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„Je‰tû jedno?“
Oter se mû sice ptal, ale souãasnû uÏ u ãí‰níka jednoznaãn˘m

gestem objednával dal‰í rundu. Bylo mi jasné, Ïe aÏ s ní skoncu-
jeme, bude mi v krvi kolovat pfiesnû o jeden pÛllitr piva a panáka
alkoholu víc, neÏ na co jsem zvykl˘. Vlastnû mi to ale nevadilo.
Oter dostal za obilí slu‰nou cenu a mnû se vydafiil obchod roku. Za
ultrastabilní pamûti jsem dostal cenu, kterou jsem poÏadoval, o tu-
cet balíkÛ elektrod se pfiede mnou zájemci témûfi porvali v rámci
spontánní draÏby. K tomu jsem sehnal v‰echny potfiebné náhradní
díly pro opravy strojÛ v osadû, vût‰inu z nich v˘mûnou za repaso-
vané alternátory sestavené z krámÛ ze ‰roti‰tû. A je‰tû jsem ãást
hotovosti staãil uloÏit do místní poboãky První globální banky. Byl
jsem sám se sebou spokojen˘. Vzácn˘ pocit. A pfiíjemn˘.

Pfiinesli nám dal‰í pivo a malého prcka kfií‰Èálovû ãistého alko-
holu; jen fietízek bublinek prozrazoval, Ïe to není obyãejná voda.
Pití vypadalo stejnû skvûle jako pfii první rundû, pfiesto jsem vytáhl
ze zápûstního poãítaãe sondu a ponofiil ji do dÏbánu. Îádné obvyklé
chemické jedy, Ïádná radioaktivita. 

„Se‰ fakt opatrnej,“ poznamenal Oter pobavenû, skoro posmû-
vaãnû.

„Sly‰el jsem o místech, kde ti první pohár nalejí poctiv˘ a dal‰í
jsou jedovaté,“ nenechal jsem se popichovat.

Tady ale nûco takového asi opravdu nehrozilo, Postolov nebyl
osada ani vesnice, ale skuteãné mûsto, navíc patfiící do Mûstské ligy,
a vypadalo to, Ïe zákony se zde opravdu dodrÏují. 

„Koãka,“ naznaãil Oter smûr pohledem.
Nebyl jsem zvykl˘ na to, aby dívky nebo mladé Ïeny bez do-

provodu nav‰tûvovaly nálevny a hospody, ale musel jsem s ním
souhlasit. 
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Nemohlo jí b˘t víc neÏ dvacet, mûla na sobû skládanou sukni aÏ
po kotníky, vidûl jsem jen tmavé koÏené boty s pfiezkami, ko‰ili
mûla vypasovanou a na dva horní knoflíãky rozepnutou. To kon-
trastovalo s vlasy spofiádanû spleten˘mi do dlouhého tûÏkého copu.
Vlastnû vypadala, jako by do tfietifiadé nálevny, na lep‰í jsme nebyli
zvyklí a ani jsme nebyli ochotni utrácet za nû peníze, nepatfiila. 

„Jo, koãka,“ souhlasil jsem.
Vûnovala mi letm˘ pohled, pfiesto to staãilo, aby mi málem za-

skoãilo. MoÏná byl del‰í neÏ letm˘. Míjela stÛl, u kterého sedûli tfii
muÏi. Jeden rozloÏit˘, ramenat˘, s obliãejem poznamenan˘m spá-
leninou; druh˘ velk˘, s bfiichem pfielévajícím se pfies opasek; tfietí
mal˘ s obliãejem krysy.

Ten velk˘ tlust˘ ji neãekanû chytil za paÏi a zastavil v pohybu tak
prudce, aÏ málem upadla.

V panujícím ruchu jsem nesly‰el, co jí fiekl, ale ona odpovûdûla
ostr˘m políãkem, po kterém mu na tváfii zÛstala rudá stopa. Nevy-
padala, Ïe by se bála.

Ramenat˘ se usmál a plácl ji pfies zadek. 
Nûco na nûj zavrãela, tlusÈoch si ji pfiitáhl blíÏ. 
UÏ jsem se nauãil, Ïe se nemám plést do cizích záleÏitostí, ale

kdyÏ ji ten jeden svíral a druh˘ oplácával, nedokázal jsem si po-
moct. MoÏná za to mohlo pivo. Nebo její pohled? 

V‰imli si mû, je‰tû neÏ jsem dorazil k jejich stolu. OkamÏik mi v‰ich-
ni tfii, vlastnû v‰ichni ãtyfii vãetnû jí, pfiipadali jako zmrzlé souso‰í.

„Takhle se muÏi nechovají k dámû,“ fiekl jsem. „PusÈte ji.“
Krysák se zatváfiil spokojenû, TlusÈoch se zasmál, Ramenat˘ se po

mnû natáhl. Byl mnohem silnûj‰í neÏ já, ale nebyl jsem dne‰ní. V pát-
rání po souãástkách a náhradních dílech na star˘ch vrakovi‰tích pano-
vala drsná konkurence, a to mû nauãilo postarat se sám o sebe. Pra‰til
jsem ho pfies loket obu‰kem, ne del‰ím neÏ dvacet centimetrÛ, ale
s hlavou naplnûnou olovûn˘mi broky. Zafival, ale pfiesto po mnû sáhl
druhou rukou. Pra‰til jsem ho podruhé, v‰í silou, tentokrát do rame-
ne, vzápûtí jsem kopem povalil tlou‰tíka snaÏícího se vstát ze Ïidle.

Krysák mávl na nûkoho za mnou, pro jistotu jsem dupl TlusÈo-
chovi na nárt a aÏ potom se otoãil. Od vedlej‰ího stolu se zvedali
dal‰í tfii muÏi, v‰ichni podezfielá individua, já v centru jejich zájmu. 
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Vûdûl jsem, Ïe mám jedinou ‰anci – vzít nohy na ramena.
Vystfielil jsem dvefimi, oni za mnou. Je‰tû se úplnû nesetmûlo, na

ulicích se pohybovalo víc lidí neÏ u nás za plného dne. OkamÏitû
jsem zvolnil, tady se mû pronásledovat neodváÏí.

Opak byl pravdou. 
„Tam je!“ sly‰el jsem je kfiiãet bez skrupulí. 
Procházející lidé se pfied nimi rozestupovali a jinak si jich nikdo

nev‰ímal. Sakra. Znovu jsem zrychlil. S tímhle jsem nepoãítal, ale
pofiád jsem si byl jist˘, Ïe jim uteãu a ztratím se. Postolov byl na to
dost velk˘.

Pak mi nûkdo, asi ze sportu, podrazil nohu. Sice jsem upadl, ale
vzápûtí jsem byl opût na nohou. V temné uliãce, do které jsem ve
snaze natáhnout zkrácen˘ náskok zahnul, se mi tfii v˘rostci poku-
sili zatarasit cestu. To uÏ jsem ale tak nûjak pfiedvídal a bezohlednû
jsem mezi nimi proskoãil. 

V Postolovû to chodilo jinak, neÏ jsem pfiedpokládal. 
Uteãu jim a schovám se nûkde víc ve stfiedu mûsta, kde je pou-

liãní osvûtlení, sídlí starosta a dal‰í bohatí lidé, zmûnil jsem plán. 
Zaznûl v˘stfiel. Kulku jsem zabzuãet nesly‰el, ale zásah do stûny

po mé pravé ruce byl aÏ pfiíli‰ blízko. Zrychlil jsem a cítil, jak mi do-
chází dech, vzápûtí jsem zakopl. MoÏná kvÛli únavû, moÏná proto-
Ïe se ‰efiilo a v ulicích panovala témûfi tma. 

Dal‰í zatáãka, kfiiÏovatka. 
V plicích mi hvízdalo, nohy mi tûÏkly a zástup m˘ch pronásledo-

vatelÛ se mi stále drÏel v patách. Nechápal jsem to, nevypadali na
bûÏce. K tomu mû jen tûsnû minulo nûkolik kamenÛ vrÏen˘ch ze
stínÛ okolních domÛ. Koneãnû se pfiiblíÏila záfie lamp centra mûsta.
Byl jsem v bezpeãí.

Snad.
Námûstí. 
Okna v˘stavní radnice byla temná, ale na policejní stanici se sví-

tilo.
Díkybohu.
Proletûl jsem dvefimi a zÛstal stát pfied Ïeleznou mfiíÏí zabraÀují-

cí vstupu dovnitfi budovy. 
„Pronásledují mû!“ vyhrkl jsem. „Banda kriminálníkÛ!“
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Mladík za mfiíÏí v uniformû z lesknoucí se luxusnû vyhlíÏející lát-
ky si mû pfiemûfiil oceÀujícím pohledem.

„Va‰e jméno, adresu a obãanské ãíslo,“ fiekl trochu pfiekvapivû.
„Jmenuji se Matyá‰ Sanders a pocházím z Kri‰kové!“ prakticky

jsem vykfiikl, protoÏe kaÏd˘m okamÏikem se za mnou mohli vfiítit
mí pronásledovatelé.

„TakÏe cizinec,“ opáãil mladík znudûnû a ztratil o mû zájem.
Tady mi nepomohou, do‰lo mi. Vbûhl jsem do pasti. 
Rozhlédl jsem se, zda nûkde nenajdu únikovou cestu. 
Odnûkud zevnitfi stanice se nesl zvuk vzru‰eného rozhovoru.

MfiíÏ byla bytelná, z palec siln˘ch armovacích prutÛ. Pfii prohlíÏení
jsem si uvûdomil, Ïe závora dvefií není zaji‰tûná.

Otevfiel jsem si, nechal jsem ztumpachovûlého mladíka v uniformû
jeho hloup˘m otázkám, proklouzl dovnitfi a zavfiel za sebou. Na-
‰tûstí to byl typ zámku, kter˘ k zamknutí nepotfieboval klíã. AspoÀ
nûco, získal jsem ãas. 

Ztratil jsem se v pfiítmí chodby, s minimálním zpoÏdûním se do
pfiedsínû policejní stanice vfiítili mí pronásledovatelé. Dal‰í pfiekva-
pení, kriminálníci obvykle nenav‰tûvují policejní stanice. Schoval
jsem se za roh, aby na mû nebylo vidût.

Zepfiedu se nesl zvuk hovoru, zezadu chaotické pfiekfiikování
m˘ch pronásledovatelÛ. Potfieboval jsem za kaÏdou cenu najít ces-
tu pryã, abych mohl vzít nohy na ramena a vypadnout z Postolova
domÛ. 

JenomÏe chodba vedla jen jedním smûrem ke vzru‰ené diskusi;
opatrnû jsem postupoval, teì uÏ jsem rozeznával jednotlivá slova. 

„Prostû pokud jste muÏe poÏadovan˘ch kvalit nesehnal, nemohu
vám pomoci. A ve vûzení nemám nikoho. Otázkou je, zda bych ho
odsoudil k trestu, kter˘ je dle mého názoru srovnateln˘ s trestem
smrti, vzhledem ke stavu va‰eho stroje. Pfii v‰í úctû, kapitáne.“

Ti za mnou se zase hádali s mladíkem v uniformû, cítil jsem se
jako li‰ka lapená v nofie.

Musel jsem to risknout.
„Prosím, pomozte mi,“ vpadl jsem do místnosti.
Stroze vyhlíÏející muÏ v ‰edivém odûvu pfiipomínajícím unifor-

mu bez jak˘chkoliv distinkcí a oznaãení sedûl u stolu s policistou,
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podle zlatem se lesknoucích nárameníkÛ mnohem v˘‰e postave-
n˘m neÏ mladík ve vstupní kanceláfii, spoleãnost jim dûlal rozloÏit˘,
neteãnû se tváfiící muÏ. Nesedûl s nimi u stolu, ale stál u protûj‰ího
okna a díval se z nûj ven, jako by ho hovor nezajímal. Nebyl rozlo-
Ïit˘, byl obrovsk˘, uvûdomil jsem si na druh˘ pohled. 

„Pronásledují mû,“ podafiilo se mi je‰tû fiíct.
Policista se na mû stroze podíval. Jedno jsem mu musel pfiiznat,

do kanceláfie mu vpadl cizinec, a on nehnul ani brvou. 
„Mohl bych vás nechat zavfiít za neoprávnûné vniknutí na poli-

cejní stanici a ohroÏení náãelníka,“ prohlásil pov˘‰enû.
„Ale oni mû pronásledují, snaÏí se mû zabít, stfiíleli po mnû,“ chrlil

jsem. 
Za sebou jsem sly‰el mechanick˘ zvuk rychle a neobratnû oteví-

raného zámku mfiíÏe. 
Vûdûl jsem, Ïe pokud nezískám policejního náãelníka na svou

stranu, dopadnu ‰patnû. 
„Pfiijeli jsme jen prodat sklizeÀ, hardware a nakoupit nûjaké ná-

hradní díly,“ pokraãoval jsem. „Nic jiného, nepotfiebujeme potíÏe.“ 
„TakÏe cizinec,“ opáãil policejní náãelník, pov˘‰en˘ postoj se

zmûnil v neskr˘vané pohrdání. 
MuÏ v ‰edém se po mnû naopak podíval se zájmem.
Ozvalo se zaklepání na zárubeÀ dvefií. Stál v nich rozpaãit˘ mla-

d˘ policista, za ním tísnící se dav. 
„Pane náãelníku, omlouvám se, Ïe ru‰ím, ale mám tady fiadu

váÏn˘ch obvinûní zde proti pfiítomnému muÏi. Napadení obãana
s újmou na zdraví, niãení majetku, útûk bez zaplacení konzuma-
ce…

…zatracen˘ Oter!
„To není pravda, mám svûdka!“ snaÏil jsem se zasáhnout ve svÛj

prospûch.
„Nepfiedpokládám, Ïe máte tolik svûdkÛ, jako je zde pfiítomno

poctiv˘ch obãanÛ mûsta!“ 
Náãelník opravdu cizince nemûl rád. To uÏ mi bylo jasné, Ïe

místní policie mi nepomÛÏe. 
„¤íkal jste, Ïe jste pfiijel nakoupit náhradní díly?“ zeptal se mû

muÏ v ‰edém.
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„Ano, jsem mechanik, starám se u nás o v‰echny stroje. Mám
klientelu i v okolních osadách.“

„Hledám mechanika. StaÀte se ãlenem mé posádky, a postarám
se o vás,“ naznaãil krátk˘ pohled k lidem tlaãícím se do místnosti. 

„To nemÛÏete!“ protestoval náãelník.
„Zatknûte ho,“ pfiikázal svému podfiízenému a ukázal na mû.
MuÏ v ‰edém otevfiel desky poloÏené na stole, kter˘ch jsem si

pfiedtím nev‰iml. Staãil jsem jen pfieãíst nadpis:
Îoldnéfiská smlouva.
„A pfiidejte k seznamu obvinûní taky pokus o znásilnûní!“ ozva-

lo se z hlouãku. 
Do ãela zástupu se prodrala mladá Ïena, kvÛli které to v‰echno

zaãalo.
Bez ãtení jsem podepsal.
„Pane, tento muÏ je ãlenem mé posádky. Zaruãuji, Ïe se dostaví

k fiádnému soudu, ale do doby, neÏ bude odsouzen, ho nevydám ze
své pravomoci. Pfiesnû podle platn˘ch dohod mezi svobodn˘mi
Ïoldnéfii a mûstem. Dûkuji za va‰i pomoc a louãím se.“

MÛj nov˘ ‰éf zvedl z desek mnou podepsan˘ list; aÏ teì jsem zjistil,
Ïe jsou to dva na sobû, jeden propisovací kopie. Kopii mi podal a origi-
nál si schoval. Opatrnû jsem ho napodobil. Stále jsem netu‰il, zda z toho
v‰eho uspokojivû vybruslím, zda jsem se nedostal z bláta do louÏe.

Policejní náãelník se snaÏil tváfiit profesionálnû, jeho vztek pro-
zrazovala pouze rajãatová barva a nabíhající Ïíly na ãele. 

„To je va‰e právo,“ potvrdil neochotnû. „Vzhledem k tomu, Ïe
nejste obãané tohoto mûsta, nespadáte pod pravomoc policie,“ po-
díval se v˘znamnû na ostatní pfiítomné, „a já neodpovídám za va‰i
bezpeãnost.“

Vût‰í nápovûdu bandû dát nemohl. MÛj nov˘ ‰éf, nebo velitel,
nehnul ani brvou.

„A teì v‰ichni opusÈte policejní stanici, nebo vás dám zatknout,“
vyzval náãelník.

Poté co pfiítomn˘m témûfi pfiímo fiekl, Ïe si s námi venku mohou
udûlat, co uznají za vhodné, neprotestovali. 

Velk˘ muÏ po celou dobu lhostejnû stojící u okna zamífiil k od-
chodu, a jakmile místnost opustili mí pronásledovatelé, velitel ho
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následoval. ProtoÏe jsem nevûdûl, co mám udûlat jiného, zafiadil
jsem se za nû. 

Temné ústí dvefií ven mi pfiipadalo jako tlama obludy, která se
mû chystá seÏrat, na cestû mû doprovázely zlé pohledy náãelníka
a jeho podfiízeného. 

Jako naschvál moc pouliãních lamp nesvítilo, moÏná se o to uÏ
staãili postarat. Pro‰el jsem dvefimi, ty za mnou zaklaply se zlovûst-
n˘m cvaknutím, sly‰el jsem zvuk otevírané ‰peh˘rky. Náãelník byl
zvûdav˘. AlespoÀ nûjaká lidská vlastnost mu nechybûla.

Pronásledovatelé na nás ãekali prakticky hned u stanice rozmístûni
do nepravidelného pÛlkruhu. Bylo jich mnohem víc neÏ uvnitfi; zare-
gistroval jsem, jak si dívka z nálevny vymûÀuje pár slov s Krysákem.
Ramenáã se drÏel v pozadí, v mizerném svûtle vypadal bled‰í neÏ smrt,
jednu ruku mûl v provizorním závûsu. Dvû rány obu‰kem mu daly za-
brat. Bylo mi jasné, Ïe dopadnu hÛfi, mnohem hÛfi. Pokud pfieÏiji.

Velk˘ muÏ zamífiil k TlusÈochovi, kter˘ si ostentativnû plácal do
dlanû mal˘m dfievûn˘m obuchem. Dimenzovan˘m na pfieráÏení kos-
tí, pfii‰lo mi. Pfii dokroku obr bez nápfiahu leÏérnû vystfielil rukou
vpfied a zasáhl velké nafouklé bfiicho. Následnû vyuÏil TlusÈochova
zhroucení a narazil si jeho tváfi na koleno. Praskání chrupavky a kos-
tí jsme v‰ichni sly‰eli naprosto zfietelnû. 

V‰echno se odehrálo tak rychle, Ïe se nikdo nestaãil hnout. Vel-
k˘ muÏ pokraãoval v pÛvodním smûru pohybu a kopem na koleno
poslal k zemi dal‰ího muÏe. To uÏ se na nûj vrhli v‰ichni z nejbliÏ-
‰ího okolí. Netu‰il jsem, jak to udûlal, ale nejrychlej‰ího z nich ko-
lem sebe protáhl, jako by sám byl nûjak˘m velk˘m váleãn˘m stro-
jem, a znásobenou silou ho vrhl proti jeho kumpánÛm. O zlomek
sekundy pozdûji ho jako je‰tû niãivûj‰í zbraÀ následoval. 

Disponoval neskuteãnou silou, rychlostí, ale sám to nemohl
zvládnout. Vrhl jsem se do rvaãky za ním, o spánek se mi otfiela
pûst, nûco mû nabralo do Ïeber. âelem jsem rozdrtil velk˘ nos, strhl
chlapa pod sebe, dupnul mu do obliãeje, pak mû nûkdo srazil
k zemi. Vykopl jsem proti pfiibliÏujícím se nohám, se ‰tûstím zasáhl
rozkrok a zase se pfiekulil na nohy. 

V dal‰ím ‰ílenství mû zastavilo aÏ cvakání natahovan˘ch závûrÛ
zbraní. V‰ichni jsme ztuhli jako sochy. 
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Krysák drÏel v ruce automatickou zbraÀ, zfiejmû ji pfiedtím ukr˘-
val pod kabátem, dal‰í ozbrojení kumpáni se ukr˘vali nûkde za ním. 

„Myslím, Ïe tohle je nejvy‰‰í eso,“ pronesl spokojenû. 
„Maximálnû král,“ ozval se such˘ hlas, kter˘ uÏ jsem dokázal

jednoznaãnû identifikovat. 
Velitel drÏel v ruce masivní revolver a mífiil jím Krysákovi na hlavu. 
Byla to na pohled aÏ zbyteãnû velká zbraÀ a pfies zjevnou hmot-

nost ji drÏel naprosto nehybnû. 
Krysák se podíval na zbraÀ, zpût na Ïoldnéfie.
Nevypadal vystra‰enû. 
„Takov˘ kanón máte na slony?“ 
Luskl prsty, ze tmy vystoupili dal‰í muÏi, ti uÏ mûli zbranû pfii-

pravené. Pistole, ale na nás to bohatû staãilo. 
„Stejnû bych fiekl, Ïe mám eso,“ vypadal Krysák spokojenû.
Ve tváfii velitele se nepohnul ani sval a obrovsk˘ revolver v jeho

ruce dál mífiil na Krysákovu hlavu.
„Jak jsem fiekl, maximálnû král,“ zopakoval Ïoldnéfi.
Z temnoty se ozval zesilující ‰um, kter˘ jsem uÏ nûjakou dobu

registroval.
Pak jsem rozeznal mûkké staccato keracelov˘ch pásÛ, podob-

n˘ch tûm, které pouÏíváme na nejsilnûj‰ích traktorech. Tohle ale
znûlo jinak. A chybûl mi rachot motoru. 

UÏ to sly‰eli v‰ichni a otáãeli se po zvuku. 
Ze tmy se vynofiila obrovská temná masa, lidé pfied ní zaãali mi-

movolnû ustupovat. Zastavila tûsnû za velitelem, na pancífii se
rozsvítily obrysy integrovan˘ch reflektorÛ, které ze tmy neomyl-
nû vytáhly Krysáka a jeho lidi. V odraÏeném svûtle jsem vidûl
hlavnû kulometÛ s dokonalou mechanickou plynulostí sledující
kaÏd˘ jejich pohyb. Masivní dlouh˘ kanón ãnûl nad námi kamsi
do tmy. 

Tank. Nejvût‰í, jak˘ jsem kdy vidûl. Mûlo mi to dojít, kdyÏ ‰la fieã
o Ïoldnéfiích, tihle patfiili mezi elitu, tankmeni. 

„Máte tfii sekundy na to, abyste zmizeli,“ fiekl velitel stále sv˘m
typick˘m hlasem bez emocí. „Pak budete mrtvi. A jen pro jistotu
pfiipomínám, disponuji velmi citliv˘mi pfiístroji pro noãní vidûní.“
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Silueta Postolova se za námi postupnû ztrácela v linii horizontu. Se-
dûl jsem na pfiedním krytu pravého pásu na deset centimetrÛ silné
termistyrénové desce pfiipevnûné k pancífii lepidlem, slouÏící jako
polstrování. O kus dál jsem si pfiilepil úchyty pro nohy a jeden pro
ruce, pro pfiípad, Ïe bychom museli jet terénem. Pokud by do‰lo na
skuteãnû drsnou jízdu, na svém místû bych se ale ani tak neudrÏel.
I pfies br˘le s tûsn˘mi boãnicemi jsem mûl oãi plné prachu a zadek
mû pfies mou mûkkou podloÏku zaãínal bolet. Motor mûl ale stále
uspokojiv˘ zvuk, a to bylo to nejdÛleÏitûj‰í, alespoÀ pro mû.

Ohlédl jsem se a pfiehlédl konvoj. Jeli jsme v ãele, pak následo-
valo dvanáct obchodních kontejnerov˘ch tahaãÛ prostfiídan˘ch
uÏitkov˘mi pancéfiovan˘mi vozy s vybavením, náhradními sou-
ãástkami a zásobami pohonn˘ch hmot, po stranách nás jistila
rychlá vozidla se základní balistickou ochranou a formaci uzavírali
tfii obrnûnci, kaÏd˘ obsazen˘ silnû ozbrojenou Ïoldnéfiskou posád-
kou. Je‰tû dále okolo konvoje krouÏily terénní vozy personálu ob-
chodníkÛ, odhadoval jsem ale, Ïe je jen otázkou ãasu, neÏ je pfie-
stane bavit kodrcání po nerovnostech a zafiadí se na cestu. Ve svém
v˘ãtu jsem vynechal dva ‰estikolové pancéfiované a souãasnû lu-
xusní stroje majitele karavany pana Camuvieliho a jeho dcery Na-
ta‰i Camuvieli. A také osobní obrnûnci dal‰ích dvou obchodníkÛ,
ktefií se ke konvoji pfiidali na poslední chvíli. Ty byly o nûco men‰í,
ale také disponovaly jistou palebnou silou. 

K pravému boku tanku se pfiiblíÏil terénní vÛz Herberta Camu-
vieliho, synovce pana Camuvieliho. Vãera veãer jsem ho porazil
v partii ‰achu, ke které si mû vybral, protoÏe nena‰el nikoho jiné-
ho, kdo by si byl ochoten zahrát. Kupodivu ho poráÏka nena‰tvala,
právû naopak. 

„To va‰e sedadlo mi pfiipadá trochu nepohodlné,“ fiekl poté, co
mû pozdravil posunkem.

„Je nepohodlné,“ pfiipustil jsem.
„Pokud se vám nechce sedût na své pancéfiované obludû, pfie-

sednûte si ke mnû,“ hulákal na mû a pfiipadal mi pfiitom naprosto
spokojen˘. Urãitû nemûl oãi plné písku jako já.

„Nemohu, mám hlídku,“ odpovûdûl jsem mu. „Dostal jsem roz-
kazy.“
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„Jasnû, taky nûkdy plním rozkazy!“ zakfiiãel.
Musel jsem obdivovat, jak bravurnû a zdánlivû bez vûdomé sna-

hy udrÏuje od valícího se tanku konstantní vzdálenost.
„Tak tedy veãer, ale kdybyste zmûnil názor, mávnûte na mû!“ 
„Platí,“ rozlouãil jsem se s ním.
Pfied námi jsem rozeznával pár terénních nerovností, které sice

odpruÏení podvozku snadno zvládne, ale já se na nû budu muset
soustfiedit.

Herbert Camuvieli pfiidal plyn a zmizel v oblacích prachu. âeka-
lo nás stoupání, znovu jsem se zamûfiil na zvuk motoru. 

TûÏafiské automaty, pÛdní procesory, traktory i v‰echny zemû-
dûlské i zemûdûlné stroje jsem opravoval jako na bûÏícím pásu a byl
jsem v tom dobr˘. MoÏná nejlep‰í v ‰irokém okolí. Tenhle tank
v‰ak byl nûco naprosto jiného, kus technologie z jiného vûku,
hardware z minulosti. 

Té noci, kdy jsem se upsal kapitánovi Oliveru Knispelovi ke sluÏbû
a on mi za to zachránil Ïivot, mi tank pfiipadal jako neporazitelné vá-
leãné monstrum. UÏ následujícího rána jsem v‰ak zjistil, Ïe je to prak-
ticky boje neschopn˘ vrak. Ne Ïe by pfii‰el o staré pokroãilé vojenské
technologie, ale chybûlo mu srdce – zdroj energie, motor. K místu ‰ar-
vátky té noci dojel na poslední zbytky energie ukryté v jeho zapouz-
dfieném zdvojeném akumulátoru. Pochyboval jsem, Ïe v nich zÛstalo
dost ‰Èávy pro pfiístroje noãního vidûní nebo pro obsluhu kulometÛ
a dal‰ích zbraní. Kapitán v‰ak mluvil dokonale pfiesvûdãivû, a to staãi-
lo. Vlastní motor, z mého pohledu vysoce sofistikovaná turbína vyba-
vená nadstavbou, jejíÏ úãel jsem ani nedokázal odhadnout, byl rozta-
ven˘. Zevnitfi roztaven˘, nûkdo z nûj Ïdímal v˘kon, na kter˘ nebyl
stavûn˘. Jak se to stalo, mi nikdo nefiekl a já se sám neptal.

M˘m prvním úkolem bylo zprovoznit motor, v prvních dnech
alespoÀ záloÏní zdroj energie. Útok postolovské sebranky jsme od-
razili s pomocí parního stroje, kter˘ jsem nainstaloval, zprovoznil
a propojil s dobíjením akumulátoru hned následujícího dne poté,
co jsem podepsal smlouvu. Byla to brutální instalace, ale energie
poskytla dost, nejhor‰í bylo permanentnû shánût tuhá paliva.

Následující mûsíc jsem strávil hledáním a posléze instalací ‰est-
náctiválcového dieselového agregátu. Souãástí jeho zprovoznûní
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bylo mnoÏství úprav od v˘roby nového profilu dna pístÛ, pfies
úpravu spalování a kompletní pfiepracování elektroniky. V‰echno
kvÛli tomu, aby motor poskytoval maximální v˘kon pfii minimální
spotfiebû. Jak moc to bylo pro kapitána dÛleÏité, jsem pochopil aÏ
poté, co jsme místo kávy pili k snídani a veãefii jen slab˘ cikorkov˘
odvar. Marlon, ná‰ fiidiã, mi s rezignovan˘m pokrãením ramen vy-
svûtlil, Ïe v‰echny peníze padly na mnou poÏadovan˘ materiál. Ale
ani on neprotestoval ani slovem. O pár dní pozdûji, kdy kapitán zís-
kal novou zakázku, se situace o fiád zlep‰ila. A to je‰tû nebyla opra-
vena hlaveÀ. To byl mÛj druh˘ hlavní úkol. I s tím jsem se postup-
nû vypofiádal, ale otázka, jak dobfie, mi obãas ru‰ila klidné spaní.

Právû protoÏe jsem byl odpovûdn˘ za zprovoznûní a pfiestavbu
motoru, naslouchal jsem teì kaÏdému podezfielému zvuku linoucí-
mu se z útrob na‰eho stroje. Na‰eho stroje. Staãil mûsíc, a mÛj pÛ-
vodní Ïivot byl ten tam. Îoldnéfiská smlouva, kterou jsem podepsal,
nemûla ãasové ohraniãení. Skonãit mohla ekonomick˘m vypofiádá-
ním, zranûním s následn˘m postiÏením zabraÀujícím v˘konu sluÏby,
smrtí nebo dohodou obou stran. Ekonomické vypofiádání bylo zalo-
Ïeno na mnoÏství komplikovan˘ch vzorcÛ, kde pfieváÏnou vût‰inu
vstupÛ pfiedstavovaly náklady na pfiijetí nového ãlena t˘mu. Nesna-
Ïil jsem se do nich proniknout, zpûtnû to vlastnû nemûlo cenu. A ka-
pitán nevypadal na nûkoho, kdo by snadno propou‰tûl muÏe ze
sv˘ch sluÏeb. MoÏná jednou, aÏ pfiijde ten správn˘ ãas, se zeptám.
Teì jsem se mu cítil zavázán, zachránil mi Ïivot. 

Ozvalo se zabu‰ení na pancífi. Je‰tû jsem dobfie neumûl pouÏívat
interkom a obãas jsem oslovoval lidi chybnû. Na krytu levého pásu
v mnohem lépe zhotoveném provizorním sedátku, nebo spí‰ lÛÏku,
se vezl ná‰ první stfielec Erich Katzinski. MoÏná proto mû upozor-
nil mimo okruh. V Postolovû jsem s ním spolupracoval nejãastûji,
protoÏe fiídicí systém palby mûl na zdroj energie velmi specifické
poÏadavky. Kapitán po nûm poÏadoval, aby mi byl naprosto k dis-
pozici, aÏ jsem získal dojem, Ïe je Katzinski z nûjakého dÛvodu ‰i-
kanován. Poté co jsme dokonãili naladûní systému, první stfielec
zmizel. Nikdo jeho nepfiítomnost nekomentoval, aÏ po tfiech dnech
se ostatní sebrali a pfiinesli ho z mûsta opilého do komatózního sta-
vu. Po dvou dnech stráven˘ch na lÛÏku se pak dal dohromady
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a teì, první den na cestû, vypadal nejnormálnûji za celou dobu, co
jsem ho znal.

Postavil jsem se, abych na nûj vidûl pfies korbu tanku. Jako ob-
vykle mûl na hlavû naraÏenou sepranou khaki k‰iltovku, kterou
nikdy neodkládal. Maximálnû u ní mûnil k‰ilty.

„Tam, vidûls?“ ukazoval mi.
Následoval jsem naznaãen˘ smûr. V dálce, ve zvolna stoupající

planinû zvrásnûné mírn˘mi pahorky, mezi nimiÏ se cesta vinula,
jsem zahlédl pohybující se lesklou skvrnu. Proã ji nezaregistrovaly
systémy tanku? MoÏná ji detekovaly, jen se nikdo neobtûÏoval mû
o tom informovat. Vytáhl jsem vlastní dalekohled, zázrak konvenãní
optiky. Ani doma jsem bez nûj nikam nevycházel. Najít cíl na po-
hybujícím se tanku bylo obtíÏné, ale nakonec jsem to zvládl. Aku-
mulátor pfiístroje byl plnû nabit˘, elektrostatické pole okamÏitû
zformovalo kapalné ãoãky do pfiíslu‰ného tvaru a zaostfiilo.

Mohl to b˘t tup˘ mech, mechanoid fiízen˘ poãítaãem a jedno-
duch˘m programem. Podle toho, jak chytfie se pohyboval, jsem
ale tipoval mnohem chytfiej‰ího bota. Takového jsem ale dosud
nikdy nevidûl. Velk˘ jako kavkazsk˘ ovãák a podobnû robustnû
stavûn˘. Jak se zastavil na kamenném ostrohu jednoho z pahor-
kÛ a soustfiedûnû sledoval konvoj, nahánûl strach. Já byl zvykl˘
pouze na mechanoidy s primitivními fiídicími algoritmy, nebo
malé boty, ktefií se obãas zatoulali do na‰í oblasti. Po zamraãe-
ném dni a dlouhé noci je bylo obvykle moÏné v‰echny bez vel-
kého rizika posbírat, jejich opotfiebované akumulátory moc ne-
vydrÏely. A vût‰inou byli celkovû k nepotfiebû, z mizern˘ch slitin,
elektronika té nejniÏ‰í kvality, aÏ se ãlovûk divil, Ïe vÛbec fungu-
jí. Pohrobci dávné války.

Dûlová vûÏ se pootoãila, i kdyÏ hlavnû zbraní zÛstaly v cestov-
ních polohách. 

„To Rigajev, je zvûdav˘ jako vÏdy,“ uklidnil mû Kaztinski a zmi-
zel mi ze zorného pole, jak se znovu uloÏil na lehátko. 

Ivan Beljejeviã Rigajev byl dal‰í ãlen posádky. KdyÏ jsem se ho
ptal, co vlastnû dûlá, dostal jsem jen vyh˘bavou odpovûì. Postup-
nû jsem si o nûm udûlal obrázek. Byl to specialista na zaji‰tûní Ïi-
votních podmínek, odborník na detekci a neutralizaci ‰kodliv˘ch
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látek v‰ech moÏn˘ch druhÛ: chemick˘ch, mutaãních a radiaãních
jedÛ. A pomocn˘ navigátor. 

Zbytek dne probûhl bez dal‰ích vyru‰ení. S krátkou zastávkou na
doplnûní vody a pohonn˘ch hmot v obchodní stanici, která se jed-
nodu‰e jmenovala Na cestû, jsme toho dne urazili slu‰n˘ch dvû stû
dvacet kilometrÛ. 

Po zastavení, kdy ostatní zaãali chystat tábor, jsem se vûnoval
motoru a také jsem si uÏ ponûkolikáté prohlédl podvozek.

·estnáctiválec po celou dobu pracoval jako hodinky, jeho pro-
vozní teplota se ustálila na spodní hranici ideálního rozsahu, jak˘
jsem si stanovil. Kfiivka toãivého momentu se posunula je‰tû o se-
dmdesát otáãek dolÛ, mohl jsem sníÏit standardní provozní otáãky.
A reálná spotfieba paliva vÛãi mému prvotnímu odhadu klesla –
tady jsem si nejvíc oddechl, má piplavá práce se vyplatila. Laborace
s ideálním nastavením motoru byla moÏná díky tomu, Ïe v˘konn˘
diesel vlastnû slouÏil jen k dobíjení akumulátoru. V‰echny systémy
tanku vãetnû vlastního motoru pohánûla elektfiina. Pfii ekonomic-
kém reÏimu, kter˘ jsme dnes udrÏovali, ná‰ akãní rádius v˘raznû
pfiesahoval tisíc kilometrÛ. A to jsme dnes je‰tû tankovali. Proã byl
pÛvodnû akumulátor spfiaÏen s turbínou, mi nedávalo smysl, snad
jen kdyby nûkdo poÏadoval nárazovû abnormální v˘kon.

Na podvozku bylo nejvíc patrné, Ïe cel˘ tank je produktem tech-
nologie, o kterou jsme uÏ dávno pfii‰li. Vyroben˘ z materiálÛ pfiipo-
mínajících ocel, ale ne ze skuteãné oceli, zdánlivû z jednoho kusu,
kdy jedna jeho ãást bez zjevn˘ch spojÛ, aÈ uÏ ‰roubov˘ch, n˘tova-
n˘ch, svafiovan˘ch ãi lepen˘ch, navazovala na druhou. Po celo-
denní práci mûly b˘t dynamické ãásti pruÏení alespoÀ zahfiáté, ale
pfii dotyku chladily a zdály se nedotãené cestou jako vÏdy. Jako ob-
vykle jsem provedl standardní kontrolu napjatosti pásÛ, ãepÛ jed-
notliv˘ch ãlánkÛ a v‰ech kol, pojezdov˘ch, napínacích a hnacích. 

Pomalu jsem zaãínal chápat, proã kapitán na tanku tak lpí. Prav-
dûpodobnû by v celém lidmi obyvatelném svûtû nedokázal získat lep-
‰í. A bylo mi jasnûj‰í, jak jsme pfied ãtvrstoletím v poslední velké vál-
ce dokázali stroje porazit. S více takov˘mi stroji to bylo moÏné. 

Sepsal jsem své technické hlá‰ení a poslal ho interkomem na ve-
litelské stanovi‰tû. Kapitán Knispel toho pfiili‰ nenamluvil a v dobû
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klidu dával pfiednost písemn˘m hlá‰ením. Vlastnû jsem z nûj získá-
val dojem, Ïe se lidské komunikaci, pokud to bylo jen trochu moÏné,
vyh˘bá. 

„Sandersi!“ zahulákal na mû z venku Cyr.
Cel˘m jménem Arthur Cyr, druh˘ stfielec a zbrojmistr, souãasnû

také nejvût‰í a nejsilnûj‰í muÏ posádky. A k tomu dokonalá mlátiãka.
Právû on se bez jak˘chkoliv skrupulí vrhl proti Krysákovu gangu.
Kdyby nakonec nedo‰lo k trumfování o nejvût‰í palebnou kapaci-
tu, vûfiil jsem, Ïe by je dokázal zahnat na útûk. Moc toho nenamlu-
vil, ale zastal kaÏdou práci, a kdyÏ nûkdo potfieboval, pomohl mu.
Marlon, ná‰ hlavní fiidiã, toho obãas zneuÏíval. V‰iml jsem si, Ïe Cyr
si to uvûdomuje, ale nijak to nefie‰í. 

„UÏ jdu!“ zahulákal jsem a zaãal se ‰krábat z kokpitu ven. 
První t˘den jsem byl samá modfiina a ‰rám, ale teì uÏ mi úzk˘

prÛlez z mého stísnûného pracovního místa nedûlal problém. Po-
chyboval jsem ale, Ïe by se jím protáhl Cyr.

âekal na mû venku, pfies ramena pfiehozená segmentová tûla
trojnoh˘ch hlídaãÛ. âekala mû poslední povinnost dne‰ního dne –
zabezpeãení perimetru pro noãní odpoãinek. Sebral jsem pfiedáva-
n˘ náklad a trochu podklesl v kolenou. Deset hlídacích trojnoÏek
váÏilo tfiicet kilogramÛ. Cyr jich nesl dvojnásobek.

„Chci, aby se karavana utábofiila v tûsnûj‰í formaci, takhle ne-
jsem schopen zaruãit bezpeãnost,“ zaslechl jsem stroh˘ bezemoãní
hlas na‰eho kapitána. 

Stál na druhé stranû tanku, a proto jsem ho nevidûl. 
„Nebudete rozkazovat, kde se moji muÏi mají utábofiit!“ druh˘

diskutér znûl vztekle.
Podíval jsem se na Cyra, ten lhostejnû ãekal, aÏ si srovnám své bfie-

meno a budu ho následovat. Vykoukl jsem, s k˘m kapitán diskutuje. 
Byl to Varen Brigg, velitel osobní stráÏe na‰eho zamûstnavatele.

Brigg byl velk˘ hfimotn˘ muÏ, kter˘ dokázal své muÏe srovnat do
latû jedin˘m pohledem. Chodil obleãen˘ v uniformû v maskovacích
barvách, nikdy neodkládal velkou automatickou pu‰ku a na opas-
ku mûl tfii granáty. PovaÏoval jsem to za pózu.

„Pak tedy musíme konzultovat pana Camuvieliho,“ pokraãoval
kapitán v debatû sv˘m typick˘m nezúãastnûn˘m tónem.
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