tužkou. Nebylo nic, co by mu mohlo v prvenství zabránit. Přesto…

Přes cestu mu zničeho nic, jako když utne, přeběhl rozcuchaný muž 
a nad hlavou točil vlkem. Oto se zarazil. Zažil už ledacos, ale tohle ho 
překvapilo. Vzápětí se z křoví vyřítil medvěd. Nebyl rozzuřený, měl 
spíš takový zvláštní pohled. Do třetice vyběhl před Otu distingovaný 
muž v obleku.

„Tak moment! zařval Oto a zastavil upraveného muže chycením za 
límec.

„Ano, přejete si?“ zeptal se ho mile Stuart.
„Co to má znamenat?!!!“
„Máte na mysli nějakou dílčí část této situace, nebo máte zájem 

o obšírnější výklad?“
„???“
„Utekl mně velitel, abych tak stručně řekl, nereaguje příliš dobře na 

utišující prostředky. Pak se za ním rozběhl medvěd, ten na ně reaguje 
obávám se ještě hůř. A co já sám v lodi… Teď, kdybyste byl tak laskav 
a pustil mě, musím ještě něco zařídit.“
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* * *

Na vrcholku Jedlové hory nebylo vlastně nic zajímavého. Nevedla sem 
žádná cesta, pěšinka, nebo jen stezka, nebyl tu kvůli stromům žádný 
výhled a zcela tu chyběla jakákoliv skála. Terén byl prostě prudce do 
kopce a pak to bylo najednou na všechny strany z kopce. Kachnička 
byla uchycena na borovici přesně na vrcholku.

Pod borovicí seděli vedle sebe, bez nejmenších náznaků nepřátelství 
medvěd a vlk a pozorovali tři muže, jak se mezi sebou rvou jako malí 
kluci. Zatímco mohutný muž využíval svou hmotnostní a svalovou pře-
vahu, upravený muž se mu zdárně bránil šikovnými chvaty. Kolem nich 
poskakoval evidentně zdrogovaný třetí muž a mlátil do nich zlomeným 
veslem. Souboj neměl vítěze, po deseti minutách všichni tři udýchaně 
usedli na zem pod borovici a zadýchaně zaostřovali své pohledy.

„Společné FTF?“ zeptal se Oto poprvé v životě.
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KAPITOLA 8

Kachnička všech kachniček

V hostinci u Vyšinutého mamuta bylo narváno k prasknutí. Hostinský 
Alen T áBasco nestíhal úkolovat servírky a akutně hrozilo, že brzy do-
jde pivo. Měl tyhle sešlosti rád, podporovaly podnikání a vynahrazo-
valy dny, kdy se hostinci příliš nedařilo. Vyšinutý mamut byla známá 
hospoda, kde si dávali jednou za čas sraz různá individua, ale v posled-
ní době rozhodně vedli lidé, kteří lovili kachničky.

Alen T áBasco u žádné jiné zájmové skupiny nezažil takové nadšení 
pro věc. Jednou měsíčně se tu scházeli zaměstnanci Myrtilky. Popili, 
pojedli, poklábosili a šli domů. Občas hostil setkání nějaké školní tří-
dy po mnoha letech. Znamenalo to dobrou tržbu, posunutou zavírací 
hodinu, ale taky monotónnost. V osm býval začátek, v devět večeře, 
v deset si všichni začali ukazovat obrázky dětí a o půlnoci už byl klid 
a výměna adres. 

Kačeři, to bylo něco jiného. Ti byli schopni přijít v kostýmech a v lo-
kále organizovat společenské hry. A ty přezdívky… 

„Takže já vás vítám na pravidelném setkání U Mamuta,“ postavil 
se vysoký člověk se cvikrem, „a namísto dlouhého úvodu asi začneme 
rovnou tím, co nás všechny dnes překvapilo a můžu asi říct, že i hodně 
zaskočilo.“

„Jasně, jde se na tu šestkovou kachnu!“ zvolal jeden z lovců od stolu 
v rohu.

„No, to je právě to…“ zamnul si bradu hlavní řečník, „nikdo nemá 
ani tušení, jak začít.“

Zavládlo ticho.
„My jsme se na ten emajl samozřejmě podívali co možná nejpečlivěji, 

ale nepodařilo se nám z něj vyčíst ani písmenko navíc, než v něm bylo.“
„Tak to jste pěkný břídilové…“ zašeptal u úplně zadního stolu malý 

obrýlený mužík směrem ke svému společníkovi, elegantnímu blonďa-
tému muži.
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„Ty jsi něco našel?“ podivil se James Blond a obdivně se na Štefana 
podíval. 

„Samozřejmě, ani to nebylo tak moc těžký,“ pokýval hlavou Štefan 
Práce a dál sledoval řečníka, který svému publiku navrhoval možné 
postupy, jak kačenku rozluštit.

„Takže jak se to luští?“
„Hele, je to jednoduchý. Víš, z čeho se skládá každej emajl?“
„Z adresy a textu?“ zkusil to James Blond.
„ Jo. Ale to samozřejmě není všechno. Každá včela, která přenáší 

nějakou informaci, musí vědět ještě další věci. Třeba to, odkud ta 
informace pochází, pro případ, že by to nešlo doručit. Ona pak podá 
odesílateli zprávu, že adresát třeba neexistuje. Taky čas, kdy byla 
odeslaná a taky všechna místa, kudy prošla. Třeba když pošleš včelu 
z Benzindorfu, tak ona to neletí celý, že jo, to by cestou někde chcípla. 
Ona doletí do nejbližší stanice a předá zprávu do úlu, kde ji převedou 
na záblesky, ty se odvysílají do stanice ve Vrcholech, tam ještě chybí 
položit optiku, takže se tu zprávu naučí zase jiná včela, ta vletí do 
pouzdra, to se pošle klasicky potrubím… a tak dál, a tak dál… prostě 
ta zpráva má nějakou historii,“ vysvětloval šeptem zasvěceně Jame-
sovi Štefan.

Komunita kačerů zatím kolektivně dumala, co může znamenat ná-
pověda „Jdi mu po krku“. Padaly různé nápady, ale měly společné to, 
že byly buď šílené, nebo nerealizovatelné.

„A ty jsi z toho něco vyčetl?“ chtěl vědět James Blond.
„Jasně,“ zasmál se Štefan, „ Je to chytrý. Zpráva byla odeslána sku-

tečně z chalupy pana Dleska. Od tý chvíle, než došla na hlavní třídící 
stanici tady v Mořičvílu, co má starej Eulián v podzemí, prošla celkem 
čtrnácti uzlama. A hádej, co se stane, když dáš jejich počáteční čísla 
pěkně za sebe…“ culil se Štefan.

„Souřadnice?“ tipnul si James.
„Bingo“, naznačil Štefan výstřel z kuše.
„Proč jsi mně to neřekl dřív?“
„Protože to vím asi minutu,“ ukázal Štefan na svého malého, pře-

nosného chytrouše, kterého měl v dlani, „napadlo mě to hned, jak ten 
emajl přišel, ale musel jsem poslat včelu zjistit, odkud a kudy to šlo, 
před chvílí se vrátila.“
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Na ta slova se James i Štefan pomalu zvedli a nenápadně se trousili 
k východu z hostince. Alen T áBasco, který je celou dobu od baru po-
zoroval si všiml, že hned za nimi se vydal průhledný stín ducha Vilé-
ma. Blázni, pomyslel si, roztomilí, to jo, ale furt blázni.

* * *

Vysoký Jalovec a Jikrnáč stáli nad otevřenou zelenou kachničkou na 
vrcholku Jedlové hory a v jejich tvářích se mísil vztek s vyčerpáním.

„To není možný, vole!“ supěl Jalovec, „museli tu bejt před chvílí, 
vždyť my je museli potkat!“

„Jasně, dyť my je, vole, potkali,“ plácl se do čela Jikrnáč, „ptal jsi se 
jich na cestu!“

„Jak to, vole? Na cestu jsem se ptal těch drbanů se psem…“
„Fakt? Myslíš těch drbanů, co se tvářili blaženě, neměli psa, ale vlka 

a když nám ukazovali, kam jít, prskali u toho smíchy? Tyhle drbany 
myslíš vole?“

„Ale...dyť…“ lapal po dechu Vysoký Jalovec.
„Přesně, ale dyť, vole!“ kopnul do nejbližšího pařezu Jikrnáč.
„To přece nemohl bejt starej Mataharis! A už vůbec ne ten jeho na-

žehlenej poskok! A kde by se tu vzali?“ koktal Jalovec.
„Jak, kde by se tu vzali? Voni jsou schopný všeho! Všeho!!! Vlk? Ma-

ličkost! Kdyby měli medvěda, nedivil bych se o nic míň!“ lkal Jikrnáč.
„Ehmmm…. brum!“ ozvalo se z křoví za nimi.

* * *

„Tedy, jak to říct, pane…“ začal opatrně Stuart, když se oba rozloučili 
s Otou, který se vrátil ke svému koni, a čekali na zastávce Kaproun na 
nejbližší vlakový spoj do Mořičvílu.

„Ano, Stuarte?” pozdvihl natržené obočí Mataharis, takže vzápětí 
zkřivil tvář bolestí.

„Přestávají vám účinkovat ty tablety, jak jsem vám dal, pane, musíte 
to vydržet než se vrátíme do města…“ podotkl Stuart v reakci na Ma-
taharisův obličej, „ale měl jsem na mysli něco jiného. Přišla mi včela.“
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„Vy už jste si stihl pořídit toho malého chytrouše do dlaně?“ podivil 
se Mataharis.

„Ano, pane, hrabě Euliánus byl tak hodný a poslal mi jednoho na 
otestování…“

„To je od něj milé, že? Proč jsem vůbec překvapený. Jaká včela?“
„No, pane, to je právě ono. Vzhledem k vašemu aktuálnímu fyzické-

mu stavu bych vám ji raději snad ani nesděloval…“
„Ale no tak, chlape, něco přece vydržím, ne?” plácl Mataharis Stu-

arta po zádech, což mu způsobilo prudký výstřel bolesti v lokti, krku, 
slezině a játrech.

„Jistě, pane, já vím,“ podepřel ho rychle Stuart a pomohl mu se 
položit na lavičku. Mataharis chvíli lapal po dechu, ale pak se mu jej 
levou rukou podařilo chytit.

„Co jste mně to vůbec dal, Stuarte?“
„To je recept od Stařenky Vyprášilové, kdysi jsem měl tu čest se 

s ní setkat a prokázat jí malou službu. Na oplátku mně věnovala tuhle 
lahvičku a v ní deset malých tabletek. Dal jsem vám malý ždibec jedné 
z nich,“ podkládal Stuart svému veliteli hlavu složenou košilí.

„Aha, tak to musí být síla, co? Když jsem na malý ždibec došel až 
sem… ale stejně Stuarte, medvěd, co? Vlk, co? Oto, co? FTF, co?“ 
začal se hystericky smát Mataharis, „co jste udělal s tím zbytkem tab-
letky? Muhehehe…“

„Tu  jsem musel použít na toho medvěda, aby vás pustil, pane,“ po-
vzdechl si Stuart, „myslím, že tančil, když jsme odcházeli.“

„Aha. Jak jinak, že? Co ten vlk, on je tu s námi vlk????“ zaostřil 
pohled Mataharis, u nějž už prokazatelně zmizely veškeré účinky zá-
zračné tabletky.

„Tak trochu, ale není agresivní. Když mu hodíte klacek, s radostí 
ho aportuje.“

„A do kelu!“
„No, pane, Akéla je hezké jméno pro vlka…“
„Říkám do kelu! Co já s vlkem? A umíte si představit ty humory, co 

bude dělat James? Ještě týdny bude všem vyprávět, že jedu jednou do 
lesa a hned si přivezu vlka…“

„Je to vtipálek, že, pane…“
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„To ano. Tak co to bylo za zprávu?“ pokusil se Mataharis pohladit 
vlka, který seděl vedle něj u lavičky a hypnotizoval očima klacek pod 
lavičkou. Někdy stačí málo a najdete zcela nový smysl svého života. 
Aportování například.

„Ona vás hodně rozruší pane, jste si jistý, že ji chcete slyšet?“ nasadil 
starostlivý výraz Stuart.

„Samozřejmě! AU!!!“
„Nesmíte dělat prudké pohyby, pane,“ řekl konejšivě Stuart, ale 

když viděl Mataharisův výraz, pokračoval: 
„Zdá se, že byla publikovaná další nová kachnička, ale tentokrát je 

to něco zcela mimořádného.“
„Ano?“ zasvítily Mataharisovy oči.
„Ano, pane, obtížnost i terén jsou šest a není k ní prakticky žádný 

text, jen nápověda.“
„Tak jdeme na ni, na co čekáme!“ pokusil se zvednout alespoň na 

loktech Mataharis, ale zase si rychle se skuhráním lehl.
Stuart mu dal napít z polní lahve, hodil Akélovi klacek a zamyšleně 

si začal pohrávat s lahvičkou, kde bylo ještě devět tablet.

* * *

Hrabě Eulián se po několika staletích cítil opět naživu. To je samo-
zřejmě odvážné tvrzení o někom, kdo už je přes tisíc let mrtvý. Tedy 
nemrtvý. Prostě upír. Nebylo to samozřejmě tím, že by jeho tělesné 
funkce došly nějaké zásadní změny, ale jeho naprostým vytížením. Po 
staletích, kdy ve svém hradu bádal a učil se jazyky, našel konečně něco, 
co dokázalo jeho brilantní mozek dostatečně zaměstnat naplno – chyt-
rouše a potrubí.

Rezignoval na život v ústraní a pustil se do podnikání. Za těch ně-
kolik málo let dokázal celý svět chytroušů zcela změnit, inovovat a ne-
uvěřitelně zrychlit a zjednodušit. Což s sebou neslo jeden příjemný jev 
– byl bohatší ještě víc, než kdy předtím byl. Jeho velké rodinné jmění 
bylo nic ve srovnání s tím, kolik peněz teď vydělával každý den.

Jelikož hrabě Eulián neměl po svém boku žádnou stálou part-
nerku, nepočítáme-li jeho… kamarádský vztah se dvěma dryádami 
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s nevyslovitelnými jmény a jeho synovce Samuela, který metamorfoval 
v ženu a zpět, doslova nevěděl, co s penězi.

Hodně investoval do Myrtilky, protože se slečnou Zuzankou sdílel 
podobný pohled na podnikání ve veřejných službách, obrovský balík 
dal městu na jeho rozvoj, hodně rozdal sirotčincům, ale stejně mu ještě 
strašně peněz zbývalo. 

Teď se spokojeně procházel městem a vybíral dekorace a doplňky do 
své nové třídící stanice. Nikam nespěchal, prohlížel si zboží vystavené 
ve výlohách krámků25, tu a tam si koupil něco na zub26, a vůbec si uží-
val toho, že nic nemusí a nikam nespěchá. Takhle došel i do malého 
krámku s parketami.

„Momééént…“ ozvalo se zpoza závěsu, oddělujícího prodejní pro-
story a sklad, když zacinkal zvonek nade dveřmi.

„Ale jistě,“ pokýval hrabě Eulián hlavou a zvědavě se rozhlížel po 
policích s vystavenými vzorky podlah a obkladů. Ze skladu se ozvala 
výrazná směsice zvuků, která dávala tušit, že někdo spadl ze štaflí.

„Ale kurv#####!!!!“ řekl někdo.
Hrabě vzal do ruky bukovou parketu a se zájmem ji otáčel na všech-

ny strany.
„Dobrý den, omlouvám se, měl jsem malou nehodu…“ oprašoval ze 

sebe dřevěné třísky Arnošt Frautenberg, když vešel do krámu.
„Prasklá příčka na štaflích?“ zeptal se hrabě Eulián.
„Přesně,“ utrousil Arnošt, „to je tak, když kolegovi několik měsíců 

říkáte, aby ty štafle opravil… ale je to marný.“
„No, tak hlavně, že to dobře dopadlo, i když být vámi, dal bych si tu 

ruku na noc mezi dvě dlahy, máte trochu vybočenou jednu kůstku na 
pravém malíčku,“ řekl dobromyslně hrabě Eulián.

„Ano?“ podivil se Arnošt, „jak to víte?“
„Mám dokonalý sluch,“ řekl skromně hrabě, „praskání kostí jsem se 

naučil odlišovat už jako malé dítě.“
„Jasně, a já jsem vtělení sestry Broskvový,“ zasmál se Arnošt.

25  Když jste upír, máte při téhle činnosti jednu obrovskou výhodu – vidíte jen to 
zboží a neruší vás váš vlastní obraz ve výloze.
26  Třeba pilník. 
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„To nejste,“ řekl hrabě.
„Nepovídejte?!“
„Jste její potomek v třicáté sedmé generaci,“ dodal hrabě.
„???“
„Víte, já se občas dost nudím a tak čtu,“ řekl na vysvětlenou hrabě 

a položil na prodejní pult bukovou parketu.
 Arnošt na ní nechápavě zíral.
„Rodokmeny, historické knihy… i když, já toho většinu zažil… tedy, 

zažil není úplně to přesné slovo… existoval jsem paralelně s mnoha 
historickými událostmi.“

„Poslouchejte,“ prohlédl si svého zákazníka pořádně Arnošt, „nejste 
vy starej hrabě Eulián, ten s těma chytroušema?“

Hrabě se usmál a nechal povyjet své impozantní špičáky.
„Co mě prozradilo?“ zeptal se pobaveně.
„Ta vizitka, co vám právě vypadla na pult,“ ukázal Arnošt na malý 

karton tvrdého papíru, „co pro vás můžu udělat?“
Hrabě se rozhlédl kolem sebe.
„Bylo mi řečeno, že dodáváte nejkvalitnější podlahy ve městě,“ pra-

vil, „a já bych shodou okolností nějaké potřeboval.“
„No, to nás těší,“ ušklíbl se Arnošt, „a jaký by to jako měly bejt?“ 

připravil si tužku a blok na poznámky.
Hrabě sundal z police jednu vystavenou parketu a ukázal jí Arnoštovi.
„To je mahagon?“ zeptal se.
„Ne, to jen tak vypadá. To je taková levnější varianta, je to obyčej-

nej ořech, ale napuštěnej tmavým olejem. Uděláte s tím dojem, a ne-
stojí to majlant.“

„Aha, dobrá, dobrá… a co tahle?“ ukázal hrabě na jiný kus dřeva.
„To je buk z druhý strany Vrcholů, ten je příšerně drahej, to si ob-

jednávaj honorace, co neví, kam by daly prachy,“ zašklebil se Arnošt.
„A je to kvalitní?“
„To záleží. Když se s tím chcete vytahovat, tak to je dobrý, ale když 

po tom budete chtít chodit, tak je dobrý se na ně přezouvat a velmi 
zlehka našlapovat, strašně snadno se skřívaj.“

„A tak. A co byste mně tedy doporučil?“ zajímalo hraběte.
„No, podle toho, na co a kolik toho potřebujete,“ prohlížel si Euliána 

zvědavě Arnošt.
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„A, ty zuby, promiňte, já zapomněl,“ zatáhl hrabě špičáky zase zpát-
ky, „hledám materiál, kterým bych vybavil novou třídící stanici, kte-
rou chci postavit na Ostrově umění. Asi tak čtvereční kilometr až dva 
podlah počítám.“

Oproti všem předpokladům, které hrabě měl, touto informací Ar-
nošta nijak neohromil, Čekal, že obchodníkovi zasvítí jiskry v očích 
a pak že se mu pokusí prodat to nejdražší, co tu má. Ale kontrolní otáz-
ky, které mu hrabě lstivě pokládal, ukázaly, že hrabě jedná s opravdo-
vým srdcařem a ne s obyčejným prodavačem.

„Povídejte, hrabě, to je fakt dost dřeva a bude to tak jako tak stát balík. 
Já se byl v tý vaší třídírně, co máte za městem, jednou podívat a tam se 
dřevo nehodí. Jednak to je pod zemí, takže i když to máte zaizolovaný 
sebelíp, tak to časem bude vlhnout. Druhak tam máte spoustu včel a ty 
na tu zem zanesou taky kde co a třeťak – dejte si tam glazovaný cihlový 
podlahy, ty vydrží všechno a máte je alespoň na sto let. I když teď mě tak 
napadá, že to je pro vás jako koupit si na sezónu novej svetr, že jo?“

Hrabě byl příjemně překvapený.
„Tedy, pane Frautenbergu, udělal jste mně radost! Máte samozřejmě 

pravdu, dolů se dřevo nehodí. Já jsem jenom, když prominete, chtěl 
znát váš přístup k zákazníkovi. A líbí se mi!“

„No, to jsem rád, ale na rande s váma nejdu,“ utrousil Arnošt, „máte 
moc kousavej humor.“

Hrabě se po mnoha letech opravdu od srdce rozesmál, protože už 
dlouho se mu nestalo něco tak… osvěžujícího. Obvykle se mu všichni 
snažili zalíbit, pravděpodobně doufajíc, že z toho budou v budoucnu 
mít nějakou výhodu. Tenhle malý, zarostlý a obrýlený prodavač parket 
byl ze zcela jiného těsta.

„V pořádku, nemějte strach,“ řekl, když se mu přestaly cukat koutky 
úst, „ve skutečnosti už jsem si vybral ještě před tím, než jsem k vám při-
šel. Dokázal byste dodat na můj zámek asi padesát čtverečních metrů 
tohohle?“ ukázal Arnoštovi značně poškrabané a poničené prkýnko ze 
světlého dřeva.

Arnošt si ho pečlivě prohlédl a změřil.
„To je Třešeň nezalévavá, to je dost vzácná věc,“ mnul si bradu, „tu 

vám můžu objednat v Abu-Babě, ale bude to trvat, ono už se to dost 
dlouho nevyrábí.“
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„Jakpak to?“ zajímalo hraběte.
„Oni je dělaj jen jednou za dvěstě let. Nejdřív jim ty třešně musí 

vyrůst, aby z nich mohli něco vyrobit. A zrovna tyhle stromky rostou 
děsně pomalu a musíte se o ně strašně pečlivě starat, aby vůbec vyrost-
ly. A hlavně je nesmíte zalejvat, jinak máte po třešních.“

„Aha,” odtušil hrabě, a kdy že bude k dispozici další várka?“
„To já už tu milej hrabě nebudu,“ zasmál se Arnošt, „poslední vyro-

bili tak odhadem před třiceti rokama, opravoval jsem z toho podlahu 
jednomu chytrýmu v muzeu. Víte, co po mě chtěl? Do každý jedný 
parkety zadělat pár peciček z těch třešní. Neuvěřitlený to bylo, strávil 
jsem na tom dva roky! A víte proč?“

„Ne?“
„Jenom proto, aby to pak měl v tom svým kamrlíku a nikdo už to 

nikdy neviděl. Lidi jsou různý.“
„To máte pravdu, já je kupříkladu dělím na Rh+ a RH-...“
„No, dobrej humor,“ řekl vážně Arnošt, „ale helejte se, jestli toho 

chcete jenom padesát metrů, tak to by se asi dalo, ono vždycky trochu 
zbude, ale nikdo to nevyhodí, protože co kdyby, že jo. Já napíšu pár 
známejm a snad to dáme dohromady, co?“

„To budete opravdu laskav, pane Frautenbergu,“ podal mu ruku. 
„Ááá, za malou chvíli je tu váš pan kolega.“

„To taky jako slyšíte, jak se blíží?“
„Ne,” zasmál se škodolibě hrabě, „to vidím. Máte za sebou cedulku 

s rozpisem směn a ta vaše právě končí a ta jeho začíná.“

* * *

„Okamžitě slezte dolů, pane“ trval na svém Stuart.
„Nikdy, jsem lehký jako vánek!“ křičel ze špičky obrovské borovice 

Mataharis.
„To je možné, ale při pádu z téhle výšky jste křehký jako porcelán, 

pane!“
„A co jako? Je tu krásný výhled!“
„Kolik jste si vzal těch pilulek, pane?“
„Jednu.“
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„Takže by jich v té lahvičce mělo ještě osm zůstat?“
„No dobrá, tak dvě…“
„Víte, pane, sedm jich tu také zrovna není.“
„Tak se špatně koukáte, Stuarte, nebo jich tam bylo na začátku míň.“
„Ne, pane, to nebylo, Bylo jich tam přesně deset. Kousek jedné jste 

měl vy, něco ten medvěd a zbytek si slupnul Akéla. Mimochodem, 
mohl byste sundat alespoň toho vlka, když už o něm mluvíme? Tam 
nahoře mu není moc dobře!“

Vlk Akéla se se zatnutými drápy křečovitě držel Mataharisových 
zad a s vytřeštěnýma očima pozoroval tu strašnou hloubku pod sebou.

„Já mu neříkal, ať sem se mnou leze…“
„To je pravda, pane, vy jste ho tam totiž vynesl, když spal!“ 
„Na to nemáte svědky, Stuarte, che che che!“

* * *

„Ukazuje to do rohové 0kanceláře v severozápadním křídle,“ za-
myšleně zkoumal plán Městského muzea Štefan Práce, zatímco James 
Blond balil do malého batohu pár nezbytností. Tužku, kompas, dvacet 
metrů lana, chloroform...

„Ale patro neznáme, ne?“
„To ne, ale musí k tomu být nějaké vodítko…“
„Jak jsi říkal, že ta zpráva prošla čtrnácti uzly, nebylo jich víc?“ 

navrhl James Blond.
„Ne, teda jo, ale jen ten vstupní a výstupní, ale ty nemají čísla, ty se 

označujou písmenkama…“
„Vážně? A nemohli by to být třeba iniciály někoho, kdo tam má 

kancelář?” zkusil to Blond. Štefan pookřál.
„No, to by mohlo bejt! Počkej, je to…“ zalovil ve svém kapesním chyt-

roušovi, „tak je to B a E… no jo, ale nikdo takovej tam kancelář nemá.“
James Blond se zamyslel a s pohledem upřeným do neurčita si dotá-

hl k lýtku pouzdro s nožem.
„A můžeš se podívat na ty, kdo tam měli kancelář v minulosti?“
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KAPITOLA 9

Přemítání pana Kefíra a tajemná podlaha

Pan Kefír byl srdcem, duší a možná i několika jinými tělesnými orgány 
obchodník. Vypracoval se z malého pouličního prodavače s jedním 
malým stánkem u Překříženého mostu na majitele největší sítě obcho-
dů ve městě. Dokonce vynalezl obchodní dům, což nebylo nic jiného, 
než velké množství stánků pohromadě, vyhnaných do patra a opat-
řených hezkým průčelím, technicky vzato. A měl jich hned několik. 
Stačilo koupit nějakou dostatečně velkou budovu tam, kde byla velká 
hustota obyvatelstva – třeba starý Gerhartův pivovar na dohled Hya-
cintovému nábřeží – opravit ho od základů až po poslední korouhvičku 
a všechna patra zaplnit zbožím. Jakýmkoliv. 

Pan Kefír byl autorem mnoha dalších vynálezů. Nákupních vozíků, 
například. Nebo reklamy na nákupních vozících. Reklama jako tako-
vá byla samozřejmě ve městě značně omezována, protože málokdo se 
chtěl z okna neustále dívat na plakát se zlevněnými kamínky na pra-
ní prádla. Ale to šlo obejít, jako ostatně skoro všechno. Ke každému 
nákupnímu vozíku (pan Kefír měl zásadně vozíky z leštěného, olejem 
napuštěného ořechového dřeva) nechal přidělat malou skříňku se stě-
nami z pevného skla a dovnitř dát vždy to, co už opravdu potřeboval 
prodat. Třeba právě ty zlevněné kamínky. K tomu stačilo napsat něco 
ve smyslu „Kefírův návod na jemně vyprané prádlo” a než zákazník 
dojel k pokladně, dostal neodolatelné nutkání si kamínky koupit.

Říci o panu Kefírovi, že byl poctivý obchodník, by bylo stejné, jako 
prohlásit o Stuartovi, že je nesoustředěný špindíra, nebo o hraběti Eu-
liánovi, že je opálený mladík se zálibou ve veganství. Pan Kefír pocti-
vý nebyl. Byl velmi nepoctivý, ale tím správným způsobem. Měl dar 
vidět malé skulinky v zákonech i na trhu a dokázal je rychle zaplňovat 
svým zbožím. Jeho zboží nikdy nebylo nekvalitní. Jen jste ho málo-
kdy jaksi… potřebovali. Šli jste si pro kartáč na vlasy a odcházeli jste 
k tomu navíc ještě s lopatou, novými holínkami a přívěsným vozíkem. 
Pan Kefír na to měl své metody.
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Když ale došlo na občanský život, byl přímo příkladný. Ostatně, 
Mataharis na to pečlivě dohlížel. Pan Kefír nikdy nedlužil na daních 
ani zlaťák a nikdy se s platbou nezpozdil ani o den. 

Teď ale stál na galerii svého největšího obchodního domu a shlížel 
zamyšleně dolů do nižších pater, kde probíhalo silné zákaznické hem-
žení. Uprostřed něj stál nehybně muž v drahém plášti a díval se na 
pana Kefíra. Pak ho pan Kefír poznal. Štrůdlík27.

* * *

„Dlouho jsme se neviděli…“ zkusil rozproudit konverzaci Kefír, když 
se se svým nečekaným hostem posadil ve své draze zařízené kanceláři 
na ještě dražší kožená křesla a jeho asistentka jim přinesla po skleničce 
zlatavého nápoje.

„Pravda,“ pokýval hlavou Štrůdlík.
„ Jak se má žena?“
„Kateřina? Ta je spokojená, vede v Abu-Babě školku…“
„Tak, tak,“ udržoval tok rozhovoru Kefír, „práce s dětmi, to je hezké…“
„Ale ne, sází stromky…“
„Aha.“
Nastalo krátké ticho, rušené jen tichým upíjením whisky.
„Počítám, že nakupovat jste sem nepřišel,“ řekl potom Kefír.
„Popravdě, přišel, ale mám i něco jiného,“ připustil Štrůdlík.
„ Jestli jsem si to nemyslel…“
„Asi jste si časem dovodil, že kdyby nebylo Mataharise, asi bychom 

oba touhle dobou seděli v jedné z těch příjemně chladných cel, co má 
SMS v podzemí.“

„Já tam nebyl,“ řekl automaticky Kefír.

27  Tak ve zkratce, protože tady už se bez prvního Mořičvílu vážně neobejdete: 
Štrůdlík byl hlavou gangu, který vyráběl plechovkové pivo, v čemž s ním jel právě 
pan Kefír. Krom toho unesl dceru lorda Hastingse Kateřinu, došlo k velké vlakové 
honičce, Štrůdlík byl málem dopaden, ale z nějakého důvodu se mu nakonec poda-
řilo utéct a pravděpodobně začal pracovat jako rezident SMS v Abu-Babě. Fakt si to 
přečtěte, kdo to má pořád vysvětlovat...
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„Správně, já taky ne,“ souhlasil Štrůdlík, „nicméně pravdou je, že 
Mataharis je teď mým… nepřiznaným nadřízeným. Občas pro něj 
něco zařídím, někdy si napíšeme, znáte to.“

„Neznám.“
„Nebojte se, nejedná se o tu starou záležitost s hliníkem,“ ujistil Ke-

fíra Štrůdlík.
„Ne?“
„Ne, jde o soukromou záležitost… prodáváte kachničky, viďte?“
„Ano, jen ty nejlepší!“ vypadlo z Kefíra zcela automaticky.
„Takže znáte pravidla té hry, viďte.“
„Kdo by je neznal? Je to teď strašný hit. Otevřel jsem kvůli tomu 

nové oddělení. Prodáváme kachničky, notýsky, tužky, oblečení do pří-
rody, žebříky, koně…“

„Koně???“
„Nesmíte být troškař…“
„No dobře… zajímavé. Každopádně, už jste slyšel o Kachničce 

všech kachniček?“
Kefír se zamyslel a zapátral v paměti, ale kde nic, tu nic, jen v rohu 

pavučina.
„To je informace stará nanejvýš den. Někdo neznámý zveřejnil no-

vou kachničku, ale tahle je výrazně jiná, než ty ostatní.“
„Fialová? Dřevěná? Skládací?“ zkoušel hádat Kefír a jedna jeho část 

už přemýšlela, kde by mohl takové zboží objednat.
„Kdepak,“ položil Štrůdlík dopitou sklenici na stolek a vytáhl blok 

s tužkou, „neodlovitelná.“
„Prosím?“
„Jak říkám, nedá se odlovit, nedá se vypátrat, ale přesto evidentně 

existuje.“
„A co chcete po mně?“ nechápal Štrůdlík.
„No, víte, naše pobočka SMS v Abu-Babě nezahálí. Naši technici 

přeci jen něco málo vyluštili.“
„Vážně? A copak to prosím pěkně je?“ začal být Kefír jízlivý, protože 

Štrůdíka, připomínku jeho zločineckého uklouznutí, neviděl příliš rád. 
„Popravdě, byl to James Blond a ten nový kolega Štefan, kdo nás 

na tuhle myšlenku přivedl. Našli první souřadnice a jestli se nepletu, 
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právě teď jsou na místě. Ale v tom zadání bylo ještě něco. Ta věta „ Jdi 
mu po krku“. Na tu se podívali naši hoši. A víte co zjistili?“

„Ani v nejmenším. Před chvílí jsem slyšel o té vaší kachně poprvé. 
Od vás.“

„Přišli na to, že když se ta věta napíše Abu-Babsky a pozpátku, ná-
padně to připomíná intarzii, kterou máte na domovním štítu.“

„Na tohle přišli, ano? Vy si ze mě, Štrůdlíku, normálně utahujete, 
že jo? Já už úplně vidím, jak ten váš hračička sedí za stolem a říká si, 
hele, co to přečíst pozpátku, nebude to něco připomínat? Třeba nějakej 
nápis na baráku, co je odtud šest dní cesty rychlíkem? A hele, ono to 
souhlasí! Ha ha ha vám říkám, ha ha ha!“

„Ha ha ha říkám já, příteli. On ten náš hračička měl totiž před se-
bou na stole úplně náhodou váš reklamní leták. Je na něm obrázek va-
šeho největšího obchodního domu, pěkně nakreslený zepředu, víme?“

„Nevíme,“ ušklíbl se Kefír, „mám na to lidi. To si myslíte, že to 
kreslím já sám?“

„Tak teď už to víte. Je to vážně ono.“
„Počkejte…,“ napadlo najednou Kefíra, „jak to, že jste tu tak brzy? 

To jste nemohl stihnout?!“
„Jsem už nějaký čas v Mořičvílu… obchodně, dejme tomu,“ připus-

til Štrůdlík.
„ Jasně, hlavně, aby se nám zase neztratil nějaký ten most, co?“ ne-

odpustil si Kefír.
„Ale to jsme se nasmáli, co?“ udělal křečovitou grimasu Štrůdlík, 

„no, nic, já už půjdu, děkuji za skleničku…“
„Tu tady samozřejmě necháte…“
„Obrazně řečeno, že, vy už jiný nebudete, viďte?“ zvedl se Štrůdlík.
„Ne. Nebudu. Doteď mně to fungovalo,“ vyprovázel Kefír svého 

hosta ke dveřím, „polezete mi v noci po fasádě, viďte?”“
„Vy jste zkušený muž, příteli!“
„No tak dobrá, ze staré známosti, upozorním ochranku, aby vás 

neviděli, ale zkuste tam nic neponičit, je to historická budova.“
„Jistě, někdy zase na viděnou.“
„To snad ani nebude nutné…“
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* * *

„Barnabáš Evrt!“ vykřikl Štefan Práce radostně, když odložil malou 
krabičku. James Blond se na něj tázavě podíval:

„TEN Evrt?“
„Ano, TEN Evrt. A nemluv na mě velkými písmeny, ano?“
„Tak to začíná být ještě zajímavější. Tu kachničku musel někdo za-

ložit před strašně dlouhou dobou, musel to připravovat možná několik 
století, to přeci není možné!“

„Co když jich bylo víc?“ navrhl Štefan.
„Myslíš nějaký spolek?“
„Přestaň si mě dobírat, ano?“ zahuhlal Štefan a zacvakl na hromo-

svod pro jistotu další karabinu, zatímco James Blond mu povolil podle 
jeho přání lano, na kterém visel.

„ Jasně, že spolek. Černá roucha, svíce, obětování králíka v tom lep-
ším případě.“

„Otázkou zůstává proč?“
„Co proč?“ nechápal Štefan. Pak se zachytil římsy a vyhoupl se ote-

vřeným oknem za Jamesem do rohové pracovny Městského muzea.
„Proč by nějaký spolek takovou dobu připravoval takhle složitou 

kachničku? Vždyť nemohli vědět, že se to stane tak populární zábavou. 
Nemohli vědět, že bude existovat Euliánovské potrubí. A hlavně, proč 
ji zveřejnili právě dnes?“ podal mu ruku James.

„Tak na to půjdeme topologicky, jo? Co je dnes za den?“
„Třetího zářijoucha,“ odpověděl automaticky James.
„Je dnes nějaký svátek?“ pokračoval Štefan.
„Svatého Loyda, patrona živelných pohrom.“
„Hm… tudy cesta nevede. Tak jinak, prověřil někdo Dleska? Ten 

emajl odešel z jeho chalupy, ne?“ nedal se v úvahách zastavit Štefan.
„Poslal jsem tam nula nula dvojku, ale je to kus cesty…“
„Tak počkáme, co zjistí. Teď tahle pracovna. Co tu máme?“
„Bordel,“ připustil James, když rozžal louč a osvítil místnost.
„To ne, ten je dva bloky dál,“ nesouhlasil Štefan.
„Nepořádek myslím, podívej se kolem…“, ukázal James na hromady 

starého harampádí, rozmístěné zcela asynchronně po celém prostoru. 
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Kdysi to musela být luxusní pracovna, ale dnes z ní zůstal jen sklad 
starých krámů. Což není v muzeu nic nezvyklého.

„Tady budeme těžko něco hledat,“ povzdechl si Štefan.
„Ani ne,” usmál se James. Půjdeme na to, jak říkáš, topologicky.“
„A to v tomhle případě znamená?“
James si sedl do dřepu a posvítil na podlahu.
„Dejme tomu, že plánuješ něco, co musí vydržet vážně hodně let 

v nezměněném stavu. Nábytek? Ne, ten se časem musí vyměnit. Zvlášť 
tady v muzeu. Tady ti ukápne nějaká kyselina, tady štrejchneš o skříň 
rašplí… nábytek ne. Takže co? Obrazy? To je ještě horší, obrazy může 
někdo vyměnit, zvlášť, když se tu každých zhruba čtyřicet, nebo pade-
sát let vymění profesor. Malby na zdech? Ještě o něco horší, maluje se 
docela často, třeba jednou za deset, dvacet let…“

„Vitráže?“ navrhl Štefan?
„Ne v muzeu, tady se okna rozbíjí dost často. Ne, je to něco, co musí 

přečkat… no ano, staletí. Něco tak drahého, že to nikdo nevymění, 
protože by doslova vyhodil peníze oknem…“

Oba se podívali na zem.
„Podlaha!“
Parkety, na kterých stáli, byly sice pod silným nánosem prachu, ale 

když byl prach odstraněn, ukázalo se velmi neobvyklé dřevo. V každé 
jedné parketě bylo vsazeno několik malých, dokonale opracovaných 
pecek z třešně.
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KAPITOLA 10

Hrabě Eulián přichází na scénu

Rychlík RX107 Sestra Broskvová vyrazil ze zastávky Kaproun smě-
rem k Mořičvílu. Topič přikládal jako o život a strojvůdce se snažil do-
hnat to malé zpoždění, které vytvořil zastavením a především dohady 
s těmi divnými cestujícími na Kaprounu.

„Je vcelku milý, pane,“ podrbal Stuart vlka Akélu za ušima.
„Já se vám Stuarte hluboce omlouvám,“ řekl potichu velitel Mataharis.
„Děkuji, pane, ale to je zbytečné, nebyl jste při smyslech…“
„Právě Stuarte, právě…“
„Svým způsobem bylo obdivuhodné, jak jste zastavil ten vlak…“
„Myslíte, jak jsem stál nahý uprostřed kolejí a křičel jsem „Kdo se 

mně postaví“?“
„No, abych byl přesný, křičel jste trochu jiné zájmeno, pane…“
„Uf… chci zemřít a být zapomenut…“
„To už asi nepůjde, pane, minimálně ten strojvůdce s topičem si to 

budou pamatovat, myslím, až do smrti a předají svou zkušenost ještě 
dalším generacím…“

„Ach, Bedřichu…“
„Na druhou stranu, ta rána lopatou vám dost pomohla, pane…“
„Ani neříkejte, Stuarte… od vás zase bylo hezké, že jste bránil svého 

nadřízeného.“
„Ještě vás to bolí, pane?“
„Hlava? Ani ne, Stuarte, jako vždy jste odvedl se šitím prvotřídní 

práci, ale má důstojnost je zraněná.“
„Prý jsme první v historii, komu tady rychlík zastavil…“
„To je hezké, ale raději bych byl druhý, jen kdybych to udělal oble-

čený. Co ten medvěd?“
„Odšoural se do lesa, dal jsem mu s sebou zbytek těch pilulek.“
„To je od vás hezké…”
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„Obě dvě, pane.“
„Snad to zase nebudete vytahovat, Stuarte!“
„Já ne, pane, já ne…“

* * *

„Vy nechcete parkety“ konstatoval Arnošt Frautenberg, když si prohlé-
dl Jamese a Štefana.

„Dobrý den,“ pozdravil Štefan.
„Dobrej,“ zabručel Arnošt, „vy vypadáte jako tajnej agent a vy jste 

prostě jenom divnej.“
„Hele, to je ta nová pokladna s mikrobleším procesorem!“ zajásal 

Štefan a vrhl se ke kase, kterou začal obdivně zkoumat.
„Dyť jsem to řikal…“ utrousil Arnošt a podíval se na Jamese Blon-

da, který vypadal přeci jen o něco solidněji.
„No?“ zvedl své husté obočí.
„Vy jste opravoval v muzeu podlahu, viďte?“ zeptal se James.
„Co myslíte?“ nehnul brvou Arnošt. „Na baráku mám napsáno par-

kety, kolem sebe vidíte parkety, to na čem stojíte, jsou parkety. Vodo-
vodní trubky neměním.“

„Aha,“ povzdechl si James, „tak jinak: taková rohová pracovna, po-
dle odhadu strašně drahý materiál, a v každé parketě…“

„Třešňový pecky?“ dokončil Arnošt k Jamesovu údivu.
„Přesně, ale jak…?“
„Já nevím, asi intuice,“ poznamenal Arnošt, „ale uděláme doho-

du, jo?“
„Ano?“
„Tak nejprve si zklidníte svýho kamaráda, protože se právě pokouší 

ukrást mi kasu…“ ukázal Arnošt za sebe, kde se právě Štefan potýkal 
s těžkou ocelovou pokladnou Eulián DkMIII. James k němu rychle 
došel, pokladnu mu vytrhl a vrátil na své místo.

„On je Štefan ze všeho nejvíc fanoušek…“, snažil se ho omluvit.
„Na peníze, že jo? No jo, ten poslední se docela dlouho léčil s přera-

ženou rukou, je to nebezpečnej koníček…“
„Vy byste měl s tím humorem vystupovat,“ navrhl James.
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„Jasně, někdy to zkusím, až si dám na stojáka sedmý pivo u Ma-
muta,“ ušklíbl se Arnošt, odložil drátěný kartáček, kterým čistil jednu 
z parket vystavených na polici a přešel přímo k Jamesovi.

„ Já vím svoje, pane Blond, víte? Samozřejmě vás znám, viděli jsme 
se ten večer, co jste zatýkali toho tlustýho blbečka s bradavicí. Vy tu 
nejste jen tak, že jo?“

„No…“
„Když si dám dvě a dvě dohromady, tak mně vychází, že lovíte ně-

jakou kachničku, že jo?“
„No, jste světaznalý muž, viďte?“ pokýval hlavou James,
„To teď nebudeme rozebírat, jo? Takže hledáte kachničku?“
„Tu největší ze všech,“ řekl Štefan Práce. „Hele, víte, že se do tý kasy 

dá nabourat?“
Arnošt hodil přes rameno po Štefanovi parketou a i když se nedíval, 

trefil ho přesně mezi oči.
„Tak největší?“ zeptal se pak Jamese.
„Co přesně chcete?“ zeptal se se zájmem James.
„To není těžký, ne? FTF na tý největší kachničce ze všech,“ zasmál 

se poprvé Arnošt, „už jenom proto, abych nasral Horáka.“

* * *

V kupé RX107 vládlo zachmuřené ticho, do kterého vypouštěl Ma-
taharis ze své dýmky mocná oblaka kouře. Stuart s kamennou tváří 
dělal, že mu to nevadí a dokázal ani jednou nezakašlat. V protějším 
rohu se krčil muž v klobouku a v rukou křečovitě svíral proutěný ko-
šík. Rychlík uháněl ze všech sil, aby dohnal malé zdržení ze zastávky 
Kaproun, a krajina za okny příjemně ubíhala.

„Říkám vám, Stuarte, že je to on,“ ukázal dýmkou Mataharis na 
muže s košíkem.

„Ne, to tedy nejsem, já jsem někdo úplně jiný, nikdy jste mě nevidě-
li,“ protestoval muž.

„Ale ano, vy jste ten člověk, co nás přepadl tenkrát v lese,“ trval 
si na svém Mataharis, „doktor Quivido vám tenkrát vysvětloval něco 
o daňovém systému.“
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„Nevysvětloval,“ zoufale vrtěl hlavou dotčený.
„Já říkám jednou lupič, navždy lupič,“ utrousil Mataharis a naklonil se 

blíž, „ale mě neoblafnete, chcete přepadnout vlak!“ zasmál se ďábelsky.
„To nejsem já!“
„Ale jo, pak jsem vás potkal na mostě, když jsme se vydávali za Pin-

drušoidy, chtěl jste nás pojistit,“ nedal se zmást Mataharis, „máte delší 
vlasy, jste tlustší, ale jste to vy.“

„Nejsem!“
„Ale jste.“
„Ne!“
„Ale ano!“
„DOBŘE!!!“ zakřičel muž s košíkem, „tak jsem to já, no a co má bejt?“
„Věděl jsem to,“ obrátil se vítězoslavně Mataharis na Stuarta.
„Proč já vždycky musím potkat vás? Proč? Jsem obyčejnej, poctivej 

bandita, hledím si svýho, ale to ne, to je pokaždý to samý. Vždycky, 
když už se mně začne trochu víc dařit, tak vás potkám, vy mně něco 
nabulíkujete, já vás poslechnu a další dva roky to pak splácím!“

„No dovolte!“ ohradil se Mataharis, „my nikomu nic nebulíkujeme, 
jak jste to nazval.“

„Ne? Vážně? Hele, milej pane, já na tom daňovým úřadě byl, víme? 
A víte co? Nejdřív se mi vysmáli a potom mě zavřeli na tři měsíce za 
daňový úniky! Ha! Kdybych v klidu okrádal pocestný, byl bych v po-
hodě, takhle ještě dneska dlužím na penále.“

„Kdybyste se živil poctivě, tak se vám to nestalo,“ zabafal Mataharis 
ze své dýmky a zase se pohodlně opřel ve svém sedadle.

„A co to pojišťování?“ nenechal se přerušit lupič, „to byl taky váš 
nápad! Než mně to došlo, neměl jsem ani vindru!“

„Možná kdybyste měl vhodného finančního poradce…“ začal Stu-
art, ale lupič mu bleskurychle strčil pod nos nabitou kuši:

„Ani omylem! Od vás už nechci ani jednu radu. Já si teď pěkně 
půjdu vykrást vagón s trezorem a vy tu zůstanete. A nechci slyšet ani 
slovo. Nic o tom, že bych si měl otevřít zámečnictví, nic o tom, že exis-
tuje nějaká právní ochrana, a už vůbec nic o tom, že se mně vyplatí 
si šperháky pronajímat a ne je vlastnit. Ani slovo, rozumíte?“ křičel 
doběla rozpálený lupič.



76

„Pro mě za mě,“ mávl rukou Mataharis, „já mám dovolenou,“ a za-
hleděl se z okna.

„Cože?“ zastavil se lupič v polovině pohybu směrem ke dveřím.
„Slyšel jste, mám dovolenou. A tady Stuart taky. Až do pondělka 

nechci o zločinu nic slyšet. Klidně si ukradněte celou lokomotivu, když 
to uděláte až v Mořičvílu.

„Vy mě nezkusíte zastavit?“ nechápal lupič.
„Ne, a dejte nám už pokoj. No, šup, mazejte vykrádat trezory, huš, 

huš!“
„Vy taky nic?“ otočil se lupič na Stuarta.
„Když dovolíte, tady pan Mataharis to myslím řekl vyčerpávajícím 

způsobem. Jsme na dovolené, chceme pouze odpočívat.“
„A na co máte toho vlka?“
„Ten se k nám tak nějak přidal cestou…“
„Nekousne mě?“
„Když mu nebudete brát ten jeho míček, ani si vás nevšimne.“
Lupič byl evidentně silně zmatený a ještě víc nedůvěřivý, ale protože 

Mataharis dál koukal zasněně z okna a Stuart mu přestal věnovat po-
zornost, a drbal za ušima vlka Akélu, rozhodl se, že to zkusí a odebral 
se do nákladního vagónu zkusit svoje štěstí. Když odešel, bylo v kupé, 
které opustil chvíli ticho, které ale nakonec porušil Stuart.

„Pane?”
„Ano, Stuarte?“
„Říkal jsem si, kam jste asi tak dal toho medvěda, co se k nám neu-

stále vracel a chtěl další pilulky?“
„Hň, hň, hň, Stuarte.“

* * *

V kupé rychlíku RX110 Sestra Broskvová bylo opět ticho. Jiné, než 
před tím. Tohle ticho hrozilo každou chvíli vybuchnout.

„ Ještě nikdy jsem neviděl někoho tak rychle utíkat, Stuarte,“ vyprskl 
nakonec Mataharis.

„Ono když vás honí medvěd, pane, najdete v sobě rezervy…“
„Ale stejně, to byl fofr, co?“ chechtal se Mataharis.
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„Byl, pane. Rád bych viděl, co se stalo na konci vlaku.“
„Co by se stalo? Prostě proběhli dveřmi, vypadli na koleje a teď pe-

láší zpátky na Kaproun,“ nemohl se uklidnit Mataharis a mezi slovy 
se zalykal smichy.

„Nebylo to od vás moc hezké, pane, tentokrát nás okrást nechtěl.“
„Ale lupič je to pořád, ne? Che, che, che…“
„To ano, ale poštvat na někoho medvěda je kruté.“
„Já ho nepoštval Stuarte, on ho poštval sám.“
„Hlavní je, že už vás přešly stavy, pane.“
„Jaké stavy?“ nechápal Mataharis.
„Špička borovice? Nic?“
„Jo tohle,“ mávl Mataharis rukou a pomalu se přestával smát, „to 

bylo jen výjimečně, vždyť mě znáte, Stuarte…“
„Právě, že ano, pane, před čtrnácti dny jste vypadal podobně.“
„To tedy ne, Stuarte! To jsme s doktorem Quividem slavili… něco 

jsme prostě slavili, ale jenom trošku.“
„Byl jste pod obraz jako malíř, pane.“
„Zase ty vaše slovní hříčky, Stuarte?“
„Ne, pane, jen vhodné přirovnání.“
„Vážně? A co třeba piclej jako myslivec? Aha?“
„Měl jste okno jako sklenář, pane,“ nedal se Stuart.
„Tohle nemůžete vyhrát, Stuarte, namazanej jako výhybkář.“
„Na kaši jako kuchař,“ odtušil Stuart.
„Zpumrdlíkovanej jako loutkoherec, vzdejte to.“
„Zhvízdanej jako flétnista, nikdy, pane.“
„Aha, tak přitvrdíme, na moll jako muzikant.“
„To bylo slabé, pane, co zčazenej jako kominík?“
„Slušné, Stuarte, slušné. Zlitej jako zahradník, ha!“
„Na šrot jako klempíř.“
„Silný kalibr, Stuarte, nakropenej jako květinářka.“
„Doštěkanej jako doga.“
„Tuhej jako nebožtík.“
„Zrubanej jak dřevorubec.“
„Jízdenky, prosím!“
„Napařanej jako… prosím???“
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„Jízdenky, prosím,“ opakoval průvodčí.
Oba muži se na průvodčího tázavě podívali.

* * *

Arnošt nikdy netrpěl strachem z výšek. Dokázal se hodiny a hodiny 
dívat nad sebe a nepociťoval při tom ani náznak závratě. Hloubky mu 
ale připadaly nesnesitelné. Právě teď visel ve vzduchu kousek od věže 
Bedřichova chrámu na Hyacintovém náměstí.

„Poslyšte, hrabě...víte, co je to ambivalence?“
„Já ano,“ usmál se hrabě Euliánus, který se vznášel kousek od Ar-

nošta, „co vy?“
„Právě teď nevím, co je horší. Jestli ta vaše studená ruka, kterou mě 

držíte, nebo představa, že mě pustíte.“
„Je vám to nepříjemné? Stačí říct…“ smál se hrabě.
„Ha ha ha, to je fakt humor, to vám řeknu. Zejtra spolu zajdeme do 

stáčírny česnekový šťávy a já vás budu držet nad kádí…“
„Myslíte tu v ořechové ulici?“ nenechal se vyvést hrabě z míry a dál 

se pokoušel odšroubovat z věžních hodin velkou ručičku.
„Neříkejte mi, že o ní víte?“
„Já ji vlastním, Arnošte, já ji vlastním, podal byste mi prosím klíč 

číslo 324?“
„Vy máte den,“ ušklíbl se Arnošt.
„Obávám se, že jinak to nepovolím…“
„To jako fakt? Dokážete vyletět v rozporu z fyzikou, u toho vytáhnout 

nahoru ještě mě a taky už mě napadlo, že máte v úmyslu tu tunovou 
rafičku nějak snést dolů. Takže mi přestaňte věšet bulíky na nos, ano?“

Hrabě se chvíli soustředil a pak přiložil pravou ruku na šroub, držící 
obrovskou ručičku věžních hodin na ciferníku. Pak bez větší námahy 
otočil doleva a když šroub se zavrzáním povolil, chytil obratně rafii, 
jako by nic nevážila. Potom se s ní i s Arnoštem opatrně snesl za zadní 
trakt chrámu, do zapadlé slepé uličky, kde už čekal James Blond se 
Štefanem.

Všichni si prohlíželi velký kus kovu ve tvaru velkého šípu a mlčeli.
„Není na ní vůbec nic divného,“ řekl po chvíli hrabě.
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„Je to rafie z kostelních hodin,“ poznamenal Arnošt, „ještě jsem 
zblízka žádnou neviděl, tak to nemůžu porovnat….“

„Vážně? Promiňte, občas zapomínám, že nejste upír… vážně 
nejste?”

„Zase humor?“ ušklíbl se Arnošt, „to asi narážíte na moji atletickou 
postavu a aristokratický vzhled, ne?“

„Vidíte? Vy v sobě máte ironie za několik set let.“
„Jasně, skladuju ji v tajný přihrádce levý boty… hele, hrabě, na to, 

že je vám nevím kolik a jste nejznámější génius ve městě, moc všímavej 
nejste,“ ucedil Arnošt.

„Vážně?“
„Vážně, je to v tý matce.“
„Prosím?“ Všichni se na Arnošta udiveně podívali.
„V tý matce, co jste povolil, chápete?“
Hrabě Eulián se mlčky podíval nahoru k hodinám a pak se bez dal-

šího slova tiše vznesl a zmizel nahoře ve tmě. Když zase přistál, držel 
v rukou obrovskou matku. Ta v sobě měla dutinu a v dutině kovovou 
krabičku.

„Jak jste to věděl?“ byl nehraně udivený James Blond28.
„Někdo na to potřebuje stovky let,“ neodpustil si Arnošt kousavou 

poznámku, „a někdo se to naučí už jako malej. Četl jste někdy nějakou 
detektivku s Třešem Křemelákem?“ podíval se Arnošt na hraběte.

Hrabě se usmál.
„Nejen to, s tou poslední jsem pomáhal, chodili jsme s doktorem 

Sekundsonem na ryby…“
„Proč nejsem překvapenej… no helejte, tak Třeš vždycky říkal, že 

když vyloučíte všechny nemožný řešení…“
„... zůstane vám to jediné možné, i když se může zdát nepravděpo-

dobné,“ doplnil hrabě.
„No, přesně. A taky dost pomohlo, že jsem si tý dutiny všimnul, už 

když jste to nahoře šrouboval.“

* * *

28  U této věty věty trval korektor na přeformulování. Tedy: McLaren, Lotus, 
Ferrari a Mercedes. HŃ, HŇ, HŇ
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„Je to ostudné, Stuarte, jednoduše ostudné…“ mrmlal velitel Mataha-
ris a přikládal do kotle další z borových polen.

„Na mě se nekoukejte, já se s ním nehádal,“ pokrčil rameny Stu-
art, který, přestože také přikládal pod kotel, nenesl jedinou známku 
zašpinění.

„Kdo to kdy slyšel, aby se musela kupovat domácím zvířatům zvlášt-
ní jízdenka?“

„Vlk je něco jako pes, pane, a medvěd, když už jsme u toho, to je 
něco jako smečka psů. Včetně kotců.“

„Ten medvěd nebyl náš!“
„Měl vaši košili…“
„No a co, jako? Nechtěl jsem, aby se nachladil.“
Strojvůdce jen zakroutil hlavou a zapískal na parní píšťalu. Už měl 

v kabině jako topiče ledaskoho, ale tihle dva tedy vedli…” 

* * *

Hrabě Eulián, Arnošt, James a Štefan seděli za stolem u Vyšinutého 
mamuta a vychutnávali si každý své pití. Arnošt a James sklenku whis-
ky a hrabě perlivou vodu s třemi kapkami citrónu. Štefan nepil nic. 
Hostinský Alen T áBasco jim úslužně vyhradil celý roh podniku, pro-
tože dobře věděl, kterých zákazníků si vážit a předcházet si je. Arnošt 
byl jedním z nich a ti další gentlemani byli Arnoštovými hosty a to 
Alenovi stačilo. Navíc, Jamese Blonda znal zase odjinud. Nikdo v celém 
Mořičvílu neuměl udělat tak dobře podlahu, jako Arnošt s Jakubem, to 
věděl každý. Znát se s tajnými agenty je fajn, ale podlahu vám nepoloží.

„Co mně ale není jasný, jak jste dospěl k tomu, že je to v hodinách 
na věži?“ zeptal se Arnošt.

„ Jak prosté, milý Sekundsone,“ zašklebil se hrabě.
„Ještě jednu Alene, prosím,“ otočil se Arnošt na hostinského.
„Takže, shrňme si, co víme,“ začal vysvětlovat hrabě. 
„Tak když vám to udělá dobře…“
„Máme tady kachničku, která se zjevila doslova odnikud. Všichni 

hráči dostali emajl, ve kterém se o ní píše, ale nikdo ani netuší, kdo ji 
založil, ani kdy, a proč. Navíc má obtížnost i terén evidentně šest, což 
objektivně není možné.“
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„Takže?“ zajímalo Jamese.
„Takže je docela klika, že jeden z nás má velkou kontrolu nad celým 

potrubím a umí komunikovat se včelami, nemyslíte?“
„Docela nefér výhoda, co?“ zasmál se sarkasticky Arnošt.
„Zase se nedokážu opálit, to máte takhle u všeho něco,“ mávl hrabě 

rukou.
„Tak shrnujte…“
„James a Štefan rozluštili ten emajl. Já tedy také, ale oni dřív. To byl 

první krok. Stopa vedla do Městského muzea a tady jste pomohl právě 
vy, šifra byla v těch pecičkách, co jste dával do parket…“

„Hele hrabě, popravdě, to tam ani nemuseli lézt, mohli za mnou 
přijít rovnou. Já si to tenkrát samozřejmě obkreslil, celý, nejen tu část 
co jsem měnil. A zrovna nedávno jsme s Horákem večer trochu popíjeli 
a jen tak ze srandy jsme si to vyluštili. Bylo tam něco o Kefírovi a fasá-
dě. Což jsem jim taky nakonec řekl, že jo…“

„No vidíte, každopádně, tady nastoupil náš další přítel, jehož bohu-
žel nesmím jmenovat, ale řekněme, že cítí k panu Blondovi jistý velký 
dluh a proto rád pomohl.“ 

„To byla ta fasáda?“
„Ano, to byla ta fasáda,“ potvrdil hrabě.
„A tam bylo něco o těch hodinách?“
„Dá se říct, byla to taková zajímavá hádanka, ale rozluštil jsem jí,“ 

řekl hrabě a i když se Arnošt opravdu hodně snažil, nedokázal v té větě 
najít ani stopu chlubení.

„Samozřejmě se vytahuju, bylo tam rovnou napsáno, kam dál,“ ro-
zesmál se hrabě, „jen mě zajímalo, jestli to poznáte.“

„Přijdete do pekla, hrabě, dejte na mě.“
„No, to je docela zajímavá filosofická otázka, protože jako nemrt-

vý… ach tak, to byla ironie, viďte?“
„Che che, hrabě, che che,“ řekl Arnošt.
„Dobrá. Ale zpátky k té kachničce – máme další indicii a já mám 

takové tušení, že ještě není poslední. Daleko zajímavější otázkou ale je, 
kdo tu kachničku založil.“

„A víte, že nemyslím prakticky na nic jinýho?“ napil se Arnošt whis-
ky a pokračoval: „ Jsem přesvědčenej, že to nebyl jeden člověk. Muselo 
jich bejt víc, protože tohle není v silách jednoho člověka. A taky si 
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myslím, že to připravovalo několik generací. Hele, polník Dlesk, to 
máte kolik let zpátky, pár set?“

„Tak nějak,“ souhlasil hrabě.
„Ale třeba muzeum je mladší, ne? Stejně tak ten Bedřichův chrám. 

To jsou úplně rozdílný století.“
„Došel jste ke stejným závěrům, jako já,“ pochválil ho hrabě.
„Fakt? No to jsou věci… vy nemáte chuť, viďte hrabě?“
„Prosím???“
„Říkám, že nemáte chuť. Vůbec. A možná máte poškozenej i čich.“
„Jak jste na tohle přišel?“
„Ále,“ mávl Arnošt rukou, „on vám totiž Alen nosí už od začátku 

vodku se šampaňským. Ale obdivuju, že to s váma ani nehnulo.“

* * *

„Něco vám píplo v kabátu,“ upozornil mašinfíra Mataharise, když 
vlak projížděl po známém mostě přes oranžové jezero.

„Nepíplo.“
„Ale jo, píplo, slyšel jsem to.“
„Nepíplo vám říkám…“
„Podívejte se, milej pane, já jsem jenom fíra, ale nejsem hluchej!“
„Vrrrrrr!!!!“
„To si na mě ten váš čokl může vrčet jak chce, říkám, že vám něco 

píplo v kapse…“ nedal se strojvůdce zastrašit vlkem Akélou.
Chvilku přikládali mlčky a strojvůdce se uraženě díval z okénka.
„Samozřejmě, že mi něco píplo v kapse, Stuarte, to nové prkénko od 

Euliána…“ zašeptal pak Mataharis opatrně mezi dvěma hody lopatou.
„Tak tohle slyším taky, abyste věděl,“ ucedil strojvůdce přes rameno.
„Člověče, můžete nám nechat trochu soukromí?“ obořil se na něj 

Mataharis.
„Poznám pípnutí, mrmly mrmly… pche…“
„Ne, díky, Stuarte, to nebude třeba…“ odmítl Mataharis velkou tyč 

na přehazování výhybek, kterou mu Stuart podával.
„ Jak myslíte, pane,“ pokrčil rameny Stuart, „přišla zpráva od Blon-

da, viďte?“
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„Jak tohle sakra můžete vědět, když jsem se ani já ještě nepodíval?“
„Nastavoval jsem vám to pípání, víte, pane? Pro pana Jamese jsem 

vybral skladbu Zlaté oko29 od Týny Turniketové.“
„Aha, mně to bylo povědomé… to ty včely umí zabzučet?“
„Neumí, pane.“
„Uff, já si říkal, že tohle by ani starej Euliánus nedokázal…“
„Je tam cvrček a má takové malé paličky, kterými mlátí do malin-

katého xylofonku…“
„Aha,“ poklesla Mataharisovi brada, „a to z toho neohluchne?“
„Ne, pane, má na to takové tablety.“
„Kam ta doba spěje…“
„Dopředu, pane, dopředu. Pamatujete na tu taškařici, jak nám pan 

Eulián posledně přimíchal borůvkovou šťávu do kávy?“
„Ano, to nebylo vtipné, měl jsme pak modré zuby ještě týden…“
„No, právě… ani se neptejte, co při tom pana hrabě napadlo,“ řekl 

opatrně.
„Neptám, já se raději neptám…“ přiložil Mataharis opět do kotle 

a pak vytáhl dřevěné prkénko a na zobrazovací ploše si přečetl zprávu 
od Jamese Blonda.

„Myslíte Stuarte, že když budeme usilovněji přikládat, budeme 
v Mořičvílu o něco dřív?“

„Když vyhodíme z vlaku strojvůdce, aby nám nepřibržďoval, tak 
určitě, pane.“

Strojvůdce se zhrozeně otočil do kabiny a uviděl Stuarta, jak si po-
hazuje výhybkářskou tyčí.

„Nechte toho nebohého muže na pokoji, Stuarte,“ mávl rukou Ma-
taharis. „A přidejte, Blond píše, že jsou na stopě té ultimátní kachnič-
ky. U toho musíme být.“

* * *

Bylo to poprvé v historii Mořičvílských spojených železnic, kdy vlak 
přijel na minutu včas.

29  To budete znát: Byl jeden bankéř a ten vždycky vydělal, měl zlaté oko, měl 
zlaté oko… atd., původně lidová píseň z Benzindorfu.
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KAPITOLA 11

O  pendlovkách sira Rampoucha a o tom, jak vznikají nepokoje.

Jednání nově vzniklého Společenstva kachny, jak sešlost zainteresova-
ných nazval Arnošt Frautenberg, probíhalo u kulatého stolu. Velitel 
Mataharis seděl přesto v čele, protože jsou lidé, kteří tohle dokáží tak 
nějak od přírody. Na dalších židlích seděl Stuart, James Blond, Štefan 
Práce, hrabě Eulián a Arnošt. Schůzka se konala, jak jinak, u Mata-
harise v kanceláři.

„ Je to věc profesionální cti,“ řekl vážně Mataharis.
„Teda, pokud de vo mě,“ skočil mu do řeči Štefan, „mně by stačilo 

najít tu kachnu jako první…“
„Ticho,“ napomenul ho James Blond, „jdi si něco šroubovat!“
„Helejte se,” řekl Arnošt a cosi hledal ve svých papírech, „znáte Ho-

ráka? Jasně, že ho znáte, od minule, že jo? Ten s tou písničkou o oteví-
rání vrat, nebo mraků, už nevím přesně.“

Společnost přikývla.
„No, tak von se mnou teďka je ve kšeftu a můžu vám říct, že se fakt 

snaží. To je stejný, jako když uděláte pytláka porybným, od tý chvíle 
vám začne živnost šlapat. Horák totiž zná všechny finty, jak drobný 
živnostníky přechytračit, takže jeho už nepřechytračí nikdo.“

„Tak to máme radost, že se vám daří Arnošte, ale proč to teď taháte 
sem?“, nechápal Mataharis.

„Kdybyste mě nechal domluvit, tak se to dozvíte,“ zpražil Arnošt 
Mataharise, „on totiž mimo jiný říká, že každej podvod má několik 
fází – ta první je zacílení, druhá mapování terénu, třetí příprava a te-
prve pak samotná akce. Nenapadlo vás, že je to dost podobný s tou 
divnou kachnou?“

Mataharis se na chvíli zamyslel.
„Myslíte, že ta kachnička je podvod?“ zeptal se pak.
„Nemusí to tak být,“ vložil se do rozhovoru James.
Hrabě Eulián pokýval hlavou:
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„Je to tak, veliteli, jde jen o to, že podvod i tahle kachnička mají ně-
jaký cíl. U podvodu to mohou být peníze, šperky, dokumenty… u téhle 
kachničky nevíme, ale vzhledem k provedení, které jsme dosud odha-
lili… tohle vyžadovalo složitou přípravu.“

Stuart přinesl tác a na něm šálky s kávou, které hned servíroval.
„ Já si myslím,“ pokračoval Arnošt, „že fáze zacílení bude pro nás 

shodná s poslední fází, mám na mysli se samotnou akcí. Ta už pro-
bíhá – všichni si lámou hlavu, kde ta blbá kachna může bejt, že jo. 
Myslím si, že když zjistíme, proč ji někdo založil, dost to pomůže tomu, 
abychom věděli, kde je schovaná. Takže to bych teď nechal na chvíli 
stranou a soustředil se na fázi tři, tedy na přípravu.“

„Není hloupý, ten mladý muž,“ neodpustil si hrabě poznámku. 
Arnošt se na něj jen ušklíbl a poznamenal:

„Věk není zásluha hrabě, kapiš?“
„Co víme je,“ vzal si slovo opět James Blond, „že se na přípravě té-

hle kachničky podílelo několik generací. Při tom je třeba jít pozpátku. 
Aktuálně máme krabičku schovanou v rafii věžních hodin, to, co nás 
k ní dovedlo bylo učiněno časově před tím. Mám na mysli ten nápis na 
Kefírově fasádě. Před tím někdo nechal udělat podlahu v muzeu, tou 
to vlastně celé začalo.“

„Jak to?“ vložil se do toho Mataharis, „nejprve přeci přišel emajl.“
„Ten to jenom odstartoval,“ řekl Štefan, kterému se  – zcela nepo-

všimnutému – právě podařilo rozebrat velké stojací hodiny v Mataha-
risově kanceláři, „ta parta, co to dělá, samozřejmě nemohla tušit, že 
jednou bude nějaký potrubí, ale měli to připravený tak, že stačilo dát 
ve známost informaci o existenci tý kachničky. Počítám, že měli vy-
myšlenou jinou šifru, ale protože teď už potrubí je celkem běžná věc, 
prostě se přizpůsobili.“

„To byly pendlovky po siru Rampouchovi!!!“ zděsil se velitel Mataharis.
„Abych, veliteli, citoval: Běž si něco šroubovat“, nedal se Štefan.
„Koukej z toho udělat zase hodiny!!!“
„Ehm, ehm,“ odkašlal si Arnošt, „tak zase k tématu, jo?“
„Mám dojem, že v tomhle projektu je zapojeno velké množství lidí, 

ale vždy jen málo z každé generace, jinak by to až dodnes neutajili,“ 
podotkl James Blond.
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„Každopádně, v té kachničce musí být něco zásadního, a mně za-
jímá i to, proč ji její autoři zveřejnili právě teď,“ zamyslel se hrabě, 
„děje se teď něco výjimečného? Je nějaké zvláštní datum? Má se něco 
důležitého stát?.“

„Pokud dovolíte, pane,” ozval se Stuart, „tak nic z toho. Kromě na-
růstající vlny rasové nesnášenlivosti oproti ne-mořičvílanům není letoš-
ní rok ničím zvláštní. Jeho číslo není ani prvočíslo, ve všech soustavách 
je jeho přepis zcela tuctový, žádnou státní návštěvu nečekáme, počasí 
je stabilní…“

Místností se ozvala strašlivá rána, jako kdyby někdo velkým kladi-
vem udeřil do kovadliny.

„Pardon,“ řekl omluvně Štefan, leže pod povalenými hodinami.

* * *

Malý historický exkurz.

Pořádat občanské nepokoje není lehká věc. Přesvědčili se o tom už 
mnozí – nejde jen tak vylepit plakáty a pozvat lidi. Co na ně třeba na-
psat? Pojďte, dáme si pěkný občanský nepokoj? To by se vám vysmáli 
a hned potom by dorazil někdo z SMS a zavřel by vás za podněcování. 
Nepokoje na druhou stranu ale nevznikají ani samy od sebe. Málokdo 
ví, že to je dlouholetá mravenčí práce. Svým způsobem je to úsilí, které 
do toho musíte vložit, obdivuhodné.

Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Standa Groš. Začalo to vlastně 
úplně nevinně před pár lety. Byli s kamarády mlátit trpaslíky, jako 
každé pondělí po škole a potkali toho pána s divným přízvukem. Če-
kali, že je požene, jako to obvykle lidé dělali, když je přistihli, jak trápí 
někoho slabšího, ale tenhle člověk byl z jiného těsta. Nejen, že jim ne-
vynadal a nepokusil se jim nafackovat, naopak. Pochválil je a pozval 
na limonádu. Tam jim vysvětlil, že dělají dobrou věc, protože takové 
krásné město, jako je Mořičvíl by mělo patřit lidem. Vysokým, vzdě-
laným a bohatým lidem. Vyprávěl jim, jak u něj doma v Benzindorfu 
mají podobný problém, ale že si s tím umí poradit. A začal se s nimi 
scházet pravidelně.
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Dokázal jim dokonce zařídit i klubovnu v jedné z okrajových čtvrtích, 
někdy jim přinesl peníze, aby měli z čeho provozovat svou činnost. Ale 
hlavně – přesvědčil je, že násilí v malém měřítku nikam nevede. Tedy 
vede, do kriminálu, protože je dřív či později někdo chytí. Tím by svého 
cíle, očištění města nikdy nedosáhli. Kdepak. Musí na to jít chytře.

Ten benzindorfsky mluvící muž byl sám Alois Hitlák. Tedy tehdy 
ještě jeho mladší vydání. Navštěvoval nejen Mořičvíl, ale také Lodge 
a Abu-Babu. A řadu dalších, malých měst. A všude, kam zavítal, našel 
podobnou partu mladých lidí. Všude zakládal podobné spolky, jen my-
šlenky byly různé. V Mořičvílu brojil proti trpaslíkům. Doma v Ben-
zindorfu proti Mořičvílu. V Abu-Babě mu vadili bílí, v Lodge zase 
černí. Vždycky se něco našlo. V Mořičvílu to byl Standa Groš a jeho 
partička. Dalo mu to velkou práci, ale za těch několik let je dokázal 
kultivovat. Od pouličního přepadávání je nasměroval víc do stínů, na-
učil je větší podloudnosti, ukázal jim, jak to zařídit, aby špinavou práci 
odvedl nějaký užitečný trouba. Standa Groš byl přirozený talent. Tak 
strašně toužil po vyšším poslání, že se neváhal snížit k čemukoliv.

Trpaslíků v Mořičvílu nebylo mnoho, dalo by se spíš mluvit o men-
šinové komunitě. Většinou se jednalo o řemeslníky nebo drobné proda-
vače a malými krámky, kde jste si mohli koupit všechno možné. Odkud 
do Mořičvílu přišli nikoho vlastně moc nezajímalo, lidé měli za to, že 
někde daleko existuje trpasličí země, ze které chodí trpaslíci do světa 
na zkušenou a někteří zůtanou právě v Mořičvílu. Dokud se neobje-
vil Standa Groš se svou kumpanií, panoval všeobecný názor, že jsou 
trpaslíci milí lidé. Pak se ale městem začaly nenápadně šířit myšlen-
ky. Podle jedné z nich brali trpaslíci vysokým lidem práci. Vycházela 
z toho, že skoro v každé ulici byl jeden malý trpasličí krámek, který 
měl otevřeno dlouho do noci a mohli jste si v něm koupit třeba doutní-
ky, mléko, nebo pytlík mouky. No jo, ale proč ty krámky neprovozují 
Mořičvílané, aha? Protože je ti mrňaví bastardi vytlačili přece!

Taková a podobné myšlenky se trpělivě, pomalu a nenápadně plížily 
několik let ulicemi a hledaly domov. A nacházely, přirozeně. V každé 
společnosti v každém vesmíru je totiž určité procento obyvatel, kteří 
jsou líní myslet. To vede obvykle k tomu, že se jim v životě nedaří 
tak, jak bych chtěli. Nemají velký dům plný služebnictva a truhly plné 
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zlaťáků, lidé jim neprojevují respekt a dokonce ani nezastávají něja-
ké významné funkce ve vedení čehokoliv. Místo toho spíš pracují na 
nějaké nudné a nepříjemné pozici a všechno je tak nějak štve. Samo-
zřejmě by s tím mohli něco dělat vlastními silami. Začít se zajímat 
o svět kolem sebe i do větší vzdálenosti, než je jejich kuchyně, něco si 
přečíst, něco se naučit a tak. Ale tady naráží na zmíněnou lenost pře-
mýšlet. A přesně u takových lidí nacházely MYŠLENKY paradoxně 
svůj domov. 

Poměrně dlouho se to nedalo moc poznat, protože každý jeden an-
titrpaslista měl pocit, že je ve svém spravedlivém hněvu osamocený 
a bál se ho dávat nějak výrazně najevo. Jenže pak se stala věc, která se 
stát musela a která se stane pokaždé, když dojde k prudkému rozvoji 
technologií. V případě Mořičvílu to byl rozvoj potrubí a chytroušů.

Původně byl chytrouš výsadou bohatých lidí a státních institucí. Ne-
bylo jich mnoho a jejich provoz byl drahý. Připojit se na potrubí nebylo 
jen tak, někdo musel zrealizovat výkop, zasypat do něj trubky, postavit 
pro vás chytrouše, v té době ještě věc velkou jako almara a celé to stálo 
spoustu peněz. Časem ale přišel hrabě Eulián se svým chytroušem na 
bázi včel a potrubím založeném na záblescích. A začal vyrábět. Když 
něčeho vyrobíte mnoho, jde cena výrobku dolů. Chytrouše se tedy ne-
jen zmenšily, ale i výrazně zlevnily. To, co bylo výsadou jen bohatých 
rodin se stalo pomalu, ale neodbytně součástí běžného života. Když se 
pak objevily přenosné chytrouše a pak dokonce malé verze do kapsy, 
měl jeden takový už doslova každý. Vzduchem létaly včely jako o zá-
vod, v úzkých kovových trubkách pod zemí se blýskalo jako při perma-
nentní bouřce a informace se staly zcela zásadním artiklem.

Jako všechno nové to mělo samozřejmě dvě tváře. Na jednu stranu 
se stal život ve městě snažším. Z pohodlí domova jste se mohli podívat, 
v kolik vám jede Myrtilka, kde seženete nové kalhoty a za kolik, pří-
padně jste si je mohli rovnou objednat až k sobě domů, dopisy už neby-
lo potřeba posílat klasickou cestou, na úřad už jste v mnoha případech 
nemuseli ani chodit. A zvýšila se produkce medu.

Ale z té druhé strany… systém začali používat i lidé, o kterých byla 
před chvílí řeč. Byť měli tak tak na nájem a jídlo, cítili potřebu vlast-
nit poslední model chytrouše do kapsy. Ideálně ten s nakousnutou 
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hruškou. Sice drtivé většině jeho funkcí nerozuměli a nedokázali je 
využít, ale nakousnutá hruška byl společenský status. Na ulicích bylo 
možné spatřit například žebráka, jak sedí u klobouku a upřeně hledí 
na zobrazovací plochu svého kapesního chytrouše. 

Hlavní zlom ale přišel s vynálezem Potrubní kavárny. Hrabě Euli-
ánus původně vymyslel platformu, na které se šlo – pomocí chytroušů, 
včel a světelných záblesků – potkávat bez potkávání. Udělali jste si 
profil a mohli jste si povídat s lidmi, kteří byli daleko od vás. Třeba 
na druhé straně vrcholů. Ze začátku to fungovalo dobře, jako každá 
novinka. Dobře to bylo i myšleno. Ale velice rychle se to celé zvrh-
lo. Nápad, který měl lidi sblížit, je začal rozdělovat. Na Kafču, jak se 
začalo zkráceně říkat Potrubní kavárně, se mohl vyjadřovat kdokoliv 
k čemukoliv. Co bylo nejhorší – anonymně. Netrvalo to ani několik 
měsíců, dokonce ani několik týdnů, trvalo to pouhých několik dnů a už 
nebylo možné vést smysluplnou diskusi. Napsali jste například, že je 
dnes krásný den a chystáte se zasadit na zahrádce jabloň. Větu, která 
je sama o sobě neškodná. Do pár minut pod ní někdo napsal, jestli jste 
se nezbláznili, že on tedy žádný krásný den nevidí. Další diskutující se 
vyjádřil v tom smyslu, že to se to někdo má, když má vlastní zahrád-
ku a čas sázet stromy. Další obvinil trpaslíky z toho, že on žádnou 
zahrádku nemá a musí zametat ulice. Za hodinu bylo pod původním 
příspěvkem o tom, že je venku hezky několik desítek přispěvatelů, kteří 
se osočovali ze všech nepravostí celého světa.

Tenhle stav byl živnou půdou pro pro všechny malé duše. Najed-
nou zjistili, že ve své nenávisti ke všem úspěšnějším nejsou zdaleka tak 
osamocení, jak si mysleli. Zakládaly se skupiny stejně smýšlejících, kde 
se jejich členové utvrzovali ve svých pravdách a ze kterých byl každý 
příčetný diskutér hned vyhazován. Antitrpaslisty samozřejmě nevyjí-
maje. V Mořičvílu byli nenáviděni trpaslíci, v Benzindorfu lid z Moři-
čvílu a trpaslíci, v Abu-Babě všichni ne-Abu-Babané, a tak dál. Malá 
skupinka dokázala na Kavču budit dojem, že jde o všeobecný názor.

* * *
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Konec lehce depresivního historického exkurzu a zpátky na velitelství 
SMS.

„Máme už vyluštěnou tu zprávu z věžních hodin?“ chtěl vědět Mataharis.
Hrabě Eulián něco intenzivně kreslil do poznámkového bloku a jen 

odbyl Mataharise mávnutím ruky, aby ho nevyrušoval.
„ Jestli to nezvládne hrabě, tak už nikdo,“ poznamenal Arnošt, „ta-

kovej talent se totiž narodí a neumře tak jednou za pár tisíc let…“
Odkudsi zezhora se snesl malý netopýr a dal křídlem Arnoštovi leh-

ký záhlavek.
„Jako malej,“ ulevil si Arnošt směrem k hraběti a hodil po netopý-

rovi malý polštářek ze svého křesla. Netopýr byl zasažen, ale hned se 
rozplynul na slabou mlhu. Stále letící polštářek zachytil elegantním 
pohybem ruky sekretář Stuart, který se záhadně zjevil přesně v trajek-
torii jeho letu a položil ho na okenní parapet.

„ Jsou to obyčejné body, zdánlivě náhodně rozmístěné na papíru,“ 
řekl Štefan.

„Jsou hlavně očíslované,“ poznamenal Mataharis a ze zvyku sáhl do 
svého stolu pro malou placatku whisky, určenou pro zvláštní příležitos-
ti. Třeba když se potřeboval napít.

„Nějaká geometrická kombinace bodového mračna?“ navrhl Stuart.
„Co najít třeba zákryt všech sudých čísel? Nebo lichých?“
„Jasně,“ zapojil se opět Arnošt, „nebo jen těch, který jdou vydělit 

patnácti, co?“
Všichni se na něj podívali.
„ Já jenom, že jste zářnýma příkladama toho, že když to není v hla-

vě, vzděláním to nedoženete, dejte to sem,“ vytrhl hraběti Euliánovi 
papír i tužku a začal do originálu cosi čmárat. To vyvolalo u všech pří-
tomných zděšení, ale než mu papír stihli vytrhnout, byl Arnošt hotový.

Nastalo krátké ticho.
„No, nebylo to tak složité, když to teď člověk vidí…“ prolomil ho 

Mataharis.
Na papíru byl jednou čarou nakreslený obrázek, který vznikl pospo-

jováním očíslovaných bodů podle jejich pořadí. Jednoduchá kočička si 
na něm právě jazykem čistila tlapku.

„Takže se budeme pro změnu vloupat do muzea?“ zeptal se Štefan.
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* * *

Noční hlídač Brouzdal vyrazil na pravidelnou obhlídku rozvážným 
krokem muže, který ví. Například věděl, že kostru mamuta nikdo dnes 
v noci neukradne, stejně jako vycpaného buvola, sadu bumerangů, 
nebo hlavní vchod. Stejně tak věděl, že není kam spěchat, protože čím 
pomaleji celou trasu projde, tím méně času pak bude muset strávit na 
svém stanovišti na vrátnici, než se znovu vydá na obchůzku. A bylo 
stokrát lepší se courat mezi exponáty, než koukat na vrátnici do zdi.

S rozmyslem vystoupal opatrně po velkých schodech do prvního pa-
tra, kde soukromé muzeum madam Tety M. Látkové vystavovalo au-
tory středního kokoka. Lucernou si pro jistotu na každý z nich posvítil, 
ale narovnat byť jediný obraz, který by visel nakřivo, se neodvažoval. 
Od té doby, co tu byl nově nainstalován bezpečnostní systém hraběte 
Euliána, se to nemuselo vyplatit.

„Už je pryč, dědek?“ ozvalo se šeptem zpoza největšího obrazu.
„Tedy, vy máte slovník, veliteli…“
„Vždyť je mu nejmíň stodeset!“
„Úcta, ano? Hlavně úcta!“
„Nemůžete se utišit?“
„Ne.“
„Jestli se starej Brouzdal vrátí…“
„Vidíte!?“
„Ani na špičku nosu!“
„Ne, já myslím to, jak jste řekl, že je Brouzdal starej, to je totiž to 

samé, jako když jsem o něm já řekl, že…“
„Ramone, TICHO!!!“
„Proč?“
„Protože teď se zapne sekvence citlivá na hluk!“
„Použij sílu hluku…“
„Já nevím, kdo mu dal napít…“
„Já to nebyl, pane, ale velitel je lstivý jako liška…“
„Jasně, jsem lstivej jako liška!“
„Mohli jsme ho taky nebrat, například!“
„Nebo alespoň toho jeho vlka…“
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„Ten je náhodou potichu, že jo ty roztomilej čumáč…“
„!!!!!!!“
„Co se stalo?“
„Čumáček ho kousnul.“
„Kdy se to vypne, hrabě?“
„Ještě chvíli… tak a teď!“
Obraz se odklopil a na podlahu doslova vpadl chumel lidí, upíra 

a vlka. Velitel Mataharis, hrabě Eulián, Stuart, Arnošt a samozřejmě 
James Blond se Štefanem. A Akéla.

„Tak kde to visí?“ zeptal se Mataharis a oprašoval si trhanými po-
hyby sako.

„Snad vázne, ne?“
„Myslím ten obraz, ať to máme za sebou,“ nedal se Mataharis.
„Ten máte před sebou.“
„Hahaha, ano, hahaha,“ ohradil se Mataharis. „Samá slovní hříčka 

a úcta k nadřízenému žádná.“
„Vy nejste můj nadřízenej, jasný?“ zasmál se Arnošt, „Vy jste aktuál-

ně jenom slušně zfetlej. Proč jste to vůbec pil?“
„Abych to vysvětlil,“ řekl Stuart, „velitel nevěděl, že pije prostředek na 

mytí oken. Myslel si, že pije svou whisky. Jeho žena je lstivá jako dvě lišky.“
Zatímco probíhal tento dialog, James Blond a hrabě Eulián se za-

stavili před klenotem celé galerijní sbírky, před dílem Michaela d Ábla 
Petrachty. Petrachta byl ve své době oslavovaným umělcem, který do-
kázal fušovat prakticky do všeho. Maloval, sochal, psal sonety, nechal 
se pronásledovat žárlivými manžely, takže držel i několik běžeckých 
rekordů, skládal hudbu a ještě dokázal navrhnout několik architekto-
nických klenotů. Za vrchol jeho tvorby však byl považován jeho obraz 
Ona lízá. 

Tato lehce erotická kompozice neznámé šlechtičny z kraje mezi 
Abu-Babou a Benzindorfem, která na obraze konzumuje zmrzlinu 
byla zahalená celou řadou mýtů a pověstí. Například se mělo za to, že 
na průčelí malé zvoničky, namalované v pozadí šlechtičny, je ukrytá 
nějaká šifra.

„ Jako vážně?“ zeptal se Arnošt.
„Vážně co?“ chtěl vědět Mataharis, který si právě utrhl kus rukávu 
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ze své košile a vyráběl z něj improvizovaný obvaz na ruku.
„Jako vážně budeme řešit tu legendu se šifrou na kapličce? A co 

sněžnýho muže, znáte?“ byl ironický Arnošt.
„Myslíte Evžena?“ zeptal se Arnošta hrabě Eulián nevinně.
„Jo, jasně, že jsem nebyl zticha,“ povzdechl si Arnošt.
James Blond mezitím odněkud vytáhl velkou lupu a jal se obraz 

prohlížet. Bezvýsledně. Stovky badatelů před ním se pokusili o totéž 
a nikdo zatím neuspěl. O šifře kolovala spousta zvěstí. Že odhalí místo 
ukrytého pokladu, že zhypnotizuje toho, kdo ji vyluští, že je to recept 
na štrůdl stařenky Vyprášilové a další a další. Ta první byla samozřej-
mě pravdivá. Jen všichni hledali na špatném místě.

„Hele,“ řekl Arnošt, „já vám do toho teda zase nechci moc kecat 
jo, ale jak se jmenuje ten borec, co to načmáral?“ prohlížel si Arnošt 
zadumaně obraz.

„Michael d Ábla Petrachta“ řekl okamžitě Stuart, „světoznámý ma-
líř, sochař, spisovatel, básník, běžec, hudební skladatel a kuchař. Autor 
třídílné rukověti pro začínající umělce „Slepý s houslemi“, „Trochu ná-
hoda“ a „Plácni to tam, umění je cokoliv“. Nejznámější díla: zde, před 
námi obraz „Ona lízá“, první pokračování obrazu v historii „Zrození 
Venouše“, který zachycuje porod syna hraběnky Ony a - poněkud pře-
kvapivě – cyklus symfonických básní „Má slast“. Stuart se při výkladu 
ani nezadýchal.

„ Jo,“ odtušil Arnošt, „plodnej chlápek.“
„Ano, měl patnáct dětí,“ souhlasil Stuart.
„A těžkou dislexii,“ podotkl Arnošt, „nebo jsem vám našel tu šifru.“

* * *

„Celé ty roky na tom pracovalo naše kryptografické oddělení a nic,“ 
prohlížel si ohromeně obraz velitel Mataharis.

„A přitom je to taková blbina, co? Petrachta a podepíše se na vobrá-
zek jako Perachta…“ zašklebil se Arnošt.

„Ale, že by to vážně bylo součástí té kachničky? Vždyť to je nejcen-
nější obraz, co v Mořičvílu máme…“ přemýšlel nahlas Mataharis.

„No, veliteli,” položil mu ruku na rameno hrabě Eulián,“ to není 
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tak přesné.”
„Jak to? Teda vy jste studenej!“
„Někdy se musíte přijít podívat ke mě do vily na Borůvkovém vrchu, 

mám tam pár obrázků…“
James Blond i Stuart souhlasně pokývali hlavami.
„Vy jste je viděli?“ byl překvapený Mataharis.
„ Jistě, pane, navštěvujeme sbírky pana hraběte celkem pravidelně, 

občas i se školní výpravou,“ potvrdil Stuart.
„Ale vždyť vám to tam může někdo ukrást!“
„Vážně?“ zasmál se hrabě. „A kdo by byl takový blázen?“
„Bacha, dědek jde!“ sykl Arnošt.
Za rohem se ukázal slabý paprsek světla z Brouzdalovy lucerny. 

Všichni se okamžitě vrhli do nejbližší skrýše, což v některých přípa-
dech vypadalo značně komicky. Hrabě Eulián se změnil v mlhu a roz-
prostřel se u stropu. Arnošt se schoval za sochu „Močící chlapeček“ 
a přestal se hýbat. James Blond vystřelil lanko ke stropu (načež se ozva-
lo sotva znatelné „Au!“ hraběte Euliána) a zmizel kdesi nahoře. Mata-
haris, stále ještě pod vlivem okenního čistidla, se pokusil vlézt pod ko-
berec uprostřed chodby. Vlk Akéla si lehl k jeho vykukujícímu zadku.

Hlídač Brouzdal se vynořil zpoza rohu a uviděl Stuarta.
„Dobrý večer, pane Stuarte, na vycházce?“ pozdravil ho srdečně, 

jakoby se nechumelilo..
„Tak nějak, pane Brouzdale dobrý večer“
„V tom případě přeju pěkný večer, potom prosím zhasněte“, a vydal 

se chodbou do další části výstavních prostor.

* * *

Na zem se zvolna snesl hrabě Eulián a James Blond, zpoza sochy vy-
stoupil Arnošt.

„Už můžete vylézt,“ šťouchl Eulián do pahorku v koberci.
„Vážně?“ ozvalo se huhlavě, „Tak dobrá, ale přelstil jsem ho doko-

nale, co říkáte?“
„Báječně, pane,“ potvrdil Stuart, „vy jste lstivý jako celá liščí smečka.“
„V Netřeskové ulici se každé pondělí schází drogově závislí, prý to 
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docela pomáhá,“ odtušil James Blond.
„Vážně? A komu?“ nechápal mírně dezorientovaný Mataharis, kte-

rý se právě vysoukal z pod koberce, postavil se a upravoval si motýlka.
„Ty neznáte, pane…“ mávl rukou James.
Pak se všichni zadívali na Lízající Onu.
„Ono to je vážně celou tu dobu vidět,“ řekl hrabě Eulián a obdivně 

se podíval na Arnošta.
„Kolikrát já už se na ten obraz díval…“
Nastala chvíle ticha.
„A pomůže nám to nějak?“ nadhodil velitel Mataharis.
„No, Perachta prostě něco musí být, ne? To není překlep.“ řekl za-

dumaně James Blond.
„To ano, zatím jen víme skutečně jen to, že to není překlep…“
„Vy se vážně neumíte koukat, co?“ ušklíbl se Arnošt.
Všichni se na něj zvědavě otočili, a to dokonce včetně vlka Akély.
„Celou dobu to máte na vočích a nikdo to nevidí,“ řekl Arnošt 

a ukázal na Mataharisovu kapsu.
Došlo na lehce nechápavé pohledy.
„Ta tužka, váženej pane, co je na ní napsaný, no?“
Mataharis vyjmul z kapsy u saka pero a prohlédl si ho. Pak se plác-

nul do čela a nechal pero kolovat.
Byl na něm krásně vyvedený nápis PERA C. H. Atatitel, Zimostrá-

zová 253, Mořičvíl, již 300 let s vámi.
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KAPITOLA 12

O volské univerzitě, diverzantech a zlobivém Koťouchovi

Zatímco probíhalo vloupání do Mořičvílského městského muzea a naše 
skupina dychtivých lovců kachniček pod vedením velitele Mataharise 
se pokoušela prolomit zapeklitou šifru,  panovala noc i značný kus od 
Mořičvílu, konkrétně na úpatí pohoří Vrcholy.

Matouš Horák30 byl rektorem, školníkem i jediným vyučujícím na 
Volské univerzitě. Měl totiž voly jednoduše rád a by přesvědčený, že 
jsou to jedna z nejvíc nedoceněných zvířat na světě. Měl tedy samo-
zřejmě rád skoro všechna zvířata (vyjma kohoutů), ale voly tak nějak 
nejvíc. Běžným povoláním byl retromlynář. To znamená, že hospo-
dařil ve starém mlýně, jen bez toho mletí. Pěstovali se ženou obilí, 
kukuřici i ředkvičky, měli slepice, kozu a králíky, ale taky lišku, které 
chyběla noha, divoké prase Darwina, největšího mazla na světě, koně 
se schizofrenií a hlavně volka Bolka. Kdysi ve mlýně u Horáků žil 
chvíli i kocour Matylda, než přesídlil do muzea.

Matouš hospodařil na políčku, tahal z lesa dříví, opravoval okolním 
zemědělcům jednoduché stroje a dokonce se o něm povídalo, že se zná 
s Pindrušoidy ( jednou za rok uspořádal na louce pod mlýnem dvou-
denní minifestival, kde se Pindrušoidi pravidelně zjevovali). A ošetřo-
val zraněná zvířata, která buď našel v lese, nebo mu je přinesli sousedé. 
Mlýn nechal klapat jen tak pro radost a proto, aby se pomstil všem 
kohoutům světa31. 

30  Je to sice málo pravděpodobné, ale Matouš byl skutečně bratrancem našeho zná-
mého Jakuba Horáka, napraveného hoštaplera a v současné době náruživého parketáře.
31  U mlýna totiž žil i kohout Břeněk, který kokrhal zásadně v noci a přes den ani 
nepípl. Východ slunce pravidelně prospal. Matouš zatím nepřišel na způsob, jak ho 
to odnaučit. Postavil mu alespoň kurník těsně vedle mlýnského kola, aby ten strašný 
skřehotavý zvuk alespoň trochu přehlušil.
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Bolek byl typickým členem Matoušova hospodářství. Mladého bí-
lého vola měli původně v Benzindorfu jako pokusné zvíře na tamní 
univerzitě a bylo velkým štěstím, že tohle období vcelku ve zdraví 
přežil. Když dosloužil, měl být odeslán na jatka, ale po cestě musel 
vlak záhadně zastavit uprostřed lesa a Bolek beze stopy zmizel. A to 
bylo dobře nejen pro Bolka, ale i pro Mořičvílské fanoušky opery, pro-
tože za pár let, když byl bolek dostatečně domestikovaný, vystupoval 
s Matoušem v netradičním ztvárnění opery „Nevěsta na půjčku”, které 
provedlo Mořičvílské městské divadlo na Ostrově umění pod širým 
nebem a kde hrál volek Bolek volka Bolka. Takové představení to bylo. 
Jeho největší herec byl vůl. Okouzlující vůl.

Každopádně, ať moc neodbíháme a nezalevelujeme příběh velkou 
řadou vedlejších postav – Matouš se držel a dnes pracoval až do tmy. 
Právě nakládal na povoz poslední klády, které opracoval na kraji lesa 
a Bolek se spokojeně pásl kousek opodál, když se rozhrnulo křoví, na 
louku vkročila skupina pěti mužů v kožených pláštích, kožených vy-
sokých botách a s koženými výrazy ve tvářích. Jejich vůdce Matouše 
rázně oslovil:

„Topry ten, mein kamarat! Vífíl geld za toho eine Ox?“
Matouš, před svým venkovským obdobím vzdělaný učenec z respek-

tované Mořičvílské rodiny, se na něj překvapeně podíval a pak ho ply-
nulou benzindorfštinou slušně odeslal do patřičných míst.

Muž v koženém plášti Matouše omráčil pažbou a skupina jeho kum-
pánů nasadila Bolkovy kolem krku provaz a odvlekla ho do lesa.

Matouš se probral až odpoledne. Hlava ho bolela, ale krev už mu 
netekla. Rozhlédl se po louce, pochmurně pokýval hlavou a vydal se 
klusem ke svému mlýnu. Tam se umyl, vzal ze staré skříně starý batoh, 
který už neměl v plánu vůbec používat a šel otevřít výběhy a kotce.

* * *

Alois Hitlák a jeho osobní garda se utábořili na malé mýtince u po-
tůčku a rozdělali oheň. Volek Bolek byl přivázaný u stromu a čekal 
na svou metamorfózu v hromadu schnitzelů. Když podnikáte diverzní 
akci, cestou vám vyhládne.
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„Na ja, meine freude, to bude grosse baštizna,“ brousil nůž jeden 
z nich.

„Aber, co my pak machen s tím zbytkem?“
„Nicht! Napereme co my kennen a zbytek tu necháme u wald!!“
Odkudsi ze tmy se mihly dvě rezavé skvrny a udělaly „Vžuuuuuum“.
„Kde ist meine kudla?“ díval se překvapeně na své prázdné ruce 

jeden z diverzantů.
Obě veverky mezitím bajonet donesly Matoušovi, který se skrýval 

v nedalekém křoví spolu se zbytkem své zásahové jednotky.
„Teď ty,“ postrčil divočáka Darwina. Ten se rozběhl, co mohl, pro-

běhl ohništěm, zadupal plameny, povalil tři muže a zmizel na protější 
straně v lese. Mezitím se k volkovi dobelhala na svých třech nohách 
stará liška a přežužlala provaz, kterým byl přivázaný.

„Alarma! Alarma!“ začal řvát vůdce banditů, ale ze tmy přilétlo 
švihadlo a jeho dřevěná rukojeť mu dala takovou pecku, že mu zmod-
ral obličej, 

„Scheisse!“ zaklel a sáhl po samostřílu a vypálil na slepo do tmy.
„Kvííí!“ ozvalo se.
Muži z Benzindorfu se semkli do kruhu zády k sobě, nabili své zbraně 

a tvářil se sveřepě. Kromě Aloise s modrou hubou, ten vypadal jako blbec.
„Á ha! Teť už vy ne tak attack, was?“ zasmál se ošklivě jeden z nich.
„Strefil jsi Darwina do nohy,“ oznámil mu hlas z lesa.
„Kto je to ta Darfin?“
„Divočák,“ řekl Matouš ze tmy.
„Á, tak to topše! My postřílet fás postupně alles!“
„No, nedělal bych předčasné závěry, podle mě jste neměli tak 

strašně řvát.“
„Cha, a to jako warum?“ uchechtl se Benzindorfan.
Doprostřed banditů se shora doslova přiřítilo něco chlupatého a za-

čalo kolem sebe rozdávat strašlivé rány. Pro vnějšího pozorovatele to 
vypadalo, jako když se zjeví reklama na šampón a začne masakrovat 
kadeřníky. Za chvíli bylo po všem. Jeden bandita visel na stromě za 
své kšandy. Vysoko, asi ve dvaceti metrech. Druhý se plazil z paloučku, 
zatímco nad ním pomalu a důstojně kráčel Darwin se šípem v zadním 
stehně a vytrvale na něj močil. Třetí jen kulhal, ale byl postrkován 
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Bolkem a když vás postrkuje vůl, těžko se tomu nepoddáte. Čtvrtý 
muž měl stále modrý obličej, zlomenou ruku a byl po pás zahrabaný 
do země. Kolem něj poskakovaly v dokonalé choreografické shodě dvě 
veverky a strefovaly se mu žaludy do nosu a stará liška, která mu oslin-
távala uši a tvářila se co nejvíc tak, jako kdyby měla vzteklinu. Pátého 
muže držela svalnatá tlapa ve vzduchu a tvor ho druhou, stejně velkou 
rukou téměř něžně fackoval:

„To se dělá, co? To se dělá? Hulákat po lesích? Co? Unášet voly, co? 
To tě maminka nic nenaučila? Co? Ty máš jediný štěstí, že jsem refor-
movanej a moderní hejkal, jinak bys něco viděl.“

„Och, mein Gott, to nebylo fšechno?“ zhrozil se mlácený bandita.
„Chceš vidět víc? Chceš?“ otázal se výhružně hejkal Cyril.
Z temnoty lesa vystoupil Matouš a smotával si švihadlo kolem pasu 

stylem Mirda Tuřín.
„Už ho nech, Cyrile,“ požádal hejkala.
„Dobrý, Matouši? Jestli chceš, já ho ještě zmydlím!“
„Už to stačilo, díky,“ zasmál se Matouš. Hvízdnul na Bolka s Dar-

winem, nechal veverky, ať mu skočí na ramena a vzal do náručí lišku, 
která už nemohla moc chodit.

„Ale kdybys je pochytal a doručil na SMS, asi by to nebylo na 
škodu,“ řekl.

* * *

Mezitím ve mlýně Matoušova žena vedla přísný výslech nad roztrha-
ným pytlem mouky.

„Takže znova, kdo ti pomáhal?“
„Nikdo.“
„Všechno vím, přiznej se!“
„Já to nebyla.“
„Stopy zubů mluví jasně!“
„Ty nejsou moje!“
„Tak čí?“
„Darwina.“
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„Nelži!!!“
„Tak Lišky.“
„Liška už dávno zuby nemá.“
„Navedl mě ten mourovatej kocour ze sousední chalupy.“
„A ty jsi ho poslechla?“
„Jo.“
„Co ti navykládal?“
„Že hryzat provazy je super.“
„Přišlo ti to super?“
„JO!“
„Víš, co se stane kočkám, co hryžou provazy od pytlů s moukou?!“
„Ne.“
„Dostanou po tlamě, to se jim stane!!!“
„Mňau?“
„Pozdě! Já nevím, čí to byl nápad naučit tě mluvit!“

* * *

„Já mít keine ánung, čí to byla scheisse nápat!“ huhlal spoutaný Alois 
Hitlák.

„Meine nicht,“ zabručel jeho seržant, taktéž svázaný do kozelce.
„Nebojte se mládeži,“ usmál se na ně zářivě Cyril, „on vám to Ma-

taharis zjistí.“ 
Pak je spolu s jejich druhy pověsil na železniční stožár, každého pěk-

ně za jedno stupátko a neumělým rukopisem naškrábal Hitlákovi na 
čelo nápis:

zásilka pro:
sir Ramon Mataharis, SMS, Mořičvíl

spěchá, možná jde o invazi

Matouš mezitím dorazil domů, pustil Darwina do ohrady na louce 
za mlýnem, lišce dal namixovanou stravu a brčko, veverkám hodil do 
jejich krmítka pár ořechů a šel se potulit s Bolkem. Brblající kočky s na-
tlučenou tlamou, která přitom prošla kolem, si téměř nevšiml.
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***

Mezitím Jakub Horák, Matoušův bratranec a aktuálně prodavač nej-
lepších parket pod Vrcholy, s maximálním soustředěním sledoval proti 
noční obloze ozdobnou korouhvičku na mýtné věžičce Překříženého 
mostu. Aktuálně vypadala jako malý krokodýl.

„Sova, byla to určitě sova“ mumlal si pod vousy Jakub.
Korouhvička, aniž by byl patrný jakýkoliv její pohyb se najednou 

začala jevit jako tučňák. Jakub ji obcházel ze všech stran, ale nenašel 
nic, absolutně nic, co by celou záhadu vysvětlovalo. Prohlédl i zbylé 
mýtné věžičky, na každé z nich byla sova. Odjakživa na nich byly sovy. 
Kdysi dávno, když most vznikl, udělali na něm stroj pro řízení dopra-
vy. Tedy – když Překřížený most vznikal… on nevznikal nijak cíleně, 
spíše tím, že se dva stavitelé nedokázali dohodnout. 

Malé opakování, které neuškodí: V dávných dobách architektonic-
kého temna, kdy v Mořičvílu slovo regulativ vzbuzovalo spíš smích, 
než co jiného, probíhala výstavba živelně. Každý si stavěl co chtěl, kdy 
chtěl a hlavně kde chtěl. Vrcholem tohoto období byl právě Překřížený 
most, který vedl k založení svazu architektů a vzniku prvních pravidel 
a ohlašovacích povinností. S mostem to bylo tak:

Jedna společnost investovala do výstavby mostu přes Stromovou řeku 
nemalé peníze, aby spojila ulici Netřeskovou na pravém břehu s ulicí Pam-
peliškovou na břehu levém. V obou totiž měla své obchodní zájmy a řadu 
nemovitostí a když de facto vlastníte ulici, nechcete, aby končila v řece.

Jiná společnost řešila stejný problém, jen s jinými dvěma ulicemi. 
A protože v inkriminovaném místě Stromová řeka dělá velký oblouk, 
po začátku obou staveb se ukázalo, že oba mosty se tak nějak setkají 
uprostřed. Chvilku se právníci obou společností bavili vzájemnými ža-
lobami a udáními, ale jak práce postupovaly, bylo jasné, že ani jedna 
strana neustoupí. Právě tehdy se do celé věci vmísil tehdejší panovník, 
sir. Montgomery Komplik (ano, ten s Nepraktickým kanálem) a sezval 
obě znesvářené strany ke kulatému stolu32. Jednání vedlo k dohodě, že 

32  On to tedy nebyl úplně kulatý stůl, spíš takový šišoid, u kterého bylo naprosto 
jasné, kdo sedí v jeho čele.
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uprostřed řeky vznikne první, a všichni doufali, že i poslední, mostní 
křižovatka na světě a provoz bude veden se střídavou frekvencí. A prá-
vě za tím účelem byly na všech čtyřech stranách mostu zbudovány 
věžičky pro výběr mýtného a na ně vsazeno vynalézavé zařízení. To 
zajišťovalo, aby vždy jedna osa mostu měla pro dopravu volno a druhá 
stopku. Z estetických důvodů byly strojky vyrobeny a umělecky ztvár-
něny jako asi metr velké kovové sovy, který vždy houkaly na znamení 
stůj a roztahovaly křídla na znamení jeď.

Vedlo to samozřejmě i k zajímavým vedlejším efektům, jako napří-
klad ke vzniku písně „Proč ta sova tolik houkala?” od skupiny Pind-
rušoidi, která pojednávala o jedné obzvlášť kuriózní dopravní nehodě 
uprostřed mostu, ve které figuroval povoz s hořčicí, řezník Slavoj Párek 
a pěší výprava družiny Chasníka jménem Rajčata.

Tolik k historii této dopravní stavby, kterou ve městě znal snad ka-
ždý. I Jakub Horák, který nevěřícně sledoval, jak se tučňák změnil na 
malou žirafu. 

„Sovy nejsou tím, čím se zdají být,“ zavrtěl hlavou a šel k Mamutovi 
na pivo.

***

„Helejte se, je noc,“ řekl Arnošt polohlasem, když celá pátrací skupina 
stála na ulici před výkladní skříní tužkáře Atatitela, „počítám, že bude 
mít zavříno.“

„Vy se tam chcete vloupat?“ zeptal se nevěřícně velitel Mataharis.
„Veliteli, před chvílí jsme se vloupali do muzea…“ podotkl James Blond.
„To je ale státní instituce, to se nepočítá, to je jako vloupat se domů, 

tohle je soukromník,“ namítl Mataharis, ze kterého už vyprchávala 
Okena a začínal být lehce příčetný.

James Blond a Stuart pozorně prohlíželi celý výklad a zkoumali těs-
nění u dveří, hrabě Stoker se tradičně změnil v mlhu a pronikl dovnitř 
klíčovou dírkou. 

„Nic, co by stálo za zmínku, jenom samé tužky a popravdě, moc 
příjemné prostředí to tam není,“ řekl, když se zase vysublimoval ven 
na ulici.
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„Takový miniaturní kolíky, co?“ neodpustil si Arnošt.
„Vy jste přímo dar z nebes, Arnošte,“ ušklíbl se hrabě, „kde bychom 

bez vašeho postřehu byli?“
„To vám řeknu přesně, hrabě, koukali byste, jak Ona lízá,“ zachech-

tal se Arnošt. 
Nad skupinou mužů a vlka něco temně zahoukalo.
„Ale ne, ten tu ještě chyběl…“ povzdechl si James Blond.
Vzduchem zatřepotala velká křídla a na zem dosedlo zvíře. Těž-

ko šlo určit, o jaké zvíře šlo, protože každý ho vnímal jinak. Velitel 
Mataharis v něm viděl opici Aye-Aye, James Blond zase Slunečního 
medvěda. Hrabě Eulián, protože upíři přeci jen mají smysly, které se 
dají jen těžko ošálit, spatřil strakaté prase. Stuart byl toho názoru, že 
u nich ladně přistál Mečoun. Vlk Akela zavrčel. Jenom James   se na 
tvora zle podíval a řekl důrazně:

„Okamžitě toho nechej!“
Amorfní tvor se ještě chvíli tvářil jako padesát jiných živočichů, až 

se nakonec jeho podoba ustálila na mravenečníkovi Albertovi.
„Ahá!“ zvolal Mataharis a ukázal na Alberta prstem ve všeobviňu-

jícím gestu.
„To je po ahá, pane, zase byl na drogách,“ povzdechl si James Blond.
„Na čemže?“ podivil se Mataharis, „snad na pastvě, ne? Nebo na 

mravencích, co? Ne?“
„Ne, Albert chodí na drogy, bohužel. Někde vypátral tajnou var-

nu a chodí jim tam usosávat. A nechce nám říct, kde to je, hajzlík,“ 
vysvětlil.

Albert zkroušeně svěsil sosák a stáhl se do sebe.
„On dobře ví, že to nesmí dělat, ale stejně to dělá. Pamatujete, jak 

přišla vaše Irma domů s poznámkou „Dělá, že se přezouvá, ale nepře-
zouvá se“? Tak to je něco na ten způsob.“

Mataharis se podíval překvapeně na Blonda.
„Jak tohle víte??“ řekl podezřívavě.
„Píšeme si s Irmou přes Kafčo,“ přiznal Blond.
„Přes co?“ nechápal Mataharis. 
Stuart se k němu přitočil a něco mu důvěrně pošeptal.
„Vážně?“ podivil se nahlas Mataharis a otočil se na hraběte Euliána.
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„No co?“ ohradil se hrabě, „Na začátku to byl docela dobrý nápad.“
„Vy to vlastníte?“ nedal se odbýt Mataharis a metal po upírovi oči-

ma blesky.
Hrabě nasadil komisní výraz a přikývl.
„Tak vlastním, že ano, to je trochu silné tvrzení, abych tak řekl…“
„Vymyslel to,“ řekl zlomyslně Arnošt.
„Ahá!“
„No tak jsem to vymyslel, a co jako?“ vybuchl hrabě, „to si teď bu-

deme vyčítat takovéhle věci? Já za to nemůžu, že si to mládež zamilo-
vala a tráví na tom tolik času. Já to myslel dobře!“

„Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, pane,“ podotkl zdvo-
řile Stuart.

„Měly to bejt parkety,“ poznamenal Arnošt, „ale ta zakázka byla 
podplacená.“ 

„Takže Kafčo, ano?“ držel se výjimečně tématu Mataharis, „co vás 
to vůbec napadlo, pojmenovat to takhle blbě? To jste si jako nevzal 
ráno zuby a zrovna jste šišlal?“

„Úplně původně to bylo jen pro mě a dryády,“ přiznal hrabě.
„Pro koho?“ chtěl vědět Arnošt.
Stuart se tentokrát naklonil k němu a opět cosi diskrétně pošeptal.
„Ale ne?!“ zašklebil se Arnošt, „A víte hrabě, že vás to docela zlidš-

ťuje? Jako že dělá víc teplokrevným?“ zasmál se.
„No, to teď nebudeme rozebírat, ano?“ pokračoval hrabě, „každo-

pádně úplně na začátku jsem ten systém vytvořil proto, abych si mohl 
posílat obrázky a zprávy s mými dvěma dryádami. Pak k tomu přitáh-
ly kamarádky z druhé strany Vrcholů. Ty měly také kamarádky. Ně-
které měly kamarády mezi lidmi a bylo to v pytli. Za měsíc se na tam 
registrovaly tisíce lidí, musel jsem přidat několik dalších včelích úlů, 
aby to ten nápor vůbec zvládlo. A Kafčo tomu začali říkat uživatelé, 
ne já, aby bylo jasno.”

„Taky to slušně vynáší, co?“ neodpustil si Arnošt.
„To je pravda, sice jsem to nečekal, ale ano. Už velmi brzy po zave-

dení Kafča mě oslovila jedna společnost, jestli bych nemohl ke každé 
zprávě připojit malou větičku.“

„A připojil?“ zajímalo fascinovaného Myrtila.
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„Ano, bohužel připojil,” „ svěsil ramena hrabě Stoker.
„Proč jste to probedřicha dělal?“ nechápal Mataharis.
„Nachytali mě, ta první reklama byla vlastně docela dobrý nápad, 

zněla „Kéž jsou všechny bytosti šťastné“. To mně přišlo jako docela 
fajn myšlenka.“

„Já se tedy nechci tady hraběte zastávat,“ vložil se do rozhovoru 
James Blond, „ale to je pravda, to byla skutečně první reklama a dáva-
la docela smysl…“

„Jo, jenže se pak ukázalo, že to je název jedný firmy, co dělá noční 
krémy na obličej, víme?“ řekl Arnošt. „Chápete tu ironii, že jo? Noční 
krém, kterej propaguje upír, to koupíte, ne?“

„Ano, je to tak,“ byl stále smutnější hrabě, „naletěl jsem. Pak už to 
nešlo zastavit. Přišla další firma s tím, že když jsem propagoval jednu, 
bylo by fér propagovat i je. A já jsem ze staré školy, fair play mám v krvi. 
Přísahám Arnošte, že jestli teď uděláte nějakou poznámku, tak vás váž-
ně kousnu! Vždyť jsem spoluzakládal Chasníka. Tak jsem to alespoň 
trochu zreguloval a nasadil jsem příšerné ceny, abych všechny odradil.“

„A?“
„Začali inzerovat ještě víc, jako šílení…“
Mataharis si sedl na obrubník, nyní již zcela vystřízlivělý a ohrome-

ný novými informacemi.
„Já si to shrnu, ano?“ řekl.
„Tak když vám to udělá dobře, veliteli, klidně si to shrňte…“ pozna-

menal Arnošt, ale ostatní se na něj nevraživě podívali, protože tohle už 
použité bylo a tak toho nechal.

„Tady hrabě si chtěl pokecat se svejma holkama, tak vymyslel celo-
světovou komunikační síť, která mu teď vydělává miliony, jsou na ní 
skoro všichni a já se to dozvídám až teď?“

„Byl jste hodně vytížený, pane,“ snažil se ho konejšit Stuart.
„Byl jsem slepej,“ řekl Mataharis.
„Bylo šero, pane,“ byl neodbytný Stuart.
„Irma na tom tráví celý odpoledne, už skoro vůbec nechodí ven…“ 

povzdechl si.
Arnošt se šel ještě jednou podívat k výkladu tužkářství a pak šťouchl 

do Mataharise:
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„To je sice smutnej příběh, ale my potřebujeme hledat další stopu.“
Mataharis si jen povzdechl a zapálil si doutník Gerhart Speciál 

MKII. Vedle něj si sedl zničeně hrabě Eulián a vytáhnul odněkud 
lulku. Oba chmurně hleděli před sebe a vypouštěli oblaka dýmu.

„No tak, proberte se,“ chodil kolem nich Arnošt, „terapeutickou sku-
pinku si můžete udělat potom, teď luštíme.“

Mataharis vytáhl placatku, pro jistotu si k ní čichl, jestli v ní není zase 
něco jiného, než whisky a protože uvnitř byla whisky, nabídl hraběti.

„To je něco,“ řekl Arnošt, „Tak hele: veliteli, vy si z toho nic nedělej-
te, Kafčo je pro mladý, ne pro nás. Já se o ní taky dozvěděl až nedávno 
od Horáka, ten je dítě pořád. A vy hrabě, taky v klidu, vy jste vymyslel 
systém, chytla se ho mládež a nepochopila to, ok? Tak se oba koukejte 
sebrat a hledáme dál, než nás někdo předběhne.“

Albert se pokusil transformovat do obrovské kobry, ale dostal od 
Jamese Blonda facku, tak toho zase nechal.

„Kdo by nás asi tak předběhl?“ řekl posmutněle Mataharis, „jsme 
jediná parta schopná to najít…“

„Já bych se zase tak nevytahoval,“ poznamenal Arnošt, „my sice 
máme k dispozici tady hraběte, pana Blonda a koneckonců celou tu 
vaší slavnou SMS, ale třeba v takovým Benzindorfu musí mít taky něco 
takovýho, ne? A v Abu-Babě? A co Lodge? Já bych byl vopatrnej…“

S dokonalým načasováním, snad aby byla potvrzena Arnoštova slova, 
otevřel se jeden z kanálových poklopů kousek od sedícího Mataharise, 
pak poklop čísi ruka odstrčila a z podzemí vykoukla hlava v černé kukle.

„Ále scheisse!!!“ zaklel maskovaný muž, když uviděl Mataharise.
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KAPITOLA 13

O setkání tajných služeb

„To si děláte srandu, že ano?“ řekl znechuceně Mataharis a pomohl 
veliteli Mielkemu na povrch. Ten se oprášil a odmaskoval a rozhlížel 
se kolem sebe.

„Kolik vás tu proboha je?“ podivil se, „to teď najímáte i externisty?“
„To není zdaleka tak důležité, jako to, co tu děláte vy?“ chtěl vědět 

Mataharis.
„ Já? No, co by…“ začal se vykrucovat herr Mielke, velitel Speciál-

ní Benzindorfské městské stráže, „šel jsem se trochu projít do kanálů 
a slyšel jsem nad sebou hlasy, tak vykouknu – no a dál už to znáte.“

„Do kanálů, ano? Projít, ano? A kdepak jste do těch kanálů tak 
zhruba vlezl?“ 

„No kde, normálně, dole, na Kaufingerstraße, jak je ta kašna…“
„To je v Benzindorfu!“ zahřměl Mataharis.
„Samozřejmě! Kde by to asi tak mělo být? My dáváme ulicím nor-

mální jména, ne jako vy s těmi nábližkami, spojkami, bulváry a po-
dobnými nesmysly!“ nedal se Mielke.

„Teď jste v centru Mořičvílu, víme?“
Herr Mielke se snažil tvářit překvapeně a začal se se značným pře-

hráváním zmateně rozhlížet.
„ Ja? Tak to je nějaký omyl a já zase půjdu…“ a pokusil se vlézt zpát-

ky do kanálu. Byl však zadržen Blondem a Arnoštem.
„Mielke!“ zvýšil hlas Mataharis, „vy tady normálně voblejzáte!“
„NO DOVOLTE!“ ohradil se Mielke, „k tomu bych se nikdy 

nesnížil!“
„Přiznejte se, hledáte kachničku!“
„Co to je kachnička?“ nehodlal se herr Mielke vzdát takhle lacino.
„Mielke!“
„No tak dobře…“ sedl si benzindofan na obrubník a zapálil si 

viržinko.
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„Dobře co?“ chtěl vědět Mataharis.
„Dobře, možná tady trochu hledám kachničku,“ připustil velitel 

Mielke, „ale to není nic špatného, kachničky hledá spousta lidí, u nás 
jsou na to dokonce dětské kroužky…“

Teď si k herr Mielkemu přisedli i všichni ostatní, včetně vlka Akély, 
a mlčky na něj hleděli.

„No ja, tak dobrá, hledám TU kachničku! Ale co mi není úplně 
jasné, jakto, že vy jste tu taky.“

„My tady bydlíme,“ řekl uštěpačně Arnošt.
„Ne, já myslím, jak je možné, že jste došli až sem?“
„Nejsme blbí, víte pani?“ poznamenal opět Arnošt a dokonce ho 

nikdo ani pohledem neokřikl.
„To já vím,“ připustil herr Mielke, „ale my vás v Benzindorfu ani 

nezahlédli. Možná nejste blbí, ale určitě nejste neviditelní.“
„Jak kdo…“ utrousil hrabě Eulián.
„Počkejte,“ zastavil hraběte Mataharis, „proč byste nás měli zahléd-

nout v Benzindorfu, všechny stopy jsou přece tady v Mořičvílu.“
Teď by zase překvapený velitel Mielke.
„Cože? Nesmysl…“ řekl pak.
„To není žádný nesmysl, galerie je v Mořičvílu, Muzeum je v Moři-

čvílu, ty hodiny jsou taky v Mořičvílu…“
„Tak to pozor! Kašna je v Benzindorfu, der Hauptbahnhof je v Ben-

zindorfu, Bramborová brána je v Benzindorfu a co vím, tak i Karel-
-Max-Eda náměstí je u nás v Benzindorfu!“

James Blond ho posunkem ruky umlčel a krátce se zamyslel. Než 
však stačil cokoliv říct, ozval se Arnošt:

„To vypadá, že naše slavná kachnička jde najít povícero způsoba-
ma, co?“

James Blond se na něj nevraživě podíval.
„Hele, klid, tajnej“ poplácal ho Arnošt po rameni, „já vím, že jste 

na to přišel taky, ale kdybyste si odpustil ta teatrální gesta, mohl jste to 
říct první vy.“

Mataharis se na sebe s herr Mielkem podívali.
„To ale znamená…“ začal herr Mielke.
„... že ty způsoby nemusí být jen dva!“ dokončil Mataharis.
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Odkudsi shora se spustilo černé lano a po něm sjela další postava, 
oblečená celá do černého maskovacího obleku s černým fiží u krku.

„Tak ten tu chyběl…“ zaškaredil se Mataharis.
„Bon soir, pánové!“ zasmál se oslnivě muž a sundal svou kuklu. 

Pod ní byl obličej velitele Lodžské městské stráže, monsieur Jacquese 
Pierra.

„No nazdar,“ skoro si odplivl herr Mielke.
„ Já vás taky rád vidím, mon ami!“ vykouzlil další zářivý úsměv ve-

litel Pierre.
Mielke a Mataharis se začali rozhlížet.
„Hledáte něco, pane?“ chtěl vědět Stuart.
„Ano, hledám. Broline, vylezte, je to trapné!“ zvolal Mataharis. 
Ze stínu jednoho domu se odlepila postava.
„Tak a jsme komplet,“ povzdechl si herr Mielke.

***

Po malé, ale intenzivní chvíli vzájemného vysvětlování se ukázalo, že 
cesta ke kachničce všech kachniček byla skutečně postavena v několika 
na sobě nezávislých větvích a to v Mořičvílu, Benzindorfu, Abu-Babě 
a Lodge. Všechny se pak sešly právě tady, před výkladem prodejny 
s tužkami. Za účelem detailnějšího probrání problému se celá společ-
nost přesunula k nedalekému Příšernému šklebu, kde byla jistota, že 
bude otevřeno. Už dlouhou dobu tu neobsluhovala majitelka hostince, 
slečna Zuzanka, která vedla Myrtilovy podzemní dráhy. Jinak se tu ale 
nic nezměnilo. Začínalo pomalu svítat.

U stolů posedávalo standardní množství různých existencí v růz-
ných stavech tělesné devastace. Někomu ze zad trčel šíp, někdo měl 
v obličeji fialovou barvu, v rohu seděl městský vodník Kybuc. Po sra-
žení tří stolů se u Mataharise objevila usměvavá dívka a napsala si 
objednávky.

„Museli jsme do láhve nabrat přesně 1,7 litru vody a tu pak postavit 
na váhu, co byla maskovaná na kašně jako soška,“ vyprávěl herr Mielke.

„Proč zrovna 1,7?“ chtěl vědět velitel Abu-Babské městské stráže 
Brolin.
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„Protože to je popisné číslo té kašny,“ vysvětlil mu herr Mielke, 
„zkoušeli jsme samozřejmě nejdřív 17, ale to se do tý flašky prostě 
nevešlo…“

„Promiňte, pane, ale vy máte v Benzindorfu popisná čísla i na kaš-
nách?“ zajímalo Stuarta.

„Ne,” usmál se herr Mielke a mocně si přihnul z korbele s třezalko-
vým džusem, „jenom na téhle jedné. On pod ní bydlí skřet, co tu kašnu 
čistí, a podle zákona musí mít každé místo, které je obývané kontinuál-
ně více jak pět let, číslo popisné.“

„Praktické,“ poznamenal Mataharis.
„Mosty máte taky vočíslovaný?“ zajímalo Arnošta, „páč znáte to, že 

jo, bezdomáči a tak…“
Hrabě Eulián se na Arnošta kysele podíval.
„No co, hrabě?“ zatvářil se dotčeně Arnošt, „když podle litery záko-

na, tak snad sakumprásk, ne?“
„To by museli ti lidé bydlet v mostu, ne pod ním,“ vysvětlil herr Mielke.
„Dycky most!“ řekl Arnošt a mávl rukou.
Obsluha přinesla další rundu.
„My měli jednu indicii na šejkovském velbloudu jako znaménko,“ 

přiznal velitel Brolin.
„Cože?“ podívali se na něj všichni přítomní.
„Vážně, museli to připravovat celá století. Byl to už kolikátý potomek 

toho původního velblouda, na kterém velký šejk vyrval Abu-Babu ze 
spárů ďábelských bílých barbarů. Nic osobního. Když jsme to zkou-
mali, ukázalo se, že to znaménko se prostě s každou další generací 
zostřuje. Na tom současném už šlo krásně přečíst, kde hledat dál.“

„Kde?“ vydechl Arnošt.
„V majáku,“ řekl Brolin, „nebudete tomu věřit, ale jednou za den, 

přesně v deset večer osvítilo světlo z majáku u moře jednu skálu a ta 
byla tak šikovně otesaná, že stíny na ní udělaly souřadnice…“

„Ále, to nic není,” mávl rukou Lodský velitel Pierre, „u nás to bylo 
na tom, jak vy říkáte, vysoká kovová veš.“

„Vy máte vyčouhlý, zocelený blechy?“ chtěl vědět Arnošt, ale hrabě 
Eulián mu položil ve zklidňujícím gestu ruku na rameno.

„Myslí tu jejich rozhlednu,“ pošeptal Arnoštovi James Blond.
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„Ano, tu naší roschlíšecí magnifique věž, samá traverza,“ rozzářil 
se Pierre, „tak na úplná špička byla taková malá korouhvička, jako 
mravenečník vypadala.“

Albert, který až dosud spal pod stolem a ze spaní se měnil na různé 
živočišné druhy, otevřel jedno oko a změřil si velitele Pierra podezří-
vavým pohledem.

„A pak my museli na nádraží a rozejet naše velká lokomotiva na 
přesná rychlost! Teprve potom se zapnul takový velký budík a na něm 
to ukázalo sem, do Mořičvíl!“

„Aha,“ řekl Mataharis, „takže někdo si dal tu nesmírnou práci, aby 
dostal lidi ze čtyř největších měst na stopu stejné kachničky. Ale proč 
teď? Když odhlédnu od toho, že za tím musí stát nějaký šíleně sofistiko-
vaný spolek s neomezeným zdrojem peněz, proč ji spustili právě teď?“

„O tom přemýšlím také,“ přitakal herr Mielke, „co se teď děje tak 
výjimečného?“

„Kromě těch nepokojů v ulice u nás vůbec nic,“ řekl velitel Pierre.
„Nepokojů?“ zajímalo Jamese Blonda.
„No ano, u nás pořád nějaká nepokoj, ale letos to je tedy síla. Lidů-

chové chodí po ulicích a skandují různá hesla, třeba kdo není odsud, ať 
táhne odsud. Nebo hodně jiný muž pryč!“

Herr Mielke se podíval na Mataharise: 
„Ale to je u nás taky! Strašně se rozmáhá bojůvka toho šíleného Hitláka. 

Verbují další a další členy a na těch jejich sněmech pořád něco zapalují…“
Mataharis se podíval na velitele Brolina.
„U nás moc ne, to víte, samá poušť, ale co vím, tak se organizují 

drobné spolky, co rádi válčí, a chodí nacvičovat za oázu…“
Teď se zase podívali všichni na Mataharise, jako by měl také přispět 

nějakou informací.
„No, my tu máme problém s tím vaším známým Hitlákem taky,“ 

připustil Mataharis. „Před lety tu měl takový skandál s bankou a teď 
se organizují lidí, co si myslí, že bychom to měli Benzindorfu vysvět-
lit vojensky… nic osobního, veliteli, jsou to jen šílenci,“ Mataharis se 
omluvně se podíval na Mielkeho.

„To je v pořádku, u nás se zase v novinách píše, že Mořičvíl je třeba 
podrobit silou, to si nevyberete…“
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***

Monika Pětníková přišla do práce, odložila si kabátek, zapnula chytrou-
še a se zaujetím pozorovala věc, kterou před ni v tu chvíli postavil na její 
stůl doktor Quivido. Bylo to malé, bylo to kovové a bylo to složité.

„Tak co tomu říkáte?“ chtěl vědět doktor.
Monika do předmětu opatrně strčila tužkou. Nic se nestalo.
„Nebojte se, vám to neublíží,“ ujistil ji doktor a dál dychtivě očeká-

val její hodnocení.
Monika se odhodlala vzít předmět do ruky a prohlédnout si ho 

zblízka. Byla to vlastně kovová kostka, ale s tolika hrbolky a výstupky, 
že už se o kostce ani mluvit nedalo. Šišoid to taky nebyl, protože na to 
tam bylo moc ostrých úhlů a hran. Na řadě výstupků byly miniaturní 
otvory, měřitelné možná tak v rámci nanomilimetrů.

„Je to samozřejmě jenom prototyp, s designem jsem si moc nehrál,“ 
usmál se omluvně doktor Quivido.

Monika věc několikrát otočila v rukou, prohlédla si ji ze všech stran 
a potom ji zase postavila na stůl.

„Vzdávám se,“ řekla potom, „nemám nejmenší tušení, co to má být.“
Doktor se na ni překvapeně podíval:
„Chtěla jste po mě přeci něco proti hmyzu, ne?“ řekl pak nechápavě.
Monika se na něj podívala jako na někoho, kdo právě vystoupil ze 

zdi a má tři hlavy.
„Ano, to máte pravdu, doktore, ale měla jsem na mysli něco jako 

mucholapku,“ souhlasila, „ne miniaturizovanou hromadu šrotu. To 
mám po těch komárech házet?“

Doktor obrátil oči v sloup.
„Tak samozřejmě, to by také byla varianta, ale tam se dostáváme 

s úspěšností limitně k nule, že,“ vyhrnul si rukávy a vzal předmět do 
svých rukou.

„Tohle je vysoce sofistikovaný likvidátor otravného hmyzu s účin-
ností okolo 90 procent.“

Monika se na předmět ještě jednou pozorně zadívala a snažila se 
celé věci přijít na kloub. Nepřišla, stále to byla jen divná kovová kostka 
s mnoha trny.
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Doktor postavil opět věc na stůl, z kapsy svého saka vytáhl dřevěný 
komunikátor Hruška IV33 a malou hadičkou34 ho spojil s přístrojem. 

Pak se začaly dít věci.
Bylo vidět, jak hadičkou proběhla jedna z ochočených blech. Pak se 

na přístroji rozsvítila zelená kontrolka. Monika, díky tomu, že SMS 
úzce spolupracovala s hrabětem Euliánem, věděla, že v přístroji je 
pravděpodobně světluška. Jak je hrabě přesvědčil, aby ho poslouchaly, 
to nevěděl nikdo.

Pak se nedělo nic. Dlouho se nedělo nic.

„Ehm, doktore…“ začala Monika, ale doktor Quivido ji rukou na-
značil, aby byla potichu.

Náhle někde nad jejich hlavami zabzučel komár. Byl to takový ten 
odporný pisklavý zvuk na vysoké frekvenci, který v člověku probouzí 
ty nejhorší agresivní pudy. Z přístroje velkou rychlostí něco vylétlo, byl 
to jen takový zákmit na hranici pozorovatelnosti, a zvuk ustal. Monika 
zaostřila zrak a spatřila, jak se k zemi snáší mrtvý komár. Vstala, došla 
k němu a opatrně ho pinzetou zvedla, ze stolu vyndala lupu a komára 
si prohlédla.

„Že to není pravda, doktore?“ řekla pak nevěříčně s velkou dávkou 
obdivu.

Doktor Quivido se jen spokojeně usmíval a předstíral skromnost.
Komár byl zastřelený miniaturním šípem.

***

U vyšinutého Mamuta vládlo u stolu obsazeného ponejvíce hlavami 
tajných služeb hutné ticho. 

„Popravdě nevím, proč to děláme, když to nakonec vyřeší zase tady 
pan Frautenberg…“ utrousil velitel Mataharis, ale nikdo na něj nerea-
goval. Jen Arnošt se potutelně usmíval.

33  Jednalo se o prototyp – byl úplně stejný, jako Hruška III, ale měl o něco větší 
zobrazovací destičku s blechami.
34  USB – Úplně Samostatná Blecha
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Herr Mielke, monsieur Pierre, velitel Brolin, James Blond, Štefan 
Práce, Stuart a svým způsobem i vlk Akéla setrvávali v hlubokém za-
myšlení nad tím, co může krámek s tužkami znamenat v zapeklité sérii 
hádanek a šifer. Všichni tušili, že už se blíží do finále, když se jejich 
čtyři rozdílné cesty právě tady setkaly. Pouze hrabě Eulián pozoroval 
zamyšleně Arnošta.

„Vy už to víte, že ano?“ řekla pak jeho směrem.
Arnošt se jen zazubil.
„Neděláte tajně křížovky do novin? Nebo nevymýšlíte pro pana Ke-

fíra hlavolamy do jeho oddělení hraček?“
„Samá voda, hrabě,“ křenil se Arnošt svým zarostlým obličejem.
„Někoho s takovým pozorovacím talentem jsme ještě nepotkal,“ při-

znal hrabě Stoker.
„No jo, to musíte víc mezi lidi, nejen  za úplňku…“
„Na druhou stranu, máte v sobě přibližně stejné množství ironie,“ 

připustil hrabě.
„To je něco na mytí oken? To jste si mě spletl tady s velitelem…“
Hrabě si povzdechl.
„Tak jo, milé děti,“ plácnul Arnošt dlaní do stolu, takže všichni pří-

tomní leknutím nadskočili. „ Já vám to teda prozradím, jo? Klidně pak 
můžete tvrdit, že jste na to přišli sami.“

Tímto výrokem si získal plnou pozornost všech přítomných.
„Zatím jsme došli k tomu, že celý tohle divadlo nemá na svědomí 

nějakej Franta Hrouzek, kterej odlovil pár set kachniček a teď si jednu 
sám založil. Za tímhle stojí nějakej šíleně tajnej spolek, kterej neštvalo 
připravovat to několik generací. Třista let kříží někde v poušti velblou-
dy, jenom aby se na nich začalo objevovat znaménko ve tvaru souřad-
nic. Jinde zase položí podlahu, která musela ve svý době stát tolik, jako 
celý jedno muzejní křídlo. Netankuje je postavit celej kostel, jenom aby 
mohli do jedný z rafií ukrejt zprávu, budujou kašny, kovový rozhledny 
a kdeco dalšího. Jo, ten obraz nechali namalovat, to jsem málem za-
pomněl, to taky nestálo počítám málo. Je to ultimátně ujetý. Takže to 
chce přemejšlet tímhle směrem.“

„Jakým?“ zeptal se Štefan.
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„Že to zrovna tobě nedošlo, to jsem překvapej,“ řekl Arnošt nechá-
pavě, „musíme myslet v extrémech.35“

„Cože to?“
„Vážně to řekl ten vlk???“
Všichni se podívali na Akélu, ale ten spal pod stolem.
„Dělám si srandu,“ zasmál se Arnošt a pokračoval, zatímco ostatní 

se na něj dost nevraživě dívali.
„Ten spolek, kterej to celý dělá, musí počítat s tím, že jednotlivý sto-

py musí vydržet ne desítky let, ale přímo století. Kostel to dá, velbloudí 
chov to dá, obrázek baby se zmrzlinou to taky zvládne. Ale krámek 
s pastelkama? Co když vyhoří? Co když ho někdo v tu nejnevhodnější 
dobu vykrade, nebo zapálí?“

Všichni viseli Arnoštovi doslova na rtech36.
„Takže hledáme něco, co všechny tyhle katastrofy dokáže přetrvat. 

A to něco je?“
Ticho.
„Dobře, tak odjinud. Helejte se, já jsem živnostník, s Horákem prodá-

váme parkety, jak víte, a docela dobře nás to živí. Víte, v čem je ten fígl? 
Teda kromě toho, že nesmíte okrádat zákazníky a mít jenom kvalitní 

35  Myšlení v extrémech je metoda, ke které se lze uchýlit, když stojíte před zdán-
livě neřešitelným problémem. Stačí si představit zadání problému, ale s extrémními 
hodnotami. Například: má sklon střechy vliv na množství vody, kterou střecha při 
dešti zachytí? Na první pohled se zdá, že ne, protože plocha střechy je stále stejná, 
ať už je nakloněná jakkoliv a pršet bude také stále stejně. Pokud si ale představíme 
náklon 0° (střecha je zcela plochá) a náklon 90° (střecha je kolmá k zemi), už je vidět 
rozdíl. V prvním případě tedy zachytíme všechen dešť, který nad střechou spadne, 
v tom druhém ani kapku. Mezi těmito dvěma extrémními stavy tedy musí existovat 
nekonečné množství variant sklonu střechy, každý s jiným záchytem vody. Nebo ještě 
jeden, jednodušší příklad – ovlivňuje inteligence rychlost chůze? Pokud bude zkou-
maný chodec průměrně chytrý, jeho rychlost chůze bude s, zatímco extrémní blbec 
pravděpodobně nejprve spolkne jednu botu a pak narazí do nejbližší zdi.
36  Často se stane, že čtenář začne znát svého autora a nabude dojmu, že dokáže 
některé vtípky odhalit. Tohle není ten případ milánkové.
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zboží? V obchodní značce. Ta naše vznikla dlouho předtím, než jsem 
potkal Horáka a můžu vám říct, že to byl dost složitej proces. Vono taky, 
parketa je jenom kousek prkýnka, tam se toho moc vymyslet nedá.“

Podle výrazů v obličeji se dalo poznat, že minimálně hrabě Eulián 
a James Blond začínají tušit, kam Arnošt svým výkladem míří.

„Takže jsme zkoušeli klasicky dva překřížený obdélníčky, ale to vy-
padalo ze všeho nejvíc jako železniční přejezd. Parketa s vočima byla 
zase strašně blbá. Dokonce padnul nápad dát do našeho loga kačera37, 
což je teď v kontextu toho, co hledáme docela vtipný… no, abych to 
zkrátil, ví někdo, jak teď naše logo vypadá?“

„Je na něm silueta lípy a písmena AK,“ nezaváhal Stuart, známý 
svými encyklopedickými znalostmi.

„Přesně,“ pokýval Arnošt uznale hlavou, „lípa tam je, protože u prv-
ního krámku jedna obrovská rostla a taky protože nejlepší parkety jsou 
z lípy. Jednoduchý, signifikantní a tak vůbec.“

Na tvářích všech přítomných se začaly objevovat náznaky poznání.
„Takže řešení je v logu firmy Pera C. H. Atatitel…“ řekl tentokrát 

jako první James Blond a sklidil od Arnošta šibalské mrknutí.
Velitel Mataharis se podíval na své spoluhledače: „V tom logu je 

Překřížený most!“

***
 

Když vešli do recepce SMS dva strážníci a v poutech vedli pětici Ben-
zindorfských diverzantů, našli recepční Moniku a Doktora Quivida 
v družném hovoru.

„Na jakou vzdálenost se trefí?“ zajímalo Moniku
„No,“ promnul si vousy doktor, „to záleží, kde zrovna jsou. Takhle 

uvnitř budovy, kde nejsou povětrnostní vlivy, i na deset metrů. Ale 
kdybychom otevřeli okno, bude to trochu horší.“

37  Tahle informace vám zcela změní jednu vzpomínku na dětství. Určitě znáte 
rozpočítadlo Ententýky dva špalíky. Ente je německy kachna a nebudete tomu věřit, 
ale dřív se drůbež kastrovala tak, že se vzala dvě prkénka a třísklo se s nimi o sebe 
zrovna v místě… chudák kačer.
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„A to tam jsou miniaturní luky?“
„Ale kdepak,“ zasmál se doktor, „samostříly. Namontoval jsem do-

vnitř samonabíjecí zařízení, když se vystřelí jedna šipka, hned se nasta-
ví další a natáhne se tětiva.“

„Neuvěřitelné,“ kroutila obdivně hlavou Monika a zblízka si věc 
prohlížela.

„V jednom zásobníku jich je asi 500, pak se musí doplnit,“ dodal 
doktor.

„Budete to vyrábět?“ zajímalo Moniku.
„Ale kdepak,“ zavrtěl hlavou doktor, „na to já nejsem. Ještě to tak 

vymyslet a sestrojit, ale všechny ty věci kolem reklamy a obchodních 
zástupců… dejte pokoj.“

„Na kolik to tak vyjde?“
„No… až to doladím… nejdražší je samozřejmě ta miniaturizace… 

asi tak na 100 až 200 zlatých.“
Strážníci, kteří přivedli zajatce se zájmem poslouchali.
„Promiňte,“ řekl pak jeden z nich, „ale to mluvíte o jednom kuse, 

viďte doktore?“
Doktor se na nově příchozí podíval, pokynul jim na pozdrav, proto-

že je oba znal od vidění, a souhlasně pokýval hlavou:
„Jistě, je s tím hrozná piplačka a musíte si nechat na míru vyrobit 

hodně atypické součástky…“
Nad hlavami se ozvalo zabzučení. Všichni přítomní ztichli.
„Vžúúúúúúúúúú...le bot!“ ozvalo se stova slyšitelně. Pak utichlo 

i bzučení.
„Ale kdybyste jich nechal vyrobit třeba deset tisíc, tak by se výrobní 

náklady na jednu tu věc hodně snížili, ne?“ navrh strážník.
„Samozřejmě,“ potvrdil doktor Quivido, „to bychom se dostali… 

počkejte… tak na jeden, možná jeden a půl zlatého.“
Nastalo ticho, protože všichni přítomní si uvědomili, že jsou u zrodu 

fenomenálního podnikatelského záměru.
„O ja? Fášně?“ ozvalo se najednou, protože jeden ze zajatců se do-

kázal osvobodit od roubíku.
Všichni se po něm podívali.
„U nás f Benzindorf mlátíme chmys pěkně po staru, bei plácačka!“
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„Doktore,“ zeptala se Monika Pětníková, „dalo by se to vyrobit i ve 
větším a aby to reagovalo na tenhle hrozný přízvuk?“

„Ale jistě,“ potvrdil doktor Quivido, ale pak se zarazil: „Vy jste to 
myslela jen jako žert, viďte?“

Monika Pětníková ale zaostřila oči na čelo Aloise Hitláka, kde byl 
Cyrilův vzkaz.

„Doktore, nevíte, kde dnes všichni jsou?“



119

KAPITOLA 14

Sovy nejsou tím, čím se zdají být.

Svět je z velké míry tvořený příběhy. Těmi velkými, i těmi malými. 
Ty velké všichni znají, dojímají je, povznáší na duchu a rádi se k nim 
vrací. Ostatně, byla o nich napsána velká spousta knih. Třeba o té 
naivní slečně, kterou přechytračil zlotřilý padouch. Existuje v tolika 
variantách, že snad ani nejdou spočítat, ale stále je to jeden a ten samý, 
poměrně jednoduchý příběh. Zlotřilec se převleče za ženu a požádá 
o nocleh otce nic netušící dívky. Ten ho uloží do komůrky s dotyčnou 
a v noci se pak dějí věci. Zcela pomiňme fakt, že jak otec, tak dívka 
museli být přinejmenším slepí, ale spíše silně blbí. Tahle historka koluje 
v šesti variantách jako písnička, v deseti jako pohádka a jednou dokon-
ce i jako divadelní hra. 

Jsou ale i příběhy běžné, které se stále dokola opakují, a na které jsou 
všichni zvyklí. Třeba ten, jak jdete nakoupit a nestihnete konec oteví-
rací doby o dvě minuty. Ten známe všichni. Není to nic příjemného, 
ale je to příběh, který má známý, milionkrát viděný konec. Příběhy 
totiž chtějí být nejen vyprávěny, ale i být prožívány. Možná je na to 
někde i nějaké ministerstvo. V Mořičvílu ne. V Mořičvílu, stejně jako 
v Benzindorfu, Abu-Babě, Lodgi, Vrcholech a všech ostatních místech 
má tyhle věci na starosti bůh Bedřich. Tedy, ne osobně, samozřejmě, 
i Bedřich už dávno objevil kouzlo delegování úkolů. Má na to své lidi, 
tedy spíše svého člověka. Ten se dívá na svět takovým hodně zvětšují-
cím dalekohledem a jakmile někde vidí vhodnou mezeru, hned do ní 
napasuje jeden z miliardy příběhů, které má pěkně připravené a po-
psané v úhledných kartotékách.

Jen tak se dá totiž vysvětlit, že se ten den potkalo tolik událostí na 
poměrně malé ploše, konkrétně na Překříženém mostě.

***
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Nejprve se na něm kolem osmé hodiny ranní objevila nesourodá sku-
pinka, která pátrala po největší kachničce všech dob. Jak už víme 
z předcházejících kapitol, tvořil jí velitel Mořičvílské Speciální Měst-
ské Stráže, sir Ramon Mataharis, a jeho věrný sekretář Stuart (který si 
někde opatřil obojek a vodítko a na něm vedl čerstvě domestikovaného 
vlka Akélu). Přítomni byli i pánové Mielke, Pierre a Hasan, velitelé 
konkurenčních, v tuto chvíli však spolupracujících speciálních měst-
ských stráží z Benzindorfu, Lodge a Abu-Baby, James Blond a Štefan 
Práce a v neposlední řadě i hrabě Eulián Stoker, aktuálně pravdě-
podobně nejbohatší muž na celém světě, a jeho nově objevený přítel 
s nekonečnou zásobou ironie, majitel poloviny obchodu s prvotřídními 
parketami a občasný amatérský muzikant, Arnošt Frautenberg. 

Celá skupina byla přesvědčená, že právě na Překříženém mostě bude 
umístěna ona téměř mýtická kachnička a že právě oni budou těmi prv-
ními, kteří ji najdou. Poháněni byli však daleko více touhou zjistit, kdo 
a proč kachničku založil a hlavně, proč právě v této době. Zatím všech-
no naznačovalo, že to bude mít nějakou souvislost se stále sílícím na-
pětím v celé společnosti, které rozdmýchával nejvíce jistý Alois Hitlák, 
toho času občan Benzindorfu a profesionální politický hazardér38.

A to byla hned další událost, která se ten den měla odehrát na Pře-
kříženém mostě. Zatímco špičky speciálních městských stráží byly 
zcela pohlceny lovem kachničky všech kachniček, mezi prostým li-
dem vybublaly potlačované nevraživé nálady a bez velké reklamy byla 
potichu svolána velká demonstrace za práva většin. Jednalo se přímo 
o monstrózní setkání všech, kteří nenáviděli nějakou jinou skupinu. 
Bylo to samozřejmě stejně tak absurdní, jako paradoxní. Demonstrace 
se přijely zúčastnit spolky z Benzindorfu, které prosazovali nenávist 
vůči všem, kteří se v Benzindorfu nenarodili. Stejně tak hnutí odpo-
ru z Lodge, které zase primárně nemělo rádo Benzindorfany, protože 
se jim podle nich do jejich krásné, něžné a romantické vlasti snažili 
zavléct těžký průmysl. Abu-Babané se nesnesli všeobecně s kýmkoliv, 
kdo měl bílou pleť a v Mořičvílu se zase brojilo proti trpaslíkům. Tihle 

38  Jistě pro vás není překvapením, že by šlo vysledovat společné předky Aloise 
Hitláka a mořičvílského buřiče Jirky Zahradníka, vizte knihu Otevřte sa, mraky.
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všichni se ten den vypravili na tajnou demonstraci na Překřížený most, 
aby svorně vykřičeli do světa svoje obavy a strachy.

Celé to samozřejmě pořádal Alois Hitlák a jeho muži, kteří však na-
razili na malý problém a tím problémem byl zatykač, který na ně byl už 
tři roky – od incidentu v pojišťovně – vydán. Museli se proto do Mořič-
vílu dostat ilegálně, ale na své cestě bohužel narazili na Matouše Horá-
ka a jeho volka Bolka. A několik dalších přátel, včetně hejkala Cyrila. 
V současné době byli internováni v budově SMS (speciální městská 
stráž) v Mořičvílu pod dohledem doktora Quivida a Moniky Pětníkové.

Otázkou, která se neodbytně vtírá samozřejmě je, proč to všechno 
AIois Hitlák podnikal. Odpověď je poměrně snadná. Když se chcete 
prodrat k moci, můžete zvolit dvě základní cesty. Ta první je dlou-
hodobá práce pro společnost, kterou začnete na místní úrovni třeba 
zametáním ulic, založením oddílu Chasníka pro místní mládež, nebo 
donáškou obědů starším lidem. Postupně vejdete ve známost, protože 
vaše úsilí je pro ostatní inspirativní, a jste zvoleni do místní samosprá-
vy. Když se i tam osvědčíte, můžete se dostat do samosprávy celé čtvr-
ti, nebo – a to už je vysoká meta – do samosprávy celého města. Pokud 
vám vaše odhodlání a nadšení vydrží dalších pár let a městu se bude 
dařit, může se stát i ta věc, že se stanete vládcem. Není to navždy, ale je 
to nejvyšší meta, kterou může člověk v politice dosáhnout. Velká města 
jsou v našem světě jen čtyři a vždy se tak nějak předpokládá, že to vaše 
je to, kde jste se narodili a vyrostli.

Druhá možnost je zcela opačná. Začnete hodně křičet a na někoho 
ukazovat, Tím všechny vystrašíte a když se bojí nejvíc, přinesete jim 
nějaké jednoduché řešení. A šup, vládce města je na světě, než bys 
řekl švec. Alois Hitlák byl zastáncem téhle cesty. Měl k tomu všechny 
předpoklady. Ničeho se neštítil, uměl mluvit a hlavně se dokázal poučit 
z neúspěchu svého velkého vzoru, Jirky Zahradníka. A rozhodl se, že 
nebude troškařit a vezme to pěkně ve velkém. Dlouhé roky se svými 
lidmi zakládal drobné organizace ve všech čtyřech městech a rozd-
mýchával nevraživost. Dlouhé roky řečnil, vysvětloval, nabádal. Dne-
šek měl být jeho velkým dnem, kdy osloví všechny své příznivce na-
jednou a nechá se zvolit do čela ne jednoho, ale rovnou všech velkých 
měst. Mořičvíl jediný neměl stálou armádu, to byla trochu kaňka na 
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jeho jinak velkolepém plánu, ale faktem bylo, že Benzindorf měl armá-
du zase enormně velkou, takže se to srovnalo, Lodge… tak dobře, něco 
jako armáda by se tam asi našlo a Abu-Baba, to byli rození válečníci. 
A dostat tohle všechno pod kontrolu, mohl Hitlák pomýšlet na dobytí 
celého světa, i toho dosud neobjeveného.

Jenže to by nesměl narazit při zmíněném incidentu v pojišťovně na 
Mataharise. Nejen, že ho ten strašný chlap odhalil a vyhostil z města, 
on se proti němu ještě navíc spolčil s ostatními SMS a vydali na něj 
všeobecný zatykač! Alois Hitlák musel přejít do ilegality. Což se uká-
zalo jako krok k lepšímu, protože pro mnohé se stal něčím jako roman-
tickým zbojníkem, který bojuje proti vrchnosti.

Každopádně, teď byl zavřený na Hyacintové nábřeží v cele a na 
mostě se z každého směru formoval jeden průvod, jehož účastníci 
upřímně nenáviděli ty tři ostatní.

A protože svět je řízen příběhy, jak už bylo řečeno a každý příběh 
chce být především odehrán, do třetice se na Překříženém mostě obje-
vil i mravenečník Albert, který hledal něco k snědku.

***

„Já tedy nevím, co hledáme, ale když se tak koukám na všechny čtyři 
konce mostu, vypadá to, že to nehledáme zdaleka sami,“ prohlásil Ar-
nošt Frautenberg, když se celá skupina ocitla uprostřed mostu. 

„Nemáte dnes ve městě nějaký svátek?“ zeptal se Mataharise sir 
Pierre.

Mataharis se zamyslel, pak se podíval do svého diáře a zavrtěl 
hlavou.

Čtyři nezávislé davy, každý na jednom konci Překříženého mostu, 
se začaly dostávat do varu.

„Alea Iacta Est“ řekl pochmurně Mataharis.
„Alea iacietur…“ řekl bezmyšlenkovitě Stuart.
„Prosím?“
„Kostkou se teprve hodí, pane“
„Alea iacebatur,“ přidal se James Blond, „tedy kostkou se házelo, 

tohle určitě není první případ.“
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„Tedy, pokud bych mohl,“ přidal se hrabě Eulián, „tak by bylo 
vhodné snad i Alea jaciatur, ale v negaci.“

„Co to s odpuštěním melete, hrabě?“ nechápal Mataharis.
„Kéž kostkou není házeno, obyčejný konjuktiv prézentu,“ vysvětloval 

hrabě, „protože plusquamperfectum, tedy Alea iacta erat se vyloženě 
nehodí, jednak už by po nás tou kostkou musel někdo hodit, to je ta vari-
anta, kterou jste zmínil, ale muselo by se to stát před tím, než by se stalo 
něco jiného, třeba že by se vám vrhač vychechtal. Je to jednoduché.“

„Vy jste jednoduchej, hrabě!”

***

„Tak moment!“ řekl velmi důrazně velitel Mataharis k člověku s napřa-
ženým klackem, který se ho už už snažil vzít zmíněným dřevem po hlavě.

„ Jak, moment?“ zarazil se dotyčný a s ním i celý dav na severový-
chodní části mostu.

„Nerad vám ruším váš občanský nepokoj, ale my tu byli první!“ 
pokračoval Mataharis.

Mezitím ke skupince dorazily i zbylé tři davy lidí. Pod kouzlem oka-
mžiku také zastavily a všichni čekali, co se bude dít.

„ Jak jako první?“ nechápal další člověk z davu, muž, který v ruce 
třímal transparent.

„ Jako před váma,“ zapojil se do rozhovoru Arnošt, „takže nám dejte 
chvilku, my si tu něco vyřídíme a pak se můžete navzájem pomlátit.“

Nastalo všeobecné ticho.
„Poslyšte,“ osmělil se pak jeden z demonstrantů z jihozápadní větve, 

„a máte to na dlouho?“
Oči všech přítomných se obrátili na Mataharise.
„To záleží, jak moc nám tu budete překážet.“
Všechny čtyři skupiny lidí bezmyšlenkovitě o kousek ustoupily.
„Nejste náhodou Mataharis z městský stráže?“ vykřikl někdo z davu 

a kolem se začal šířit nespokojený šum.
„Jsem,“ řekl srdnatě velitel Mataharis, „a aby bylo jasno, správně je 

to Speciální městská stráž!“
„Se vomlouvám…“
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„V pořádku,“ mávl velkoryse Mataharis směrem do davu, „Každo-
pádně, mám dovolenou, takže bych byl rád, kdybych nemusel řešit nic 
pracovního.“

Lehký smích v davu.
„A co tu teda děláte?“ chtěl vědět muž s klackem.
„No, asi bych vám to neměl říkat, protože je to prý závod, ale hledá-

me tu kachničku všech kachniček,“ řekl spiklenecky Mataharis.
Davem, tedy všemi čtyřmi to silně zašumělo. 
„Vy myslíte TU kachničku, jak z ní teď všichni šílí?“
„Přesně tuhle kachničku.“
Další, ještě silnější zašumění kolkolem.   
„A ona je někde tady?“ zajímalo kohosi.
Teď se do hry zapojil hrabě Stoker. Zdálo se, že se celý trojnásobně 

zvětšil, přesto ale nevypadal hrozivě:
„ Já to přátelé asi celé vysvětlím, aby nevznikly nějaké dohady 

a fámy, ano?“ zeptal se všech a nikoho ze své impozantní výšky. Ozva-
lo se souhlasné mručení a kývání hlavami.

„Ano,“ řekl hrabě, „s největší pravděpodobností je TA kachnička 
tady, na Překříženém mostě. Pátráme po ní společně tedy s velitelem 
Mataharisem ze Speciální městské stráže už nějakou dobu a vypadá to, 
že poslední stopa vedla právě sem. Mě asi osobně neznáte, ale věřím, že 
většina z vás má nějaký můj výrobek doma, nebo dokonce teď u sebe“  

„Ty vole, to je starej Stoker“ vykřikl někdo v davu a všichni o krok 
ustoupili. Po městě se šířily různé zvěsti.  

„Ano, jsem to já, vole,“ souhlasil s úsměvem hrabě Eulián a v davu 
bylo znát ulehčené pousmání. Když vám aristokrat říká taky vole, nej-
spíš vás nebude chtít v příští chvíli vysát.

„Je tu ještě pan Blond…“ chtěl pokračovat, ale z davu se ozvalo ně-
kolikeré dívčí zapištění. Hrabě přítomné dívky uklidnil pokynutím ruky.

„Pan Frautenberg, parkety nejvyšší kvality, a naši zahraniční hosté. Jak 
vidíte, pátrání po vzácné kachničce se nese v mezinárodním duchu a je 
do něj zapojený nejen Mořičvíl, ale také Benzindorf, Abu-Baba a Lodge.“ 

„Abu-Baba jede!“ ozval se z prava nadšený výkřik.
„No,“ pokračoval hrabě, „když už jsme se tu ale takhle pěkně sešli 

v takovém počtu, co kdybychom tu kachničku odhalili všichni společně?“
Mezi lidmi se začalo šířit nefalšované nadšení.
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„Ten chlap to nedělá prvně,“ pokýval uznale hlavou Arnošt směrem 
k hraběti, ale ten se ho jen pokusil odstrčit nohou ze svého dosahu. 

„To by šlo?“ vykřikl kdosi.
„ Jistě,“ souhlasil hrabě, „ale trochu ustupte, musíme se tady trochu 

porozhlédnout.“
Všechny čtyři davy skutečně ustoupily o další tři až čtyři kroky 

a střed mostu se uvolnil. Napětí by se dalo krájet.
„Co vlastně hledáte?“ zeptala se jedna z přihlížejících žen.
„To ještě nevíme,“ přiznal Mataharis, „jen víme, že to je tady.“
V davu se někdo vehementně začal hlásit.
„Ano?“ všiml si ho Stuart.
„ Jestli bych mohl,“ vyčlenil se z davu starší muž a opatrně došel až 

k Mataharisově skupince, „Mně už dlouho vrtá hlavou, proč je tady na 
mostě v dláždění kachna. Teď to dává smysl.“

„Kachna?“ nechápal Mataharis.
„No, ona není normálně vidět, víte, ale já jsem kameník a čas od 

času tady dělám drobný opravy – sem tam se něco vydrolí, něco prask-
ne mrazem, znáte to. A to pak musím třeba i nahoru k těm sovám na 
sloupy. A tam odsaď je to dobře vidět. Dlažba na mostě je z Hornoskal-
ního čediče, ale některý kostky jsou z vápence a ten je šedej. A když se 
díváte shora, tak z toho vápence je vyskládaná kachna.“

Všichni přítomní na muže s překvapením hleděli.
„Omluvte mě,“ řekl pak do ticha hrabě Eulián, proměnil se k pře-

kvapení všech v hejno netopýrů a vznesl se na most. Když za chvíli 
zase přistál, řekl jen:

„To souhlasí.“ 
James Blond se pozorně zadíval na kostky a pak se k jedné sehnul.
„Oko je zhruba tady?“ zeptal se hraběte.
„Zhruba ano.“
„V tom případě jsme to našli,“ oznámil přítomným James Blond.   

V hmatatelném tichu několika stovek očí, které se mezitím přiblížili 
tak, aby všichni viděli, vyjmul z dlažby James Blond dlažební kostku, 
pod kterou se odhalila trubka vedoucí neznámo kam.

„Co to má bejt?“ řekl to za všechny jeden z přítomných demonstrantů.
„Já bych to zkusil otočit,“ navrhl Arnošt Frautenberg.
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„Jako zamyslet se, co to nemá být?“ zeptal se hrabě Eulián.
„Ne, jako tu kostku hrabě, obvykle bejvá u hraček návod, víme?“
Kostka byla otočena a na její spodní straně skutečně něco bylo – 

konkrétně symbol tří kapek. 
„Co to má bejt?“ zkusil to opět tentýž demonstrant, ale ozvalo se 

sborové „pššššt!“
„Nalil bych tam vodu,“ řekl pak hrabě Eulián, „nemáte tu někdo 

nějakou nádobu?“
V davu se zvedlo pár rukou.
„No, výborně, tak třeba vy, pojďte sem,“ ukázal hrabě namátkou na 

jednu zdviženou pravici. Z davu se neochotně vyčlenil chlap jako hora 
a přinesl velký kbelík.   

„Poslyšte, vy v tom máte kamení!“ řekl mu káravě hrabě.
„No… já jsem to měl připravený…“ začal se vykrucovat chlap.
„No! Na co jste to měl připravené?!“ díval se na něj přísně hrabě.
„Tak jako na ty, no, na trpajzlíci,“ připustil muž, ale už mu to nepři-

šlo, narozdíl od dnešního rána, jako dobrý nápad.
Hrabě se káravě podíval po přítomných. Většina jich začala klopit oči.
„ Ještě někdo si přinesl kameny? A nepřejte si, abych se šel podívat!“
Ze všech stran se začaly scházet různé nádoby plné kamení.
Hrabě Eulián je postupně vysypal na dlažbu a začal si jednotlivé 

kameny prohlížet.
„A tohle jste chtěli po někom házet?“ zhrozil se.
Dav okolo něj, teď už slitý ze všech směrů do jednoho velkého chum-

lu, začal klopit oči. Přesně tedy 893 očí. Podkoní Batrůšek o jedno oko 
přišel při nehodě s vidličkou.

„Kdo vám to, probedřicha, poradil, takovou hloupost?“ zeptal se 
velitel Mataharis.

Po chvilce ticha se opatrně osmělila jedna kyprá švadlena:
„Pan Hitlák,“ pípla.
„Počkejte,“ ozvalo se z protější strany, „vy myslíte Aloise Hitláka od 

nás z Benzindorfu?“
„To nevím, odkud je, takový elegantní, štíhlý, nejí maso a má kní-

rek…“ snažila se švadlena o přesnější popis.
„ Jo, to je von,“ odplivl si někdo v davu, „u nás v Lodge byl taky, prej 

kdo nenosí fiží, potřebuje dostat přes držku.“
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„Ať mě přejede dvanáct velbloudů,“ vykřikl snědý muž, „u nás nosil 
turban, byl napatlanej nějakým hnědým krémem a tvrdil, že bílý muž 
nám bere práci!“

Všichni se po něm podívali.
„No mně to přišlo jako kravina, ale nechtěl jsem bejt za prosťáčka, 

kdyby to náhodou byla pravda.“
Hrabě Eulián, stále ještě zvětšený, se trpce usmál.
„Že někdo podvede jednoho, to je celkem běžné,“ řekl pak do roz-

pačitého ticha, „že se to někomu podaří s celou vesnicí, to je svým 
způsobem majstrštyk,“ pokračoval, „ale tady to vypadá, že pan Hitlák 
dokázal podfouknout čtyři velká města.“

„Teď si připadáte jako banda blbečků, co?” řekl Arnošt a kouzlo 
okamžiku bylo v tu ránu pryč. 

Hrabě, Mataharis, James Blond i Stuart se na něj nevraživě podíva-
li, ale už bylo pozdě. Dav se nejprve rozšumněl a pak začal jeho hluk 
nabírat na intenzitě. 

„Co je? Někdo rád proslovy, já mám rád stručnost,“ zašklebil se Ar-
nošt a pak ukázal do davu: „Hele, ty. Jo, ty, s těma pejzama, pojď sem 
s tím kýblem!“

Dotyčný mladík nechal dohadování se svým sousedem o tom, kdo je 
větší trouba a přiloudal se k Arnoštovi.

„Máš jedinečnou možnost stát se slavným,“ oznámil mu Arnošt.
„ Jak?“ nechápal zaskočený mladík.
„Vysyp z toho svýho kyblíku ty šutry a mazej dolů k řece pro vodu, 

někdo to tam musí nalejt jako první.”
Mladík v jasnozřivé chvíli pochopil a zmizel v davu.
Hrabě Eulián se podíval na Arnošta.
„Buď vám to vyjde, nebo tu za chvíli dojde ke strašnému masakru.“
„Pro vás to bude vždycky dobře,“ odvětil Arnošt, „buď najdete tu 

kachnu, nebo budete mít zásobu krve na několik let dopředu.“
„Ale já už přeci nepiju krev skoro šestn…“ zkusil se bránit hrabě, ale 

to už přispěchal mladík s vodou a dychtivě ji nalil do roury schované 
pod dlažební kostkou. 

Dav ztichl.
Nestalo se nic.
Dav se začal znovu probírat k hádce.
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Jedna ze čtyř kamenných sov na mostním sloupu se s vrzáním tro-
chu pootočila.

„Hele, hejbe to tou sovou!“ vykřikl někdo a pak už to šlo rychle.
Všichni, kteří s sebou měli nádoby s kamením je rychle vysypali 

na dlažbu a spěchali k řece nabrat vodu. Kdo s sebou nic neměl začal 
organizovat lidský řetěz, aby to šlo rychleji. Za chvíli se v rouře začaly 
ztrácet desítky litrů vody.

Nejprve se pohnula jedna sova, potom druhá, třetí i čtvrtá. Když 
se všechny otočily zobáky do středu mostu, ozvalo se hluboké hučení, 
jako když se někde v mostu otevře stavidlo a někde začne proudit ob-
rovské množství vody. Pak se most pohnul. Musel to být neuvěřitelně 
složitý a bytelný mechanismus, protože most se přesně uprostřed roz-
dělil na čtyři části a každá z nich trochu zacouvala do břehu. Pohyb 
byl naštěstí tak pomalý, že lidé na mostě stihli ustoupit taky a nikdo 
nikam nespadl. 

Z prostředka mostu vyjel válec. Na výšku měl přibližně tři metry, 
v průměru dva. Když byl venku celý, jeho kamenné opláštění odpadlo 
a odhalilo police s kachničkami. Nebyly však ani zelené, anio modré, 
ani žluté, ale skleněné a v každé z nich byla obálka.

„Co tam je?“ chtěl vědět kdosi z davu.
Mataharis vzal namátkou jednu skleněnou kachničku, odšrouboval 

jí hlavičku a vyjmul obálku. Z ní pak ještě dopis a začal nahlas číst:

„ Já, Prokop Velíšek, hrnčíř a dráteník z Ponořeného kostelce, účast-
ník bitvy na Dlaskově poli, podávám svědectví o událostech tak, jak se 
během bitvy odehrály. Místopřísežně prohlašuji, že jsme všichni, jak 
tu jsme, došli k názoru, že se nechceme navzájem střílet a mečákovat 
jen proto, že se někdo s někým nepohodl. Bitvu jsme sehráli jen na 
oko a zítra se rozejdeme bez toho, aniž bychom se neměli rádi. Domů 
nemůžeme, protože svět čeká mrtvé. Maruno, mrzí mě, že tu stodolu 
už nedostavím, ale máme šikovné syny, oni to zvládnou. Je to lepší, než 
kdybych byl mrtvý. Zkusím se usadit v Benzindorfu a jakmile se mně 
začne dařit, budu domů inkog.. kongent… tajně posílat peníze. Válka 
je vůl. Prokop.“

Ticho by se dalo krájet.
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Mataharis namátkou otevřel další skleněné kachničky.
„Ve všech je podobný dopis,“ řekl.

Stejně tak, jako se někdy nějaký ten občanský nepokoj, demonstra-
ce, či dokonce státní převrat tak nějak přihodí a lidé se bez jakéhokoli 
organizování prostě sejdou na jednom místě, dokáží se lidé nenápad-
ně rozejít. Na překříženém mostě se nejprve začalo debatovat, jestli 
neměl nakonec Arnošt pravdu s těmi blbečky, pak někoho napadlo, 
jestli je k dispozici notýsek pro zapsání nálezu, takže byl sloup pečlivě 
prozkoumán ze všech stran. Nebyl tam ale notýsek, ale přímo velká 
prázdná kniha, do které se všichni, kteří se lovu kachniček věnovali, 
zapsali. U knihy byl nalezen i otáčecí kohout a když s ním James Blond 
opatrně pohnul, most se začal pomalu vracet na své místo a voda 
z jeho útrob vytékat zpátky do Stromové řeky.

Pak se z mostu začali trousit první lidé pryč a bylo možné zaslech-
nout občasná pozvání na kávu, nebo výměnu adres. Našlo se i pár 
takových, kteří ve skleněných kachničkách našli své předky a chtěli 
zkoumat dál, ale Mataharis je všechny ujistil, že druhý den most znovu 
otevřou pod dohledem SMS (Speciální městské stráže), všechny dopi-
sy budou pečlivě prohlédnuty, zaarchivovány a bude k nim umožněn 
veřejný přístup v některé z městských knihoven. Pak už tam prostě 
zbyl jen někdo a nakonec se všichni zase rozešli domů a na mostě začal 
běžný provoz.
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KAPITOLA 15

Skleněná kachnička.

Uteklo několik dní, během kterých se událo několik nenápadných, ale 
důležitých událostí.

Z Mořičvílu byl vypraven do Benzindorfu zvláštní vlak, jen s jedním 
vagónem. Vagon měl malá, zamřížovaná okna a uvnitř bylo několik 
spoutaných lidí s legračním přízvukem. Doprovázeli je agenti 002 a 008, 
ale bylo to úplně zbytečné, protože některé zprávy neutajíte. Podél celé 
trati z Mořičvílu až do Benzindorfu stáli lidé. Někdy osamoceně, někdy 
v hloučcích. Všichni se jen dívali na projíždějící vlak a nevypadalo to, že 
by některý z nich myslel na to, jak vězně osvobodit. Jen se dívali.

Překřížený most byl oficiálně podruhé otevřen a jeho obsah převe-
zen do Mořičvílského městské muzea. V následujících měsících byly 
z každého dopisu v jedné každé kachničce udělány kopie a originály 
vystaveny v hlavní knihovně na Hyacintovém nábřeží. Tedy, jen ty, 
které do Mořičvílu patřily. Řada z nich byla poslána do měst a měste-
ček, odkud pocházeli jejich pisatelé. V následujících měsících se poda-
řilo vypátrat řadu potomků, kterým byly kopie doručeny. Dotčeným 
rodinám to jejich mrtvé nevrátilo, ale přineslo jim to poznání, že válka 
je sice vůl, ale jejich prapradědeček nebyl.

Doktor Quivido založil společně s Monikou pětníkovou malou spo-
lečnost, která se vrhla na výrobu Patentovaného lapače hmyzu. Za ne-
celý rok se oba stali příšerně bohatými.

Hrabě Eulián Stoker přišel s nápadem na pomník, který by připo-
mínal lov na kachničku všech kachniček a současně i den, kdy jen tak 
tak nedošlo ke světové válce. Zvítězil návrh Arnošta Frautenberga, aby 
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to byla velká skleněná kachnička, do které by lidé mohli házet vzkazy 
svým mrtvým předkům. Do vypsané veřejné sbírky na pomník přispě-
li ze všech nejvíc lidé, kteří se v inkriminovaný den nacházeli na Pře-
kříženém mostě a to díky potrubní iniciativě „Nejsme banda blbečků,“ 
která se stala velmi rychle virální. Lidé nosili peníze a dávali k nim 
malé lístečky, nejčastěji s omluvou.

Po vzoru Mořičvílu vybudovali stejný památník, tedy velkou skle-
něnou kachničku i v Benzindorfu. V Lodge už shodou okolností jednu 
takovou měli jako reklamu na obchodní dům pana Kefíra a v Abu-
-Babě každý věděl, že by něco takového hned druhý den někdo rozbil, 
takže nestavěli nic.

Lov na kachničky se stal nejoblíbenější zábavou na světě. Tedy, ales-
poň po pár prvních let, pak se zase všechno vrátilo k normálu.

Hrabě Eulián Stoker a Arnošt Frautenberg se začali pravidelně schá-
zet na partičku karet každý čtvrtek v osm večer u Příšerného šklebu.

Kachnička v Překříženém mostě byla oficiálně archivována a stala 
se tak prakticky neodlovitelnou. Důvodem bylo, že pokud by most stále 
někdo otevíral, nedalo by se po něm chodit. Kniha na zápis nálezu 
však byla umístěna do panovnického paláce a byla všem po celý den 
k dispozici.  

Zbývá už jen zmínit poslední věc.

Na staré dveře kdesi v nejmenované uličce v jednom nejmenovaném 
dvoře se ozvalo složité zaťukání.

„Heslo?“ ozvalo se za odsunutou špehýrkou.
„Já tě varuju,“ řekl temně příchozí, „jestli na mě zkusíš tu věc s vel-

kým písmenem, číslem, runou a tak podobně, tak ty dveře vykopnu, 
zapálím a rozmlátím na kousíčky!!!“ 

„ Já jsem si to nevymyslel!“ protestoval hlas za dveřmi, ale pak je 
opatrně odemkl a otevřel.
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Uvnitř sedělo několik postav u obyčejného stolu, na kterém stálo 
šampaňské.

„Vážně to je konec?“ zeptala se nezvykle krásná mladá dáma v čer-
vených šatech.

Polník Dlask za sebou zavřel dveře, zpražil pohledem mladíka 
u nich a posadil se:

„ Je. Zaplať Bedřich.“
„Tyhle schůzky mně budou chybět,“ připustila distingovaná dáma, 

známá jako Modrá Kachnička.
„Nic nebrání tomu, abychom se scházeli i dále,“ usmál se polník 

Dlask a nalil si šumivý nápoj do skleničky. Pak se všichni postavili 
a rozhlédli se kolem sebe. Na stěnách visely VELMI staré portréty 
důstojných mužů a žen. Sestry Broskvové, Třeše Křemeláka, profesora 
Evrta a dalších a dalších.

„Jsme na konci, přátelé,“ pozvedl pak svou číšku Dlask, „naše rodi-
ny dnešním dnem přestávají být vázány slavnostní přísahou, svůj úkol 
jsme splnili.“

Všichni si připili.
„No jo,“ řekl pak stařík po Dlaskově pravici, „teď už je to na mladej-

ch. Ten Mataharis vypadá docela slibně, nepozveme ho příští středu 
na oběd?“

A to už je vážně všechno.

Plzeň a Hodonice 2022
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VYSTŘIŽENÁ KAPITOLA

Pro každého autora je nejhorší ta chvíle, ve které si uvědomí, co všech-
no musí ze svého díla odstranit, aby se to vůbec dalo nějak rozumně 
číst. V případě Kvák!u šlo do koše přibližně 25 stran textu, protože 
i když ho považuji stále za vtipný, příběh se jím košatil do nebývalé 
šíře, postav přibývalo až k nepřehlednosti a tak vůbec to nebylo prostě 
ono. Jednoho kousku mně ale bylo líto a proto ho sem zařazuji jako 
vystřiženou kapitolu. Jeho hlavní aktér má v našem světě zcela věrný 
předobraz a jak možná víte: Gentleman se nemstí, gentleman trestá.

Staré moudro praví, že každá skupina lidí má svého blbečka. Je 
vcelku nepodstatné, co takovou skupinu lidí spojuje, jestli je to zaměst-
nání, rodina, koníček, sport, nebo jen dočasný pobyt na jednom místě. 
Vždycky se najde někdo, kdo ty ostatní začne štvát a to i za cenu nej-
vyšších obětí. Takoví lidé pak na úplném konci šestihodinové schů-
ze nájemníků řeknou „Ještě bych tu měl jednu stížnost”, čímž přidají 
další čtyři hodiny jednání na téma, které nikoho nezajímá. Nebo píší 
dopisy na úřad tak dlouho, až už se nedá předstírat, že obálka někam 
zapadla, dotyčný pracovník má dovolenou, nebo že adresát se odstě-
hoval do Abu-Baby.

Jsou to přesně ti lidé, které potkáváte každý den a instinktivně se jim 
vyhýbáte, protože vám nestojí za to se rozčilovat, nebo ztrácet čas hádkou.

V komunitě lidí, kteří s vášní sobě vlastní v Mořičvílu a širokém oko-
lí lovili kachničky byl také takový člověk. Jmenoval se Péťa Čupřina.

Zatímco většinu lovců kachniček hra prostě bavila, protože se podí-
vali na zajímavá místa a dozvěděli se při tom neméně zajímavé infor-
mace, potrápili své mozky při luštění a oči při hledání, Péťa Čupřina 
pojal své působení v kvákingu jako svou osobní svatou misi. 

Nehledal kachničky z výše uvedených důvodů, hledal je proto, aby 
je mohl kritizovat. Jakmile se objevila nová kachnička, Péťa byl na 
místě jako jeden z prvních, pečlivě ji změřil, zakreslil úkryt a spěchal 
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domů ke svému chytroušovi, aby mohl napsat sáhodlouhý zápis o tom, 
co všechno právě tahle kachnička nesplňuje. Byla moc velká, nebo moc 
malá. Obtížnost byla nastavena jako moc jednoduchá, nebo moc slo-
žitá. Strom, za kterým byla schovaná byl moc nízký, moc rozložitý, 
bylo u něj příliš mnoho křoví. Nebo prašivek. Vzdálenost od nejbližší 
cesty nebyla dodržena, barva kachničky byla moc vybledlá… zkrátka, 
bylo toho hodně. Péťa na závěr nikdy neopomněl připsat, že kváking 
je svobodná hra a je na každém, jak ji hraje. On že si ALE myslí, že…

Výsledek se dostavil brzy. Zatímco Péťa Čupřina žil v přesvědčení, 
že se stará, aby ten jediný a pravý duch kvákingu nezahynul, všichni 
ostatní si mysleli, že je to debil. Na jeho zápisy ke kachničkám postup-
ně přestali všichni reagovat, protože to stejně nemělo cenu (se stejným 
úspěchem bylo možné zkoušet vysvětlit ovci princip derivování podle 
osy Y), lovit s ním nikdo nechodil a když se někde Péťa objevil, třeba 
u Vyšinutého mamuta na pravidelném setkání, nikdo si ho nevšímal 
(Péťa pak psal na všechny strany, že to u Mamuta stejně smrdí a mají 
hnusný pivo, takže mu dal Alen T áBasco příště přes držku).

Péťa zkrátka žil konfliktem. Pozornost potřeboval jako nikdo jiný 
a protože ji neuměl získat něčím pozitivním, dštil kolem sebe oheň 
a síru. Sám lovil vcelku dost a největší zálibu našel v kachničkách, 
umístěných vysoko na stromech. Protože v civilním životě vykonával 
povolání učitele tělocviku a chytroušů (tím také získal svou první pře-
zdívku – Přechytralá cvička), byl fyzicky vcelku zdatný a s různými 
karabinami, úvazy a lanem si dobře rozuměl. 

Ve chvíli, kdy se objevila mýtická kachnička 6/6, visel Péťa Čupřina 
právě na vysoké borovici a snažil se dostat k modré kachničce „Tři 
hodiny na laně”, kterou tam podle jeho přesvědčení umístil opět ně-
kdo, kdo chtěl celý kváking pohřbít. Ta kachnička nesplňovala snad 
nic. Aby se k ní dostal, musel skutečně dobré tři hodiny kombinovat, 
jak nahodit lano, jak se zajistit, jak se odjistit, jak jinak nahodit lano… 
zkrátka, nebylo to jednoduché. Ale Péťa na to měl fintu – ve školní 
dílně si vyrobil z kusu plechu praktickou helmu, aby mu nehrozilo, 
že se o nějakou větev praští do hlavy, natřel jí na černo, aby vypadal 
drsně a přichytil pevným drátem k masce, kterou měl ještě od posled-
ního školního maškarního plesu a kterou používal, aby ho větvičky 
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nešlehaly do obličeje. V dřevěném vědru, zavěšeném u pasu pak nosil 
všechny potřebné karabiny, které vždy pod stromem vysypal na svůj 
černý plášť. Takto vybaven sice lezl bezpečně, ale zase nemohl moc 
dýchat, takže do masky jen dávivě chrčel. Jako vlastní vynález pak 
používal pro noční lov zpráchnivělý klacek, který zeleně svítil. Vyko-
ledoval si tak další přezdívku – Drát Vědro. Nebo také lord Helma. 
Přezdívek měl Péťa Čupřina vždycky dost, ale všechny byly posměšné.
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KURÝR

bonusová kapitola

Tři nečekaní hosté

Zmrzlý, zasněžený muž vpadl do dveří hostince „U vyšinutého mamu-
ta“ a složil se k nejbližšímu stolu. Při každém jeho pohybu z něj odpa-
dávaly kousky ledu a velké množství sněhu, který na podlaze vytopené 
hospody okamžitě tál do malých loužiček. Hostinský Alen T áBasco 
se na nic neptal a postavil před nově příchozího horký grog ve velké 
sklenici. Muž, kterému nebylo vidět do tváře, protože měl naraženou 
čepici až do čela, přes ní kapucu a obličej omotaný huňatou šálou, 
nápoj vděčně přijal.

Po necelých deseti minutách se dveře hostince opět rozletěly a do-
vnitř se vpotácel další muž, v podobném stavu, jako ten první. Venku 
zuřila hustá sněhová vichřice a Alen se zamyslel nad tím, jak drsní 
tihle dva musejí být, aby se k němu dokázali dostat. Nebo jak moc velcí 
alkoholici. Postavil grog i před druhého muže a šel přiložit do velkého 
krbu, který celý hostinec vytápěl.

Do třetice se dveře rozletěly asi za dvacet minut a dovnitř doslo-
va vpadla třetí postava. První dva muži jí pomohli vstát a a opřeli ji 
o lavici u svého stolu. Zatím nepadlo jediné slovo. Hostinský přinesl 
třetí grog a navíc ještě tři velké panáky whisky z trpasličí palírny pana 
Trudomysla. O téhle whisky se vědělo, že postaví na nohy i koně po 
třídenním flámu.

Když tři návštěvníci vypili své horké nápoje a spláchli je alkoholem, 
začali se pomalu svlékat ze svého zimního oblečení a rozmrzat. Alen 
s údivem zjistil, že příchozími jsou James Blond, Velitel Mataharis 
a Stuart, osobní sekretář.

„To je ale překvapení, pánové,“ usmál se na ně potěšeně a přinesl další 
rundu, protože zaměstnance SMS ve svém podniku viděl vždy rád.
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„Díky, Alene,“ zadrkotal zuby velitel Mataharis a objednal si další 
grog. Do tváře se mu začala vracet přirozená barva.

„A co, že jste dneska venku?“ nevydržel to hostinský, „je Svátek 
Sestry Broskvové, všichni jsou doma, zdobí stromečky, věší kočky na 
kšandy, barví myši…“

„To je složitá záležitost, Alene,“ mávl rukou James Blond.
„Já mám čas,“ posadil se k nim hostinský T áBasco.
„Všechno to začalo, když jsme objednali pro naší Moniku dárek…“ 

začal vyprávět Mataharis, „znáš to, pěkně z pohodlí své kanceláře na-
píšeš objednávku a pošleš jí potrubím.“

T áBasco samozřejmě tenhle způsob objednávání zboží dobře znal, 
protože posledních pár let to tak dělali skoro všichni. Od té doby, co se 
do podnikání v oblasti chytroušů pustil hrabě Eulián Stoker, dělalo se 
přes potrubí hodně věcí. Například posílání obrázků čehokoliv, to byl 
hit hlavně mezi mládeží. Hrabě jako novinku letošního roku uvedl na 
trh malou krabičku, ve které byly cvičené blechy s trochou toho pozo-
rovacího talentu, a když jste je chvíli nechali, dokázali zaznamenat to, 
co bylo zevnitř krabičky vidět, vysvětlit to jedné ze včel39, které s nimi 
malý prostor sdílely a ta odletěla obrázek předat příjemci.

„Vybrali jsme tady s velitelem a Stuartem po náročném rozhodování 
flakónek Benzindorfské vůně „Duft des Waldes – Duft für anspruch-
svolle Frauen nach dreißig“ a objednali ji u Benzindorfského obchod-
ního domu Stör,“ pokračoval James Blond.

„To bylo v zářijnouchu,” doplnil Stuart.
Hostinský T áBasko si donesl celou láhev, aby nemusel stále odbíhat, 

dolil sobě i svým hostům a pozorně naslouchal dál.

39  Levné modely měly včely jen dvě, ale ty dražší klidně i šestnáct. Používaly 
se samozřejmě jen včely lesní, které jsou malé a nejsou tedy tak náročné na prostor. 
Obvykle stejně většinu času kroužily kolem domovské krabičky a jen na vyzvání ble-
chy si létaly pro instrukce. Tato univerzální včela získala označení jako Velká včela, 
což byl takový malý lingvistický vtípek, poukazující na poměr velikosti jejího tělíčka 
a množství informací, které dokázala pojmout. Benzindorfsky große Biene, tedy GB, 
od toho pak označování krabiček např. Hruška 8GB.
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„Slibovali, že zboží dodají do týdne, což je zhruba doba, která se 
dá akceptovat,“ vzal si slovo zase Mataharis, „musíte to najít ve skla-
du, zabalit, pak počkáte, až je objednávek do Mořičvílu víc, odveze-
te je hromadně na nádraží, tam je naloží do vlaku, ten sem dva dny 
jede, pak se to tady musí vytřídit, rozdělit těm správným vozkům, ti se 
k vám musí dostat…“

„Jenže po týdnu nic,“ povzdechl si Stuart.
„Poslali jsme dopis s dotazem, kde se naše objednávka zdržela,“ na-

pil se James Blond své whisky, „dopis putoval týden do Benzindorfu, 
odpověď týden zpátky a my se dozvěděli, že „adresát nebyl zastižen“ 
a zásilka byla vrácena odesílateli. Chápete to? Oni tvrdili, že nezastihli 
nikoho v budově SMS! Vždyť tady je někdo prakticky pořád. Jestli 
něco opravdu nejde, tak nikoho nezastihnout u nás v SMS!“

„A nebyli jste zrovna na obědě?“ zkusil T áBasco uklidnit Jamese, 
který se dostával při své vzpomínce do varu.

„Ne!!! Všech 230 lidí? Blázníte? Je tam vrátný, je tam stráž, je tam 
koneckonců i Monika Pětníková,“ vysvětlil zvýšeným hlasem James.

„Co jste udělali?“ zajímalo hostinského.
„Poslali jsme Stuarta, aby do Benzindorfu zajel a balíček přivezl,“ 

řekl Mataharis a zhluboka se napil přímo z láhve.

Jak Stuart putoval do Benzindorfu

Možná to byla souhra náhod, možná osud, ale faktem je, že Stuartova 
cesta do Benzindorfu nepatřila k těm šťastnějším. Začátkem říjnoucha, 
kdy už začíná být venku pošmourno a lezavo, nastoupil na Mořičvíl-
ském hlavním nádraží do rychlíku Rx120 Vyprášilová, posadil se do 
luxusního kupé v první třídě a otevřel čerstvé noviny. Vlak, který měl 
vyjet přesně v 8:09 se v 8:09 ani nepohnul. Když se nepohnul ani ná-
sledujících třicet minut, vyhledal Stuart konduktéra a dotázal se, proč 
se tak děje. Dozvěděl se, že RX120 Vyprášilová čeká na příjezd zpož-
děného Rx121 Broskvová. Ten na Hlavní Mořičvílské nádraží skuteč-
ně přijel a to v 8:42, ale rychlík, ve kterém byl Stuart se stále nehýbal. 
Stuart tedy znovu vyhledal konduktéra a znovu se dotázal, tentokrát 



139

už mírně pohoršeně, co se děje a proč vlak stále nejede. Dozvěděl se, 
že Rx121 Broskvová už sice přijel a tím uvolnil hlavní rychlíkovou trať, 
ale vzhledem k tomu, že už je 8:42, na nádraží Mořičvíl-Borůvkový 
vrch se pravděpodobně zrovna křižují Os236 s Os457. Stuart se podivil 
nad formulací „pravděpodobně“ a trval na tom, aby konduktér zjistil 
pravý stav věcí. Ten velmi neochotně odešel do kanceláře výpravčího 
a po vzrušené debatě, kterou s ním vedl a ze které Stuart svým do-
konalým sluchem zaslechl výrazy jako „blbče“, „víš, kdo je ve vlaku“ 
a „to ses nemohl zeptat dřív“ se vrátil aby Stuartovi oznámil násle-
dující: Os457 zatím ještě na zmíněné nádraží vůbec nedojel a nikdo 
neví proč, ale na celém nádraží není jediný člověk, který by se odvážil 
Os236 vypravit na svou odpovědnost, takže osobní vlak stále stojí na 
nástupišti a blokuje celé nádraží. Stuart se rozhodl obrnit trpělivostí, 
vrátil se do svého vytopeného kupé a pokračoval ve čtení novin. Para-
doxní bylo, že přes celou jejich zadní stranu byl velký inzerát „Spojené 
Mořičvílské železnice – povozy stojí, vlaky jedou.“

V 10:11 se vlak rozjel. Lokomotiva ze sebe vydala to nejlepší, co umě-
la, topič přikládal jako o život a Rx120 Vyprášilová zrychlil až na 160 
kilometrů v hodině. Proletěl jako blesk celým Mořičvílem (Stuart si při 
průjezdu nádražím Mořičvíl – Borůvkový vrch všiml, že Os236 stále sto-
jí na druhém nástupišti a před ním probíhá intenzivní rvačka mezi stroj-
vedoucím, výpravčím a třemi cestujícími, z nichž jedna měla v košíku 
husu) a vyrazil směrem k Temnému Hvozdu. Uprostřed lesa se zastavil.

V tu chvíli vešel do Stuartova kupé průvodčí a dožadoval se platné 
jízdenky. Stuart se ho nejdříve zdvořile otázal, jestli mu železnice vrátí 
částku poměrnou zpoždění, ale dočkal se zamítavé odpovědi s pou-
kázáním na fakt, že „... jo, zámožnej pane, já tu jenom štípám lístky, 
víte?...“. Stuart tedy zkusil použít odlišný přístup a odtažením záclony 
v okně dokázal průvodčímu, že vlak právě stojí a široko daleko není ani 
nádraží nebo zastávka, ani výhybka, ani stanice na doplňování vody 
a palivového dříví a uhlí. Proto, vysvětloval Stuart průvodčímu, není 
možné požadovat jízdní doklad, protože k jízdě evidentně právě v tuto 
chvíli bez zřejmého důvodu nedochází.

Průvodčí se však nenechal zmást argumenty a trval na kontrole jízd-
ního dokladu. Zdarma přidal historku, jak jednou tentýž vlak dorazil 
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do cíle se třídenním zpožděním a nikdo dodnes pořádně neví proč. 
Stuart, věren svému vychování a svým způsobům poděkoval průvod-
čímu za jeho dosavadní služby a pak ho nečekaně rychlým pohybem 
vyhodil z okna vlaku. Hned na to se rychlík znovu bez varování rozjel 
a průvodčímu dalo velkou práci, aby na něj zase naskočil.

Vlak opět zrychlil na neuvěřitelných 160 km/h, ale Stuart už se 
nenechal obalamutit a zanechal planých nadějí, že do Benzindorfu do-
jede včas. Cesta byla pak zpestřena několika dalšími událostmi. Mezi 
stanicemi Tři duby a Kaproun se Stuarta pokusil napadnout průvodčí, 
původně Stuartem vyhozený z vlaku. Na pomoc si přivedl ještě topiče 
a lopatu na uhlí. Než stačili být agresoři Stuartem zpacifikováni, do-
stavil se též konduktér, který Stuarta už léta znal a průvodčího i topiče 
zmlátil zmíněnou lopatou. Stuartovi pak přinesl zdarma láhev bílého 
vína a plnou tašku propagačních materiálů Spojených mořičvílských 
železnic. Pak, zmaten Stuartovým netečným výrazem, který rámovalo 
jen lehké cukání jeho levého očního víčka raději odešel. 

Asi deset kilometrů za stanicí Vysoká se strojvůdci podařilo špatně od-
bočit a celá vlaková souprava Rx120 Vyprášilová dojela na konečnou do 
kamenolomu v katastru obce Ještě Vyšší, kde koleje pochopitelně skončily 
u výsypky kamene. Po krátké poradě mašinfíry s topičem začal vlak opa-
trně couvat, až se za necelou hodinku dostal zpátky na nádraží ve Vyso-
ké. Tam mašinfíra napadl postupně výhybkáře, výpravčího a přednostu 
stanice. Všichni cestující z Rx120 mu v tomto případě bouřlivě fandili. 
Vlak nakonec opustil stanici Vysoká s jedním z vagónů pomalovaným 
hanlivými nápisy adresovanými ředitelství železnic v Mořičvílu. Stuart 
sice do situace nijak nezasahoval, ale všiml si, že autorem těchto nápisů 
je místní výhybkář, který využil zmatku, který panoval, když strojvůdce 
Rx120 právě mlátil přednostu tlustým jízdním řádem po hlavě.

Do Benzindorfu rychlík dorazil se zpožděním 49 hodin, čímž vlast-
ně nahradil rychlík Rx136 Stromová řeka. který měl v tomto čase při-
jet podle platného jízdního řádu, ale nepřijel vůbec. Stuart předpo-
kládal, že se celý Rx136 stal obětí pomstychtivosti posádky železniční 
stanice Vysoká a právě mu dochází topivo v místním lomu u výsypky.

Stuart tedy s ledovým klidem složil své noviny, jejichž větší část už 
tou dobou uměl nazpaměť, přivolal drožku a odebral se do obchodního 
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domu Stör. Ten byl zavřený kvůli jakémusi místnímu svátku. Stuart se 
tedy ubytoval v nejbližším hotelu a celé tři dny trpělivě čekal, až ob-
chodní dům otevře. Tohoto času využil k tomu, aby navštívil většinu 
místních památek, podnikl výstup na blízkou horu a byl hostem Ben-
zindorfské vysoké školy, kde přednášel dvě hodiny na téma „Logistika 
kurýrních služeb s akcentem na systém fungování železnic.“ Po třech 
dnech obchodní dům otevřel a Stuart se dozvěděl, že celé distribuční 
oddělení má týdenní dovolenou a jeho vedoucí je právě v Mořičvílu.

* * *

„Takže jste se vrátil s nepořízenou?“ zajímalo T áBasca.
„Ani ne, přivezl jsem si mnoho zážitků,“ zavrtěl hlavou Stuart, „na-

konec se můj pobyt protáhl na 14 dní, ale dostal jsem se k příslušnému 
odpovědnému zaměstnanci, sepsali jsme stížnost a reklamaci a já se 
vrátil zase domů. Zpátky už bylo zpoždění jen 27 hodin, takže se to 
dalo vydržet.“ 

„Ale tu voňavku jste stále neměli, ne?“
„Neměli,“ potvrdil James Blond, „ale zapojili jsme do celé akce i ně-

kolik dalších agentů a dokonce i speciální městskou stráž z Benzindor-
fu, která nám ještě něco málo dluží od té loňské akce se stromečky. 
Každopádně, zjistili jsme, že náš balíček je v Mořičvílu. Jen nikdo ne-
věděl kde.“

„To je neuvěřitelné,“ kulil oči hostinský. Za okny vichřice značně 
zesílila a lomcovala okenicemi. Krb příjemně hřál, stejně jako whisky.

„Tady jsem se do toho vložil já,“ řekl Mataharis.

Jak Mataharis pátral po zásilce

Velitel speciální městské stráže, sir Ramon Mataharis, disponoval ně-
kolika vlastnostmi, které mu pomáhaly být v tom, co dělal, nejlepší. 
Trpělivost, odhodlání, empatie, schopnost vyjednávat, morální síla. To 
všechno ale bylo vystaveno těžké zkoušce, když se vydal Mořičvílem 
pátrat po ztracené zásilce.
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Nejprve navštívil mořičvílské zastoupení obchodního domu Stör 
v Javorové ulici a pokusil se zjistit, kde zásilka je. Bylo mu sděleno, 
že balíček skutečně dorazil zpátky do Mořičvílu jako reklamace z re-
klamace a byl předán kurýrní službě NaČas, aby jej doručila. Další 
odpovědnosti se benzindorfští obchodníci zcela zřekli a soustrastně 
Mataharisovi popřáli hodně štěstí v dalším pátrání.

V sídle kurýrní společnosti NaČas byl Mataharis nucen vyzvednout 
si v automatickém stroji lísteček s pořadovým číslem, aby byl vyzván, až 
na něj přijde řada. Posadil se tedy do nepříliš pohodlného křesla a spolu 
s dalšími zákazníky trpělivě čekal. Na velké ceduli v centru místnosti 
naskakovala různá čísla, spolu s označením přepážky, na kterou má 
jeho majitel jít. Ať se Mataharis snažil sebevíc, nedokázal v tom najít 
nejmenší systém.

 Jeho číslo bylo 42. Domníval se tedy, že přijde na řadu po čísle 41. 
Čísla se ale objevovala na tabuli pravděpodobně zcela náhodně. 18, 3, 
56, 14, 31, 2 … Lidé k přepážkám přicházeli a zase od nich odcházeli 
a Mataharis začal propadat trudomyslnosti. Za necelé čtyři hodiny 
však přišel na řadu a tak se dostavil k okénku C a dotázal se na svůj 
balíček. Bylo mu vysvětleno, že si vyzvedl špatný lístek, protože jeho 
problém řeší výhradně okénka D až F. Okénka D až F byla ovšem 
zavřená a tak se Mataharis zeptal, kdy je otevřou. Dozvěděl se, že tuto 
informaci dostane u okénka H, které se nachází v chodbě hned ved-
le vstupních dveří. Ale že si nejprve musí vytisknout správný lísteček, 
aby se neopakovala tahle situace znovu. Mataharis zatnul zuby, vytiskl 
si nový lísteček s poznámkou „Otázky a informace” a počkal necelé 
tři hodiny, než znovu přišel na řadu, tentokrát k okénku H. Když se 
k němu dostavil, okénko H právě zavíralo. Obtloustlá žena ve střed-
ních letech mu vynadala, že i zaměstnanci musí někdy obědvat, načež 
na dvě a půl hodiny odešla. Po svém návratu sdělila Mataharisovi, že 
okénka D až F mají už dobré dvě hodiny otevřeno. 

Mataharis si vytiskl do třetice lísteček a s výrazem, který naznačo-
val, že už je na pokraji příčetných sil, se opět posadil do křesla a čekal. 
Okénka D až F průběžně zavírala a otevírala, aniž by k nim byl před-
volán jediný zákazník.

Mataharis na to chvíli vyděšeně hleděl, načež podruhé v životě ztra-
til nervy a odešel. Vrátil se za slabou čtvrthodinku a přivedl si s sebou 
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patnáct těžce ozbrojených policistů, tři členy finanční správy a Jeňýka 
z cizinecké policie. Pak se rozpoutalo peklo.

Byli odhaleni dva dlouho hledaní podvodníci (z toho jeden za pře-
pážkou E), tři nelegální migranti z Abu-Baby (dva z nich byli nasaze-
ní agenti a jeden jen ztratil pas), zabaveno pašované zboží v hodnotě 
sedm tisíc zlatých a při té příležitosti odhalena pašerácká síť, na níž se 
podíleli i někteří zaměstnanci společnosti NaČas. 

Mataharis se nakonec dopátral kýženého údaje, tedy kde je jeho ba-
líček s voňavkou. Podle informací vyděšeného ředitele pobočky se měl 
nacházet u kurýra Ondřeje Kvíťana, který aktuálně rozváží pod Bo-
růvkovým kopcem. Byla polovina Listopadoucha, venku začal padat 
první sníh.

* * *

„No ty bláho,“ hvízdl překvapeně hostinský T áBasco, „to je pěkně to, 
jach se to ržekne… zapeklitý, tohlencto!“ účinky whisky začínaly být 
znát i na tak zkušeném alkoholikovi, jako byl on.

„Přesně,“ řekl James Blond, ale to všechno ještě nic nebylo, teď totiž 
přijde ta moje část a ta je, se vší úctou tady k veliteli a Stuartovi, ta 
nejstrašnější.

Jak James Blond pronásledoval Kvíťana

Zjistit trasu, po které kurýr Kvíťan doručuje nebylo vůbec jednoduché, 
protože se ukázaly dvě zásadní věci. Za prvé, tu trasu nikdo neznal, a to 
dokonce ani jeho přímý nadřízený, vypadalo to, jako kdyby byl Kvíťan 
zcela autonomní jednotkou nepodléhající nikomu. A ta druhá věc – ani 
James Blond, ani nikdo jiný nemohl tušit, že Kvíťan je lidské převtělení 
dávno zapomenutého, ale znovu oživlého Logistického Boha. 

Logistický Bůh byl po léta zapomenutou entitou, která procitla 
v okamžiku, kdy lidé začali pro své nákupy používat potrubí a emajly. 
Snadná dostupnost zboží a obrovský objem obchodů tuto entitu přímo 
vyburcoval z letargie a první, kdo šel při tom okolo byl právě Ondřej 
Kvíťan, shodou náhod kurýr služby NaČas. 
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James Blond se mu marně snažil přijít celých čtrnáct dní na stopu. 
Kdykoliv už to vypadalo, že ho má, Kvíťan nějakým prapodivným 
hnutím mysli usoudil, že je třeba udělat ještě něco jiného a zcela změ-
nil své plány. Abychom si to ilustrovali na konkrétním případu:

Nakládání zásilek probíhalo v depu společnosti NaČas každý den 
v sedm hodin ráno. Kurýři se seřadili do několika front, podle toho, 
jak doručovali a hlavní logistik jim přidělil papír se seznamem balíč-
ků, adresami a dohodnutým časem doručení. Jednotliví doručovatelé 
pak podle seznamu celý den balíčky rozváželi či roznášeli a pokud byli 
hotovi dřív, přišli si pro další várku. Kvíťan doručoval zásadně pěšky, 
takže nosil v batohu jen malé balíčky. V sedm hodin nepřišel nikdy. 
Obvykle ho cestou něco natolik zaujalo, že se tomu rozhodl okamžitě 
věnovat. Bez nadsázky bychom mohli o Kvíťanovi říct, že to byl prav-
děpodobně nejvzdělanější člověk na světě a současně člověk, který uměl 
své znalosti nejhůř ze všech využít. Vraťme se tedy k našemu příkladu:

Kvíťan vstal ráno v šest hodin, oblékl se, nasnídal a cestou ke dve-
řím se ještě letmo podíval do zrcadla, jestli je učesaný. Přitom si všiml, 
že jeden roh zrcadla je mírně zaoblený. Vrátil se do pokoje pro metr, 
šupléru a kružítko a začal problém zkoumat. Porovnal všechny čtyři 
rohy zrcadla, změřil i jejich zakřivení a vypočítal ideální odchylku od 
roviny. Potom zaběhl rychle přes tři ulice do knihovny, kde vytrvalým 
bušením vzbudil knihovníka a dožadoval se veškeré literatury o výrobě 
a leštění zrcadel. Tu od zmateného a rozespalého vedoucího knihovny 
dostal, takže se hned na místě pustil do čtení. Knihovník mu šel udělat 
kávu, když už byl vzhůru. Za nějaký čas se Kvíťan kávy letmo napil, 
zcela zabrán do svých myšlenek na zrcadla a zjistil, že knihovníkova 
káva chutná jinak, než ta, co si dělá doma. Zavedl tedy s knihovníkem 
řeč a vyptal se ho postupně na to, kde kávu kupuje, co je to za obchod, 
jak dlouho kávu vaří, jakou používá vodu, kolik má dětí, jestli mu vadí 
třepotání ptačích křídel a proč zanechal vysokoškolských studií v posled-
ním ročníku. Potom se zcela zpitomělým knihovníkem obešel nejbližších 
pět domů a u každé partaje si vyžádal vzorek kávy. V knihovně pak spo-
lečně uvařili všech sedmnáct variant a začali ochutnávat. Asi za hodinu 
došel Kvíťan k závěru, že za tu divnou chuť mohla neumytá lžička ze 
včerejšího dne a mohl se tedy vrátit k problematice zakřivení zrcadel.



145

Od toho byl vyrušen nutkavou myšlenkou, že měl v sedm někde 
být, konkrétně v depu NaČas, a převzít své balíčky. Zainteresoval pro-
to knihovníkovu manželku a vyslal ji balíčky převzít (proto byl pro 
Jamese Blonda prakticky neviditelný, nikdo by nepředpokládal, že si 
kurýr najme vlastního kurýra). Když se s nimi vrátila, požádal dva ze 
sousedů z vedlejšího domu, jestli by ty nejbližší nemohli roznést a pustil 
se do učebnice matematiky, protože pojal podezření, že autor knihy 
o zakřivení zrcadel se fatálně mýlí. Z knihovního chytrouše rozeslal 
několik dlouhých zpráv na různé světové univerzity, kde tuto svou do-
mněnku podložil výpočty a výkresy. Během odesílání emajlů rozebral 
chytrouše, protože se mu zdálo, že v něm včely divně bzučí. V knize 
o včelách se dopátral, že je to způsobeno.. a tak dál a tak dál. 

Celé Kvíťanovo nejbližší okolí se mohlo přetrhnout, aby mu pomoh-
lo, zatímco on byl fascinován dalšími a dalšími zajímavými jevy a pro-
blémy. Jako malé kotě, které na louce zaujal jiný motýl, nebo jiná květi-
na. Nikdo netušil, jak je to možné, ale večer byly všechny balíčky vždy 
doručeny. Některé sice úplně jiným adresátům, ale i tak to byl úspěch.

James Blond po čtrnácti dnech mravenčí detektivní práce poprvé 
Kvíťana zahlédl, jak naskakuje ve stanici Muzeum do vlaku Myrtilo-
vých podzemních drah, zkráceně do Myrtilky. Na poslední chvíli se 
mu podařilo naskočit také, i když zvenku na poslední vůz. Kvíťan se 
mezitím dal do hovoru s průvodčím a vyptával se na systém kontroly 
jízdenek. Než vlak zastavil ve stanici Překřížený most a James Blond se 
dostal dovnitř, Kvíťan už tam nebyl. Balíčky za něj převzal jeden z ná-
hodných kolemjdoucích, který je slíbil doručit. Kvíťan mezitím zmi-
zel v jedné z postranních chodeb Myrtilky, protože chtěl prozkoumat 
kanalizační systém pod městem. Blond ho pronásledoval podzemím 
několik hodin, ale opět marně, protože Kvíťan měnil směr, rychlost 
a identitu zcela náhodně.

Večer se Blondovi ztratil na jedné z lodí, plujících kamsi za moře.

* * *

„Takže jste ho nesehnal?“ chtěl vědět hostinský a dojatě slzel, pohnut 
strašlivým příběhem. Tedy alespoň z jeho opilého pohledu.
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„Ne,“ potvrdil zasmušile James Blond. „Dokážu chytit rafinovaného 
zločince, odhalit pašeráky, nebo překazit loupež v klenotnictví. Ale to 
jen proto, že ti lidí vědí, co dělají. Kvíťan to neví nikdy.“

„To je tak strašně smutnýýýý…“ začal štkát hostinsky a objal Stuar-
ta. Ten ho ze sebe elegantně setřásl.

„Moment, ale proč jste dneska tady?“ vzpamatoval se T áBasco.
„Dnes,“ řekl slavnostně Mataharis, „dnes jsme byli úspěšní!“
„Ano,“ potvrdil Stuart, „dnes jsme si na Kvíťana počíhali všichni tři 

a jen kvůli vzájemné spolupráci jsme ho před hodinou dostihli a zjistili, 
kde ta voňavka je.“

„Kde?“ vyhrkl zvědavě hostinský.
„Teď už je tady, u mě v kapse, ale byla celou dobu u toho knihovníka na 

krbové římse, Kvíťan si ji tam odložil, když ho zaujal vzorek mramoru…“
Velitel Mataharis sáhl do své kapsy a slavnostně postavil na stůl 

krabičku s logem obchodního domu Stör.
Byla malá a když ji Stuart otevřel, uvnitř byl ještě menší flakónek 

s tmavě modrou tekutinou. Všichni čtyři na ní zbožně zírali, dokud 
hostinský T áBasco nepromluvil:

„Hele, víte co? Já jsem svojí Maruš koupil úplně tu samou.“
„Cože?” vypravili ze sebe jako jeden muž velitel Mataharis, sekretář 

Stuart i James Blond.
„No, fakt, u Kefíra ji mají za pět centů,“ řekl T áBasco a dodal: 

„v akci“.

* * *

Když tři muži, opět zachumláni do svých čepic, kabátů a šál vyrazili 
zpátky do vichřice, bylo ještě chvíli slyšet jejich hlasy.

„Blbý potrubí…“
„Svět se zmenšuje, smiřte se s tím…“
„Za pět centů, to není možný…“
„Padla na to celá moje dovolená…“
„Pojďte, podpálíme starýmu Euliánovi hrad…“
„Ne, Stuarte, dnes ne. Budeme pokračovat zase až po svátcích.“

A to bylo všechno. Hezký svátek Sestry Broskvové. :-)
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SPOLEK BLONDÝNŮ

bonusová kapitola

Pokud jste si všimli v předchozím textu zmínky o Třeši Křemeláko-
vi a jeho věrném příteli, doktoru Joulu Sekundsonovi, vezte, že tento 
slavný detektiv a jeho neméně slavný kolega v Mořičvílu skutečně žili 
a řešili spolu jeden zapeklitý kriminální případ za druhým. Dovoluje-
me si vám předložit dva z nich.

Dovolte mi, abych se představil – doktor Joul Sekundson40, k vašim 
službám. Možná je vám moje jméno povědomé… ano, nemýlíte se, 
geniální detektiv všech dob, Třeš Křemelák, mne poctil svým přátel-
stvím41. Příběh, který vám dnes budu vyprávět, se odehrál před mnoha 
a mnoha lety a patří do mého prvního zápisníku s Křemelákovými 
dobrodružstvími. Tehdy jsme spolu zatím jen krátce sdíleli příjemný, 
ale ne moc drahý byt nad pekařstvím v Mořičvílské Žitné ulici. Kře-
melák se věnoval svým případům, kterými ho sem tam pověřila Spe-
ciální Městská Stráž (SMS) pod vedením tehdy ještě mladého a trochu 
nechápavého Ramona Mataharise, a já provozoval svou začínající, 
skromnou lékařskou praxi.

Žilo se nám dobře, jak to jen jde u dvou zapřísáhlých starých mlá-
denců, a jedinou ženou v našem blízkém okolí byla naše hospodyně, 
paní Hudravá. Naše společné dny plynuly v poklidném tempu a jen tu 
a tam byly vyrušeny nějakým větším případem, při kterém jsem Kře-
melákovi rád asistoval a snad – alespoň podle mého názoru – sem tam 
i trochu vypomohl radou či postřehem.

40  Pro ty, kteří nejsou vzděláni v oblasti fyziky nebude marné, když si vyhledají, 
která zajímavá jednotka se definuje jako jako joul za sekundu.
41  A ještě jedno malé navedení. Český rozhlas natočil a odvysílal sérii příběhů, kde 
podobné postavy ztvárnil Viktor Preiss a Otakar Brousek, rozhodně stojí za poslech.



148

* * *

Případ, o kterém vyprávím a který jsem nazval „Spolek blondýnů“, 
začal obyčejným zaklepáním na dveře.

„Pojďte dál, paní Hudravá,“ odložil Třeš své housle, na které právě 
preludoval, a připravil tři šálky na čaj.

Vstupní dveře našeho pokoje se otevřely a v nich skutečně stála naše 
hospodyně a s ní podsaditý muž v buřince.

„Posaďte se, pane Wilsone,“ pokynul Třeš muži směrem k jednomu 
z našich křesel, „dáte si ovocný čaj s příchutí meruněk, bez cukru, jen 
s třemi kapkami mléka, nemýlím-li se.“

Pan Wilson, tak se náš host totiž skutečně jmenoval, se zarazil, ale 
pak se poslušně posadil do nabízeného ušáku a jen se podivil:

„ Jak jste to všechno věděl?“
Naše hospodyně se jen pousmála a diskrétně opustila pokoj a ani já 

jsem se příliš nedivil, protože v tomto sportu Třeš obzvláště vynikal 
a my, co jsme ho již nějaký ten čas znali, jsme nebyli překvapeni.

Třeš si vzal do rukou lulku a ťapťátkem42 do ní napěchoval svůj 
oblíbený tabák, aby si vzápětí s labužnickým výrazem ve tváři zapálil.

„ Jak prosté, pane Wilsone, jak prosté,“ řekl pak.
V obličeji pana Wilsona však dál převládal nechápavý výraz.
„Inu, vysvětlím vám to tedy,“ svolil Třeš a začal.
„Vaše boty jeví značnou míru opotřebení, usuzuji tedy, že vaše za-

městnání vyžaduje zvýšenou míru chůze. Nejsou však ani od bahna, 
ani od prachu, dá se tedy logicky dovodit, že se pohybujete spíše uvnitř 
nějaké budovy,  než vně. Vaše kalhoty jsou pak lehce zmačkané a také, 
jak je vidět při bližším prozkoumání, v lemu nohavic od mouky, cukru 
a soli. Z toho usuzuji, že vaše povolání má co do činění s obchodem, 
nebo ještě lépe s hokynářstvím. Pravděpodobně každý den vážíte tyto 
suroviny a rozdělujete je do malých sáčků zákazníkům a tu a tam vám 
trochu spadne na zem, potažmo na vaše kalhoty. Malá, často ořezá-
vaná tužka, která vám vykukuje z pravé kapsy pak mé domněnky jen 
potvrzuje. Tolik k vašemu povolání hokynáře. 

42  To skutečně existuje, milovníci dýmek budou vědět.
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Teď k vašemu jménu. Jak jste si asi povšiml, když jste vstoupil do 
tohoto pokoje, venku již z nebes padal déšť. Pršet začalo tak dvě až tři 
minuty před vaším příchodem, vy však s sebou nemáte deštník. To zna-
mená, že váš krámek se nachází někde poblíž Pekařské ulice a vy jste 
jen přeběhl jednu, či pár ulic s vědomím, že to ještě před deštěm stihne-
te. Kdyby jste byl nucen vážit k nám cestu z větší vzdálenosti, jistě byste 
se nějakou ochrannou pomůckou proti dešti vybavil, protože se k němu 
už od rána výrazně schylovalo a nebe bylo už od kuropění43 temné. 
V našem blízkém okolí se nachází celkem pět hokynářských krámků. 

Vyloučil jsem mladou slečnu Zuzanku, protože jednak, pokud vím, 
se v nejbližších dnech chystá podnik zavřít a odjet na zkušenou ke Sta-
řence Vyprášilové do Temného hvozdu a druhak, je to žena. Stejně 
tak jsem zavrhl myšlenku, že jste majitel krámku „U vyhořelé výlohy“, 
protože to byste musel být výrazně starší, majitel hokynářství otevřel 
ještě v dobách, kdy jsem byl malý kluk. V úvahu pak ještě přicházel 
malý podnik „Nezbytné nutnosti“ pana Pleonasma v té malé uličce 
za Javorovou třídou, ale protože se na Javorové třídě právě opravuje 
most přes Nepraktický kanál, vaše cesta k nám by netrvala pár minut, 
ale kvůli značné zacházce k dalšímu mostu na Smrkové zkratce by si 
vyžádala nejméně čtvrthodinu a to byste bez deštníku neriskoval. 

Zbývaly tedy dva krámky, ten váš a jeden z podniků pana Kefíra. 
Pan Kefír se v poslední době velmi rozmáhá a podobných krámků 
a krámečku otevírá po celém Mořičvílu značný počet. Nikdy jsem se 
s ním sice osobně nesetkal, ale soudím, že půjde o muže energického, 
spíše menšího a především tak zaneprázdněného, že by za mnou po-
slal spíše svého osobního asistenta, kterým jistě disponuje, než že by se 
obtěžoval sám. Takže zůstalo slavné Wilsonovo hokynářství a vy, pane 
Wilsone,“ dokončil Křemelák svůj výklad a znovu si nacpal tabákem 
dýmku, která mu během jeho vysvětlování vyhasla.

Hokynář Wilson vypadal překvapeně a s němým úžasem na Kře-
meláka zíral.

„Co se týká vaší záliby v ovocném čaji s meruňkovou příchutí,“ po-
kračoval Třeš a vypustil z úst mocný oblak kouře, „tam to bylo o něco 

43  Možná jste si to už někdy také uvědomili, ale kur ráno opravdu nekvoká, ale pěje.
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těžší, ale nikoliv nemožné. Povšiml jsem si kruhů, které máte pod očima 
a nakonec i celkové únavy, kterou tu svými drobnými gesty prezentuje-
te – to, jak unaveně jste usedl do křesla, nebo jak vám klesají oční víčka 
a vy jen tak tak přemáháte spánek. Počítám, že jste unavený k smrti 
a nebýt naléhavosti vaší záležitost, jistě už byste byl ve své posteli a spal. 
Takový stav nevznikne za jeden, nebo dva dny, to je setrvalá situace 
a vy jste jí, pane Wilsone, vystavený už celé týdny. Váš organismus je 
unavený, jak jen může být unavený organismus člověka, který zvládá 
dlouhodobě dvě zaměstnání, nemýlím-li se. Takový člověk nebude pít 
černý čaj, který ho sice na pár chvil povzbudí, ale pak způsobí ještě vět-
ší únavu. Kdepak, pane, vy v poslední době holdujete pravému opaku, 
čaji, který vás po příchodu domů bez problémů a pomalu uspí, aby si 
vaše znavené tělo i mysl odpočaly. Meruňka poskytuje obého sdostatek, 
takže je velká pravděpodobnost, že je to i vaše volba. Tři kapky mléka 
jdou pak vydedukovat jednoduše – člověk uvyklý dlouhodobě Mořič-
vílskému čaji si bude mléko dopřávat i v období, kdy černý vymění za 
ovocný. Jen množství omezí na minimum, aby nerušil chuť meruněk.“

Pan Wilson neměl slov.
„Promiňte,“ vložil jsem se do celé věci, „ale existuje i jednodušší 

vysvětlení…“
Oba dva, Třeš Křemelák i hokynář Wilson na mne překvapeně 

pohlédli.
„ Je tomu tři dny zpátky, co jsme se tady s Třešem u vás v krámku 

stavovali pro střelný prach a vy jste si právě váš meruňkový čaj zalíval 
vroucí vodou a doplňoval trochou mléka,“ řekl jsem.

Křemelák se na mne zachmuřil, ale než stačil cokoli podotknout, 
rozchechtal se pan Wilson na celé kolo:

„Ahá!!! Tak tahle vy to děláte! Cha cha cha, to mě ale mohlo taky 
napadnout, že? Slavný Třeš Křemelák není zase tak chytrý, jak se tváří 
v povídkách, které vydává jeho přítel doktor! A doktor Joul Sekundson 
nebude tak natvrdlý, jak se říká! No to je tedy gól!“

Zdálo se, že záchvat veselí u pana Wilsona nikdy neskončí.
„To jste nemusel,“ rozzlobil se na mě Třeš, „víte, jak teď vypadám?“
„Ale vždyť to tak bylo,“ řekl jsem na svou obhajobu.
„Vážně?“ ušklíbl se ironicky Třeš, „máte pocit, že já vám mluvím do 

vašich diagnóz?“
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„Nemluvíte, protože o medicíně téměř nic nevíte,“ nedal jsem se 
vyprovokovat k hádce.

„Ne? Opravdu?“ zasmál se Třeš, „a co o ní víte vy, ha? Předepsat 
kapky proti kašli zvládne kdokoliv se základním vzděláním, stejně jako 
obvázat ruku, do které se někdo řízl. A horečka? Na to přeci dáme stu-
dené obklady a týden klidu na lůžku! Co je na tom tak těžkého, prosím 
vás?“ byl Třeš už trochu útočný.

„Promiňte,“ přestal se smát pan Wilson, ale ani já, ani Třeš jsme si 
ho nevšímali.

„Tak obklady, ano? Ale jaké obklady, a jak často, to se na ulici nedo-
zvíte, milý Třeši, na to musíte mít školy, víte? A ty já mám, na rozdíl od 
vás. Vždyť co vy vlastně umíte? Peníze jste zdědil po rodičích, jestli vy-
řešíte půlku případů, je to hodně a to vaše stylizování se do „tajemného 
chlapíka s lulkou“, to je co, prosím vás? Na to vám ještě někdo skočí?“

Třeš se dostával do varu, odstrčil pana Wilsona zpátky na křeslo, ze 
kterého se nebohý hokynář pokoušel právě vstát a ukázal ne mne svou 
lulkou:

„To jako opravdu? Tohle mi budete vyčítat po tom všem, co jsem 
pro vás udělal?“

„A co to bylo, smím-li se zeptat?“ nedal jsem se, protože drobné 
špičkování se spolubydlícím jsem vždy považoval za osvěžující koření 
každého zdravého vztahu.

„Kdo vám poskytl bydlení, když vás ta vaše Maruš vyrazila z domu, 
co? Kdo vám dal litr své krve, když jste onehdá neupevnil dobře ka-
pačku a pacient vám málem exnul? He? A když už jsme u toho, kdo 
vám pomohl zakopat tělo služebné sira Hastingse?“

Tady už ale i Třeš pochopil, že zašel trochu daleko, protože jsou 
určité věci, které by mezi gentlemany nikdy zaznít neměly a zmínka 
o zakopávání mrtvoly mezi ně vždy patřila. Bylo však už pozdě,

„Tak vy budete vytahovat tohle, ano? Tak sledujte, vy amatére! Wil-
sone, co máte za problém?“ udeřil jsem na našeho hosta nečekaně tvrdě.

„Já…“ byl pan Wilson trochu vystrašený.
„No, povězte to tady doktorovi, třeba vám předepíše studené ob-

klady,“ rýpnul si Třeš, ale já jsem tuhle invektivu blahosklonně přešel.
„Najal si mne takový divný spolek, abych opisoval seznamy…“ kok-

tal pan Wilson a v rukou žmoulal svou buřinku.
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„Jaký spolek?“ chtěl jsem vědět víc.
„Říkají si spolek blondýnů a hledali někoho, kdo by jim vypomo-

hl s administrativou,“ vysvětloval opatrně pan Wilson, zatímco Třeš 
Křemelák rozčíleně přecházel po pokoji sem a tam.

„Vybrali si mě, protože jsem také blondýn, ale ta práce je zvláštní, 
když jsem opsal všechna jména až k písmenu P, ti lidé zmizeli, kancelář 
jsem našel ráno zamčenou a po nikom ani stopa…“.

„No, tak se předveďte, vy detektive!“ vyzval jsem Třeše, který se už 
téměř rozzuřeně zastavil a zle na mne pohlédl.

„Z toho se nic vyvodit nedá, musím vědět víc,“ vyštěkl pak.
„Ale ne?“ ucedil jsem ironicky, „tak vy nevíte? A přitom je to „tak 

prosté“, jak rád říkáte,“ zvedl jsem také trochu hlas, jak už se to tak 
během škorpení mezi přáteli někdy stává.

„Ano?“
„Ano! Vykradli banku, víme? Potřebovali vykopat z hokynářství tu-

nel. Není to zase tak težké si to domyslet!“
Pan Wilson se na mne zděšeně podíval:
„Prosím?“ zeptal se pak nechápavě.
„Je to jak říkám, copak jste si vážně myslel, že barva vašich vlasů je 

nějaká přednost? Že si celé město sedne s odpuštěním na zadek jenom 
proto, že jste blonďák? Vždyť vy ani nejste příliš chytrý, k čemu byste 
asi tak komu byl, co?“

„No dovolte, tohle já nemusím…“ začal protestovat pan Wilson, ale 
tentokrát ho umlčel Třeš:

„Ticho! Přišel jste k nám? Přišel! Chtěl jste poradit? Chtěl! Tak teď tu 
budete sedět, dokud vám to tady doktor „Všechno vím nejlíp“ nevysvětlí.“

Pan Wilson se v křesle poněkud schoulil, ale přestal protestovat.
„Opisovat seznam, to vám nebylo podezřelé? Opravdu? OPISO-

VAT SEZNAM? To by došlo i poslednímu troubovi z ulice, že je to 
nějaká bouda, ale vám ne, Wilsone, vy jste se opájel pocitem vlastní 
důležitosti a už jste si představoval, že až to dopíšete, tak vás udělají 
minimálně předsedou, co? A těch peněz, za každou stránku, ty taky 
nebyly marné, že? Ale já vám řeknu, jak to bylo. Vedle vašeho krámku 
je banka. Ta má ve sklepě trezor a v něm spoustu peněz. A zatímco 
vy jste blbnul někde se seznamem, celá ta povedená světlovlasá banda 
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byla u vás v hokynářství a kopala, až se jim od lopat prášilo! Víte, co 
vy jste, Wilsone? Vy jste spolupachatel!“

To už jsem na pana Wilsona křičel a ten sebral poslední zbytky od-
vahy a vystřelil z našeho bytu jako blesk.

Ještě pár sekund bylo ticho a pak jsme se oba s Třešem svalili na zem 
v záchvatu smíchu.

* * *

„To bylo skvělé, Joule,“ kuckal se smíchy Třeš, „jak jste na mne vytáhl 
to dědictví…“

„Kdepak, Třeši,“ oplatil jsem mu mezi salvami smíchu jeho pochva-
lu, „ty obklady, ty studené obklady…“

„Bylo to jasné hned na začátku, viďte?“ řekl pak Třeš, když jsme se 
do sytosti nasmáli.

„Samozřejmě,“ připustil jsem, „kdo by takového pitomce, jako je 
Wilson, platil za nějaké opisování seznamu…“

„Poslal jsem už potrubní email Mataharisovi,“ přiznal mi Třeš, 
„když jsem přecházel po pokoji a předstíral vztek, víte…“

„Geniální, jednoduše geniální, příteli,“ poplácal jsem Třeše po 
rameni.

* * *

A takhle nám utíkaly první roky našeho soužití s geniálním detekti-
vem. Laskavý čtenář bude možná považovat náš humor za trochu dě-
tinský, ale zkuste se vžít do situace někoho, kdo musí každý den řešit 
podobné malichernosti, se kterými za ním přichází lidé sebestřední 
a hloupí tak, že je to až urážlivé. Dovolili jsme si tedy s Třešem občas 
podobné malé povyražení. 

A aby byl příběh celý, tady je rozuzlení celého případu: Hokynář 
Wilson žil ještě týden v přesvědčení, že se stal spolupachatelem ban-
kovní loupeže a skrýval se na půdě svého krámku. Spolek blondýnů 
se za několik let zformoval do známé raubířské bandy pod vedením 
nechvalně známého Lopéra – tentokrát byl však velmi brzy zatčen 
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začínajícím agentem SMS – jaká to ironie – jménem James Blond. Ve-
litel Mataharis slavil úspěch, psali o tom všechny Mořičvílské noviny, 
mladý Blond byl povýšen a my s Třešem jsme se mohli dál věnovat 
detektivním případům, které nebyly banální a trapné. Ostatně hned 
příští týden přišla na řadu záhada prokletí rodu Basketbilů, jejich čle-
ny postupně v bažinách za jejich sídlem vraždila nějaká světélkující 
nestvůra. Ale o tom si povíme, milý čtenáři, zase při našem příštím 
setkání.
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ČUBA BASKETBILSKÁ

bonusová kapitola

Trávívali jsme spolu s mým přítelem, geniálním detektivem Třešem 
Křemelákem, často večery u našeho společného krbu. Většinou jsme 
mnoho nehovořili, jen popíjeli naši oblíbenou Cerubářskou whisky 
a každý jsme přemítal o svých soukromých záležitostech. Já jsem často 
vzal do ruky zápisník a tužku a literárně zpracovával Třešovy úspěšně 
vyřešené případy. Březová polena v krbu příjemně praskala a žár ohně 
zútulňoval náš byt.

Byly však i večery, kdy pokoji nevládlo dvojí zadumané ticho. Ně-
kdy měl Třeš náladu podělit se o nějaký problém, o myšlenky, které 
probíhaly v jeho geniální hlavě rychlostí kulových blesků, nebo se jen 
tak svěřit s nějakým svým pocitem. A přesně takhle začal i náš velký 
případ, který jsem později nazval „Případ čuby Basketbilské“.

Třeš seděl jako obvykle ve svém ušáku vpravo od okna a vychutná-
val si čerstvý čaj, který mu přinesla naše hospodyně, paní Hudravá, 
když tu zamyšleně vstal a začal přecházet po pokoji.

„Děje se něco, příteli?“ zeptal jsem se ho zdvořile, poněkud zneklid-
něn tou nečekanou změnou atmosféry.

Třeš ještě chvilku chodil sem a tam a pak se zase posadil. Podíval se 
na mně svýma pomněnkově modrýma očima a pravil:

„Víte, Sekundsone, už v mládí jsem si pořídil zárodek seznamu, kte-
rý stihl do dnešních dnů značně nabobtnat. Psal jsem si tam všechny 
záhady, na které ani můj cvičený mozek nestačil. Co kdybychom dnes 
zápisník spolu otevřeli, vybrali namátkou pár hesel a pokusili se těm 
záhadam přijít na kloub?“ navrhl.

„To by bylo báječné, Křemeláku!“ zvolal jsem dychtivě, protože tyto 
vzácné chvíle společného luštění jsem vždy víc než miloval.

„Dobrá, dobrá,“ řekl Třeš, vyňal z knihovny starý a notně ošoupaný 
zápisník v kožených deskách a položil ho na malý stolek mezi námi. 

„Řekněte číslo, které vás jako první napadne,“ dodal.
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To pro mě bylo nesmírně obtížné, protože jsem od přírody člověk 
spíše racionální, na náhodu nespoléhající. Nikdy jsem neměl rád oblí-
benou dětskou hru kámen-nůžky-pergamen, vždy jsem dával přednost 
spíše šachům, než hře na slepou bábu. Ale protože se naskýtala příle-
žitost po čase strávit s Třešem večer společenskou hrou, směl-li bych to 
tak nazvat, zamyslel jsem se řekl číslo, které bylo ozdobným písmem 
namalováno nad našimi vchodovými dveřmi: 449.

„Vidíte,“ zasmál se Křemelák, „to je jeden z důvodů, proč vás mám 
tak rád doktore. Každý jiný člověk by se nejprve podíval, kolik tak 
zhruba má můj notes stran a podle toho by volil maximální hodnotu 
svého náhodného čísla, ale vy ne. Vy jste kouzelně bezprostřední a to 
je svým způsobem obdivuhodné. Dobrá, podejte mi z knihovny třetí 
svazek mého zápisníku, tam by mohla strana 449 být!“ zavelel.

Skutečně, v knihovně bylo ještě několik podobných deníků, což 
mohlo svědčit o několika věcech. Buď byl můj přítel Třeš opravdu 
pečlivý zapisovatel, nebo byla množina věcí, kterým nikdy nepřišel na 
kloub, neuvěřitelně veliká. Každopádně, na straně 449 jsme našli heslo 
„Nonstop bary a nálevny“.

„Co to znamená?“ zeptal jsem se zdvořile.
„To znamená, můj milý doktore, velkou záhadu. Napadlo vás někdy, 

proč má podnik, který má na štítu vepsáno spojení NON-STOP, tedy 
něco ve smyslu nepřetržité pracovní doby, ve dveřích instalovaný zámek?“

A to byl celý Křemelák. tam, kde by si obyčejný člověk ničeho nevši-
ml, Třeš viděl okamžitě nějakou do očí bijící nesrovnalost.

„Copak o to,“ řekl jsem Křemelákovi, „já bych měl další takovou. Víte, 
jak vždycky, když napadne sníh, projíždí ulicemi speciální vůz tažený 
dvěma voly a ten sníh odhrnuje do stran, aby se po ulici dalo projet?“

„Jistě,“ souhlasil můj přítel a vypustil ze své lulky velký oblak dýmu.
„Jak se asi dostane do práce kočí takového povozu?“ zasmál jsem se 

potměšile.
„Vidíte, doktore, to je další záhada!“ kvitoval to s uznalým pokývá-

ním hlavy Třeš a hned navázal: 
„Znáte tu novinovou reklamu na to švestkové super lepidlo? Prodá-

vají ho v těch nových obchodech pana Kefíra.“
„Jistě,“ souhlasil jsem.
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„Když slepí všechno, jak to, že neslepí vnitřek tuby, ve které je 
prodáváno?“

„Proč nikdo nevyrábí pro kočky granule s příchutí myší?“ kontro-
val jsem.

„Dobře, doktore, dobře,“ smál se Křemelák, „proč se člověk musí 
objednávat k jasnovidci?“

Bavili bychom se takhle určitě ještě dlouho, ale v tom se znenadání 
ozval domovní zvonek. Tedy – někdo venku zatahal za provázek a ten 
rozcinkal zvonek umístěný v našem společném salonu.

„Chcete to dnes zkusit vy?“ nabídl mi velkodušně Třeš.
„Proč ne,“ řekl jsem a vyčkal, až paní Hudravá naši návštěvu uvede 

do pokoje.

* * *

Za malou chvíli vstoupil do našeho pokoje muž, který byl obyčejný 
a průměrný snad ve všech ohledech. Můj přítel Třeš se jen potutelně 
usmíval, ale já se nehodlal vzdát tak snadno. Pozorně jsem si příchozí-
ho prohlédl od hlavy až k patě a řekl:

„Posaďte se, pane doktore a nechte nám prosím chvilku na naši ob-
líbenou kratochvíli. Pokusím se o vás zjistit co nejvíce věcí, aniž bych 
se vás na jedinou z nich vyptal.”

Návštěvník udiveně pozvedl obočí, ale beze známky nějakého od-
poru se posadil.

„Dobrá tedy,“ nadech jsem se a spustil.
„ Jak už jsem řekl, jste lékař. Vaše praxe je mimo Mořičvíl, spíše 

dále od něj, někde na východ od Vrcholů, krajina je tam plná vřesovišť 
a bažin. Vaše oblíbené pivo je Gerhartův ležák, kouříte třezalkový ta-
bák a fandíte hůlkejovému mužstvu z vašeho města. Jste levák, byl jste 
v armádě a nesnášíte fialovou barvu. Nemám pravdu?“

Náš budoucí klient nevycházel z úžasu.
„Ano, to všechno je pravda, ale jak jste to pro Bedřicha mohl všech-

no tak přesně uhádnout?“
„Zásadně nehádám,“ zavrtěl jsem hlavou. „Mám školu tady svého 

přítele Třeše Křemeláka a tak pouze pozoruji a dedukuji.“
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„To je obdivuhodné. A prozradíte mi, jak jste to všechno vydedukoval?“
„Ne.“
„Prosím?“
„Ne, neprozradím.“
„Ale jak to???“
„Protože to by pak mohl dedukovat každý a my bychom mohli za-

vřít krám.“
„Ani nějakou drobnost mně nemůžete říct?“
„Ano, drobnost můžu. Moji knihu Dedukování pro začátečníky si 

můžete při svém odchodu zakoupit dole u paní Hudravé za jeden a půl 
zlaťáku.“

„Ale...“
„A to není všechno,“ vložil se Třeš Křemelák do rozhovoru, „pokud 

si knihu koupíte ještě dnes, dostanete k ní i malou brožurku „Nikdy 
nezveřejněné případy“ opatřenou mým podpisem.“

„Vždyť...“
„A navíc,“ přerušil jsem klienta, „když i knihy koupíte dvě, dostane-

te třetí zdarma. A sadu ubrousků.“
„Ubrousků?“
„Ubrousků,“ potvrdil mu Třeš.
„Pánové, já si vaši knihu rád koupím,“ souhlasil náš nový klient po 

nějaké chvíli, „klidně i dvě, když k nim bude ta třetí zdarma. A ubrous-
ky. Ale vyslechněte mě prosím!“

Protože detektivní práce koneckonců vždy byla hlavním těžištěm 
našich příjmů, přerušili jsme s Křemelákem naši prodejní prezentaci 
a věnovali muži plnou pozornost.

„ Jsem doktor Montymetr a pocházím z Prodloužené Lhoty. Tady 
můj kolega doktor Sekundson měl pravdu – Prodloužená Lhota skuteč-
ně leží na východ od Vrcholů a skutečně se jedná o kraj plný vřesovišť 
a močálů...“

„JO!“ neovládl jsem se, ale protože se na mě doktor Montymetr 
i můj přítel Třes pohoršeně podívali, učinil jsem omluvné gesto a po-
kynutím hlavy vyzval našeho návštěvníka, aby pokračoval.

„Mám malou praxi, ale nestěžuji si, má klientela je vybraná – od 
obyčejných řemeslníků, přes městskou honoraci, až po naše lokální 
šlechtice, rod Basketbilů. Možná jste o nich slyšeli, je to poměrně slavná 
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sportovní rodina. Pochází z Vrcholů a je známa především ve vrcho-
lové košíkové, jak se tady v Mořičvílu myslím říká. Před pěti lety byl 
rodinný tým Basketbilů dokonce vítězem Mořičvílského mistrovství.“

Třeš zamyšleně během doktorova vyprávění přešel k jedné z komod 
a otevřel prostřední zásuvku. Z ní pak vyjmul krásně vyvedený portrét 
mladého svalnatého muže s oranžovým míčem a s velkým podpisem 
přes celou podobenku.

„Je tohle člen týmu?“ ukázal jí pak doktoru Montymetrovi.
Ten se na ní se zájmem zadíval a pak potvrdil: „Ano, to je nejmladší 

z rodu, sir Karel Basketbil. Nejtalentovanější hráč košíkové a bohužel 
i důvod mé návštěvy,“ odmlčel se doktor.

Věděl jsem, že Křemelákovým velkým koníčkem je právě košíková, 
nebylo tedy divu, že zmíněného hráče nejen znal, ale i vlastnil jeho 
podepsanou podobiznu.

„Jak to?“ zeptal se zcela logicky Třeš.
„Mladý pán je bohužel po smrti,“ štkavě řekl doktor Montymetr 

a bylo na něm vidět, že k zmíněnému hráči měl silný citový vztah.

* * *

„Abych vás, pánové, uvedl do celého problému,“ řekl doktor Montyme-
tr, „musíme se na několik okamžiků vrátit o pěknou řádku let do mi-
nulosti. Tehdy našemu kraji vládl předek Karla Basketbila, sir Hugo.“

Třeš i já jsme se pohodlně usadili, každý do svého ušáku a zapo-
slouchali se do příběhu, který se nám doktor chystal vyprávět a který 
sliboval nové chvíle vzrušení a vytržení z našich usedlých životů.

„O zhýralosti sira Huga svědčí i fakt, že jako jediný z celého rodu, 
a to prosím platí až do dnešních dnů, nehrál košíkovou, ale obyčejný 
sprostý fotbal! Dovedete si něco takového, pánové, představit?“

Otřásli jsme se hrůzou.
„Přesně tak,“ pokýval chápavě hlavou doktor Montymetr, „přesně 

tak. Ale k našemu příběhu. Sir Hugo byl výkvětem všech zlovolných 
vlastností, nakolik jimi může jen jediný člověk oplývat. Holdoval alko-
holu, doutníkům, rád sázel a hýřil, ale co bylo nejhorší pánové...“

Doktor se s pohnutím odvrátil. Dali jsme mu s Třešem čas, aby uklidni 
svou mysl a mezitím na sebe gestikulovali. Třeš předvedl pantomimické 
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vyjmutí kapesních hodinek a zjišťování, jestli se nezastavily, já zase před-
váděl zívání. Byla to taková naše smluvená tajná abeceda výrazů, kterou 
jsem někdy byli nuceni použít, abychom se nedokli klientových citů.

„Přespolní běh!“ zaštkal doktor Montymetr.
Tomu se jen těžko věřilo a to jsme s Křemelákem už zažili ledascos.
„Ano, pánové, sir Hugo pořádal přespolní běh! A teď si představte 

ty následky. Nejen, že tento podřadný druh pohybu nutil konat své 
poddané, on ještě naschvál vedl trasu vřesovištěm, aby už tak ponižu-
jící věc nabrala ještě obludnějších rozměrů. Jeho zhýralost neměla hra-
nice! Každý rok na podzim, když byly mlhy nejhustější, běžel se obá-
vaný „Hugův závod“. Zúčastnit se museli, alespoň symbolicky, všichni. 
Muselo být strašlivé pozorovat starce, ženy, děti a bohužel i některá do-
mácí zvířata, jak po startovním výstřelu z Hugovy kuše pádí, klopýtají 
či se jen belhají do neprůhledné krajiny, nevědouc, zda se ještě někdy 
vrátí živi. A do toho všeho Hugo a jeho kumpáni na koních pobízejí 
poslední běžce startovního pole k větší rychlosti.

Ale jednoho roku byla těmto zvrhlostem učiněna přítrž. Jako po-
slední se držela v poli závodníků mladá dívka jménem Jolanka, dcera 
místního farmáře, která na protest proti celému podniku místo běhu 
neklusala, ale šla naschvál pomalu. Nic nepomáhaly Hugovy kletby 
a výhrůžky, nic nepomáhalo práskání bičem, Jolanka si vedla svou. 
Když už to vypadalo, že snad ani nedojde do cíle, dostal Hugo nejhorší 
ze svých hrozných nápadů a rozhodl se jít pěšky vedle ní! Ano! Ten 
surovec popocházel za neblahou Jolankou a vysmíval se všemu, co mu 
přišlo na mysl. Její postavě, jejím zubům, jejímu otci. To už Jolanka 
nevydržela a mocným kopnutím trefila zlotřilého Huga do míst, jak 
bych to nejlépe popsal, z druhé strany prdele, pokud prominete mému 
slovníku. Jsem sice erudovaný muž, ale některé zemité výrazy našeho 
sprostého lidu někdy sedí, no, jako zmíněná část těla na hrnec.

To byla pro Huga záminka, aby Jolanku začal pronásledovat s úmys-
lem uštvat ji a pak možná spáchat čin ještě horší, ale k tomu již nedošlo. 
Uprostřed honičky napříč blaty, kdy měl samozřejmě Hugo výkonostní 
výhodu jedné koňské síly navíc, objevil se znenadání obrovský pes se ze-
leně svítícíma očima a před zraky nebohé Jolanky Huga i jeho kumpány 
rozsápal na malé kousky. Jolanky se ani nedotkl a zase zmizel v bažinách.”
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* * *

Byl to hrůzostrašný příběh, pro nás, kavárenské povaleče ještě o to 
horší, že byl plný pohybu a pobíhání. Třeš jen s odporem kroutil hla-
vou a já neměl daleko k nechutenství. I na doktoru Montymetrovi bylo 
vidět, jak se otřásá hnusem.

„A teď si představte,“ dodal ještě doktor Montymetr, „nejen, že 
náš drahý sir Karel je po smrti, do toho všeho ještě co nevidět přijede 
z Benzindorfu kvůli dědictví sir Jindra!“

To bylo skutečně na pováženou a my s Třešem jsme museli dát dok-
torovi za pravdu. Máloco dokáže zkazit příjemné odpoledne tak, jako 
souběh úmrtí v rodině a příjezd jejího vzdáleného synovce.

„Pánové, já vás zapřísahám,“ sepjal doktor Montymetr prosebně 
ruce, pomozte vnést světlo do této tajemné historie!”

„Předpokládám tedy, doktore, že jste nám v rozrušení zapomněl říci 
to hlavní,“ pravil můj přítel Třeš klidným, až konejšivým hlasem, „To-
tiž, že sir Karel nezemřel přirozenou smrtí, ale byl nalezen někde na 
vřesovišti s rozsápaným hrdlem.“

Doktor Montymetr se zarazil.
„ Já to neřekl?“
„Ne,“ zakroutili jsme synchronně s Třešem hlavami do stran.
„Ale je to tak nějak zřejmé, že?“
„Ano, je to tak nějak zřejmé,“ souhlasil Třeš.
„Aha, jistě, to člověk hned pozná profesionály... pomůžete mně tedy, 

pánové?“ podíval se na nás doktor Montymetr prosebně.
Podívali jsme se na sebe s Třešem téměř spiklenecky, protože se nám 

naskýtalo příjemné rozptýlení a zajímavý případ. Protože jsme ale byli 
tou dobou už nejen poměrně zkušení detektivové, ale ještě zkušenější živ-
nostníci, nadhodil Třeš otázku, která musela dřív, či později stejně zaznít:

„To jistě můžeme, drahý doktore, ale může si nás rodina Basketbilů 
dovolit? Přeci jen, máme tady s dobrým doktorem Sekundsonem celou 
řadu význačných klientů a všichni by rádi, aby byl právě ten jejich 
případ na seznamu veden jako první mezi všemi...“

Doktor nijak nezastíral, že čekal rozhovor o ceně, čímž nám mimo 
jiné dal do rukou silnou vyjednávací pozici.
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„Domnívám se, že ano, pánové, ale protože dobré účty dělají dobré 
přátele, promluvme si tedy konkrétně,“ zmizel z jeho tváře jako máv-
nutím kouzelného proutku zlomený výraz a vystřídal jej výraz tvrdého 
vyjednavače.

„Dobrá tedy,“ souhlasil Třeš a já plynule navázal:
„Obvykle je nutné vypravit se na místo a ohledat stopy, to máme 

přibližně 50 zlatých za dopravu, pokud nebudeme bazírovat na něja-
kém tom mědáku...“

„Jistě,“ souhlasil doktor Montymetr.
„Pak samozřejmě ubytování a strava,“ vystřídal mě Třeš, „nehodlá-

me samozřejmě spát v sídle rodu Basketbilů, kvůli infikaci prostředí... 
dejme tomu 100 zlatých za dobrý hostinec.“

„Dobrá,“ souhlasil už ne tak nadšeně doktor.
„Běžně si s Třešem účtujeme 50 zlatých za jeden pracovní den, tady 

bych předpokládal alespoň týden,” převzal jsem opět otěže vyjednává-
ní, „tedy 350 zlatých“...

Po chvíli vnitřního zápasu doktor Montymetr přikývl.
„A poslední položka,“ dokončil Třeš, „je přednostní vyšetřování, to 

je příplatek 500 zlatých.“
„Ale...“ namítl doktor Montymetr.
„Nemusíte na to samozřejmě přistoupit,“ pokračoval můj přítel Kře-

melák, „nic se nestane a my s doktorem dokončíme nejprve případ 
studentky v růžovém, to je tak týden, potom je na řadě ten skandál 
kdesi v nějaké malé zemičce za Vrcholy vedle Benzindorfu, to je ales-
poň měsíc, není to úplně za rohem, že... a ještě nám chybí dopátrat se 
zlosyna, který vniká do příbytků ctihodných Mořičvílských občanů 
a s nebývalou vášní tam ničí sádrové busty Sestry Broskvové.“

Třeš byl vždy vynikající vyjednavač a i teď jeho přesvědčovací me-
tody slavily úspěch. Doktor Montymetr mu podal ruku na znamení, že 
s podmínkami souhlasí.

„Abych se ujistil, naše dohoda tedy zní jeden tisíc zlatých za infor-
maci, kdo zabil sira Karla, plus důkazní materiál?“ řekl ještě Třeš, než 
doktorovu ruku pustil.

„Ano,“ souhlasil doktor Montymetr.
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„Dobrá tedy,“ usmál se Třeš Křemelák, „řeknu vám tedy rovnou, 
kdo je vrah a jak to udělal.“

* * *

Doktor Montymetr vrhl na Třeše pohled, který nejde nazvat jinak, než 
jako vyjevený. Třeš byl ovšem vždy vynikající hráč pokeru a na jeho 
tváři šlo jen málokdy vyčíst nějakou emoci, či rozpoložení.

„Takhle tady, od stolu? Ani se nepojedete podívat na místo?”
„Ano,“ souhlasil klidně Třeš, „ale pokud na tom trváte, můžeme si 

tady s mým přítelem doktorem udělat příjemný výlet a na místě zjistit 
všechno to, co lze vydedukovat z pohodlí našeho bytu.“

„Ale nemůžete přeci znát pachatele, vždyť tu spolu mluvíme teprve 
půl hodiny!“ protestoval doktor Montymetr.

„Ale můžu, doktore. Kdybyste si koupil knihu tady přítele Sekundso-
na, možná byste na to přišel sám,“ usmál se Třeš a začal s vysvětlováním.

„Tak především musíte vždy sledovat peníze, to bývá nejčastější mo-
tivace každého zločince. Ve vašem případě je to více, než zřejmé – rod 
Basketbilů je značně bohatý, vlastní řadu nemovitostí a také – což sám 
možná ani netušíte – několik basketbalových klubů.“

Doktor, alespoň podle svého výrazu, který se mu po této informaci 
objevil ve tváři, skutečně ani vzdáleně netušil.

„Shodou okolností,“ pokračoval Třeš a mohutně při tom bafal ze 
své dýmky, „košíková je jeden z mála sportů, který mě zaujal a já se 
stal jeho fanouškem. Sleduji proto veškeré dění okolo tohoto fenoménu. 
Nejen výsledky, samozřejmě. Musím vám něco přiznat – často na ko-
šíkovou sázím. Tedy, sázíme, tady s doktorem. A celkem často vyhrá-
váme. A víte proč?“

„Ne.“
„Protože jsme, jak se říká, v obraze. Víme, který hráč je právě zra-

něný, víme, kdo se zrovna rozešel, oženil, má čerstvě narozené dítě, 
kdo nápadně zbohatl...“

„Kde takové informace berete?“ nechápal doktor Montymetr.
„Z tisku, příteli,“ informoval jsem svého kolegu.
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„Každopádně,“ pokračoval Třeš, „pokud se v takovém prostředí po-
hybujete dostatečně dlouho, získáte jakýsi všeobecný přehled o základ-
ních vazbách všech zainteresovaných. Někdy koncem loňského roku 
jsem si povšiml určitých anomálií vždy, když proti sobě hrálo pět klu-
bů, mezi nimi právě Basketbilové. Nejprve se to celé jevilo jako sice ne 
příliš pravděpodobná, ale přeci jen náhoda. Pak jsem v tom ale, a rád 
podotýkám, že za výrazného přispění tady mého přítele doktora, obje-
vil jistý vzorec. Výsledky vzájemných zápasů těchto klubů šlo dopředu 
určit s přesností téměř na jeden koš.”

Doktor Montymetr vypadal silně konsternovaně. Protože sám sebe 
rád považuji za dobrého hostitele, rychle jsem mu nabídl sklenici she-
rry, kterou chudák s vděčností přijal.

„Takže jsme s přítelem Joulem začali pátrat po tom, čím by to mohlo 
být. Začali jsme tím, že jsme se zajímali o vlastníky těchto pěti klubů. 
U Basketbilů se ukázalo, že je to skutečně rodina Basketbilů. Jaké bylo 
ale naše překvapení, když se to ukázalo i u těch čtyřech zbývajících!”

Doktor Montymetr se najednou, úplně zničeho nic, vztyčil ze svého 
křesla a v ruce držel dvě kapesní kuše. Jednou mířil na mě a druhou na 
mého přítele Třeše Křemeláka.

* * *

„Myslel jsem,“ podotkl stoicky Třeš aniž by hnul brvou, „že vydržíte 
déle, než vám povolí nervy”.

Doktor Montymetr pokrčil rameny a najednou zcela změnil výraz 
na chladnokrevný, až zlý: „Proč odkládat nevyhnutelné, že? Kdy jste 
na to přišel, pokud se můžu ještě čistě ze zvědavosti zeptat?”

„Myslíte na to, že za všemi těmi manipulacemi s výsledky a tedy 
v jejich důsledku i za vraždou sira Karla stojíte vy?“ zeptal jsem se 
prozměnu zase klidně já.

„Samozřejmě,“ znejistěl trochu doktor, protože ani já, ani Třeš jsme ne-
jevili nejmenší známky znepokojení tváří v tvář faktu, že na nás oba míří.

„ Jak prosté,“ pronesl Třeš jednu ze svých klasických hlášek,“ bylo 
to jasné od začátku. „Když jste k nám vešel, tady náš dobrý doktor 
Sekundson vás svým pozorováním a hrou na to, co všechno z vás 
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dokáže vyčíst, zaměstnal na tak dlouho, že jsem měl čas nenápadně 
vám prošacovat váš odložený kabát...“

„No tedy dovolte...“ pokusil se protestovat doktor Montymeter a na 
chvíli vypadl ze své zločinecké role.

„Dneska už nemůžete věřit nikomu, viďte?“ řekl jsem směrem 
k němu chápavě.

„Kromě peněženky, hodinek a pár mincí jsem v něm našel to, v co 
jsem doufal – váš osobní diář. 

Potřeboval jsem jediné, totiž vidět vaše písmo. Zcela se shodovalo 
s podpisem tajemného pana Jordána, který byl na všech směnkách, 
které jsme během našeho pátrání získali z kanceláří zmíněných pěti 
klubů. Tedy ze směnek, kterými jste vyplácel koupené hráče, aby fi-
xlovali zápasy.“

„Ty kluby se totiž tvářily, že jsou sobestačné, tedy bez majitele. Ale 
jejich hráči jezdili na tréninky drahými kočáry. Taková neopatrnost, 
doktore... když už někoho korumpujete, musíte si ohlídat všechny no-
tičky,“ přispěl jsem do debaty zase na chvíli já.

„ Jak jste se sakra dokázali vloupat do těch klubů?”
„Jednoduše,“ zapálil jsem si výjimečně viržinko já, i když běžně nekou-

řím, „jsem přece lékař, pamatujete? Postupně jsem se ve všech klubech 
nechal zaměstnat. Pod falešným jménem, samozřejmě, a když jsem získal 
tady pro Třeše kopie všech záznamů, nechal jsem se na hodinu vyhodit. 
Třeš je mistr v maskování, takže jednou jsem byl dokonce lékařka.”

„Ne! Nemyslíte paní Kadlecovou?“ vypadal doktor Montymetr 
otřeseně.

„Ano, to jsem byl já,“ řekl jsem s jistou dávkou pýchy.
„Ale té já jsem přece psal zamilované...“
„My víme,“ souhlasil Třeš ze svého křesla, „a musím vám říct, že 

pokud by paní Kadlecová nebyla ve skutečnosti doktor Sekundson, 
pravděpodobně by jste měl velkou šanci její srdce získat. Jste plný něhy, 
vy romantiku!“ zahrozil směrem k Montymetrovi laškovně prstem.

Doktor Montymetr vypadal, že trpí žaludeční nevolností.
„Ale ona mi přeci odepisovala!?“
„To byla naše hospodyně, skvělá paní Hudravá,“ vysvětlil jsem mu, 

„je vdova, žije už dlouho sama...“
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Montymetr se pokusil sebrat a opět pozdvihl oba samostříly.
„To je zbytečné,“ podotkl Třeš, „v té sherry byl výtažek s angre-

štoidíku strnulého.“
„No a?“ nechápal Montymetr.
„Schválně zkuste pohnout prstem na spoušti, nepůjde to.“
Zločinný doktor se skutečně pokusil stisknout spoušť, ale jak řekl 

Třeš – nešlo to.
„Ale jak to?“
„Doktor Sekundson vám pohotově do pití namíchal zmíněný výta-

žek, několik dnů teď všechny vaše prsty zůstanou napnuté a nepůjde 
s nimi nic dělat, obvyklá reakce na angreštoidík. I když obvykle se to 
nepoužívá na prsty.“

„Ano, obvykle je to pastička. Ale takhle v alkoholu se to dá zacílit. 
Mimochodem, působí to na všechny prsty, i na ty na nohou,“ upřesnil 
jsem, „doporučil bych větší boty.“

* * *

Doktor Montymetr se svalil do křesla, čehož jsem využil a odebral mu 
obě, teď již neškodné, ale přesto stále nabité kapesní kuše.

„Ne vždycky to vyjde, doktore,“ řekl chlácholivě Třeš.
„Ale já si s tím dal takovou práci,” zaštkal doktor, „víte, jak bylo 

těžké se vypracovat až na rodinného lékaře Basketbilových? Všechny 
ty roky, kdy ti simulanti dělali z každé rýmičky smrtelnou nemoc a já 
jim musel jen přikyvovat? A víte, že dopují? Když je důležitý zápas, 
nažbluňkají se takovou směsí a pak jim to skáče jako klokanům.”

„To je na jiný případ,“ podokl jsem, „ten bychom museli účtovat zvlášť.“
„Prosím???“
„Říkám, že to je už jiný případ, klasická dopingová aféra, na to 

máme jiné sazby. Vy jste navíc ještě neuhradil částku jeden tisíc zlatých 
za vyřešení vašeho případu,“ naznačil jsem doktorovi jeho finanční 
závazky.

„Vy po mě chcete peníze za to, že jste mě odhalili?“
„Samozřejmě,“ vstal ze svého křesla Třeš Křemelák, přešel ke stolku 

u okna a vyjmul z něj pero a bloček s účtenkami.
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„Mám zaplatit za své zadržení?“ nechápal doktor Montymetr.
„Dohoda, kterou jsme před deseti minutami stvrdili podáním ruky 

a před svědkem,“ podíval se Třeš na mě a já jen souhlasně přikývl, 
„zněla, že vám řeknu kdo je pachatelem, a jak to udělal. Nuže, pacha-
telem jste vy sám, jak jste ostatně před chvílí přiznal a zbývá jen způsob 
provedení. Tady si zahrajeme naši známou hru. Doktore?“ pokynul 
Třeš mně a já byl poctěn. Nebylo obvyklé, aby závěrečné odhalení Třeš 
přenechal někomu jinému. Chopil jsem se proto příležitosti i slova:

„Vaše boty mají okované špičky, což není u lékaře právě zvykem, 
pokud nepracuje dejme tomu v hutním provozu. Dá se tedy usoudit, 
že se často pohybujete v prostředí, kde hrozí zranění nohou. Například 
kovodílna. Tady vám upadne pilník, tady soustruh a neštěstí je na svě-
tě. Zkušený řemeslník, i když amatér, jako ve vašem případě, se tedy 
chrání, jak může, těmi okovanými špičkami bot, například. Kov pada-
jící pilník zastaví lehce a vaše noha zůstane ušetřena. Pokud by padal 
soustruh, bylo by to jedno. Jestliže tedy máte přístup do kovodílny, ne-
byl pro vás problém vyrobit kovové čelisti, které by připomínaly zuby 
velkého psa. Ve vhodný okamžik jste si počkal na sira Karla, nečím 
ho majznul a pak mu těmi čelistmi umně prokousl hrdlo. Bylo to tak?

„Uspal jsem ho, přece ho nemajznu jako nějakého prostého podkoní-
ho...“ opravil mě uslzený doktor Montymetr. Podal jsem mu ubrousek.

„Aha, výborně,“ obrátil jsem oči v sloup a Třeš mně gestem sepja-
tých rukou ukázal další z našich smluvených znamení, v tomto případě 
s významem „svatá prostoto.“

„Nejspíš přišel na to, že manipulujete výsledky jeho jménem. Tedy, 
jménem vymyšleného pana Jordána Basketbila, je to tak?“

„Sir Karel byl strašně zvědavý a neustále někde voblejzal...“
Třeš během mého povídání vypisoval účet.
„Takže jeden tisíc zlatých za naše služby, dvě knihy Umění dedukce 

a ubrousky jsou grátis, souhlasí?“
Doktor Montymetr se konečně zhroutil.

* * *
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A to byl konec našeho případu Čuby Basketbilské. Případu, který Třeš 
vyřešil ještě před tím, než pořádně začal. Věřím, že doktor Montymetr 
měl připravené ještě další skutky. Bylo by nasnadě, kdyby se pokusil 
sira Jindřicha vlákat do bažin a tam mu rozsápat hrdlo stejně, jako 
jeho příbuznému. Možná by se objevila i nějaká ta osudová láska nebo 
uprchlý zložinec, skrývající se na pozemcích Basketbilů. Ale tomu vše-
mu jsme s Třešem učinili včas přítrž. Sportovní aféra s uplácením hrá-
čů pak žila na titulních stránkách Mořičvílských novin ještě několik 
týdnů. Ale to už jsme sledovali jen z pohodlí našich křesel u praskajích 
polen v našem krbu.
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DR. ON

bonusová kapitola

Velitel Mataharis hleděl zamyšleně z okna své pracovny. Výhled to byl 
fascinující. Pod velkým děleným oknem se červenaly střechy nižších 
budov, ze kterých trčely věže chrámů a kostelů, Stromová řeka se lesk-
la ve vycházejícím slunci a v ulicích začínal čilý každodenní ruch. Ve 
vzduchu nad řekou se cosi vznášelo.

„Kávu, pane?“ ozvalo se Mataharisovi těsně u ucha. 
Mataharis byl připravený. Po dlouhých letech neustálých soubojů 

se svým sekretářem Stuartem byl připravený. Stuart měl až nadpři-
rozenou schopnost cestovat časoprostorem a zjevovat se odnikud, číst 
myšlenky, stávat se neviditelným a pravděpodobně se i dělit na několik 
na sobě nezávislých těl.

Mataharis si vytyčil za svůj životní cíl alespoň jednou Stuarta na-
chytat na švestkách. Ještě nikdy se mu to nepodařilo. Když udělal ne-
čekaný tah, Stuart byl dva kroky před ním. Když se po něm ohnal 
připraveným obuškem, Stuart už stál jinde. Když večer při odchodu 
z kanceláře nastražil železa na medvěda, našel v nich ráno vycpaného 
medvěda, který byl naopak postrádán na ředitelství Abu-Babské speci-
ální městské stráže. Mataharis toužil alespoň jednou Stuarta zaskočit, 
překvapit, vyvést z míry. Dnes zvolil zcela novou strategii. Vůbec na 
něj nereagoval.

„V pořádku, pane, přijdu později,“ ozval se Stuartův melodický hlas.
Od té chvíle se neozval sebemenší zvuk. Ticho v kanceláři bylo pří-

mo hmatatelné.
Po několika minutách se Mataharis prudce otočil v domnění, že 

uvidí Stuarta, jak se pomalu plíží pryč. V místnosti kromě něj nikdo 
nebyl. Bylo to zvláštní. Na podlaze měl Mataharis připraven mini-
aturní skleněné kuličky, které praskaly při sebemenším tlaku na ně, 
bylo nemožné k němu projít, aniž by člověk alespoň o jednu nezavadil, 
nebo na ni nešlápl. Dveře zamkl na dva západy. Pak i ty tajné, ty ještě 
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tajnější a ty úplně nejtajnější, o kterých nevěděl ani doktor Quivido. 
Parapet okna byl pečlivě naolejovaný a klouzal tak, že by se na něm 
neudržel ani pavouk s přísavkami. Navíc měl už měsíc nainstalovaný 
speciální systém od hraběte Euliána a ten by měl teoreticky odhalit 
jakoukoliv další osobu v okolí dvaceti metrů.

Přes to všechno byl Mataharis v místnosti prokazatelně úplně sám.
Opět stočil pohled do prostoru nad řekou. To, co se tam vznášelo 

nebyl živý tvor, ale nějaký strojek.
„A co čaj, pane, nedal byste si čaj?“ ozvalo se těsně za ním.
Mataharis s rychlostí až nadpozemskou máchl pravou rukou, ve kte-

ré třímal ukrytý vrbový prut. Vzduch rozčíslo mocné prásknutí. Stuart 
stál přesně tak, aby ho jen o milimetr proutek minul a v ruce držel tác 
s ještě kouřící konvicí a neutrálně se usmíval.

„Pane?“
„To nic, Stuarte,“ pravil zadýchaně Mataharis.
„Lekl jsem se, že něco, pane.“
„Kdepak, když už, tak jen náznakem.“
„V pořádku, pane. Sledujete tu věc za oknem?“
Mataharis musel připustit, že krom sklonů být nadpřirozený dispo-

nuje Stuart ještě nebývalým postřehem.
„Jistě, vznáší se to tam už od chvíle, co jsem ráno přišel.“
„Promiňte, pane, ale ráno je teď.“
„Aha, jistě. Vznáší se to tam od chvíle, kdy jsem přišel,“ opravil se 

Mataharis a v duchu dodal sám pro sebe: „Což bylo v půl třetí pak 
jsem tu jako pitomec kladl ty kuličky, ty malá kryso!“

„Vypadá to, že jde o nějaký strojek se čtyřmi vrtulemi,“ podokl Stuart.
Bylo to tak. Stojek poháněly čtyři malé vrtulky, umístěné v jeho 

rozích. Vzhledem k tomu, že dosud se nikomu nepodařilo dostat do 
vzduchu vlastní silou žádný stroj44, bylo to zvláštní.

44  Výjimka tu samozřejmě byla. Při soutěži mladých konstruktéru, kterou shodou 
okolností zaštítil právě velitel Mataharis, se našel chytrák, který vzal obyčejný model 
Myrtilky na klíček a pustil ho po kolejích, které končily na břehu nepraktického ka-
nálu. Vláček dojel na konec a spadl do kanálu. Autor nápadu se dožadoval vypsané 
odměny, protože pád lze považovat za pohyb vzduchem vlastní silou. Cenu vyhrál. 
Pravidla byla upravena.
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„Co tam asi tak dělá?“
„Nejsem odborník, pane, ale řekl bych, že nás šmíruje.“  
Mataharis se zhluboka zamyslel. Nevyhlášená válka mezi tajnými 

službami různých měst se vedla zákopově už celá staletí. Nešlo ani tak 
o to, aby někdo vyhrál, ale aby byla udržována rovnováha. Jednou do-
konce Blond ukořistil z Benzindorfského paláce přísně tajný dokument 
takového významu, že se Mataharis rozhodl ho zase tajně vrátit. Mít 
náskok byl hezký pocit, ale deklasovat soupeře úplně zkazilo radost ze 
hry a nedělalo dobré sousedské vztahy.

„Tak mě tak napadá, že si musíme klást ty správné otázky, Stuarte,“ 
řekl pak.

„Jistě, pane, které jsou ty špatné?“
„Tak například velmi nevhodná otázka je, jak to, že to létá?“
„Souhlasím, pane,“ pokýval hlavou Stuart.
„Tím by se zabýval jenom amatér, že,“ pokračoval zamyšleně Mata-

haris, „profesionál by se měl ptát, co jim sehrajeme za scénku?“
„Jako vždy brilantní úvaha, pane!“ zářil obdivem Stuart.

Šéf Benzindrofské speciální městské stráže, herr Mielke, seděl ve 
své pracovně s mohutným samostřílem namířeným na vstupní dveře 
a čekal, až jeho asistent Heinrich přinese čaj. Za malou chvíli se dveře 
skutečně otevřely a Henrich vstoupil s tácem, na kterém stál čálek, ze 
kterého se kouřilo.

„Poslyšte, Heinrichu, takhle se servíruje čaj?“
„No ja, můj pane!“ odpověděl Heinrich dotčeně.
„Neměl jste nutkání se sem třeba nějak vplížit?“
„Ani v nejmenším, sire.“
„Vlézt sem oknem?“
„Nejsem blázen, pane...“
„Spustit se z lustru?“
„Jste v pořádku, veliteli?“
„A co zrcadla? Co? Ne? Soustava zrcadel, takže bych si myslel, že 

stojíte hned vedle mě, ale vy byste byl na druhém konci budovy...“
„Tak kdyby vám to mělo udělat radost, sáhibe...“
Herr Mielke upadl do trudného zadumání.
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„Proč to sakra tedy Mataharis se Stuartem takhle dělají?“ mumlal 
si pro sebe.

„Vrátil se doktor,“ oznámil Heinrich, servírujíc čaj.
„Kdo?“ nechápal herr Mielke.
„No on, přeci...“ naznačil Heinrich ve vzduchu krouživý pohyb.
„Jo tenhle krám, to nemůžete říct hned?“
„Je to v režimu přísného utajení,“ ohradil se Heinrich, „kdycí jméno 

Doktor jste vymyslel vy, komandére.“
Herr Mielke se na svého asistenta ostře podíval.
„Vyberte si krucinál jen jedno oslovení a to používejte, ano?!“
„Jistě, blahorodí.“
Herr Mielke měl jen jedny nervy. Celý svůj život byl strojově přesný 

reprezentant svého národa. Chodil včas, nedělal gramatické chyby, po-
čítal všechno na sedm desetinných míst, jen pro jistotu, vždy všechno 
montoval podle návodu. Jen jednou udělal tu chybu a upřednostnil své 
pocity před vlastním rozumem. Byl to den, kdy přijal do svých služeb 
Heinricha. Technicky to byl jeho synovec, ale jen vzdálený, a i přes to 
se rozhodl vyjít vstříc jeho matce, která se za něj přimlouvala. Neměl 
to dělat.

„Podívejte se, Heinrichu, já mám pochopení. Benzindorfština je ja-
zyk, který je spíš matematikou, než sémantickou chloubou. Nemusíte 
mě oslovovat podle protokolu – Oberbefehlshabere. Je to dlouhé a je to 
jazykolam. Ale už si pro Bedřicha vyberte něco, čeho se budete držet. 
A upozorňuju vás, že to nebude slovo strýčku!“

„Ale...“
„Ohne ale! A ukažte mi ta data co přinesl ten létající strojek!“

Nad Mořičvílem se stmívalo. Stíny se prodlužovaly a jedna střecha 
za druhou se propadala nejprve do stínu a potom do tmy. Dole v ulicích 
lampář Jouza se svými kolegy rozsvěcoval lampy, noční podniky vyta-
hovali před své vchody nabídkové cedule a kriminální živlové se chys-
tali do práce. Naopak NAD ulicemi někdo jiný svoji práci právě končil.

Profesor Myrtil Kuštil, se svým úhlavním přítelem profesorem 
Rosničkou, právě balili zařízení k pozorování lelků střídmých, Lelcus 
castitate.
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„Už jsem tedy viděl v životě ledacos,“ prolomil dlouhotrvající ticho 
profesor Rosnička, „jednou se udělalo špatně kobyle našeho souseda 
a celou noc blila. Jednou jsem ve Vrcholech pozoroval páření žab tu-
řích a samička omylem olízla jednu jedovatou ještěrku a pak bušila 
pěstičkou do skály. Dokonce i hada klečet jsem viděl. Ale tohle...“ krou-
til nevěřícně hlavou.

Profesor Kuštil vypadal, podobně jako jeho kolega, silně otřeseně.
„Co je to popadlo? A neměli bychom to někam hlásit?“
„Já nevím, kolego,” nesouhlasil Rosnička, „oni mají v sms různé 

protokoly...“
„No dobře, ale tohle...“

Herr Mielke se pohodlně usadil do křesla v malém konferenčním 
sále, kde se svými kolegy z Benzindorfské SMS čekal, až Heinrich za-
pojí včely z pozorovacího létací strojku na velkou projekční desku na 
stěně. Když se tak stalo, v sále se zhaslo a všem přítomným se ukázala 
série po sobě jdoucích barevných obrázků.

Mataharis jezdí na jednokolce po své pracovně a žongluje sedmi 
vyděšenými jezevčíky.

James Blond staví z domina znak města Mořičvílu.
Doktor Quivido upevňuje na zeď velkou plachtu s nápisem „Plán na 

zničení Benzindorfu pomocí kremrolí“.
Stuart a Monika Pětníková tančí převlečeni za mývaly.
Mataharis spolu s Jamesem Blondem hrají na slepou bábu.
Stuart, doktor Quivido a Monika zkouší hrát najednou na harfu.
Hlídač Brouzdal tancuje kankán a tváří se přitom, že ho to vůbec 

nebaví.
Agenti  005 a 006 zatýkají velitele Mataharise.
James Blond zastřelil Stuarta,
Doktor Quivido a Mataharis balí Stuartovu mrtvolu do koberce.
Všichni zúčastnění mávají směrem k nahrávacímu zařízení v léta-

cím strojku.

„No,“ odkašlal si herr Mielke, když se v sále zase rozsvítilo, „na kolik 
nás ta věcička s vrtulemi přišla?“
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Heinrich se k němu naklonil a něco mu pošeptal. Mielke zbledl.
„Tolik???“
Henrich se k němu naklonil a opět mu něco pošeptal.
„Servisní smlouva???“
Další šeptání.
„A DOST“ zařval herr Mielke. „Tu blbost s vrtulema zakazuju, od-

dělení, co si to vymyslelo ruším a jestli do konce roku uslyším o Moři-
čvílu, bude zle!“

O několik dní později, časné ráno, pracovna velitele Mataharise.

Velitel Mataharis stiskl tlačítko, které měl skryté v dlani a těsně za 
ním sjela velká kovová klec. 

„Ha!“ zařval vítězoslavně Mataharis. V kleci nikdo nebyl.
„Stuarte?“
Ticho.
Mataharis prohledal celou pracovnu a musel konstatovat, že Stuart 

není nikde v dohledu. Ani mimo dohled. Bylo jasné, že tohle se jako 
vítězství počítat nedá.

Odněkud z budovy se nesly libé zvuky, jako když tři lidé v dokonalé 
souhře hrají na harfu.
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OUTRO

Lopérovou bandou to začalo, Lopérovou bandou to tentokrát i končí

Byl to ze začátku příjemný karetní večírek, ale jak se písek na velkých 
nástěnných hodinách sypal víc a víc do spodní baňky, začínalo se Je-
ronýmovi zdát, že by závěr večírku nemusel být stejně vstřícný. Velkej 
Bacák už poněkolikáté vyložil Full house a Jeroným marně pátral po 
kapsách, čím by ještě do banku na stole mohl přispět.

„To víte, pane profesor, neni penis, nejsou karty,“ zašklebil se další 
hráč u stolu, Sichrhajcka.

„Už nic nemám, je mi líto,“ řekl smutně Jeroným a obrátil demon-
strativně na ruby obě kapsy svého tvídového saka.

„To je ale špatný, pane Myšpulko,“ ozval se poslední, čtvrtý hráč, 
vedoucí bandy Lopéro.

„Proč?“ chtěl vědět Jeroným.
„Protože nám dlužíte spoustu peněz, proto“, zasmál se Lopéro.
„Ne, nedlužím, nic jsem si od vás nepůjčil,“ trval na svém Jeroným.
„Vážně?“ přiblížil svou tvář k té Jeronýmově Lopéro a díval se mu 

upřeně do očí.
„Ano, vážně,“ pokýval Jeroným hlavou.
„A co je tohle, ha?!“ položil Lopéro prudce na stůl list papíru.
Jeroným se na list podíval a pak řekl nezúčastněně.
„Stanovy klubu sběratelů kuliček.“
Lopéro projevil nebývalou dávku sebeovládání, když dokázal ve své 

tváři udržet stále stejný výraz i ve chvíli, kdy se taky podíval na list 
papíru a zjistil, že má Jeroným pravdu.

„Můžeme to sjet ještě jednou?“ zeptal se pak.
Jeroným pokrčil rameny a přikývl.
„A co je tohle, ha?!“ udeřil Lopéro o stůl jiným papírem.
Jeroným si ho opět prohlédl a pak řekl opatrně:
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„Promiňte, nechci vás nějak rozrušit, ale nechcete si nejdřív ten 
správný papír v klidu připravit?“

Na dubovém stole ležel nákupní seznam, který obsahoval položky 
jako tichý kočár, dvě stě metrů spolehlivého lana a Blond je vůl.

„ Já se omlouvám,“ svěsil ramena Lopéro, „jsem teď trochu ve stresu, 
máme malý dítě, moc se nevyspím…“

„To nic,“ poplácal ho Jeroným po zádech, „tak si to v klidu roztřiďte, 
dejte si ještě pivo a až budete připravený, zkusíme to ještě jednou, ano?“

„Díky, jste fajn chlap,“ uronil téměř slzu dojetí Lopéro. Pak začal na 
stůl vyndavat obsah svých kapes, v čemž ho Velkej Bacák i Sichrhajcka 
napodobili. Na dubové desce se postupně objevovaly nejrůznější předmě-
ty, například prak, několik Abu-Babských mincí, pohlednice z Benzin-
dorfu, vstupenka do arény Potopený kůň, zlomená tužka, modrá kach-
nička se šroubovací hlavičkou, třaskavé kuličky, pět nožů a podobně.

„Nenechali jsme to v vás kuchyni?“ zeptal se Lopéro Sichrhajcky.
„Je to možný, šéfe, vzpomeňte si, vaše Andula po vás chtěla ještě 

vynést koš, než vás pustila ven a vy jste se vracel ještě od dveří..“
„To jo, ale to jsem z kapes nic nevyndával…“
„Mně se občas stane,“ zaduněl hlubokým hlasem Velkej Bacák, „že 

si nějakej papír přeložím a namotám třeba na tužku…“
Lopéro se zarazil a zkoumavě se na Bacáka podíval. Po chvíli ještě 

jednou sáhl do své náprsní kapsy a vytáhl z ní ostře ořezanou tužku. 
Na ní byl skutečně namotaný nějaký papír.

Podíval se na Jeronýma a společně pak papír rozmotali. Byl to sku-
tečně dlužní úpis.

„ Jenom pro jistotu, aby zase nedošlo k trapné situaci, můžete se na 
to podívat a potvrdit mi, že je to dlužní úpis na jméno Myšpulka?“ 
požádal Lopéro Jeronýma.

Ten vzal papír do ruky, podrobně ho prostudoval, obrátil ho i na 
druhou stranu a pak pokýval hlavou: „ Je to tak.“

„Díky,“ usmál se na něj vděčně Lopéro, „tak kdybyste byl tak laskav, 
že bychom to sehráli ještě naposledy…“ upřel na něj prosebný výraz.

„Samozřejmě, pokud vám to udělá dobře… takže já jsem seděl asi 
takhle?“
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„Ano,“ potvrdil Lopéro,” jen se ještě prosím trochu nahněte ke mě 
a přidejte trochu víc toho zklamaného výrazu… tak, ještě náznak zdě-
šení, to jak si uvědomujete, že dlužíte drsné bandě kriminálníků velké 
peníze… to je ono, díky.“

Lopéro se pokusil nastavit do stejné pozice, jako minule a když si 
myslel, že už je to ono, ještě pro jistotu hodil pohledem na Jeronýma, 
ale ten jen souhlasně přikývl.

„Tak jedeme, ano?“ řekl ještě Lopéro a udeřil opět, teď už správným 
listem papíru o stůl.

„A co je tohle, ha?!“
Jeroným nehnul ani brvou a řekl:
„To je dlužní úpis na jméno Myšpulka a na částku kolem sedmi tisíc 

zlatých.“
„Ha!“ zasmál se zlomyslně Lopéro.
„To je po ha,“ uklidnil ho Jeroným, „já jsem Jeroným. Ten úpis po-

depsal sice Myšpulka, ale Kryšpín. Máte špatný úpis.“
Lopéro zesinal.
„Opravdu, vždyť mě znáte Lopéro…“
„Uáááá“ vydal ze sebe Lopéro neartikulovaný zvuk. Potom se po-

díval na Bacáka a ukázal na Jeronýma a pak výmluvným gestem švihl 
rukou pod krkem.

„To nepůjde, šéfe,“ zaduněl Bacák, „jestli není Kryšpín, tak nám nic 
nedluží.“

„No, vážně, šéfe, a navíc je z muzea a kamarádí se s Blondem,“ při-
dal se Sichrhajcka.

Lopéro zakoulel očima, každým na jinou stranu.
„To jste udělal schválně, že jo?“ zahřímal pak na Jeronýma.
„Co?“
„To všechno! Vy jste od začátku věděl, že to není váš dlužní úpis!“
„Ano, věděl. Kdybych někdy podepsal dlužní úpis, pamatoval bych 

si to,“ souhlasil Jeroným.
„A nemohl jste to říct rovnou, co? Muselo proběhnout celý tohle 

divadýlko, co? Co? Co? Co?“ začal se zadrhávat Lopéro.
„Rozbil se vám šéf,“ upozornil Jeroným Sichrhajcku.
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„No, jo, co naděláte,“ pokrčil rameny nejmenší člen loupeživé bandy, 
„ale radši už jděte, jo?“

Jeroným si oblékl kabát, poplácal ztuhlého Lopéra přátelsky po zá-
dech a vydal se do zimní noci. Cestou si říkal, že by nechtěl být v kůži 
svého bratrance Kryšpína, až ho Lopéro a jeho banda najdou, protože 
dluhy se jednak nemají dělat a druhak, když už se dělají, musí se splá-
cet. To akceptovali v Mořičvílu všichni, včetně velitele Mataharise.

Plzeň a Hodonice, 2022
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PODĚKOVÁNÍ

Nevím, jak u jiných autorů brakové literatury, ale v mém případě vzni-
ká při tvorbě rukopisu velké množství chyb a překlepů. Čárky jsou 
tam, kde být nemají, tam, kde být mají, zase chybí. Uvozovky se stří-
dají správné se špatnými. Co je ale horší – postavy metamorfují i bě-
hem jedné kapitoly. Z Arnošta Frauenberga je jednou Fraunberg, jindy 
zase Frautenberk, hrabě Eulián se mění na Euliánuse (za což přijdu 
do pekla), jednou se hraje Kváking, jednou Kačering a to nejhorší – 
sir Brolin záhadně přeběhl a stal se šéfem Benzindorfské tajné služby, 
i když původně velel tajné službě v Abu-Babě. I to se stává, když dílo 
nevznikne najednou, ale v různě časově umístěných záchvatech tvo-
řivosti. Naštěstí mám přítele – známého pod přezdívkou Bobr – a ten 
tohle všechno odhalil. Strávil nad korekturami neuvěřitelné množství 
času a odvedl doslova obří, tedy bobří práci. D9ky!
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