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Kapitán Croggon 
Beauregard Hainey

·est dní sledoval Croggon Hainey Skalnaté hory plynoucí
pod bfiichem bezejmenné, vypÛjãené vzducholodû, aÏ nako-
nec nechali jejich rozeklané vrcholky a zasnûÏené plánû za
zády a pfiehoupli se na stranu pfiivrácenou k Denveru.
Stejnou cestu absolvoval uÏ tucetkrát. V dobrém i ‰patném
poãasí, s pa‰ovan˘m zboÏím nebo s cestujícími. Na této
cestû vítr v zádech pomáhal vzducholodi udrÏovat slu‰nou
rychlost. 

Ale rychlost, s jakou od severozápadního pobfieÏí pfiele-
tûli hory a klesali teì do rovin, kapitánovi nijak náladu ne-
zlep‰ovala. 

„UÏ jsme je mûli mít,“ bruãel a svíral pûsti na kolenou.
„Mûli bychom b˘t pfiímo nad nimi.“

„Vítr pomáhá i jim,“ opáãil první dÛstojník a pokrãil rame-
ny. Srovnal si br˘le, aby ho neoslÀovalo slunce odraÏené od
mrakÛ. „Ale dohoníme je. KaÏdou chvíli.“

Hainey se zavrtûl v kapitánském sedadle, které bylo pÛ-
vodnû vyrobeno pro v˘raznû men‰ího muÏe. Sundal si ãe-
pici a zamnul si ãelo, jako kdyby se chtûl je‰tû víc probudit
nebo soustfiedit. „Brzy by mûli pfiistát. V Grand Junction
ani nestaãili natankovat plnou nádrÏ vodíku. Simeone?“ 

„Ano, pane?“ ozval se první dÛstojník, vmáãknut˘ do
vedlej‰ího sedadla. 

„Budou muset sednout v Topece, ne? Neví‰, kde jinde by
je pfiijali… nebo nás?“



„Já o niãem jiném nevím. Ale v tûchhle místech jsem uÏ
dávno nebyl. Brink moÏná ví nûco, co já ne,“ opáãil kupodi-
vu klidn˘m tónem. „A jak jsme na tom s palivem my?“ pro-
hodil pfies rameno. 

Lamar si pfiesunul Ïvanec Ïv˘kacího tabáku za dáseÀ
a fiekl: „V pohodû. Máme ho dost aÏ za Topeku, jestli vám
jde o tohle.“ Mechanik pohlédl do dvefií strojovny, pfiestoÏe
ze svého místa nemohl na nádrÏe dobfie vidût. „MoÏná aÏ
k Missouri.“ 

Kapitán sice nev˘skal radostí, ale aspoÀ na chvíli se
tváfiil ménû ne‰Èastnû. „MÛÏeme doletût aÏ do Kansas
City?“

„MoÏná, ale vzducholoì bych na to nevsadil,“ opáãil La-
mar a pfiesunul si Ïvanec tabáku v ústech. 

Simeon se natáhl po páce trysek a loktem stiskl velké
sklenûné tlaãítko. „No, tuhle loì bych moÏná vsadil,“ po-
znamenal, ale dál své postesknutí nerozvádûl. V‰ichni
dávno vûdûli, Ïe bezejmenná loì, postavená pro malé lidi
a lehk˘ náklad, nikomu z nich není pfiíli‰ po chuti, ale ni-
kdo by se ani Ïertem neodváÏil naznaãit, Ïe neudûlali
v‰echno pro to, aby získali zpût kapitánovu oblíbenou loì. 

Hainey se vysoukal z kapitánského sedadla. Zapraskalo
mu v kolenou a musel se sehnout, aby hlavou nevrazil do
ãelního skla. Jednou rukou se o nû opfiel a upíral zrak do
dálky, ale nevidûl vÛbec nic nového. 

Jeho loì, jeho právoplatná loì, kterou si poctivû ukradl
pfied osmi lety, nebyla nikde v dohledu.

„Kam s ní asi mají namífieno?“ poloÏil v podstatû fieãnic-
kou otázku. Tuhle otázku kladl za poslední t˘den snad sto-
krát dennû, pfiestoÏe vûdûl, Ïe se rozumné odpovûdi nedo-
ãká. Mohl se sice dom˘‰let, ale Ïádn˘ z jeho odhadÛ ho
nenaplÀoval zvlá‰tní nadûjí. 

Jedinou jistotou bylo, Ïe ten zrzav˘ zlodûj Felton Brink
mu ukradl vzducholoì Svobodná vrána a letí s ní na v˘-
chod. 
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Pronásledování vedlo Croggona Haineyho z pfiístavního
mûsta Seattlu pfies Idaho, Twin Falls a do Wyomingu, kde
Brinka málem naãapal v Rock Springs. Pak se kurz stoãil mír-
nû k jihu a k západu pfies Colorado a nyní letûli nad Texasem.

Stále na v˘chod. Kromû té malé odboãky letûli stále na
v˘chod. 

A celkem nezáleÏelo na tom, jestli Svobodná vrána za-
boãí na sever, nebo na jih pfies Mississippi. Kapitán dobfie
vûdûl, Ïe potíÏe bude mít v obou pfiípadech. 

Mason-Dixonova linie pro nûho pfiíli‰ neznamenala. Na
obou stranách by ho ãekalo zajetí a popravãí ãeta nebo
oprátka. Kdyby si ale mohl vybrat, pfiece jenom by dal
pfiednost Unii. JiÏní státy (a Georgia zvlá‰È) se mu uÏ vû-
novaly aÏ pfiíli‰. Vystouplé rÛÏové jizvy na zádech a vypá-
lená znaãka na rameni byly vzpomínkou na Ïivot v otroc-
tví a nemínil pfiidat k nim dal‰í. 

PfiestoÏe nahlas fiíkal, Ïe je mu jedno, kam s jeho vzdu-
cholodí mífií, hlavnû ji chce zpátky, ti‰e doufal v severní
kurz. V Unii byl jen pirátem, kterého je moÏné bez v˘stra-
hy zastfielit. Ve státech Konfederace to bylo stejné, ale tam
byl navíc je‰tû uprchl˘m majetkem. 

Nebylo to spravedlivé. Nemûl v úmyslu vracet se za
fieku nûkolik let, pfiinejmen‰ím tak dlouho, dokud válka
neskonãí, a teì mu nûjak˘ druhofiad˘ zlodûjíãek, tak mla-
d˘, Ïe by mohl b˘t jeho synem, prchá s jeho poctivû ukra-
denou a vypiplanou vzducholodí. 

Doufal, Ïe Felton Brink za to pofiádnû zaplatí. AÏ se mu
dostane do rukou, nezbude z toho zrzouna ani tolik, co by
stálo za pohfieb. 

Vítr do zad zesílil a bezejmenná vzducholoì se lehce
vych˘lila z kurzu. Krátk˘ záÏeh správné trysky odklon
vyrovnal a Croggon Hainey v tu chvíli na prérijním hori-
zontu uvidûl drobnou, ãernou teãku. 

Neopatrnû se vztyãil, udefiil lysou, ãernou hlavou do níz-
kého stropu kabiny a zaklel. Pak ukázal dopfiedu. „Pánové,“
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fiekl. Nikdy posádku neoslovoval „chlapi“. „Támhle na
zemi. Vidíte? Je to to, co si myslím?“

Simeon se pomalu pfiedklonil. Nikdy nijak zvlá‰È nespû-
chal. ZamÏoural pfies br˘le a fiekl: „Je to vzducholoì a je na
zemi.“

„To vidím, Ïe je to vzducholoì. Ale nevím, jestli je to ta
moje. Podej mi dalekohled.“ Natáhl ruku k Simeonovi, ale
podal mu jej Lamar a zÛstal stát vedle nûho u okna. 

Hainey roztáhl teleskop a pfiitiskl si okulár k pravému
oku. Ze zvyku si opfiel palec o jizvu, která protínala jeho
pravou tváfi od koutku úst k uchu. Zavfiel levé oko. „Je to
ona,“ zaburácel duniv˘m basem, kdyÏ zaostfiil. 

„Urãitû?“ zeptal se Lamar a stínil si dlaní oãi. 
„Samozfiejmû.“
„Jak je daleko?“ zeptal se Simeon. Poposedl si, aby dob-

fie dosáhl na správné páky a pfiíslu‰né knoflíky, a pfiipravil
se na prudké zv˘‰ení rychlosti, které kapitán kaÏd˘m oka-
mÏikem nafiídí. 

„Pár mil?“ odhadl Hainey. „Nebe je ãisté a s pomocí po-
ãasí nemÛÏeme poãítat.“ Sklapl teleskop a vrazil ho do
náprsní kapsy. 

Lamar zavrtûl hlavou. „Letûli hroznû pomalu. Není
divu, Ïe tam museli pfiistát.“

Simeon si zvedl br˘le na ãelo a jejich fiemínek se mu
zafiízl do vlasÛ, spleten˘ch v hrubé copánky. „Pofiád se
courali,“ fiekl a díky jeho línému ostrovnímu pfiízvuku
vûta vyznûla jako obvinûní. 

Hainey to vûdûl a vÛbec se mu to nelíbilo, ale zato mûl
teì moÏnost je dostat. Svobodná vrána, kterou Brink pfie-
jmenoval na Clementine, byla pÛvodnû váleãnou vzducho-
lodí Konfederace a pfii správné pilotáÏi dosahovala neuvû-
fiitelné rychlosti. Ale letûla, jako kdyby byla chromá, coÏ
mohlo znamenat dvû vûci. Buì byla silnû po‰kozená, nebo
vezla tûÏk˘ náklad, s nímÏ nedokázala vystoupat do po-
tfiebné v˘‰ky. 
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Její právoplatn˘ kapitán doufal, Ïe je to ten druh˘ dÛ-
vod, ale vûdûl, Ïe se její krádeÏ neobe‰la bez potyãky a také
nemûl nejmen‰í tu‰ení, co veze. Nebylo snadné neobávat
se nejhor‰ího. 

Jen díky velikému náskoku Hainey svoji vzducholoì uÏ
dávno nedohonil. Spí‰ se oblohou belhala, neÏ letûla, a teì
dokonce pfiistála, co by kamenem dohodil. 

„Simeone.“ Víc ani fiíkat nemusel. 
Jamajãan uÏ otevíral palivové klapky a pfieklápûl vypí-

naãe pfiídavn˘ch trysek. „Patnáct vtefiin do záÏehu.“ V‰ich-
ni tedy mûli tolik ãasu pfiipoutat se, neÏ nápor záloÏních
parních nádrÏí katapultuje vzducholoì kupfiedu. 

Kapitán usedl do svého sedadla a zapnul si pás pfies
hruì. Simeon vyuÏil posledních pût vtefiin k zapálení jed-
né z ruãnû balen˘ch cigaret, které mûl uloÏené v plechovce
pfii‰roubované k fiídicímu pultu. 

Po uplynutí patnácti vtefiin bezejmenná vzducholoì vy-
stfielila kupfiedu a nûkolikrát sebou trhnula dopfiedu a do-
zadu, neÏ gondola a nádrÏ s vodíkem, která ji drÏela ve
vzduchu, navzájem vyrovnaly rychlost. Celá vzducholoì
pak letûla plynule a rychle. Hainey si svoji doãasnou vzdu-
choloì pfiíli‰ neoblíbil, ale musel uznat, Ïe byla rychlá
a dost lehká na to, aby v pfiípadû potfieby dokázala vystou-
pat hodnû vysoko. 

„Co bude…“ ozval se Lamar ze svého sedadla u stûny,
ale odmlãel se, polkl a zaãal znovu: „Co udûláme, aÏ je chy-
tíme?“

„Pobijeme ty parchanty a vezmeme si na‰i loì,“ prohodil
Hainey, jako kdyby o tom zatím pfiíli‰ nepfiem˘‰lel. Ale
mohlo by to b˘t mnohem sloÏitûj‰í a opravdu nevûdûl, co
bude, aÏ se vzducholodû a jejich posádky stfietnou. 

UÏ od Seattlu prom˘‰lel moÏnosti a zvaÏoval v‰echna
pro a proti. 

Svobodná vrána byla silnû pancéfiovaná, ale tíhu pancé-
fiování vyvaÏovaly mohutné pohonné jednotky. Byl to mo-
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loch mezi vzducholodûmi, ale Hainey bûhem víc neÏ tisíc
mil dlouhého pronásledování dospûl k názoru, Ïe Brinkova
posádka stále neví, co Svobodná vrána dokáÏe. Vzducho-
loì mûla co dûlat, aby za letu ne‰krtala o koruny stromÛ
a vrcholky hor. 

Nebylo Ïádn˘m tajemstvím, Ïe bezejmenná loì s Haine-
ym a dvûma nejnepostradatelnûj‰ími ãleny jeho posádky
se Svobodné vránû zdaleka nevyrovná. Stejnû tak mûl Hai-
ney dÛvod pfiedpokládat, Ïe Brinkova posádka tu jeho pfie-
vy‰uje nejménû o ãtyfii muÏe. 

Snad by b˘valo lep‰í, kdyby si byl na ãas koupil vût‰í loì
a sehnal poãetnûj‰í posádku, ale teì byla nejdÛleÏitûj‰í
rychlost. Kdyby byl strávil odpoledne shánûním vzducho-
lodû, která by se dokonale hodila k pronásledování, nebyl
by teì Brinkovi tak blízko. 

Lamar nûco zabruãel od dvefií strojovny. 
„CoÏe?“ houkl Hainey. 
„¤íkal jsem, Ïe by nebylo od vûci mít tu je‰tû jednoho

nebo dva chlapy.“
„Samozfiejmû,“ opáãil kapitán, „ale kam bychom je dali?“
„Pravda, pane.“
„Lituje, Ïe jsme nevzali aspoÀ toho âíÀana Fanga. Ka-

pitán Cly by nám ho moÏná pÛjãil, kdybyste se ho slu‰nû
zeptal.“

Hainey to samozfiejmû vûdûl a pfiik˘vl. „My tfii na nû bu-
deme bohatû staãit. Fang je dobr˘, na palubû se neztratí,
to je jist˘. Ale my máme Chfiest˘‰e. Lamare, zvedni se
a zkontroluj, jestli bude pûknû kousat.“

„Ano, pane.“ Rozepnul si pás, zapotácel se a kdyÏ zase
získal rovnováhu, sevfiel rukou rám dvefií strojovny
a vklouzl dovnitfi. Bezejmenná vzducholoì mûla mal˘ ná-
kladov˘ prostor umístûn˘ pod kabinou – Hainey trval na
tom, Ïe Chfiest˘‰ musí b˘t po ruce. 

„Necelá míle,“ hlásil Simeon klidnû.
„Lamare! Vezmi to na palubu!“ nafiídil mu Hainey. 
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Lamar za okamÏik po naklonûné a rozhoupané podlaze
táhl dfievûnou bednu. „UÏ je to tady, pane.“

„Dobfie. VraÈ se na místo. Tohle bude moÏná trochu tvrd‰í
pfiistání,“ fiekl a rozepnul si pás. 

„Pane?“
„Sly‰el jsi. Chci to mít pfiipravené, je‰tû neÏ dosedne-

me.“ A zatímco se bezejmenná vzducholoì hnala kupfiedu,
otevfiel Hainey víko bedny. Odhrnul piliny a hobliny a ob-
jevila se zbraÀ se ‰esti hlavnûmi. Její mosazné souãástky
Ïlutû záfiily v odpoledním slunci a na dnû bedny se matnû
leskla Ïelezná klika. Chfiest˘‰ byl men‰í bratr oblíben˘ch
kulometÛ Gatling, které se hojnû uÏívaly ve válce na v˘-
chodû. PfiestoÏe byl urãen˘ k no‰ení na rameni, stfiílet
z nûho v téhle poloze vyÏadovalo neobyãejnou sílu. 

Lamar byl hubeÀour, kter˘ mûl i s postelí sotva pûta‰e-
desát kilo. Simeon byl vysok˘ a rozhodnû se o nûm nedalo
fiíct, Ïe je vyzábl˘, ale i kdyÏ kulomet uzvedl, nedokázal by
jednou rukou toãit klikou a druhou zbraÀ vyvaÏovat. 

TakÏe to zb˘valo na kapitána. 
Croggon Hainey nebyl sice tak vysok˘ jako jeho první

dÛstojník, ale mûl záda jako vrata od stodoly a ramena
dost pevná a ‰iroká, aby na nich kulomet udrÏel. Lépe by
se mu mífiilo, kdyby mûl za zády je‰tû jednoho muÏe, kte-
r˘ by zbraÀ pfiidrÏoval nebo toãil klikou, protoÏe bûhem
palby dokázal buì jen stát, nebo jít pfiímo vpfied. Ale i tak
z nûho Chfiest˘‰, zvlá‰È na vût‰í vzdálenost, dûlal malou
armádu. 

Hainey ale ze zku‰enosti vûdûl, Ïe vût‰inou není ani tfie-
ba vystfielit. Vût‰inû muÏÛ staãil jedin˘ pohled na tu ob-
rovskou, dûsivou zbraÀ, a ruce jim samy vylétly vzhÛru. 

Kapitán vyklopil zbraÀ a otevfiel pfiihrádku uvnitfi bed-
ny. Z ní vytáhl dlouh˘ nábojov˘ pás a pfiehodil si ho pfies
pfiedloktí. Zatímco otevíral nabíjecí mechanismus kulome-
tu, kulky nábojnic tloukly o sebe a o bednu jako kovové
perly na náhrdelníku. 
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„PÛl míle,“ fiekl Simeon. „Odpoutávají se… vypadá to
jako nûjak˘ mobilní dok. Nûco jako mají v Bainbridgi na
západû.“

Hainey nasadil nábojov˘ pás a postavil Chfiest˘‰e do
bedny. „Mobilní dok? Tady na pláních? To je ‰ílen˘,“ fiekl,
pfiestoÏe uÏ o tûch vûcech také sly‰el. Prostû se uÏ hodnû
dlouho nedostal takhle daleko na v˘chod a nemûl pfiedsta-
vu, jak jsou takovéhle vûci bûÏné. Stál s hlavou sklonûnou.
Kulomet stál opfien˘ v bednû tak, aby ho mohl okamÏitû
popadnout. 

Simeon pfiik˘vl a fiekl: „Nebo geniální. Tímhle smûrem
není moc hustá doprava. MoÏná je lep‰í pfiivézt plyn za
vzducholodûmi, neÏ letût za ním.“

„Ale tady?“ Kapitán se usadil do svého sedadla a zapnul
si pfiezky pásÛ pfies kabát. „To je nejlep‰í zpÛsob, jak se ne-
chat okrást nebo odvést do armády,“ zamumlal. 

Teì uÏ to vidûl zfietelnû, lépe neÏ s dalekohledem. âerná
teãka uÏ nebyla teãkou, ale získávala pfiesnû ohraniãen˘
tvar. Také uÏ vidûl mobilní dok, obsluhovan˘ ‰ílenci, ãi gé-
nii. Byla to trubková konstrukce zhruba ve tvaru domu,
upevnûná mezi dvûma vozy. Hainey pfiedpokládal, Ïe pod
jejich plachtami jsou v˘robníky vodíku vyloÏené mûdí
a naplnûné kyselinou sírovou a kovov˘mi ‰ponami. Vodík
se snadno vyrábûl a rozváÏel podle potfieby a libosti ob-
chodníkÛ.

Pfied kaÏd˘m vozem byli zapfiaÏeni ãtyfii konû a vozkové
byli pfiipraveni prásknout biãem pfii sebemen‰ím náznaku
nebezpeãí. 

„Budeme si na nû muset dát pozor,“ fiekl Simeon. „Mûli
bychom poãkat, aÏ Svobodná vrána opustí dok. Takhle
blízko nemÛÏeme s Chfiest˘‰em riskovat. Jedna zbloudilá
kulka, a v‰echno vyletí do vzduchu. Vãetnû nás.“

„Já vím, já vím,“ opáãil kapitán. Opravdu vûdûl, ale pfií-
ãilo se mu nechat Svobodnou vránu znovu vzlétnout, kdyÏ
je tak blízko jejímu polapení, a znovu pokraãovat v nejis-
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tém pronásledování. V hlavû se mu zrodil nápad. Vychrlil
jej ze sebe, dokud mu pfiipadal dobr˘: „Dostaneme se pod
nû a zahákujeme se. Pfiipoutáme je k sobû, obrátíme tah
trysek a stáhneme je spolu s námi dolÛ.“ 

„Chcete, aby se obû lodû zfiítily?“ vyjekl Lamar. „Pochy-
buju, Ïe to tahle vzducholoì vydrÏí.“

„Ani já tomu nevûfiím. Ale Svobodná vrána to vydrÏí a to
je jediná vzducholoì, o kterou mi jde. KdyÏ pfiistaneme,
mÛÏeme si Brinka a jeho muÏe podat. Pûknû muÏ proti
muÏi.“

„Nebo muÏ proti Chfiest˘‰i,“ zakfienil se Simeon.
„Jak bude tfieba. VyÏeneme je z mÛstku, vezmeme si

zpátky svoji loì a tím to skonãí.“ Poslední slova vychrlil
v rychlosti, protoÏe bezejmenná loì se nízk˘m letem rych-
le blíÏila ke Svobodné vránû a Felton Brink uÏ nepochybnû
vûdûl, Ïe má v zádech rozezleného Croggona Haineyho. 

„Nemûli bychom vypnout trysky?“ poznamenal Simeon
a úsmûv mu zaãínal mizet z tváfie. „Takhle do nich nara-
zíme.“

„Tak do nich narazíme,“ opáãil Hainey. „Moje loì to vy-
drÏí. Pfiiprav háky. Za chvilku je vystfielíme. Zachytíme se
pfii odrazu.“

Lamar v odpovûì zachrchlal. „Chcete do nich narazit
a zahákovat je pfii zpûtném pohybu?“

„Jo, nûco takového. A pfiipoutejte se, jestli uÏ nejste.
V téhle lodi urãitû nûco praskne.“ Zapfiel se nohama o pe-
dály kormidla pod ovládacím pultem a zapomnûl na brzdu. 

V tûch nûkolika posledních vtefiinách, kdy se vzducholoì
se sv˘m doãasn˘m kapitánem sná‰ela dolÛ, sledoval, jak
se jeho vlastní loì usilovnû dere k oblakÛm. Pohlédl dolÛ
na pláÀ a uvidûl vydû‰ené muÏe, ktefií v panice rozebírali
mobilní plynárnu. Rozkládali konstrukci a pohánûli konû
je‰tû dfiív, neÏ sevfieli otûÏe. Hainey je chápal. Nikdo, kdo
má v‰ech pût pohromadû, by se nechtûl dostat mezi palbu
a nádrÏe s vodíkem. 
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UÏ byli tak blízko, Ïe vidûl, jak konû hryÏou udidla a na-
pínají se jim slabiny, kdyÏ zabrali do postrojÛ. Vidûl leda-
byl˘ nátûr na boku své lodû, kter˘ skr˘val stfiíbrná písme-
na názvu Svobodná vrána.

Brink udûlal nepochopitelnou vûc. Byla to vût‰í hlou-
post, neÏ nalepit prezidentovi Spojen˘ch státÛ fale‰n˘
nos a knír. Îádn˘ vzdu‰n˘ pirát v jakémkoli pfiístavu na
obou pobfieÏích si nemohl upravenou váleãnou vzducho-
loì splést s jinou. 

„Pane…“ hlesl Simeon. 
„VydrÏte,“ fiekl Hainey svém prvnímu dÛstojníkovi

a mechanikovi. Se‰lápl pedály. Loì se ve vzduchu otáãela
a klouzala bokem témûfi pod Svobodnou vránu, dokud
pfiední metaãe hákÛ nemífiily na jediné místo, které neby-
lo pancéfiované. „Odpálit háky!“ nafiídil.

Simeon se na nic neptal. Trhnul pákou na fiídicím pultu
a hlasité prásknutí oznámilo, Ïe háky vylétly. Kabinu na-
plnilo syãení hydrauliky, ale to nebylo ani z poloviny tak
dÛleÏité jako bouchnutí a ‰krábání hákÛ, které zasáhly cíl. 

„Vypnout trysky a pfiitahovat!“ vykfiikl Hainey. „Pfiita-
hovat, pfiitahovat, pfiitahovat!“

Simeon vyklopil kliku z dráÏky a zaãal toãit jak nejrych-
leji dovedl. Jeho loket kmital jako písty lokomotivy, dokud
se bezejmenná vzducholoì neustálila v náklonu. „Máme ji,
pane,“ zafunûl a pfiekvapenû vyjekl, kdyÏ ucítil siln˘ odpor
a uÏ nedokázal klikou pohnout. „Víc je nepfiitáhneme.“

„To staãí,“ prohlásil Hainey. Muselo, protoÏe bezejmen-
ná vzducholoì se houpala ze strany na stranu, vtahována
pod Svobodnou vránu.

Levá tryska Svobodné vrány vychrlila oheÀ proti trupu
bezejmenné vzducholodû v místech nákladového prostoru
a seÏehla pruh odlupujícího se nátûru a pokroucené kovové
‰upiny. Tryska bu‰ila do nedÛleÏit˘ch ãástí vzducholodû,
ale lodû byly spojeny jako páfiící se ãmeláci a pohybovaly se
spoleãnû. 
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Hainey pfii sráÏce vypnul trysky a setrvaãnost odnesla
obû lodû v ‰irokém oblouku od mobilního doku jako tanãící
pár. Obû lodû opsaly polovinu táhlé spirály, aÏ pravé trys-
ky Svobodné vrány zafivaly na pln˘ v˘kon a sevfiely kruh,
v nûmÏ lodû krouÏily tfii sta metrÛ nad zemí. 

Uvnitfi bezejmenné vzducholodû se v‰ichni drÏeli ãeho-
koli pevného a Simeon dokonce zavfiel oãi. „Pane, nevím,
jestli mÛÏu…“

„MÛÏe‰,“ opáãil Hainey. „DrÏte se. Jdeme dolÛ.“
„DolÛ?“ zeptal se Lamar, jako kdyby tím mohl nûco zmû-

nit.
„DolÛ,“ potvrdil kapitán. „Ale je to pekeln˘ kolotoã…

drÏte se. Proboha, jen se drÏte.“
Obû lodû se toãily a za pfiedním sklem se s neuvûfiitelnou

rychlostí stfiídala suchá tráva plání, záfiivû modré nebe
a strohá ãára obzoru. Zem se rychle pfiibliÏovala. 

V tûch pfií‰ern˘ch vtefiinách otáãení, vífiení a oãekávání
dopadu zahlédl Hainey koutkem oka ovládací pult Svo-
bodné vrány a ukrutn˘ zmatek na její palubû. To ho samo-
zfiejmû potû‰ilo. SnaÏil se spoãítat posádku, aby ten chaos
nûjak smysluplnû vyuÏil. Zahlédl rusovlasého kapitána
a muÏe s dlouh˘mi vlasy, snad indiána. Uvidûl také chla-
píka v pfiílbû a mûl pocit, Ïe se tam mihnul je‰tû jeden
s dlouh˘mi vlasy, ale jist˘ si nebyl. 

Zem se prudce zdvíhala a bezejmenná vzducholoì rych-
le klesala. Cel˘ v˘hled zabírala hnûì suché trávy a konec
byl vzápûtí. Hainey si zakryl hlavu rukama, Simeon se za-
pfiel nohama o ovládací panel a také si kryl hlavu. 

Náhle sebou loì trhnula a ozvalo se hlasité prásknutí. 
„Co to bylo?“ zafival Lamar. Nikdo mu neodpovûdûl, pro-

toÏe to nikdo nevûdûl, dokud druhé hlasité prásknutí ne-
odmr‰tilo bezejmennou vzducholoì od Svobodné vrány
a vzhÛru k nebi. 

„Lana!“ zafival Hainey, pfiestoÏe uÏ bylo pozdû cokoli
s tím udûlat. „Trysky a vzdu‰né brzdy, rychle!“ Udefiil do
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tlaãítek záÏehu a snaÏil se zorientovat, aby mohl loì fiídit.
Vzducholoì byla ale lehká a letûla jako kdyby se utrhla
z centrifugy. UÏ se nefiítili rovnou k zemi, ale padali v plo-
ché spirále. 

Trysky zachrãely, naskoãily a Hainey se je snaÏil na-
smûrovat k zemi. 

„Musíme nahoru,“ fiekl Simeon. „Potfiebujeme v˘‰ku.“
„Dûlám na tom!“ opáãil Hainey. 
Ale trysky nedokázaly pfiekonat gravitaci a tah pfierva-

n˘ch kotevních lan. Klesající spirála skonãila s u‰i rvou-
cím skfiípûním, vzducholoì se sm˘kala po prérii a pfiipou-
taní muÏi se otloukali v sedadlech. Hlína a prach se draly
do pohonn˘ch jednotek, do seÏehnutého nákladového pro-
storu a na mÛstek. Bezejmenná vzducholoì se za okamÏik
zastavila, zatímco takzvaná Clementine ztûÏka odlétala
smûrem ke Kansas City. 
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