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Prolog

KdyÏ ji chud˘ rolník prodá ‰ílenému doktorovi, je jí pût let.
Panuje vlhk˘ a chladn˘ podzim. Îaludek má hlady staÏen˘ jako uzel.
Kleãí v mazlavém dubovém listí a drÏí za zadní tlapy teriéra, kterému se
její bratr snaÏí vyrvat z tlamy vyvaﬁenou kost. Kost pﬁedstavuje poklad,
leskne se teãkami drahocenného morku. Pes vrãí a skuãí – pﬁeslechnou
blíÏící se vÛz.
Rolník se zeptá, jestli mají hlad. Ví pr˘ o nûkom, kdo jim mÛÏe dát najíst, pokud by jim nebylo proti mysli se svézt.
Nebylo. Kost zÛstane psovi.
Choulí se v senû na rolníkovû voze. Bratr ji objímá, snaÏí se zahnat lezav˘ chlad. Veze se s nimi je‰tû jeden chlapec. KdyÏ ka‰le, bublá mu v krku.
Pﬁijedou na hospodáﬁství. Pole za domem je poseté hromádkami ãernozemû. Tu a tam do nich klovou krkavci. ·kubají potrhan˘mi látkami,
tahají za kousky kÛÏe.
Dûti si pﬁijde prohlédnout doktor. Dojde jí, Ïe jestli se mu budou líbit,
dostanou od nûj najíst. Ale Ïe nedokáÏe vystát slabost.
Ohlédne se po ka‰lajícím chlapci. Nemoc ho oslabila. A ona je tak vyhládlá.
Srazí ho na zem. Doktor si jeho slabosti v‰imne a je znechucen˘. Nepotrvá dlouho a za domem pﬁibude dal‰í hromádka hlíny. A pro ni zbude
víc jídla.
ZvaÏuje, Ïe by chlapci ﬁeãenému bratr udûlala totéÏ. Snad by mohla
poznat spokojen˘ pocit z plného bﬁicha. Bratr jí ale chce pomáhat. A ona
moÏná potom, co zaÏene hlad, bude mít dal‰í cíle.
Bratr zÛstane naÏivu.
Je zima, dlouhá a temná.
Doktor je chor˘ ãlovûk, kterého bﬁemeno geniality dohnalo k ‰ílenství.
O cosi usiluje. Kupuje si dûti, aby je pﬁetvoﬁil. UbliÏuje jim, ﬁeÏe je, protoÏe zoufale hledá cosi vy‰‰ího.
– 11 –
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DnÛm vládnou skalpely, jehly, pouta, vrtaãky, dráty. Zápach rozpáleného prachu z kostí, kovov˘ odér krve, ‰tiplavá vÛnû ozónu. Nocím vládne náﬁek, pláã, sténání. Muka se vr‰í jako snûhové vloãky. Stejnû tak tûla
za hospodáﬁstvím.
Bratr se ji pokou‰í chránit. Potrestají ho.
Smrt se jí vyh˘bá. Bolest je nûkdy pﬁíjemná. KdyÏ ne, stáhne se pﬁed ní
do temného kouta své mysli.
Smrt se vyh˘bá také bratrovi. Tû‰í ji to. Je uÏiteãn˘.
Doktor ji operuje, znovu a znovu. AÈ jí v‰ak otevﬁe lebku, kolikrát
chce, aÈ její mozek ve snaze probudit dﬁímající potenciál, ve kter˘ vûﬁí
pouze on sám, zkoumá sebeãastûji, neustále mu uniká, Ïe je jiná. Nedaﬁí
se mu nahlédnout, Ïe je jako on.
Mezitím pro sebe objeví radost z poezie. PoÏitek z aranÏování su‰en˘ch
kvûtin. Sbírá v˘chody a západy slunce.
Roste. Bratr zrovna tak. Jsou vy‰‰í a vy‰‰í. Sílí. Berou rozum. A pﬁib˘vají
dal‰í, ta vzácná hrstka, která vydrÏí doktorovy léta probíhající v˘zkumy. Ona
a bratr se od ostatních odli‰ují. Jejich kÛÏe je tmav‰í, jako bavlna obarvená
rozlit˘m ãajem, a jejich oãi jsou jako stíny, zatímco ostatní mají pleÈ svûtlou
a oãi barevné. ProtoÏe se ov‰em ona i bratr drÏí naÏivu, doktor si je nechává.
Uprostﬁed tehdej‰í dlouhé zimy se doktor jednoho dne doãká prvního
úspûchu. Pﬁi sv˘ch pokusech vyvolá ‰patnû postiÏitelnou sílu, kterou naz˘vá vÛle k moci. Hoch, na nûmÏ pracuje, jí v‰ak podlehne. Bûhem nûkolika
krátk˘ch chvil dûlících transcendenci od smrti tﬁí‰tí chlapcovy v˘kﬁiky
okna a drolí cihly.
Doktor, kterému tento prchav˘ triumf ukázal, Ïe je na správné cestû,
zdvojnásobí své úsilí. Zavrtává jim dráty do lebek, vsazuje elektrody do
mozkÛ. Klíãem k osvobození vÛle k moci, soudí, je elektﬁina. KdyÏ nezaznamená úspûch, otevﬁe jim lebky a podnikne dal‰í pokus. A dal‰í. Doktor je trpûliv˘ muÏ.
Nûkdy utrpení dostupuje takové míry, Ïe kobka v její mysli málem
není dost hluboká, aby jí poskytla bezpeãí. Jsou i takoví, kteﬁí nevydrÏí
a skonãí slabomyslní nebo nûmí. Ti, kteﬁí vydrÏí, skonãí pokﬁivení. Doktor je pro nû otcem, ze v‰ech sil se mu pokou‰ejí udûlat radost. Domnívají se, Ïe je to moÏné. Ona ale ví svoje. Nerozumûjí doktorovi jako ona.
Doktor k jejich upraven˘m myslím pﬁipojí baterie. A pﬁeÏiv‰í se jeden
po druhém stávají nûãím víc neÏ ãlovûkem. Vzná‰ejí se. Planou. My‰lenkou uvádûjí pﬁedmûty do pohybu.
– 12 –
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Ona v‰ak zÛstává hádankou, jiÏ doktor nedokáÏe rozlu‰tit. Znovu
a znovu ji bere do laboratoﬁe. Nic ale nezabírá. Operace ji nemûní. AÏ jednoho rána…
Vzbudí se a její mysl je v plamenech.
Tr˘zní ji pﬁízraky. Útoãí na ni vidiny neznám˘ch míst a lidí. Oslnivû
jasné obrazy jí uhánûjí myslí jako padající hvûzdy planoucí na nebeské
báni jejího vûdomí. Îár, kter˘ za nimi zÛstává, jí roztﬁese tûlo horeãkou.
Jejich ohÀostroj jí na vnitﬁní stranu víãek vyleptá vzory. Mysl jí obestﬁe
promûnlivá, zvlnûná pavuãina ohnû a stínu. Bolí to. Bije kolem sebe
a chce se z pavuãiny vyprostit. NedokáÏe se v‰ak záﬁivého gobelínu zbavit
o nic víc, neÏ se moﬁe mÛÏe zﬁíct vlhkosti. Gobelín je její souãástí.
Tápavû hledá pevn˘ bod. Ryzí silou vÛle najde dostatek soustﬁedûní
a pﬁimûje své my‰lenky k tomu, aby z chaosu vytrhly jeden v˘jev, neÏ ji
kaskáda pﬁivede k ‰ílenství.
V‰echno se zmûní.
Gobelín se zachvûje, zavlní, pﬁeskupí. Její smysly zaplaví nov˘ sled obrazÛ. Vnímá je zrakem, hmatem, ãichem, chutí i sluchem.
Zemû polykající bratra.
Doktor ve vojenské uniformû.
Válka.
Nicota, dalekosáhlá a chladná a hlub‰í neÏ temné útoãi‰tû v její mysli.
Omdlí.
KdyÏ se znovu probere, leÏí nataÏená na kamenné podlaze svojí cely.
Kleãí nad ní bratr. Dlaní jí podkládá zátylek, siln˘mi prsty jí bloudí ve
vlasech vyráÏejících na oholené lebce. KdyÏ prsty odtáhne, jejich bﬁí‰ka
jsou ãervená. Vytﬁe‰tí oãi, naﬁídí jí, aby se neh˘bala, vezme z jejího lÛÏka
pol‰táﬁ a poloÏí jí hlavu na nûj.
Roztﬁesená a prochladlá to v‰echno sleduje skrze mihotavou oponu,
clonu z pulzujících pramenÛ stﬁíbra, zlata a stínu. Znovu ji zaplaví v˘jevy.
Vstávající bratr… bratr bûÏící chodbou… pospíchající za doktorem
tak, aÏ cestou srazí jednoho z dal‰ích… podráÏdûná slova… chodba zalitá
plameny… a ona sama uvûznûná ve vlastní kÛÏi která sesychá ‰kvaﬁí se vydouvá se pekeln˘m Ïárem kﬁivícím její tûlo rvoucím jí vzduch z plic je‰tû
neÏ stihne vykﬁiknout utrpení probÛh to utrpení vÏdyÈjáuhoﬁímPROBÒH–
Bratr bûÏí ke dveﬁím.
A ona zemﬁeprobÛhtoutrpeníprobÛh–
– 13 –
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Vykﬁikne. Bratr se na prahu zarazí.
Pableskující pavouãí vlákna se zamihotají, zablikají, zaujmou nov˘ tvar.
Budoucnost se zmûní. OheÀ z ní zmizí.
Je jaro, prosvûtlené a pestré.
Její vÛle k moci vy‰la na povrch a je úÏasná.
Kaskáda záÏitkÛ ji poﬁád zaplavuje jako ﬁítící se vodopád, poﬁád ji hrozí smést do vûãného ‰ílenství. Slab‰í osobnost by v nepﬁíãetnosti nalezla
útûchu a útoãi‰tû. To ale není nic pro ni. UÏ pochopila.
V˘jevy, které proÏívá, jsou útrÏky její vlastní budoucnosti. Jedné z jejích moÏn˘ch budoucností. Jedné z nekoneãna.
Götterelektron vzlíná jejími dráty, vstupuje jí do mysli, setkává se
s tkalcovsk˘m stavem její willenskraft a exploduje v nespoãet tenk˘ch vláken moÏností. Prostírá se pﬁed ní gobelín potenciálních ãasov˘ch linií.
Nespoãet zlat˘ch vláken, v‰echny stezky do budoucnosti vûtvící se v nespoãet variací a v nesãíslné variace tûchto variací, dál a dál a dál a dál. KaÏdá její volba pﬁesmûruje svût z jedné soustavy cest na jinou.
Je prorok, vû‰tkynû, vûdma. Nic men‰ího neÏ ruka osudu.
Pﬁedivo budoucích moÏností se rozkládá do nekoneãné ‰íﬁe, tím vût‰í,
do ãím vzdálenûj‰ích oblastí hledí. Proniknout do jeho hlubin, prozkoumat nejodlehlej‰í moÏnosti, si Ïádá pevnou mysl a vÛli. Její v‰evûdoucnost
naráÏí na svÛj horizont, hranici vymezenou její slabostí.
Bûhem prvních kﬁehk˘ch hodin po nabytí své schopnosti nevidí víc neÏ
pﬁí‰tích nûkolik okamÏikÛ. Bratr bûÏí za doktorem, ona umírá v plamenech; bratr zÛstává, ona Ïije.
Procviãováním se jí obzor podaﬁí oddálit na nûkolik hodin. Povûz bratrovi,
Ïe má‰ hlad: pﬁinese du‰ené maso, chleba a tﬁe‰Àov˘ závin. Poãkej hodinu
a ﬁekni mu: v‰echen závin jsem snûdla. Poãkej dvû hodiny a ﬁekni mu, Ïe umírá‰ hlady. Doktor ho nachytá, jak poru‰uje zákaz vycházení, a potrestá ho nocí
a dnem v rakvi. Bratr si pﬁi pokusech pro‰krábat se ven uláme nehty.
S nûkolikadenní praxí dokáÏe ãasové linie sledovat témûﬁ t˘den do budoucnosti. Ukradni z kuchynû nÛÏ, probodni bratrovi krk. Celé vûtve nekoneãné pavuãiny zmizí a nahradí je jiné, zaãínající mûlk˘m hrobem
a pytlem neha‰eného vápna.
Cel˘ proces je krásn˘. Úchvatn˘. Pﬁehrává si ho znovu a znovu.
Nauãí se soustﬁedit svoji vÛli jako skalpel, nauãí se strom rozhodování
proﬁezávat, okrajovat jemnou zmûÈ nechtûn˘ch moÏností.
– 14 –
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âím dále obzor posouvá, tím mocnûj‰í se stává. Stále v‰ak existují
skutky, které vykonat nedokáÏe, události, které pﬁivodit neumí. Neumí
v ãervnu nechat padat sníh. Neumí zaﬁídit, aby se bratr bûhem následujících dvou dnÛ zamiloval. Nic, co udûlá, nepovede v pﬁí‰tích ‰esti hodinách k tomu, Ïe by doktor zakopl v hlavní budovû na schodech a zlomil
si krk. Staãí ale posunout obzor a moÏností pﬁib˘vá. Proã spûchat? Za tﬁi
dny pﬁijde prÛtrÏ mraãen. Doktor navleãe gumáky. Pﬁede dveﬁmi ve druhém patﬁe je odloÏí, aby si k sobû nenanesl bláto. Z okna salónku bude
dohlíÏet na kaÏdodenní v˘cvik. Její dobﬁe naãasované mrknutí rozpt˘lí
jednoho z ostatních, ten se pﬁestane soustﬁedit a v˘buchem willenskraft
zniãí citlivé vybavení. Doktora zachvátí vztek. Rozrazí dveﬁe. Nev‰imne
si galo‰í. Pﬁistane u paty schodÛ, z mrtvého krku mu budou trãet od‰tûpky obratlÛ.
MÛÏe doktora zabít jedin˘m mrknutím. Osamocen˘ kamínek vyvolá
sesuv pÛdy, osamocená snûhová vloãka strhne lavinu.
Jí je tu ale dobﬁe. DoktorÛv skon by hospodáﬁství promûnil a pohodlí
uÏ by nebylo takové. Doktor bude Ïít je‰tû chvíli, uÏ o jeho osudu rozhodla.
Vyvlékla se ze zimní kukly dûtství a roztáhla kﬁídla na slunci.
Je mot˘l, za kter˘m zÛstávají hurikány.
Je léto, horké a zelené a úchvatné.
Její schopnost je dalekosáhlá, tvárná. Má mnoho nuancí. UmoÏÀuje jí,
aby kohokoli pﬁimûla prakticky k ãemukoli, staãí mít náladu a zkoumat
síÈ budoucích ãasov˘ch linií dostateãnû dlouho a bedlivû. Mít náladu
a zkou‰et nespoãet variací jednoho krátkého rozhovoru nebo letmého setkání. Nekoneãno pokaÏdé obsahuje ãasovou linii, která se odvíjí v souladu s jejími vrtochy.
Doktor nechápe pln˘ dosah toho, co stvoﬁil. Ona se zatím vyÏívá v paradoxech.
Oddálí horizont na nûkolik let. A kdyÏ její síla dosáhne potﬁebné impozantní úrovnû, vyuÏije ji k tomu, k ãemu by ji vyuÏila kaÏdá polobohynû se ‰petkou sebeúcty: pﬁedpoví si svÛj vlastní osud. Osudy.
Bûda, není skuteãnou bohyní. Nebude Ïít vûãnû. Pokud v‰ak na patﬁiãn˘ch rozcestích uãiní patﬁiãná rozhodnutí, pak bude její Ïivot jistû velice
dlouh˘. Prudce se vrhá vpﬁed a hledá den, kdy její tûlo koneãnû podlehne
stáﬁí. DoÏije se devadesátky? Nebo hned stovky?
– 15 –
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Cestou si v‰ímá dal‰ích r˘sujících se událostí. Ve v‰ech liniích se svût
brzy ponoﬁí do války. Neznepokojuje se tím. Nalézt pohodlnou stezku
skrz léta bojÛ je triviální.
Pﬁednostnû zkoumá ty nejslibnûj‰í moÏnosti. Noﬁí se do budoucnosti
a nahlíÏí stále hloubûji, dokud nové a nové vûtvení paralelních ãasov˘ch
linií neroztﬁepí vlákna pravdûpodobnosti v tu nejjemnûj‰í srst…
… a ona nenarazí na cosi, co ji sleduje.
Cosi, co ãíhá v prostoru mezi ãasov˘mi liniemi.
Vmezeﬁen˘ dûs plíÏící se sférami, kde by nemûlo existovat nic. Titánsk˘. Zlovoln˘.
V‰iml si jí. A hnûvá se.
Opût zima. Nic neÏ led a stín.
Celé t˘dny ji trápí noãní mÛry. Je‰tû del‰í doba uplyne, neÏ znovu sebere odvahu zapátrat ve vzdálené budoucnosti. A kdyÏ se odhodlá, narazí
na tutéÏ bariéru dusivého zla, tent˘Ï pocit, Ïe ji z vnûj‰ku ãasov˘ch linií
sleduje cosi obrovského a prastarého.
KaÏdá v˘prava do budoucnosti – jako vÏdy pﬁi nich zavrhuje vûtve pﬁedãasnû ukonãené kulkou, u‰krcením, úderem blesku – konãí pádem do stejné
hlubiny. Konãí temnem tak naprost˘m, Ïe se ho dûsí i její nebojácné srdce.
Zkou‰í to znovu a znovu a znovu. Její osud je ale nezvratn˘. NashromáÏdí v‰echny informace, které dokáÏe.
DémonÛm se ﬁíká Eidoloni. Jsou pﬁítomní v kaÏdém bodû a v kaÏdém
okamÏiku. Tvoﬁí maltu mezi cihlami vesmíru. Jde o bytosti tvoﬁené ãistou
vÛlí, které opovrhují lidstvem. Opovrhují skvrnou, kazem, kter˘ ãlovûk
zanechává na jinak dokonalém vesmíru. Lidem dala vzniknout jen bezúãelná náhoda, hranice ãasu a prostoru je navÏdy vûzní v jejich nicotnosti a bezv˘znamnosti. Pﬁesto jaksi získali vûdomí a disponují urãitou omezenou formou svobodné vÛle. Nic nemÛÏe b˘t pro Eidolony uráÏlivûj‰í.
A proto chtûjí uráÏku odstranit.
Nezmûrnost EidolonÛ je ov‰em jejich slabou stránkou. Lidstvu sk˘tá
ochranu to, jak je v nesmírném kosmickém mûﬁítku zanedbatelné. Lze ho
jen problematicky vymezit, ãemuÏ vdûãí za svoji pokraãující existenci. Balancuje na hranû a rovnováhu si mÛÏe udrÏet pouze do chvíle, kdy ho Eidoloni v plném rozsahu spatﬁí.
A ta chvíle nastane. Po svûtû totiÏ chodí ãarodûjové. MuÏi, kteﬁí jsou s Eidolony v kontaktu. MuÏi, kteﬁí jsou EidolonÛm ochotni jejich vnímání lidstva
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zpﬁesÀovat – v˘mûnou za fantastické, nemoÏné skutky. Démony totiÏ nesvazují pﬁírodní zákony.
HrÛzy, jeÏ ãarodûjové rozpoutají, jsou pﬁím˘m dÛsledkem blíÏící se války. Ani ona je nemÛÏe odvrátit. Jsou pﬁíli‰ rozsáhlé a pﬁijdou pﬁíli‰ brzy.
Svût nabral tento smûr je‰tû pﬁedtím, neÏ dostala do rukou otûÏe.
V mnoha ãasov˘ch liniích pﬁijde konec pﬁímo v prÛbûhu války. Existují i dal‰í stezky do budoucnosti, sloÏitûj‰í a ménû pravdûpodobné moÏnosti v˘voje, kdy Eidoloni pozﬁou svût teprve léta po tom, co válka skonãí. MoÏná i desítky let. Ale dokonce i na sam˘ch hranicích moÏného,
v nejzamotanûj‰ích a nejnepravdûpodobnûj‰ích ãasov˘ch liniích, které dokáÏe rozli‰it, v‰echno vymaÏe temnota. V‰echno vymaÏou Eidoloni.
VymaÏou ji.
V jedné kaÏdé ãasové linii.
Zatímco míjejí roãní období, tváﬁí v tváﬁ vlastní zkáze marnû hledá ve vûcech smysl. Propadne nihilismu. Bratr jí nerozumí. NemÛÏe. Její starosti
sahají daleko za rámec srozumiteln˘ smrtelníkÛm.
Má nûjak˘ smysl b˘t polobohyní, kdyÏ nedokáÏe zmûnit to podstatné?
KdyÏ nedokáÏe pﬁepsat vlastní osud?
Krátí si mûsíce nahodil˘mi v˘pravami do budoucnosti. Kromû bratra
naráÏí pﬁi sv˘ch bádáních opakovanû na mnoho dal‰ích postav, jejichÏ
osudy jsou s tím jejím spjaté napﬁíã rozliãn˘mi moÏnostmi v˘voje. Jeden
muÏ ov‰em vzbudí její zájem. V nûkter˘ch ãasov˘ch liniích netrvá jejich
setkání víc neÏ pár chvil. Na tom v‰ak nesejde: naráÏí na nûj znovu a znovu a znovu.
Jmenuje se Raybould Marsh. Je siln˘. OdváÏn˘. Krásn˘. Zahlcen˘ vztekem. Ne tak chytr˘ jako ona, ale to cti netratí.
Jednoznaãnû jsou si souzeni. Proã by se jinak ten skvostn˘ neznám˘ vynoﬁoval v tolika jejích budoucnostech?
ProÏívá cosi nového, co zaãne jako knedlík v krku, pﬁejde v bájeãnou
bolest hrudníku, promûní se v mot˘ly v bﬁi‰e, rozlije se jí po páteﬁi aÏ
dolÛ a zahﬁeje ji mezi nohama.
Hraje si na svÛdkyni. Zkoumá budoucnosti, ve kter˘ch polapí jeho srdce. Je to prchliv˘ muÏ a nûkdy je s ním tûÏké poﬁízení. Láska je ale cit jako
kaÏd˘ jin˘ a ona s dostatkem ãasu a trpûlivosti dokáÏe kaÏdého pﬁinutit, aby
udûlal – cítil – prakticky cokoli. A najdou se ãasové linie, ve kter˘ch jejím
pÛvabÛm podlehne. Jsou tûÏko pﬁístupné, a k tomu vzácné, ale jsou.
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Za osamûl˘ch nocí si dûlá dobﬁe, zatímco ho sleduje, jak spí. Právû jedné takové noci strávené pﬁedstavami, ve kter˘ch se jejího nahého tûla dot˘ká mozolnat˘ma rukama, pﬁijde objev: Raybould Marsh mÛÏe b˘t víc
neÏ její milenec.
MÛÏe b˘t její zachránce. MÛÏe ji zachránit pﬁed Eidolony.
Co by Raybould Marsh podnikl tváﬁí v tváﬁ neodvratné zkáze? Na konci v‰ech ãasov˘ch linií stojí Eidoloni. On by to ale vidûl jinak: stojí na
konci v‰ech pﬁedem existujících ãasov˘ch linií.
Tak proã si neustavit novou? Od nuly?
Posadí se rovnû, jako by spolkla pravítko, na první záchvûvy orgasmu
zapomene.
Opût jaro. Mot˘l roztahuje kﬁídla.
Pﬁelstít Eidolony je ta nejvût‰í v˘zva. Jediná v˘zva hodná její pozornosti.
Celá léta se nesoustﬁedí na nic jiného. Zdokonaluje se v intrikách, proniká
do temného jádra nejspletitûj‰ích paradoxÛ, sbírá podnûty ze zastrãen˘ch
potenciálních budoucností, vyh˘bá se zabití rozzuﬁen˘mi spojenci a zatvrzel˘mi nepﬁáteli. Splétá pﬁíãiny a následky táhnoucí se nûkolik dekád.
Dává pozor na kaÏdou podrobnost, nesmí totiÏ nic ponechat náhodû.
Plán se musí odvíjet po dobu tolika let, Ïe i nejmen‰í pﬁekáÏka v jeho toku
zpÛsobí cyklóny schopné tenkou nit machinací rozpárat.
Je to herkulovsk˘ úkol. Ale uspûje v nûm.
V‰echno zaãne u muÏe jménem Krasnopolski.
Doktor uÏ brzy vyuÏije obãanskou válku ve ·panûlsku k tomu, aby
schopnosti sv˘ch dûtí provûﬁil v poli a dokázal tak sv˘m mecená‰Ûm, Ïe
zvládne jejich sny o získání nov˘ch území uvést v Ïivot. Triumfální ukázky willenskraft pak budou nafilmovány k dal‰ímu studiu. Jedním z kameramanÛ bude Krasnopolski. Spatﬁí nepﬁirozené skutky. Skutky, které jím
otﬁesou.
Bude pro ni snadné pﬁeklopit jeho neklid v my‰lenky na dezerci. Britové pro nûj po‰lou ‰piona. ·piona jménem Raybould Marsh.
Ten se s ní potom v barcelonském pﬁístavu poprvé letmo setká pohledem. Mrkne na nûj a tím zasekne háãek.
Raybould se následnû po vypuknutí války vrátí na kontinent a bude
se chtít dozvûdût víc o doktorovû hospodáﬁství. A ona se jím nechá zajmout.
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Vezme ji do Anglie, kde ji s kolegy ukáÏe Eidolonovi. ZároveÀ Eidoloni spatﬁí Rayboulda a vycítí, co si pro nûho nachystala. Zaãnou se o nûj
zajímat. A ona chvíle poslouÏí jako kotva, místo, odkud poroste novû naroubovaná ãasová linie. Bude v‰ak je‰tû potﬁeba hodnû práce.
Bratr ji podle jejích instrukcí zachrání. Stane se nejváÏenûj‰í poradkyní
nejvy‰‰ích vojensk˘ch kruhÛ. Dovede je ke zniãení britské armády na
dunkersk˘ch pláÏích, bude ﬁídit systematickou likvidaci britské protiletecké obrany. Její willenskraft poslouÏí jako skalpel odﬁezávající ve‰kerou
nadûji.
Raybould se zatím pokusí zaloÏit rodinu. Bolí ji pomy‰lení, Ïe bude
s jinou, jde ale o nezbytnou souãást plánu. A jeho scestné pobláznûní tou
pihovatou courou nebude trvat vûãnû. Je souzen˘ jedné urãité Ïenû a nikomu jinému. Pro ni je ãas prÛhledn˘; on pﬁekroãí jeho hranice.
Jejím pﬁiãinûním dojde k náletu, kter˘ zabije Raybouldovu pÛlroãní
dceru. Raybould se zblázní smutkem. Îal ho pﬁipraví o opatrnost. Osobnû povede pﬁekvapiv˘ útok na hospodáﬁství. Britové nechají vojáky do
Nûmecka pﬁepravit pomocí EidolonÛ. Velice chytr˘ nápad. Ona v‰ak britské plány zhatí a zapﬁíãiní zoufal˘ ústup. Eidolonové si za nûj vyÏádají nárok na Raybouldovo dal‰í dítû a teprve potom dovolí nepoãetn˘m pﬁeÏiv‰ím, aby se v panice stáhli do Anglie.
Záchrana Británie si vynutí drastické kroky. Raybouldovi krajané srazí
wehrmacht na kolena nadpﬁirozenou zimou a nalákají Rudou armádu,
aby zaﬁídila zbytek. Jejich manévr uspûje. Navzdory Raybouldovû snaze
v‰ak hospodáﬁství padne do sovûtsk˘ch rukou. SSSR si pﬁivlastní doktorovu práci.
Vãetnû jí. A bratra.
Pak vûci pﬁes dvacet let pobûÏí na volnobûh bez jejích zásahÛ. Mezi
britsk˘m impériem a Sovûtsk˘m svazem zavládne kﬁehká patová situace.
Eidoloni na jedné stranû, doktorovy vynálezy na druhé. V prav˘ ãas ale
ona i bratr uteãou. A jejich návrat do Anglie poslouÏí jako návnada, která pﬁiláká Rayboulda zpût k práci, jiÏ opustil.
Tou dobou uÏ z nûj bude jin˘ ãlovûk. Sehnut˘, prozatím ov‰em nezlomen˘. Jeho manÏelství bude zniãené souÏitím s dítûtem, jeÏ pokﬁivili
Eidolonové. On ale v‰echno unese, protoÏe Británie bude svobodná.
V‰echno unese, protoÏe bude vûﬁit, Ïe obûti, které pﬁinesl, mûly smysl.
Sovûti zatím doktorovu technologii vypilují. RaybouldÛv pokus eliminovat sovûtské vojáky vyuÏívající willenskraft ov‰em selÏe a Raybould
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samotn˘ utrpí dûsivé zranûní (samozﬁejmû nezemﬁe, to by nikdy nedovolila). Jeho milovaná Británie podlehne zdrcujícímu útoku.
Potom, a jedinû potom, se Raybould ocitne v citovém rozpoloÏení odpovídajícím jejím potﬁebám.
Propadne zoufalství a zuﬁivosti a vypustí Eidolony. Démoni se v‰ak
usídlí v jeho prázdném synovi a vyuÏijí jeho lidské oãi k tomu, aby lidstvo
spatﬁili celé. Právû Raybouldovo utrpení tak strhne jejich ãasovou linii
v zlovolnou propast.
Av‰ak… Ona uÏ dávno pﬁedtím umístí do minulosti kotvu, uÏ dávno
pﬁedtím nastraÏí návnadu, která Rayboulda pﬁimûje k návratu. AÏ bude
jejich svût odmûﬁovat poslední okamÏiky, porozumí Raybould jejímu plánu a zhostí se role jejího zachránce.
Nebude chápat, Ïe v‰echno dûlá pro ni. Bude si myslet, Ïe vyuÏívá druhou pﬁíleÏitost zachránit svoji dcerku.
Podstatné je v‰ak jedinû to, Ïe se podvolí a nechá se posledním ãarodûjem
pﬁenést do minulosti. Dorazí do bodu, v nûmÏ vûzí kotva, a stvoﬁí novou
ãasovou linii.
Takovou, ve které ji nepozﬁou Eidoloni.
Záchrana vyÏaduje, aby do gobelínu moÏn˘ch budoucností vpletla nová
vlákna. Aby zlomila Rayboulda Marshe, muÏe, kterého miluje, a pﬁetavila jeho smutek v nástroj ke zniãení svûta.
Aby Raybouldovi jako poku‰itelka nabídla to, po ãem nejvíc touÏí. Aby
ho vlákala do minulosti.
Povede se to.
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